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ПЕРЕДМОВА

Історія людства продовжує переживати різно
манітні події, водночас встановлюючи недостатньо висвітлені чи досі невідомі факти. Зазна
чена історіографічна формула – це класика,
складники якої не завжди враховуються. Чутки, вигадки, припущення і гіпотези створюють
інформаційний фон, тому будь-яка інформація
– це лише потенційне знання. Історичне знання, тобто науково доведені факти минулого,
виявлені явища суспільного життя, виокремлені закономірності соціально-економічних процесів, біографічні портрети видатних осіб, – це
інтелектуальний продукт ученого. Тому наявність суб’єктивного сегмента неминуча, навіть
за умови формального проголошення дослідником повної об’єктивності. Остання не може бути
абсолютною, позаяк абсолютної істини не існує,
а відтак і наше знання є відносним. Грайливе
жонглювання термінами «об’єктивний підхід»,
«науково обгрунтований», звичне для сучасної
історіографії, насамперед під час публічних дискусій між опонентами, – від лукавого. Фальсифікація подій, фактів і явищ теж може бути науковою, набуваючи особливого інтелектуального
і соціально-політичного статусу.
Об’єктивізм в історичному дослідженні є прикладним принципом, а не теоретичною абстракцією та містичним казусом. Зазвичай його протиставляють наявності в історика світоглядних,
ідеологічних, політичних і ситуативних пріоритетів. В історіографічній традиції важко знайти
істориків без самобутніх світоглядних та ідеологічно-політичних переконань, тому чистий
«об’єктивізм» за таких обставин сприймається
як антипод «ідеологізму». Ідеологічно залежний історик – суб’єктивний ідеаліст, адже він
обожнює об’єкт дослідження, ігнорує джерела
інформації, які руйнують стереотипи його мислення, гіпотетично-історичні конструкції минулого, його героїзацію чи трагедійність. Для такого дослідника не існує інших думок, фактів, тому
що минуле для історика-суб’єктивіста – інтелек-

туальний продукт його уяви. Він тлумачить факти на власний розсуд без належної документальної бази й описує факти так, а не інакше.
Поняття об’єктивізму в контексті джерелознавчої парадигми набуває іншого дискурсу. Позитивістське обожнення джерела, навіть попри його
системну і прикладну критику, домінує. Запальні дискусії, під час яких непримиренні опоненти
виснажуються від застосування теоретично-методологічних прийомів, завжди завершуються
класичним аргументом: «продемонструйте джерела», «назвіть факти». Факти можна назвати,
але чи мають вони документальне підтвердження? Об’єктом історичного дослідження навіть
за таких умов виступають не класичні джерела
(архіви, статистика, періодика з їхніми потенційними можливостями тощо), а інформація, зафіксована у них. Тому професійний історик має бути
науково прискіпливим до джерел, здійснювати їх
предметну вибірку та класифікацію об’єктивно
(системно, критично, структурно-функціонально), тобто без застосування власних світоглядних та ідеологічних міркувань. Лише так можна
уникнути свідомої, якщо хочете, і наукової фальсифікації історичного минулого.
Джерела, особливо статистичні, створено
людьми, тому вони вимагають особливої уваги. Природні явища відбуваються за власними
законами, а соціальні системи, особливо в умовах тоталітарних політичних режимів, розвиваються за ідеологічними канонами, відтак маємо
класичний сюрреалізм. «Об’єктивна» радянська
статистика 1920–1930-х рр. фіксувала соціально-економічні явища і процеси, але про яку повноту і сталість, вичерпність, достовірність можна
було говорити? Тому маємо справу з реальним
повсякденним життям суспільства і «статично-статистичним». Загадкова дискретна «статичність», тобто реєстрація подій і явищ в УСРР
галузевою статистикою, не завжди перетиналася з реальною статистикою динамічних змін.
Невідповідність між ними набула особливих
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викривлень в царині соціально-демографічної
статистики 1930-х рр., спричинивши штучну
деформацію інформаційних джерел (поточної,
відомчої статистики, матеріалів переписів населення). На цю обставину не раз звертав увагу
відомий український демограф А.П. Хоменко.
Теоретичні й найдосконаліші методики підрахунків, якими оперують історики і демографи
впродовж десятиліть, за наявності суперечливої
статистики мають вигляд ритуальної процедури.
Однак, як висловився один відомий український
демагог, «маємо те, що маємо». А маємо десятки
офіційних статистичних джерел, сотні архівних
справ з даними відомчої статистики, матеріали всесоюзних переписів населення (1926, 1937,
1939), архівно-кримінальні справи репресованих
демографів і статистиків тих років, періодику, яку
не догледіли цензори, аналітичні праці українських демографів 1930-х рр., спогади очевидців,
тобто належну інформативну базу. На іншу годі
сподіватись. Евристичного дива не буде, позаяк
відсутній «таємний» статистичний реєстр померлих від Голодомору людей. Системна статистика
тоталітарного режиму, крім випадкового локально-ситуативного обліку померлих (книги ЗАГСів
з відповідними діагнозами, поточні звіти ГПУ, відомості Наркомату охорони здоров’я, номенклатурно-службове листування, свідчення очевидців
та працівників районних, обласних статбюро і
центрального апарату УНГО УРСР), була його
довірливою служницею, інколи норовливою, але
загалом відданою.
Статистика жертв Голодомору 1932–1933 рр.
в Україні як універсальна сакральна і духовна
цінність народу перебуває на передовій лінії історіографічного й демографічного дискурсів,
інтелектуального та світоглядного змагань, меморіально-інституційного дійства. Протягом
життя кількох поколінь українських та іноземних
дослідників, з 1933 р., триває історично-демографічний аукціон, учасники якого пропонують реальні й гіпотетичні ставки, ніби прагнуть придбати вічність мертвих душ, тіла яких спочивають
на українських чорноземах, на чужині, у водах
Дністра і Збруча. Написано майже 15 тисяч праць
різного гатунку, чиї автори висловили власні та
«об’єктивно-наукові» оцінки. Зазначену кількість паперової продукції складно пояснити лише
ідеологічним протистоянням політичних систем,
спробами встановлення факту Голодомору і його
заперечення, виокремлення Голодомору-геноциду, надання йому ознак національної трагедії
українців у ХХ столітті. Очевидно, існують інші
мотиваційні стимули колосальної інтелектуальної енергії кількох поколінь істориків, письменників, митців, духовного подвижництва громадських діячів в Україні і поза нею.

