
Руйнування командно-адміністративної системи дозволило 
науковцям заглиблюватися не лише у визначені цією системою 
проблеми, а відшукувати забуті або раніше заборонені сторінки 
історії. Такий пошук дав можливість звернутися до теми 
становища етнічних меншин Півдня України під час голодоморів 
1921-1923 рр. та 1932-1933 рр. і визначити роль міжнародного 
фактора в спробі допомоги населенню в ці трагічні роки. 

Порушення елементарних прав людини, репресії, депортації та 
знищення, які були вчинені тоталітарною системою по 
відношенню до етнічних меншин України та Півдня, зокрема, 
вимагають встановлення історичної правди та відновлення 
справедливості. Але перший ентузіазм дослідників минув і ми 
змушені констатувати той факт, що сьогодні, на жаль, про 
голодомори в середовищі етнічних меншин України існує дуже 
мало наукових розвідок. І ці дослідження далеко не вичерпують 
існуючої проблеми.  

З метою докладного розгляду проблеми голодоморів етнічних 
меншин Півдня України важливим, на нашу думку, є визначення кола 
історичних джерел та аналіз історіографії даного питання. Для 
зручності оперування існуючим матеріалом ми пропонуємо виділити 
наступні функціонально самостійні періоди української та радянської 
історіографії, які є відмінними один від одного і мають лише їм 
притаманні характерні ознаки. А також окремо розглянути доробок 
іноземних дослідників.  

Історичні дослідження, що виконувались у Радянському Союзі та 
Україні можна умовно поділити на чотири періоди: 
• Література, що була написана в 20-30-ті рр. ХХ ст. діячами КП(б)У та 

органів влади УРСР. Цей період визначається формуванням 
тоталітарної системи влади в СРСР, а публікації є відображенням 
суспільних та політичних процесів того часу. 

РОЗДІЛ І 
ІСТОРІОГРАФІЧНА 
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• Праці, що написані дослідниками історії СРСР у повоєнний період 
і до початку “перебудови” в другій половині 80-х рр. ХХ ст. 
Дослідження цього часу уникають розгляду проблеми голодоморів 
етнічних меншин. 

• Дослідження періоду “перебудови”. У 80-ті рр. з’являється певний 
інтерес стосовно досліджуваної теми. 

• Історичні розвідки вчених незалежної України. За час 
незалежності зроблено перші серйозні кроки в галузі дослідження 
проблематики національних меншин. Саме праці цього періоду 
створюють основу, за допомогою якої ми можемо продовжити 
теоретичне осмислення історичних подій, пов’язаних зі 
становищем етнічних меншин у роки голодоморів. 
Література, написана в 20-30-ті рр. ХХ ст. за своїм характером не 

може вважатися суто історичною. Причина цього криється у тому, що 
здебільшого це статистичні звіти про проведену роботу, політичні 
доповіді на різного роду з’їздах, нарадах, конференціях тощо. 
Прикладом такої літератури можуть служити: “Отчет о деятельности 
рабоче-крестьянского правительства Украинской Социалистической 
Советской Республики за период с 1 октября 1922 г. по 1 октября 
1923 г.” [1]. У звіті є окремий розділ “СССР и национальный вопрос 
на Украине”. Тут дається звіт про заходи, проведені урядом за 
вказаний у назві період. Також у розділі “Культурная работа 
советской власти” розповідається про заходи уряду щодо роботи 
серед національних меншин. Цей звіт дає можливість скласти 
уявлення про офіційну точку зору уряду на стан у галузі національної 
політики. Але важливих даних стосовно нашої проблеми він не 
містить. Подібною за характером є книга “Стан і завдання 
культурного будівництва на Україні” [2]. У книзі подано статистичні 
дані, що стосуються діяльності етнічних меншин та теоретичні 
міркування щодо їх життя. 

Слід також охарактеризувати книгу “Итоги работы среди 
национальных меньшинств на Украине. К 10-й годовщине 
Октябрьской революции” [3], яка складається з семи розділів та п’яти 
додатків. Тут подається повний аналіз стану національного питання, а 
також підсумовуються результати роботи, проведеної радянською 
владою за десять років періоду, починаючи з 1917 року і по 1927 рік. 
Звичайно книга заполітизована і несе на собі відбиток пролетарської 
ідеології того часу. Але вона містить фактичний матеріал, що 
ілюструє політичне життя того часу і офіційну точку зору на стан 
розвитку національної політики в Україні. У додатках до тексту є 
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важливі документи, зокрема: рішення партії, постанови з’їздів партії, 
резолюції сесій ЦВК. 