Передмова
Чому існує таке непоборне тяжіння до істини?
А вона у кожного своя, і в ученого, і в пересічного
громадянина. Заперечувати емоційно-почуттєвий складник марно, адже правда про Голодомор
жила у старшому поколінні, трансформувалась у
десятки збірників спогадів очевидців і потерпілих, набула меморіального статусу – індивідуальної, колективної, асоціативної, корпоративної національної пам’яті. Це історичний факт,
який після політично-правової оцінки Голодомору-геноциду у 2006 р. набув чинності юридичного акту. Поєднання цих складників та їх
інституційне оформлення у діючому Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору», а також у щорічних меморіальних заходах засвідчує
системність комеморативного явища. Саме вони
викликають роздратування серед ідеологічно
залежних та комуністично підданих соціальних
груп в Україні, відвертих шовіністичних сил та
прихильників міфічних «мирЪ-ов», усіляких
представників інтелектуально-ритуального шаманства. Брутальне заперечення факту Голодомору, до якого вони вдаються, не діє. Тому спостерігаємо пошук шляхів і форм деструктивної
ревізії його причин і наслідків.
Ревізіонізм в історичній науці, але як метод
критичного перегляду теорій і концепцій, явище
звичне і нормальне. На початку 1990-х рр. українську історіографію охопила стихія системної ревізії радянського минулого, але наука позбулася
ідеологічних схем і догм, інституційно та концептуально очистилась, інтелектуально збагатилась.
Однак в історії народів існують явища-символи,
знакові події, які вирізняють їх серед загалу, надають ознак і рис національної самобутності. До
них можна віднести мову, звичаї, традиції, етнографічні й антропологічні типи людей.
Голодомор з мільйонами його жертв засвідчив
руйнацію знакових і системних основ самобутності народу, тому постає логічним питання Символу жертовності та Знаку самого злочину проти людяності. Найдоступнішою для сприйняття
цієї трагедії виявилася статистична символіка,
тобто загальна цифра померлих. Довкола неї
й відбувається ритуальний історіографічно-демографічний дискурс, особливо у час цивілізаційного вибору України. Частина дослідників,
дотримуючись меморіального складника трагедії
Голодомору, прагне з’ясувати максимально вичерпну кількість померлих, а також потерпілих.
Зазначений підхід не ігнорує академічного дослідження, тобто класичного наукового тлумачення статистично-демографічних матеріалів. Вони
взаємопов’язані, позаяк загальна й повна цифра
втрат означає повернення із забуття померлих у
формі функціонально-меморіального Символу,
тобто безособової фіксації жертв. Применшення
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кількості полеглих від Голодомору, а також необгрунтоване збільшення їх суперечить принципам християнської моралі. Цинічною видається фраза «невже 3,5–4 млн жертв Голодомору
мало», навіть у контексті доказу «апокаліптичної трагедії». Якщо нація не досягне консенсусу
стосовно реальної кількості жертв Голодомору,
то вона і надалі залишатиметься облудним електоратом, а її байдужим спогляданням будуть
користуватися «псевдопророки» в «овечих шкурах». Вони і далі наповнюватимуть електронні
декларації шестизначними цифрами сумнівних
статків, саркастично реагуючи на зусилля істориків і демографів, що прагнуть відворити багатомільйонний код жертовності української нації. Дивна змагальність громадян однієї країни:
одні дбають про мільйонні статки з фіксацією на
рахунках, інші – про меморіальну цифру жертв
Голодомору, блукаючи між символами – від 3,5
до 7,5 млн осіб.
Організатори наукової міжнародної конференції, яка відбулася 4 жовтня 2016 р. у Києві,
сподівалися на консолідацію інтелектуальних
сил в Україні – насамперед професійних істориків, демографів, краєзнавців, які вивчають наслідки Голодомору 1932–1933 рр. Мета форуму
полягала у науковому з’ясуванні загальної кількості жертв Голодомору, тому до участі були запрошені провідні вчені цієї галузі знань, однак
відгукнулися не всі, зневажливо сприйнявши
наш задум. До ідеї проведення цієї конференції
застережливо поставилися й керівники Українського інституту національної пам’яті. Фізично
та інтелектуально її підтримали українські історики, правники-міжнародники, юристи, літературознавці, краєзнавці з провідних університетів України, академічних інститутів. Долучилися
дослідники з Казахстану, які вивчають Великий
Джут казахів, колеги зі США. Загалом до обговорення суперечливих і дискусійних проблем зголосилося близько тридцяти осіб.
Представлені у збірнику матеріалів конференції доповіді її учасників є авторським ментально-світоглядним та науково-теоретичним
тлумаченням подій і явищ, які відбувалися в
Україні та окремих районах РСФРР. Тематично вони стосуються статистично-демографічної
оцінки втрат населення у роки Голодомору, території його поширення, локальних і національних особливостей, історіографії висвітлення,
політично-правової кваліфікації Голодомору-геноциду та ролі й місця доказової статистичної
підстави, відображення його літературними
засобами, порівняльного аналізу геноцидів ХХ
століття у світі. При висвітленні досвіду встановлення загальної кількості жертв Голокосту євреїв у 1933–1945 рр. – біля 6 млн осіб – окреслено
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принцип консенсусного підходу учасників статистично-демографічного дискурсу, починаючи
від згадки цієї цифри письменником І. Еренбургом у 1944 р. Потрапивши до матеріалів Нюрнберзького процесу, вона набула юридично-процесуального статусу. До судового процесу і після
нього, навіть і тепер, висловлювалися різні кількісні оцінки, але ніхто з порядних людей не заперечував самого факту злочину. З’ясування
цифри полеглих жертв Голокосту тривало десятиліттями, але нижче 5 млн вона не опускалась,
тобто було визнано статистичну межу.
Деякі українські і російські історики, які вважають себе сучасними моральними авторитетами в історіографії Голодомору та політичних
репресій, сприймають «роздмухування» кількості його жертв «злочином перед полеглими».
Це надто упереджене ставлення, абсолютно
помилкове, а з меморіального боку справи –
аморальне. Саме так, бо умоглядні цифри, а не
документально встановлені, є аморфними й безособовими. Переглядаючи їх, ми заочно повертаємо забуті жертви геноцидів, навіть сотню чи
тисячу, яку раніше не було враховано. Винних
у Голокості переслідували роками, знаходили
і публічно судили, адже не існує терміну давності
злочину проти людяності. А статистику жертв
Голодомору-геноциду, які, згідно з українським
законодавством, є потерпілими, намагаємось
ізолювати й законсервувати в гіпотетичних лабіринтах сучасних демографічних оцінок.
Українському суспільству важко далася політико-правова оцінка Голодомору-геноциду,
якщо уважно прочитати статті правників-міжнародників (В.Василенка, М.Антонович), доповідь
юриста-практика В. Удовиченка (займався слідством у Кримінальній справі № 475), матеріа
ли різних парламентських слухань, так званих
законодавчих ініціатив стосовно ревізії Закону
України від 28 листопада 2006 р. про визнананя
Голодомору-геноциду. Суперечки між ученими
засвідчують своєрідне інтелектуальне протистояння, яке не має ознак жорсткої конфронтації,
але і корпоративного порозуміння також. Історики й демографи, особливо щодо тлумачення
кількості жертв Голодомору, рухаються паралельними курсами, не перетинаючись на широтах теоретично-методологічних уподобань.
А паралелі, попри невтішні геометричні теорії,
мають перспективу для комбінування, навіть
поєднання прикладного дискурсу. Важливим
науково-дослідним напрямом може стати історично-демографічне дослідження порайонної
смертності у роки Голодомору. Якщо вона є сталою і науково адаптованою статистично-демографічною величиною, тоді важливо з’ясувати наявне населення, тобто фізично присутнє
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у селах на час Голодомору, виокремити його соціально-професійну структуру, статево-віковий
склад. Подібні методики підрахунку представлено серед матеріалів конференції. Вони не універсальні, тому що універсальних не існує взагалі, а
швидше прикладні. Однак пересічну порайонну
смертність, яку можна встановити гіпотетично
(демографи вже досягли певних успіхів) і шляхом прямої реконструкції (певний територіально-адміністративний сегмент відтворено), має
бути помножено на загальну кількість сільського
населення й максимально наближено на «хліборобське населення» – колгоспне селянство, одноосібників, окремі соціально-професійні групи
села. Існують інші підходи, але всі разом вони
наближають нас до усвідомлення максимально
вичерпної кількості померлих від Голодомору.
Його жертвами були не лише померлі, але й
потерпілі. На конференції вперше порушено питання про виокремлення двох соціальних груп
серед жертв Голодомору: померлих, а також потерпілих, що зазнали морально-психічних травм,
фізичних ушкоджень. Прикладна психіатрія має
спеціальні формули статистичного виміру інтенсивності впливу екстремальних умов на психіку

Передмова
людини. Вплив тривалого голоду на морфологічні зміни внутрішніх органів людини, її психіку,
загальний фізичний стан і соціальну поведінку
доведено соціологами й антропологами у 1920-х
рр., тому є теоретичні і прикладні підстави для
обгрунтування категорії потерпілих від Голодомору. Але це предмет спільного дослідження психологів, антропологів та істориків.
Конференція, обговоривши наукові доповіді
та повідомлення, визнала науково обгрунтованою загальну кількість померлих від Голодомору – понад 7 млн осіб. Висловлено сподівання на
співпрацю істориків та демографів, які безпосередньо вивчають статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду 1932–1933 років в
Україні. Важливо системно і послідовно досліджувати реальну смертність у кожному районі
шляхом комбінованого поєднання різних методик (гіпотетичне прогнозування, проект реставрації тощо), щоб досягти оптимального наукового висновку.
Василь Марочко,
д-р. іст. наук, головний науковий співробітник
Інституту історії України НАН України

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА ФУНДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ (ЧИКАГО, США)

МИКОЛИ КОЧЕРГИ

Шановний пане проректоре!
Шановні організатори й учасники конференції!
Як на мене, то українська спільнота давно вже чекала на подібне наукове зібрання, де буде конкретно поставлено питання про втрати нашої нації під час Голодомору 1932–1933 років. І не тільки
власне в Україні, а й за її межами, де українці компактно розселялися. Бо мало добитися визнання
цієї трагедії геноцидом, що вже зроблено Верховною Радою України, Апеляційним судом м. Києва,
парламентами багатьох країн світу, – треба усвідомити ту величезну кількість жертв Голодомору.
Адже кожна загибла людина – це втрата для всього людства, бо через свою передчасну смерть вона
не змогла прислужитися ні рідному народові, ні світовій цивілізації.
Отож нам треба донести жах цієї трагедії до всіх. Успіх нашої конференції – це серйозний внесок
у вивчення геноциду в контексті українства в цілому.
Я хочу подякувати насамперед ректорові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка Леонідові Губерському, який сприяв тому, щоб у цих стінах відбувалася наша конференція, колективу Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», який узяв на себе основну місію
щодо її організації, а особливо професорові Володимирові Сергійчуку, що не тільки відгукнувся на
наше звернення серйозно вивчити проблему Голодомору як геноциду української нації й встановити
бодай наближену до реальності кількість його жертв, а й дав потужний імпульс цьому поважному
науковому зібранню.
Зі свого боку запевняю всіх вас, що ми в США будемо й надалі підтримувати ваші наукові пошуки
в ім’я історичної правди.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
ПРОРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВІКТОРА МАРТИНЮКА

Шановні учасники конференції!
Шановні присутні!
Ось уже понад чверть століття наш народ має змогу вшановувати пам’ять жертв страшної трагедії
ХХ століття, коли на найбагатших у світі чорноземах більшовицька влада Москви заморила голодом
мільйони хліборобів.
Скільки їх лягло в сиру землю тоді – про це й досі сперечаються українські історики. Частина їх
використовує дані московських архівів, посилаючись на те, що документи архівів українських знищено в 1941 році. При цьому за основу беруться дані Всесоюзних переписів 1926, 1937 і 1939 років.
Дуже важливо, що нинішня конференція, з огляду на те, що зовнішні міграційні процеси з 1926
по 1932 рік не досліджені, а переписи 1937 і 1939 року сфальсифіковані, матиме змогу обговорити іншу методику підрахунку втрат від Голодомору, виходячи з базових даних кількості населення
УСРР, у тому числі окремо сільського, станом на 1 січня 1932 року, тобто в переддень цієї трагедії.
За такого підходу втрати сільського населення сягають щонайменше 7 мільйонів осіб, а не 3,5 чи 3,9
мільйона, як це вважалося донині.
Сподіваюся, що цю ініціативу нашого професора Володимира Сергійчука, який уже виступив з
відповідними публікаціями, буде уважно розглянуто учасниками конференції й відповідно оцінено.
Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи і високих результатів, які справді збагатять
українську науку.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Володимир Сергійчук

ОЦІНКА ЛЮДСЬКИХ ВТРАТ УСРР ВІД ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ
ЗА ДОКУМЕНТАМИ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ
У статті на основі ретельного дослідження українських архівів пропонується нова концепція підрахунку
втрат УСРР від Голодомору 1932–1933 років. Зокрема, з огляду на відсутність документів органів статистики вказаного періоду щодо руху населення оцінюються матеріали відомчих, а також регіональних архівів, де збереглися необхідні первинні дані. Такий підхід дає змогу взяти за базовий відлік наявність населення
в УСРР станом на 1 січня 1932 року, тобто в переддень Голодомору. А уточнення за первинними матеріалами з українських архівів офіційних даних Всесоюзного перепису 1937 року дозволяє визначити мінімальну
кількість втрат сільського населення в 1932–1933 роках, яка становить щонайменше 7 мільйонів осіб.
Ключові слова: Голодомор 1932–1933 років, документи українських архівів, втрати сільського населення УСРР.

Serhiychuk Volodymyr

REALISTIC ASSESSMENT OF USSR DEMOGRAPHIC LOSSES CAUSED
BY THE HOLODOMOR IN 1932–1933 YEARS
ON THE BASIS OF OFFICIAL DOCUMENTS OF UKRAINIAN ARCHIVES
On the basis of the thorough research of Ukrainian archives a new approach to counting demographic losses of
Ukrainian Soviet Socialist Republic caused by the Holodomor of 1932–1933 was found. Given the lack of official statistical data of the specified period concerning the population movement, the materials from departmental and regional
archives are taken as primary data. Thus we can start counting the population of the USSR since January 1, 1932, what
was the eve of the Holodomor. When juxtaposing the data with Ukrainian archive materials of Soviet Union official
census in 1937, the minimum number of rural population loss in 1932–1933 turns to be at least 7 million people.
Keywords: the Holodomor of 1932–1933, Ukrainian archive documents, loss of rural population in USSR.

Десятки років утверджувалося в нашій діаспорі переконання в тому, що Україна втратила від
Голодомору-геноциду 1932–1933 років від 7 до
10 мільйонів людських життів. Про це, до речі,
одразу ж писали німецькі дипломати, зокрема
Генеральне консульство Німеччини в Харкові 11
грудня 1933 року повідомляло: «З достовірних
джерел відомо, що, за офіційними оцінками, сім
мільйонів жертв не становлять великої втрати,
але це означає, що знищено четверту частину
селянства, що навіть порівняно із жертвами світової війни є страшним числом» [5, с. 161].
Відповідні висновки робили й українські еміграційні дослідники. Наприклад, український
економіст C. Сосновий, який у 1930-х роках працював у Держплані УСРР, тобто був обізнаною
людиною, опинившись у повоєнний час в еміграції, надрукував свої висновки, в яких стверджував, що втрати від Голодомору 1932–1933 років
становили 7465 тисяч осіб [17; 1950. – Ч. 10–11].
Відтак наша діаспора, розпочавши з 1953 року
масове відзначення цієї трагедії, також використовувала вказані цифри. Скажімо, 2 серпня 1953
року в Манчестері (Великобританія) було проведено маніфестацію під гаслом «Обвинувачуємо
Москву за смерть семи мільйонів українців, знищених голодом 1933 року» [17; 1953. – 22 жовтня].
З проголошенням незалежності дане твердження перейшло в Україну, і майже чверть сто-