Певну картину життя національних меншин створюють брошури: 
“Первое всеукраинское совещание по работе среди национальных 
меньшинств. 8-11 января 1927 года” [4], “Второе всеукраинское 
совещание по работе среди национальных меньшинств (27-30 ноября 
1930)” [5], “Национальная политика ВКП(б) в цифрах” [6], також 
книги А. Буценка “Радянське будівництво серед нацменшостей 
УСРР” [7], П. Постишева “Національне питання в реконструктивний 
період” [8], А. Глинського “Досягнення й хиби в роботі серед 
національних меншостей” [9] та “Национальные меньшинства на 
Украине” [10], М.М. Попова “Національна політика радянської 
влади” [11], Н. Скрыпника “Культурное строительство в СССР” [12], 
Я.П. Ряппо “Народня освіта на Україні за десять років революції” [13], 
А. Хоменка “Населення України (1897-1927 рр.)” [14], А. Гіршфельда 
“Міграційні процеси на Україні” [15], М. Авдієнка “Загальне 
навчання на Україні. Стан і перспективи” [16]. 

Вказані видання дають можливість скласти певне уявлення про 
політичну атмосферу того часу в Україні, про основні тенденції 
громадського життя. У статистичних звітах ми бачимо прояви 
жахливих наслідків громадянської війни, голодоморів 1921-1923 рр. 
та 1932-1933 рр. Навіть офіційні дані, що були сфальсифіковані, 
говорять нам про масове знищення населення України в цей час. Вся 
література, що була надрукована в перший період занадто 
заідеологізована.  

До другого періоду ми включили праці, що були опубліковані 
дослідниками з другої половини 50-х рр. до другої половини 80-х рр. 
ХХ ст. Це період так званих “відлиги” та “застою”. Терор замінили на 
залякування, концтабори на психіатричні лікарні. Але суть системи 
залишилася тією ж самою – лицемірство, брехня, приховування 
правди як про минулі події, так і про тогочасну дійсність. У таких 
умовах перекручення в історичній науці досягли такого рівня, що ми 
не скоро зможемо з’ясувати правду і написати більш-менш 
об’єктивну історію. 

Праці другого періоду в своїй сукупності не становлять 
практичного інтересу для нашого дослідження. Але ми повинні 
розглянути їх, щоб на прикладах показати недоліки існуючих робіт. 
Однією з перших праць, що є наближеною до нашої проблеми є 
робота В.В. Бондаренка та М.В. Дарагана “Переписи населення в 
СРСР” [17]. У ній розглядаються дані перепису 1929 року 
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(чисельність, розміщення, культурний рівень населення) та перепису 
1959 року. Робота тенденційна і судячи з усього її змісту містить 
значні перекручення і неточності. Впадає в око і той факт, що майже 
на кожній сторінці автори вихваляють переваги соціалістичного ладу 
та засуджують західний спосіб життя. Але нічого не говорять про 
хоча б найменші недоліки в здійсненні соціальних та економічних 
програм, які безумовно існували. 

Продовжує тематику переписів населення книга В.І. Наулка 
“Национальный состав населения Украинской ССР по материалам 
переписей населения” [18]. У книзі використані дані переписів 1926 
та 1959 років. У ній подано коротку характеристику населення 
України (соціальний стан, кількість населення). Наступна праця           
В.І. Наулка “Етнічний склад населення України. Статистико-
картографічне дослідження” [19] подає історико-географічний аналіз 
формування етнічного складу населення України, змін у чисельності і 
географічному розміщенні народів на території УРСР. У книзі 
грунтовно висвітлюється процес формування національного складу 
населення України, проте деякі питання, заборонені для розгляду, 
оминаються автором. Наприклад, у розділі “Зміни в чисельності і 
розселенні народів УРСР” подано декілька таблиць, у яких вміщено 
цифрові дані динаміки національного складу населення України за 
різні періоди. В одній з таблиць є порівняння чисельності етнічних 
меншин в Україні за переписами 1926 та 1959 рр. Наприклад, 
стосовно німецької національної меншини ми бачимо такі цифри: у 
1926 р. в Україні було 624,9 тис. чол., а в 1959 р. – 23,1 тис. чол. У той 
час, коли під таблицею подається пояснення динаміки 
народонаселення стосовно різних національностей, про німців немає 
жодного слова. При цьому ми бачимо в таблиці цифри, які 
викликають цілу низку питань. Зокрема, куди поділися майже               
600 тис. німців і чому цей факт замовчується? 