ліття цей вираз сприймався свідомістю широких
мас. Хоча професор Станіслав Кульчицький, якого першим з українських істориків було допущено
до таємних архівів Кремля, не сприймав цієї цифри, залишаючись переконаним у тому, що втрати
УСРР становлять 3,5 мільйона осіб [10, с. 62].
А за кілька тижнів до відкриття 7 листопада 2015 року у Вашингтоні Меморіалу жертвам
Голодомору 1932–1933 років керівники п’яти
українських наукових інституцій Північної Америки – Українського наукового інституту Гарвардського університету, Канадського інституту
українських студій, Наукового товариства імені
Тараса Шевченка, Української Вільної академії
наук і Американської асоціації українських студій – звернулися до голови Оргкомітету Михайла Савківа-молодшого з проханням не вживати
загальноприйняту вже цифру втрат від 7 до 10
мільйонів, а обмежитися висновками професорів Андре Граціозі, Тімоті Снайдера і Станіслава
Кульчицького, які стверджують, що ця трагедія
забрала принаймні вдвічі менше життів нашого
селянства. Бо інакше, мовляв, це викличе протести в певних антиукраїнських колах, чим негайно
скористаються кремлівські пропагандисти, щоб
звинувачувати українську науку в некомпетентності тощо.
З огляду на це Оргкомітет вирішив прислухатися до даного побажання. Відтак на церемонії
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відкриття говорили про мільйони жертв, не конкретизуючи цифри. А можливо, ще й тому, що
паралельно зі згаданим листом за океаном з’являється і суголосна київська публікація– стаття
«Втрати міського й сільського населення України
внаслідок Голодомору в 1932–1934 рр.» в «Українському історичному журналі», автори якої Н.
Левчук, Т. Боряк, О. Воловина, О. Рудницький
і А. Ковбасюк (демографи й історики) пишуть:
«Упродовж 1932–1933 рр. близько 8,7 млн смертей у СРСР було спричинено голодом. Майже
98% цих втрат припадає на три радянських республіки: Україну (3,9 млн), Росію (3,3 млн) та Казахстан (1,3 млн). Якщо розраховувати відносні
втрати, тобто в розрахунку на 1000 населення,
Україна посідає друге місце після Казахстану.
Втрати від голоду становлять 22% від загальної
чисельності населення Казахстану, 17% – в Україні, 3% – у Росії та менше 2% – в інших республіках
колишнього СРСР» [11, с. 87].
Обгрунтовують свої розрахунки втрат від голоду в тодішній УСРР названі автори чинниками як
внутрішньої міграції (тобто механічного відпливу
населення з сіл у міста в кількості 3388 тис. осіб
за 1927–1938 рр.), так і зовнішньої, яку оцінюють
у розрізі дев’яти потоків:
1) вивезення ув’язнених за межі республіки в
1928–1938 рр.;
2) виселення «куркулів» за межі УСРР у 1930–
1933 рр.;
3) вимушена міграція за межі республіки в
1929–1933 рр.;
4) організовані сільськогосподарські переселення в інші республіки впродовж 1927–
1929 рр.;
5) депортація поляків і німців у Казахстан
1936 р.;
6) еміграція євреїв за межі республіки в 1928–
1938 рр.;
7) організований набір робочої сили з сільської місцевості на новобудови за межами
України в 1935–1938 рр.;
8) переселення селян в Україну з Білорусії та
Росії впродовж 1933–1934 рр.;
9) виселення куркулів із Середньої Азії в УСРР
в 1931 р.
Можна було б повністю сприйняти такий підхід наших демографів і їхнього коллеги зі США
Олега Воловини, якби ці новації щодо створення
методики підрахунку жертв Голодомору 1932–
1933 років спиралися на бездоганність статистики, на яку вони посилаються. Однак, на нашу
думку, вона не дає можливості найповніше оцінити втрати сільського населення УСРР, оскільки
автори охопили великий період, протягом якого
й досі не реконструйовано всі події, які впливають на загальний підрахунок.

Першою помилкою наших демографів у підрахунку втрат українського селянства в 1932–1933
роках, як на мене, необхідно вважати їхнє базове посилання на видані з Москви цифри Всесоюзних переписів 1937 і 1939 років по УРСР. Вони
ж не тільки не дають можливості визначити міграційні потоки населення через відсутність відповідного запитання, як це було в попередніх переписах 1897 і 1926 років, а й грішать істотними
неточностями в підрахунках.
Особливо це стосується останнього. Скажімо, за
офіційними документами більшовицької влади
відомо, що на початок 1939 року в Україні налічувалося 11195620 міських жителів, 19755848 – сільських, а всього – 30946218 осіб [14; 1939. – 2 июня].
Зовсім іншу картину подає начальник Управління народногосподарського обліку УРСР Рябичко в своїй таємній доповідній на ім’я голови Ради
народних комісарів УРСР Коротченка від 30 січня
1939 року: міського населення – 10,6 мільйона,
сільського – 18,6 мільйона, а всього – 29,2 мільйона осіб [22, Ф. 2. – Оп. 12. – Спр. 70. – Арк. 2].
Як бачимо, понад півтора мільйона населення
УСРР в 1939 році було приписано, а це вже не дає
демографам змоги одержати правильні висновки.
Що ж стосується поданих з Москви результатів
перепису 1937 року, який узагалі був засекречений, то в порівнянні з первинними документами,
що лежать у Києві [23, Спр. 7163. – Арк. 24–46],
цифру, за нашими підрахунками, збільшено на
532 тисячі осіб – до 28 387 609 [3, с. 58].
Крім застереження щодо взяття за основу
сфальсифікованих переписів, особливо 1939 року,вважаємо помилковим включення до обрахунку 1937–1938 років, оскільки черговий Всесоюзний перепис населення відбувався на початку
1937 року і дані за період до наступного перепису – в 1939 році – вже відбивають зовсім інші події. Так, вивезення ув’язнених за межі республіки
включно з 1938 роком охоплює період, коли відправляли з УСРР і тих, хто ставав «ворогом народу» вже ніяк не за «злочини», які інкримінувалися голодним людям у зв’язку з появою 7 серпня
1932 року так званого «закону про 5 колосків».
Подібне можна сказати і про міграцію євреїв
за межі республіки в 1928–1938 роках у кількості
57 тисяч осіб, і про організований набір робочої
сили з сільської місцевості на новобудови за межами України в 1935–1938 роках (170 тисяч осіб,
за оцінкою вказаних авторів). Є питання і до оціненого авторами виселення «куркулів» за межі
УСРР у 1930–1933 роках у кількості 364 тис. осіб.
Справді, колективізація дуже вплинула на
долю працьовитих і заможних українських селян, багатьом із яких довелось опинитися у віддалених районах СРСР. Часто постанови про
розкуркулення і виселення відмінялися. Пере
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гляд протоколів виконавчих комітетів місцевих
рад УСРР за 1932–1936 рр. свідчить, що на їх засіданнях регулярно розглядалися питання про
повернення прав розкуркуленим. Наприклад,
14 січня 1933 року президія Костянтинівської
міськради Донецької області поновила багатьох
у виборчих правах. Тоді ж слухаються заяви про
повернення громадян з куркульського табору – Сороки Ф.О., Неб і Приль про повернення
батьків з куркульського табору (дозволити їм,
оскільки ті непридатні для догляду) [22, Ф. 1. –
Оп. 9. – Спр. 142. – Арк. 177–180].
На нові аспекти повернення виселених куркулів вказує постанова Костянтинівської міськради від 26 жовтня 1932 року: розглядаючи заяву
розкуркуленої М. Левен з села Кіндратівки про
звільнення з куркульського табору, ухвалено:
Виходячи з того, що «гр. Левен М.А. належе до
класу трудящихся і лише деякий час (10 місяців)
була замужем за куркулем, з яким зв’язок порвала, повернути її з куркульського табору» [22,
Оп. 8. – Спр. 324. – Арк. 34].
Цим же рішенням звільняються з куркульського табору Б.П. Бондаренко, оскільки він –
виходець з батраків, та Андрій Василенко, що
не належить до куркулів і має синів – червоних
партизан [22, Оп. 8. – Спр. 324. – Арк. 34].
Тобто певна кількість куркулів і членів їхніх
родин повернулися до рідних домівок і якщо залишилися живими, то були враховані під час перепису 1937 року замість померлих від голоду в
1932–1933 роках. І цю кількість можна встановити шляхом ретельного перегляду ухвал місцевих
рад УСРР протягом 1932–1936 рр.
Крім того, аналіз згаданих вище протоколів
місцевих рад свідчить про те, що багатьом розкуркуленим вдавалося уникнути виселення,
якщо вони, зорієнтувавшись у ситуації, своєчасно встигли з родиною перебратися до промислових центрів Донбасу. Там їм вдавалося працевлаштуватись, оскільки новобудови вимагали
робочих рук, а такий контингент був невибагливим до соціально-побутових умов, що влаштовувало місцеве начальство. Однак надходив час
призову їхніх дітей до армії й поставало питання
про підтвердження їхніх громадянських прав.
Ось чому 22 серпня 1932 року президія Маріупольської міськради затвердила списки позбавленців-допризовників, чиї батьки були розкуркулені не тільки з прилеглих до міста сіл, а й з
різних областей УСРР: Олексій Ярошенко й Іван
Шибко – із Зінов’ївського району, а Павло Бюличко – з Устимівського району тодішньої Одещини, Федір Водяницький – Близнюківського, Микола Усик – Решетилівського, Михайло
Жук – Яготинського, Василь Прокуров і Микола Рубель – Опішнянського Харківської облас-
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ті, Федір Зеленський – Бердянського, Микола
 озумейко – Мелітопольського, Іван Доценко
Р
– Чубарівського Дніпропетровської області [22,
Оп. 8. – Спр. 260. – Арк. 140–145].
Заступник повноважного представника ОДПУ
по Східно-Сибірському краю Гарін і начальник
відділу спецпереселенців Веверс 17 липня 1931
року повідомляли своє московське керівництво:
«Поскольку в Сибирь были направлены только главы семей, постольку они в подавляющем
большинстве, как одинокие, бежали. Также бегут по этой же причине и женщины с детьми,
мужья которых находятся в других местах СССР,
в частности, в Архангельске, в лагерях ОГПУ и
т.д.» [13, с. 235].
Тобто треба ретельно переглянути всі доступні документи, аби остаточно визначитися
з масштабами куркульської міграції, що надзвичайно важливо при встановленні кількості
жертв Голодомору.
У цьому контексті також важливо визначити
реальну наявність в УСРР у 1932–1933 роках раніше засуджених селян, що відбули вже покарання
й повернулися додому. Є звернення генерального секретаря ЦК КП(б)У Косіора до Сталіна від
5 квітня 1934 року, в якому він, повідомивши про
те, що за 1929–1933 роки «за невиконання зобов’язань по хлібозаготівлі, посівних планів і т.п.,
а також за різні незначні проступки на різні терміни засуджено велику кількість колгоспників і
одноосібників, котрі потім вступили до колгоспів», просить дозволу зняти з них судимість, тим
паче, що абсолютна більшість відбула покарання
й «нині чесно й добросовісно працює в колгоспі»
[23, Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 6580. – Арк. 7].
Хотілося б одержати від авторів названої статті переконливіші факти щодо вимушеної міграції українського селянства та його організованого набору за межі УСРР до 1932 року. Особливо
важливо було б одержати цифру так званих «поворотців», тобто тих, хто виїхав, а невдовзі з
різних причин повернувся. У кількісному визначенні рух населення з УСРР на колфонди
союзного значення, за нашими підрахунками, у
1927–1929 роках становив 135 тисяч осіб, 40 тисяч з яких повернулися назад [22, Ф. 27. – Оп.
12. – Спр. 946. – Арк. 1].
Не могли всі українські селяни перебратися
в місто, як у цьому нас хочуть переконати і російські дослідники О. Шубін і В. Жиромська.
Мовляв, за словами останньої, «крестьяне, бежавшие из украинских деревень, нужны были
украинской индустрии. Вот и ставили местные
власти свои заградотряды с приказом – не выпускать, а у российской стороны у таких же заградотрядов приказ был – не впускать» [15, 2006. –
6 декабря].
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Ці слова В. Жиромської, як можемо переконатися з офіційних документів, повністю суперечать постанові ЦК ВКП(б) і Раднаркому
СРСР від 22 січня 1933 року про заборону виїзду
голодним українським селянам до Росії й Білорусі по хліб, тобто зовсім з інших мотивів. І не
поглинула українська індустрія всіх голодних
селян України – лише незначну частину, бо городян в УСРР з 1926-го по 1937 рік стало більше
тільки на 4 мільйони.
А надлишок сільського населення за ці роки
мав зрости в цілому до 9 457 316 осіб; заступник
наркома землеробства УСРР Луценко вважав,
що його можна задіяти завдяки: а) інтенсифікації сільського господарства, б) розвитку промисловості, в) розвитку експорту, г) кустарних
промислів, д) меліорації невдобних земель, е)
переселення на південь України. І, нарешті, той
надлишок сільського населення, який не буде
поглинений цими галузями народного господарства, становитиме контингент майбутніх переселенців з України» [22, Ф. 413. – Оп. 1. – Спр.
199. – Арк. 7].
Тобто за браком земельних ресурсів могло бути виселено 5 215 071 особу [22; Ф. 413. –
Оп. 1. – Спр. 199. – Арк. 24].
Однак цього не сталося, оскільки український
селянин не поспішив на обіцяні землі далеко від
рідного краю. Так, п’ятирічним планом переселення з УСРР на колективні фонди передбачалося відправити 182 000 родин, або 910000 осіб.
Фактично за 1927/28 і 1928/29 роки переселено
відповідно родин 9244 і 13 419. У 1929 році до Сибіру з УСРР переселилося 486 українців, у 1930му – 862 [22, Ф. 27. – Оп. 11. – Спр. 715. – Арк. 7].
Тож з огляду на реальну млявість переселенських процесів за межі УСРР немає підстав вважати, що вони істотно вплинули на зменшення
сільського населення України наприкінці 1920х – на початку 1930-х років. Очевидно, саме в
цей період українське село вже забезпечило
промислові центри робочою силою, особливо в
Донбасі. Зокрема, 17 квітня 1932 року президія
Лисичанського райвиконкому констатувала, що
«рознарядку на переведення робочої сили для
промисловости вважати нереальною в зв’язку зі
значним рухом сільського населення району та
повною вичерпаністю наявних ресурсів вільної
робочої сили по колгоспах» [22, Ф. 1. – Оп. 8. –
Спр. 323. – Арк. 219 зв.].
І це також не значить, що весь приріст міського населення за 1927–1936 роки в кількості
4300 тисяч стався тільки за рахунок відтоку з
українського села. Тож цілком погоджуємося
з В. Цапліним, що й ці дані не можна вважати
остаточними, оскільки «потрібен глибокий аналіз усіх матеріалів руху населення, які зберег-