Причини таких змін чисельності населення і замовчування 
автором цих причин тепер ми можемо пояснити тим, що етнічних 
меншин піддавали репресіям та голодоморам, які проявилися в 
фізичному знищенні населення і в примусових депортаціях за межі 
України. Такі замовчування деяких аспектів національної проблеми 
ми зустрічаємо в багатьох дослідженнях другого періоду історіографії. 

Основною ознакою третього періоду (кінець 80-х рр. ХХ ст.) є 
розвиток демократизму в суспільстві, що відобразилося на 
характерові і спрямуванні наукових розвідок у галузі історії України. 
У цей час виникає неабиякий інтерес до заборонених раніше сторінок 
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історії. Повертається в історичну науку і тема історії етнічних 
меншин в Україні. Особливу цікавість викликає перід 20-30-х рр., 
коли радянська влада особливо жорстоко розправлялася з усіма 
непокірними їй. Цей період був довгий час заборонений для 
правдивого висвітлення. 

У другій половині 80-х рр. ХХ ст. з’явилася велика кількість 
журнальних публікацій, які так чи інакше стосуються нашої теми. До 
таких публікацій ми можемо віднести статті О. Мовчан [20],                   
М. Панчука та Л. Польового [21]. 

Однією з перших спеціалізованих праць є книга Б.В. Чирка 
“Национальные меньшинства на Украине: Актуальные проблемы 
развития национальных отношений, интернационального и 
патриотического воспитания” [22]. Дана публікація складається з 
трьох розділів. У другому розділі “Сталинизм и судьбы народов 
Украины” мова йде про зміну національної політики в 30-ті рр., про 
терор, що розгорнувся в цей час. 

Останній, четвертий період, є тим часом коли зазначена проблема 
починає досліджуватися рядом авторів більш грунтовно і об’єктивно. 
Досить часто матеріали, що так чи інакше стосуються нашої теми, 
з’являлися в “Українському історичному журналі”. До таких 
матеріалів належать статті М. Бугая [23], С. Кульчицького та                   
С. Максудова [24], Л. Польового та Б. Чирка [25], С. Гусєва та               
М. Цобенко [26]. Стаття М. Бугая “Депортації населеня з України  
(30-50-ті роки)” містить загальний опис проблеми виселення народів з 
України. Проблемними є статті С. Гусєва, М. Цобенка та 
Л. Польового, Б. Чирка. У них висвітлені події 20-30-х рр. ХХ ст. Але 
факти, наведені в статтях, не вичерпують проблеми і вимагають 
більш докладного її висвітлення та ґрунтовного осмислення. Стаття 
Кульчицького та Максудова дає важливий аналіз матеріалів, що 
стосуються голодомору 1932-1933 рр. У ньому автори доводять, що 
більшість офіційних документів було фальсифіковано з метою 
приховання жахливих наслідків сталінської політики. 

Для усвідомлення причин трагедії, що сталася з етнічними 
меншинами в Україні в період голодоморів нам будуть корисними 
грунтовні наукові розробки: В.М. Даниленко, Г.В. Касьянов,                 
С.В. Кульчицький. “Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки” [27], 
“Национальные процесы в СССР” [28]. У цих працях ми знаходимо 
документально обґрунтоване дослідження проблеми сталінських 
репресій і взагалі сталінізму як явища. Тут також досліджується і 
національна політика, але лише в загальному плані. 
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На початку 90-х рр. ХХ ст. виходить з друку збірник документів 
державних архівів України “Німці в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.)” [29]. У 
передмові змістовно розповідається про основні віхи життя німецьких 
колоністів. Зокрема, відображено трагічне становище німецької 
меншини, пов’язане з колективізацією, голодоморами 1921-1923 рр. та 
1932-1933 рр., недоліками та перекрученнями національної політики 
(зокрема адміністративної реформи 1922-1923 років). Документи 
відображають економічне, політичне, громадське життя колоністів. 

У 1996 році був виданий історико-картографічний атлас 
“Національні меншини в Україні (1920-1930-ті рр.)” [30]. У ньому 
зібраний матеріал про національні меншини, що проживали в Україні 
у вказаний період. Хоча носить він більше науково-популярний 
характер. 