лися, відтворення показників перепису 1937 р.,
їхній порівняльний аналіз з переписами 1926 і
1939 років... Для мене безумовно, – писав В. Цаплін, – що найголовнішим у прагненні викривити підсумки природного руху населення і перепису 1939 р. було бажання приховати розміри
масового знищення населення в 30-і роки. Загиблі мільйони з статистики зникають. Їх просто
не було» [21, с. 181].
Українське місто зростало в цей час за рахунок
насамперед власного природного приросту і механічного припливу робочої сили, в тому числі і
з Росії, починаючи ще з будівництва Дніпрогесу
в 1927 році. А як тільки почали ставати до ладу
нові заводи в УСРР, то передбачалося забезпечувати їх кваліфікованою робочою силою саме з
Росії. Неважко переконатися, чим це оберталося
на 1932–1933 господарський рік (починався з 1
жовтня) для нових заводів, які проектував, скажімо, Діпромаш: туди було необхідно залучити
70490 робітників, в тому числі 1832 висококваліфікованих. Для Харківського тракторного –
всього 15 460, високої кваліфікації – 776 [22, Ф.
2623. – Оп. 1. – Спр. 5625. – Арк. 148].
Ці переселенці перебиралися не одинаками, а
з родинами, потім кликали родичів, знайомих.
Наприклад, керуючий Українською конторою
«Нафтопровідскладбуд» Верховський, якого перекинули з Липецька, привіз із собою таких працівників: Я.Л. Бухштабера, А.Б. Аксельруда, А.А.
Гурвича, З.І. Шелехову (дружина), В.М. Карпана, Г.Д. Доліна, Ф.М. Цукерман (сестра), М.І.
Шварцман, Я.І. Бердичевського, Ю.Г. Негруша,
Н.М. Каца та інших [22, Ф. 2. – Оп. 12. – Спр. 1. –
Арк. 143–147].
Так, завозили з Росії й Білорусі, відмовляючи
своїм голодним селянам, які прагнули влаштуватися на заводи й фабрики, аби одержати
продовольчий пайок. Скажімо, 26 жовтня 1932
року політбюро ЦК КП(б)У постановило, що
з 48 961 необхідного робітника для вугільних
шахт Донбасу на четвертий квартал 1932 року 20
000 повинна покрити Україна, а 28 961 – БСРР
і РСФРР. Зокрема, з БСРР мали надіслати 8200
осіб, Татарстану – 9000 і ЦЧО – 11 760. Водночас
спочатку у вугільну галузь Донбасу на 1932 рік
планувалося завербувати всього 23 200 робітників: 6225 з УСРР, 1575 місцевих, 5000 з ЦЧО,
7500 – з Татарстану і 2500 з Білорусі [23, Спр.
5315. – Арк. 17].
Непереконливе і твердження авторів щодо різкого збільшення смертності власне міського населення УСРР в 1933 році. На наш погляд, вони не
взяли до уваги того, що висока смертність городян у вказаний час пояснюється не тільки напливом голодних селян до міста, звідки багато з них
уже не повернулися до рідних хат, а й тодішнім
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підпорядкуванням значної кількості сільських
рад міським. Наприклад, у Київській області було
дві міськради, до складу яких включалося чимало населених пунктів з сільським населенням.
Скажімо, на території Житомирської міської ради
мешкало 112 тис. осіб, але справжніх городян нараховувалося тільки 77,1 тис., інші були жителями 20 сільських рад. Київській міській раді підпорядковувалося тоді 67 сільських рад, відтак із
загальної кількості населення в 769,9 тис. міського було лише 612,9 тис. осіб.
У тодішній Вінницькій області Бердичівській
міськраді було підпорядковано 38 сільських рад,
Вінницькій – 33, на Дніпропетровщині 4 міськради керували життям хліборобів: Дніпропетровська мала в підпорядкуванні 26 сільських
рад, Запорізька – 62, Кам’янська – 12, Криворізька – 35. На Донбасі таких міськрад було 12,
на Харківщині – 4, Одещині – 4, Чернігівщині –
1, в Молдавській Автономній Республіці – 1.
Скажімо, провідний спеціаліст Державного
архіву Житомирської області Руслан Кондратюк зазначає, що понад 50 відсотків померлих,
зафіксованих у Житомирі в 1932–1933 роках, не
були власне тамтешніми городянами. Це були
«голодуючі з довколишніх сіл, які померли на
міських вулицях та в лікарнях, в’язні місцевого
Будинку примусових робіт (БУПРу) та Поправно-трудової установи (ПТУ). Остання группа
найбільш показова. Як свідчить аналіз документів, переважну її частину становлять селяни розкуркулені та заарештовані за “саботаж”, крадіжку колосків на полях, інші прояви невдоволення
політикою радянської влади. Географія таких
постраждалих надзвичайно широка – від мешканців прилеглих сіл до жителів Шепетівського,
Славутського, Старокостянтинівського, Могилів-Подільського та інших адміністративних районів, які входять нині до складу Хмельницької,
Вінницької, Черкаської, Київської та інших областей України» [6, с. 19].
У цьому мартиролозі кілька сотень свідчень
про померлих на вулицях Житомира чи приміських сіл невідомих, малюків, жінок і чоловіків, яким записано такий діагноз: «параліч серця, виснаження» [6, с. 202–225].
Нами виявлено ще одне джерело, яке вказує
на штучне збільшення смертності власне міського населення УСРР під час Голодомору 1932–
1933 років. У книгах реєстрації актів грома
дянського стану про смерть за 1932–1933 роки
в Сталінському районі Запоріжжя, наприклад,
зустрічаємо велику кількість документів, які
засвідчують, що в цьому місті масово вмирали ув’язнені більшовицькою владою хлібороби з багатьох регіонів республіки [7, Ф. 5593. –
Оп. 13. – Спр. 276, 313, 314, 315, 316, 317, 321].
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У згаданих книгах реєстрації актів громадянського стану також велика кількість свідчень про
смерть дітей тамтешнього Будинку немовляти.
В багатьох з них незвичні для українців імена і
прізвища: Бернард Шоу, Аркадій Бенеш, Дем’ян
Бєдний… Так називали підкинутих голодними
сільськими матерями безіменних дітей, котрі
через якийсь час помирали, – понад 700 таких
жертв зафіксовано документами цього закладу.
Зрозуміло, що далеко не всі вони були від народження міськими жителями.
Чи було здійснено подібну перевірку обліку смертності по кожному населеному пункту
УСРР у січні – березні 1933 року? Ні, звичайно.
Хоч подібна ситуація складалася тоді скрізь.
Наприклад, на хуторі Селище Кишеньківського
району тодішньої Харківської області в погребі
було виявлено 17 трупів, які протягом тривалого
часу зібрав мешканець Сердюк [23, Спр. 6275. –
Арк. 129].
Не всюди місцеві керівники, налякані можливістю відповідальності за високий процент
смертності, насмілювалися показувати справжню картину цієї трагедії. Скажімо, на це вказується в донесенні начальника політвідділу
Треповської МТС від 9 березня 1933 року: «Характерним явищем було те, що в партячейках
окремі комуністи приховували від РВКів і від
політвідділів смертність, не ставили цього питання» [23, Спр. 6275. – Арк. 133].
У своїй книзі С. Кульчицький наводить факти
про те, що в Піщанській сільраді Дніпропетровської області було виявлено недооблік померлих
близько 300 осіб, у Києві – 5481 [10, с. 48]. Там
же Г.Єфіменко наводить доповідну записку заступника наркома охорони здоров’я УСРР Хармандар’яна до Косіора від 6 червня 1933 року, де
той пише: «Безсумнівним слід вважати значно
применшені цифри померлих, так як перевірка
на місцях та ретельне дослідження місцевого
матеріала свідчать про значно більші цифри:
так по Сквирському району з 1.01 по 1.03 по звітним даним померло 802 чол., тоді як перевіркою
встановлено на 15.01 1773 смертельних випадки,
у Володарському районі на 1.03 говориться про
742 смерті, тоді як насправді до цього часу померло більше 3000 чол.» [1, с. 78].
Ці дані про втрати українського селянства стосуються січня–березня 1933 року. А якщо врахувати те, що, за висловом професора С. Кульчицького, «апогей Голодомору припадає на червень
1933 року, коли статистичні органи реєстрували
в селі десятикратно більшу смертність, ніж нормальна (ми знаємо тепер, що насправді було
зареєстровано не більше половини смертних випадків)», то чи можемо обмежитися визначеною
ним кількістю жертв Голодомору?
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Зрозумівши, яких великих втрат зазнало українське село, більшовицьке керівництво УСРР
вже з початку 1933 року почало приховувати реальні дані руху населення в республіці. Так, у виданих Управлінням справами Раднаркому УСРР
адміністративно-територіальних довідниках по
кожній області, де вміщуються навіть дані про
виконання взимку 1933 року хлібозаготівель з
урожаю 1932 року, поточна кількість населення
вказується станом на 1 січня 1932 року. Водночас із підготованих до друку таблиць вилучаються дані про кількість сільського населення. А у
виданому в 1936 році довіднику «Райони УСРР»
кількість населення вказується станом нібито на
1 січня 1933 року, хоча наведені показники мало
чим відрізняються від заявлених ще в жовтні
1932 року даних про кількість контингенту, який
мають забезпечувати сіллю й сірниками. Так от,
на ІV квартал 1932 року населення УСРР за цим
критерієм рахувалося в кількості 31 909 тис. осіб
[23, Спр. 5458. – Арк. 48].
Це тепер уже відомо, що «після ХVІ з’їзду
ВКП(б) за вказівкою Сталіна було запроваджено
практику коригування демографічної статистики та переслідувань провідних учених-демографів. Використання офіційних статистичних довідників першої половини 1930-х років дозволяє
простежити лише, на жаль, окремі тенденції в
динаміці народонаселення. Недооблік смертей
у 1930–1933 рр. у СРСР за окремими джерелами
становив 94%... Недооблік смертності ЗАГСами
в окремих випадках удвічі перевищував зареєстровану кількість» [12, с. 277].
Це не тільки висновок українського дослідника, який посилається на московські архіви. Подібні твердження можна почути і від російських
учених. Скажімо, часто цитований професором
Кульчицьким директор Центрального державного архіву народного господарства СРСР В. Цаплін пише, що в ті роки в Центральному управлінні народногосподарського обліку Держплану
СРСР «очевидно, цілеспрямовано велися два
розрахунки природного приросту населення:
один для преси, другий для службового користування» [21, с. 180].
До речі, цей автор вважає, що в даний період не було зареєстровано в ЗАГСах смертей
3,8 мільйона осіб [21, с. 178].
У відомому тепер «Кон’юнктурному огляді
руху населення СРСР за 1930–1934 рр.» зазначається, що висока смертність за 1933 рік прямо
пов’язана з Україною, бо «за даними УСРР кількість померлих становила 2,9 млн осіб, тобто
більше половини померлих від голоду в СРСР,
між тим, коли кількість населення України
складає тільки п’яту частину населення СРСР»
[21, с. 178].