Праця Б.В. Чирка “Національні меншини в Україні (20-30 роки)” [31] 
складається з п’яти розділів: розділ І: “Історія розселення та стан 
національних меншин на початку 20-х років” (охоплює період 
розселення національних меншин, їх відсоток від загальної кількості 
населення, дає оцінку статистичним матеріалам), розділ ІІ: 
“Національне районування” (розглядаються проблеми здійснення 
реформи адміністративно-територіального устрою 1922 року в 
Україні, хід утворення національно-територіальних районів),                  
розділ ІІІ: “Національні виміри соціальних експериментів” (аналізуються 
події переселення національних меншин), розділ ІV: “Розвиток 
культури національних меншин” (вміщені відомості про розвиток 
освіти, культури, преси національних меншин, театру), розділ V: 
“Сталінський геноцид в Україні” (автор описує події сталінських 
репресій щодо національних меншин, торкаючись проблем 
голодоморів). Праця написана на високому професійному рівні. 

У новітній українській історіографії з’явилася низка праць 
С.В. Кульчицького [32], В.І. Марочка [33], М.О. Мухіної [34], у яких 
розглядаються питання голодоморів. С.В. Кульчицький у своїй праці 
“Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид” обґрунтував концепцію 
голодомору в Україні як геноциду, розглянув ідеологічні, соціально-
економічні і національні аспекти політики радянської влади, в 
результаті яких став можливим терор голодом і як наслідок цього – 
голодомор. 

Для вивчення проблем голодомору 1932-1933 рр. велике значення 
має праця С.В. Кульчицького “Комунізм в Україні: перше 
десятиріччя (1919-1928)” [35]. У ній глибоко проаналізовані витоки 
політики, що призвела до трагедії голодоморів. 
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Цінним внеском в історіографію проблеми голодомору є наукові 
статті В.І. Марочка. У них автор розглядає національні меншини в 
Україні в період голодомору 1932-1933 рр. на території України, 
подає статистику кількості етнічних меншин, які перебували в Україні в 
цей час, торкається питання адміністративно-територіального 
районування.  

Аналіз наявної літератури вказує, що для всебічного вивчення 
проблеми голодомору в середовищі етнічних меншин необхідно 
проводити регіональні дослідження, які дадуть змогу виявити 
глибинні причини голодомору, дати оцінку цьому безпрецедентному 
явищу, вказати на винуватців трагедії, оцінити її наслідки. 

На Півдні України проблемами дослідження голодоморів та 
етнічних меншин займаються М.М. Шитюк [36], К.Є. Горбуров [37], 
В.П. Шкварець [38], Ю.В. Котляр [39, 40, 41, 42], І.С. Міронова [43], 
А.М. Бахтін [44]. Виходять і узагальнюючі праці [45, 46]. У публікаціях 
висвітлюються політичні, соціально-економічні та моральні аспекти 
здійснення на Півдні України політики примусової колективізації, яка 
стала безпосередньо причиною голодоморів, показано становище 
етнічних меншин за доби тоталітаризму. 

Вперше поставили проблему дослідження голодоморів зарубіжні 
дослідники, зокрема, історики української діаспори. Загальна 
бібліографія цих видань налічує понад 10 тис. книг і статей, складена 
канадським дослідником М. Царинником. 

Біля витоків зарубіжної історіографії стоять автори журнальних і 
газетних повідомлень і статей, які почали друкуватися вже з другої 
половини 1932 р. Ці повідомлення слід розглядати одночасно і як 
джерела, що містять конкретний фактичний матеріал, і як наукові 
праці, оскільки в них вперше дається оцінка й аналіз тих трагічних 
подій. Кореспондент берлінського щоденника В. Штайн був першим, 
хто передав на Захід репортаж про голод в Україні (27 травня 1932 р.). 

Причиною голодомору автори статей називали поспішні темпи 
переведення сільського господарства на соціалістичні рейки, 
інформували про великий дефіцит хліба, розмах голоду, поширення 
злочинності. Вони підкреслювали, що тягар основних страждань ліг 
на селянство, довели, що радянська влада не вела ніякої боротьби з 
голодом (М. Галій, М. Маггерідж, Г. Джовнс, С. Бартійон, Г. Ланг) [47]. 