І це не випадково, оскільки на той час статистика вже перестала бути дзеркалом суспільних
процесів і перетворилася в засіб ілюстрації досягнень і успіхів соціалістичного будівництва.
Все, що свідчило про непринадність дійсності
чи не відповідало «лінії», ретельно приховувалося, переконаний іще один російський автор
(2, с. 6–63).
Сумнівалися в правдивості обліку населення
і фахівці-статистики УСРР. Так, доповідаючи 22
квітня 1935 року секретарям ЦК КП(б)У Косіору
і Постишеву під грифом «цілком таємно» про
наявність населення в УСРР на 1 січня 1933 року
в кількості нібито 31 901,4 тисячі осіб, на 1 січня 1934 року – 30 665,3 тисячі, а на 1 січня 1935
року – 30 743,5 тисячі, начальник Управління
народногосподарського обліку Держплану УСРР
О. Асаткін, зокрема, зазначав: «Правильність
цих чисел викликає великий сумнів внаслідок
абсолютно незадовільного стану існуючих статистичних джерел про рух населення: поточної
реєстрації актів цивільного стану й обліку пересування населення. Справа реєстрації актів цивільного стану стала погіршуватися з 1929 р. – з
часу ліквідації апарату ЗАГС, що існував у складі
органів НКВС: було відсутнє нормальне постачання сільрад актовими книгами, реєстрація
часто здійснювалася на клаптиках паперу, плуталася нумерація, записи не оформлялися офіційними особами (головою і секретарем сільради), не завжди підкріплювалися встановленими
законом свідками і документами.
Склад осіб, які вели реєстрацію актів цивільного стану, як виявилося під час спеціального
обстеження ЦУНГО СРСР, був засмічений класововорожими елементами – куркулями, колишніми попами, розтратниками і т. д.
Такий стан не міг не призвести не тільки до
помилок, але іноді і до прямих свідомих викривлень дійсності, для використання недоліків у
справі обліку населення з метою прямого шкідництва» [23, Спр. 6762. – Арк. 1].
Начальник УНГО О. Асаткін якраз спеціально
зупиняється на статистиці 1932–1933 років. Але,
визнаючи катастрофічну відсутність приросту
населення в 1933 році (від’ємне сальдо згідно з
офіційними документами тоді становило 1 379
571 особу), він піддає сумніву цей показник: різке
зменшення населення України можна пояснити
не тільки інтенсивною міграцією в 1932–1933
роках і збільшенням смертності. Мовляв, тут не
тільки помилки, але і неправильний поточний
облік населення [23, Спр. 6762. – Арк. 2].
Тим часом Всесоюзний перепис населення рік
у рік переносився. Спочатку постановою ВЦВК і
Раднаркому СРСР його було призначено на грудень 1933 року, 15 квітня 1933 року – відкладено
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до початку 1935 року, 26 червня 1934 року – перенесено на січень 1936 року, через рік, 15 червня 1935 року – перенесено на грудень 1936 року
і, нарешті, 28 квітня 1936 року остаточно призначено на січень 1937 року [8, с. 170].
Коли ж стало відомо про катастрофічне зменшення населення УСРР у 1937 році в порівнянні
з 1926 роком, то вже цитований вище Асаткін
побачив причини вже тільки в його міграції. Зокрема, він писав, що «пояснення цьому явищу
треба шукати <…> у збільшеному пересуванні
населення за межі УСРР», а оскільки «облік механічного населення поставлений в УСРР, як і по
всьому СРСР, абсолютно незадовільно, то опиратися на цифри такого обліку немає ніякої можливості» [23, Спр. 7163. – Арк. 17].
Уточнюючи, що за останні 10 років міграційне
сальдо між УСРР та іншими республіками СРСР
становило 600 тисяч, він іще додає спеціальні
види міграції населення: розкуркулених 1 мільйон (чого, як відомо, не було), вивезених у плановому порядку поляків, німців, євреїв 200 тисяч
осіб, призваних до лав РСЧА 600 тисяч, тобто
всього 2400 тисяч осіб [23, Спр. 7163. – Арк. 18].
На цю причину Асаткін ще раз наголошує наприкінці своєї доповідної: «зменшення підсумків
і зменшення населення на час перепису сталося
винятково за рахунок міграції за межі УСРР», а
от «якість матеріалів перепису населення УСРР
безумовно добра. Матеріали й підсумки перепису
цілком достовірні, що підтверджується даними
контрольних обходів, звіркою результатів перепису з книгами сільського обліку і спеціальною
перевіркою, здійсненою працівниками ЦУНГО
Держплану СРСР» [23, Спр. 7163. – Арк. 22].
З усього видно, що цей чиновник передбачав:
за провали планів зростання населення (Сталін
визначив щорічне збільшення в три мільйони)
відповідальність перекладуть на статистиків,
тому й намагався відвести від себе очікуваний
удар заздалегідь, хоч мав знати, принаймні, що
з УСРР не вивозили мільйон розкуркулених.
Так, у демографічній історії нашої країни багато білих плям. З кінця 20-х і до середини 50-х
років ХХ ст., що визнають і російські вчені, не
було достовірних даних про рух населення і його
кількість. Демографічна статистика не уникла
приписок, випадкових і зумисних викривлень, а
деякі її дані перебували на грані прямої фальсифікації. В першій половині 30-х років поточний
облік руху населення був настільки поганим,
що на окремих територіях взагалі не проводився. Наявні уривчасті дані про кількість і рух
населення суперечать одне одному, вимагають
уточнення й коригування, а підсумки переписів
населення 1926-го, 1937-го і 1939-го рр. потребують критичної переоцінки [1, с. 34].
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Таким чином, сталінська статистика, яка вже
з січня 1933 року перестала бути чесною в питаннях руху населення УСРР, не дає можливості демографам встановити точні дані втрат під
час Голодомору 1932–1933 років. Однак, ставлячи під сумнів імовірність кількісних показників переписів 1937-го і 1939 років, вважаємо,
що все-таки можна ретельніше дослідити рух
населення в УСРР у 1932–1936 роках, і це дасть
змогу точніше встановити кількість жертв Голодомору.
На нашу думку, в ситуації з неповною джерельною базою щодо міграційних процесів в
УСРР в 1929–1931 роках, необхідно взяти за основу поточний облік населення станом на 1 січня 1932 року, оскільки маємо на цю дату показники наявності мешканців як села, так і міста.
У кожному з виданих у Харкові Управлінням
справами Раднаркому УСРР восьми довідників
з основних статистично-економічних показників господарства районів відповідних областей
і Автономної МСРР перший розділ «Територія
та населення» супроводжується спеціальним
поясненням до таблиць: «Відомості про територію та населення складено за станом на 1 січня
1932 року за матеріялами Центральної Адміністративно-Територіяльної Комісії при ВУЦВКу,
що їх одержано від районних виконавчих комітетів» [9, с. 5].
У цілому ж населення УСРР на той час, згідно з цими довідниками, становило 32 680,7 тис.
осіб населення: міського – 7 127,7 тис., сільського – 25 553,0 тис. [9, с. 8].
Зрештою, це фактично відповідало розрахункам відомого українського демографа А. Хоменка, згідно з прогнозами якого на 1 січня 1931
року населення України мало зрости до 31 159
тисяч, у тому числі сільського до 25 532 тисячі і
міського – до 5627 [20, с. 198].
Щоправда, не відважуючись «узяти на увагу
характер майбутнього обміну населення поміж
містом і селом, бо в даному разі все залежить від
розвитку господарства», не обчислював А. Хоменко і можливих переселень за межі України.
Але водночас він наголошував: кількість українців у межах СРСР з 1897-го по 1926 рік збільшилася на 54,2 відсотка, а росіян – лише на 42,5.
Відтак частка українців як в Україні, так і в цілому по СРСР стає чимраз більшою, тоді як відсоток росіян зростає повільніше [19, с. 192].
Подібна тенденція руху населення України,
зокрема сільського, спостерігається з 1924 року.
І хоч темпи зростання його зменшувалися, однак
щорічний приріст вказував на можливе одержання саме такого результату, який зафіксовано
у матеріалах Управління справами Раднаркому
УСРР станом на 1 січня 1932 року:
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Області