В 1934 р. з’явилася праця У. Чемберлена, що є першим значним 
дослідженням голодомору. Автор вважав, що голод в Україні був 
інструментом національної політики більшовиків, вжитий свідомо як 
засіб зламати опір українського селянства колективізації. 
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У 1980-х рр. до 50-річчя голодомору на Заході було опубліковано 
нові розвідки. Провідною думкою цих праць є визнання штучного 
характеру явища. Дослідники оцінюють його як інструмент 
національної політики більшовиків, геноцид проти української нації 
(О. Воропай, В. Гришко, М. Марунчак, Г. Сенешин, М. Хвощовий). 

У зарубіжній історіографії найбільш вагомими дослідженнями про 
голодомор в Україні є праці Р. Конквеста [48, 49]. Автор оцінює 
колективізацію і голодомор як війну проти трудового селянства, що 
згодом переросла у війну проти всього українського народу. 

Значну цінність мають висновки Міжнародної Комісії з 
розслідування голоду 1932-1933 рр. в Україні. Вона була створена в 
лютому 1988 р. при Конгресі США під загальним керівництвом 
Д. Хертеля, науково-дослідну роботу очолив професор Дж. Мейс   
[50, 51]. Комісія вивчала питання тривалості голоду, його причини та 
географію, кількість жертв голодомору та його наслідки, хто несе 
відповідальність за цей злочин. Факт штучного голоду в Україні в 
1932-1933 рр. визнано як безсумнівний. Безпосередньою причиною 
названо грабіжницькі хлібозаготівлі в умовах примусової колективізації. 
Доведено, що радянське партійно-державне керівництво знало про 
голод, але не застосувало спроб його відвернути або своєчасно 
полегшити, навпаки, злочинно відмовилось від пропонованої із 
Заходу допомоги, сприяло загибелі мільйонів людей голодною 
смертю. Комісія дійшла до висновку, що за нормами міжнародного 
права голодомор в Україні 1932-1933 рр. визначається як геноцид. 
Однак, голодомор проти представників етнічних меншин розглянуто 
значно менше. 

Торкаючись питання висвітлення голодоморів в Україні в 
тогочасних зарубіжних засобах масової інформації, а також ставлення 
до вказаних подій міжнародної спільноти, зазначимо, що, 
незважаючи на присутність окремих праць, у даному напрямку ще 
багато слід зробити. На наш погляд, досі не з’ясовано навіть ролі 
української діаспори, її спроби допомогти голодуючим. Лише в 
деяких статтях, зокрема Р. Кушнежа, доводиться думка про те, що 
представники українського народу в парламентах Польщі, 
Чехословаччини, Румунії й Канади, на жаль, активно не протестували 
проти “варварського нищення більшовиками українців”, хоча 
українська преса, яка виходила поза межами СРСР, приділяла 
помітну увагу ситуації в УРСР 1932-1933 років [52]. 

Бракує навчальних матеріалів, у яких голодомор висвітлювався б 
у контексті світової історії, крізь призму економічної кризи, що 
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охопила розвинуті країни в 1929-1933 роках. Нарешті, фахівцями не 
відтворено байдужий характер західних держав стосовно 
українського лиха. 

На початку ХХІ століття продовжують з’являтися документальні 
видання, у яких зібрано свідчення тих, хто пережив трагічні події           
30-х років. Важливим прикладом у цій справі є видання тритомника 
“Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив” (за 
редакцією о. Ю. Мицика) та “Злочину” (упорядник Петро Кардаш, 
перше видання побачило світ у м. Мельбурні) [53, 54]. 

Таким чином, ми бачимо, що питання голодомору в національних 
районах Півдня України є маловивченим в українській, радянській та 
зарубіжній історіографії. Історики в певній мірі дослідили життя 
українського населення в роки голодомору, але мало уваги приділяли 
етнічним меншинам у даний період. Тому наше дослідження є 
важливим та актуальним. Незважаючи на значний зріст кількості 
наукових праць, окремі аспекти, на жаль, залишаються майже не 
висвітленими, певні напрямки – дискусійними та гостроактуальними. 
Останнім часом все більше помітно тенденцію перенесення всього 
тягаря проблем на національний чинник. При всій його важливості й 
у 30-ті рр. ХХ ст. та сьогодні, нагадаємо, що історія не може бути 
одноколірною, бо вона набагато складніша і суперечливіша. 

Тільки подальша копітка архівна праця, у тому числі в 
закордонних архівних установах, та історіографічні розробки 
сприятимуть більш глибокому вивченню цієї жахливої сторінки в 
історії українського суспільства. Завданням великого історичного 
значення залишається збір письмових свідчень безпосередніх 
учасників подій, адже з їх втратою низка питань залишиться без 
відповіді. 