1926 р., тис

1932 р., тис

1937 р., тис

1937 р.
в % до 1926

1937 р.
в % до 1932

Київська

4 748 237

5 257,8

3 786 939

79,7

72,0

Чернігівська

2 444 022

2 581,4

2 194 462

89,7

85,0

Вінницька

3 829 831

4 233,8

3 456 669

90,2

81,6

Харківська

4.747.282

5 035,9

3 469 456

73,0

68,8

Дніпропетровська

2 916 426

3 116,9

2 152 859

73,8

69,0

Одеська

2 455 291

2 637,4

1 899 485

77,3

72,0

Донецька

2 032 386

2 157,6

1 392 845

68,6

64,5

489 638

536,2

473 127

96,6

88,2

23 663 113

25 550,3

18 825 842

79,5

73,6

Молдавська АСРР
Українська СРР

Згідно з цими даними, втрати сільського населення становлять 6 724,5 тис. осіб. Але якщо
врахуємо дві третини від загальної приписки в
перепису 1937 року, 532 тисячі, тобто 351,1 тис.
осіб, то сільське населення зменшилося на
7 075,0 тис. осіб. Знову ж таки, коли додаємо
приріст сільського населення до 1937 року –
760,9 тис. (дві третини, що припадали на село
від загального приросту в кількості 1 152,9 тис.
в 1932-му і 1934–1936 роках), то втрати становлять 7 835,9 тис. осіб.
Проте до встановлення конкретної цифри
шляхом ретельної перевірки всіх обставин цієї
трагедії, на нашу думку, виправдано сьогодні
називати мінімальну цифру втрат 7 мільйонів.
А тим часом необхідно продовжувати цілеспрямований пошук, який додасть до цієї поки
що приблизно визначеної кількості жертв багатьох іще й досі не врахованих. І йдеться не
тільки про тих, хто загинув від голодної смерті
на українському чорноземі, а й про всі жертви,
спричинені Голодомором.
По-перше, чомусь мовчимо про ще один міграційний потік у 1932–1933 роках – тисячі голодних
українських селян, які намагалися через поліські
болота, Збруч і Дністер дістатися до Польщі й Румунії, але були розстріляні радянськими прикордонниками або не допливли до рятівного берега,
де сподівалися дістати такого жаданого хліба.
Під заголовком «Дністер багриться кров’ю»
львівська «Свобода» тоді повідомляла: «…група з трьох утікачів намагалася переплисти на
румунський бік. Більшовики відкрили вогонь з
кулеметів. Один ранений втікач втопився, другий вернувся до більшовицького берега, де його
тут же добили, а третій дістався на другий беріг,
але такий поранений, що не можна було з ним
говорити. Все це діялось на очах людей в год.
4-ий по полудні» [16, 1933. – 13 серпня].
Ті ж, котрим пощастило, вже не повернуться до УСРР до 1937 року. І їх також були тисячі.
Тобто вони не стали тоді городянами: це також
втрати для УСРР, спричинені Голодомором.

По-друге, чи враховані тих селян, які за невиконання непосильних хлібозаготівель стали
жертвами судових репресій, організованих так,
«чтобы твердостью, быстротою применения и
надлежащей политизациею всего процесса судебного нажима обеспечить максимальный эффект
судебного вмешательства»? У що це вилилося,
можна дізнатися зі звітів генерального прокурора
і наркома юстиції УСРР Полякова: після введення
в дію Закону від 7 серпня 1932 року станом на 25
листопада 1932 року вже було засуджено близько
37 тисяч селян. У тому числі 500 особам було винесено смертний вирок: за половину серпня розстріл
застосований до 27 засуджених, за вересень – до
193, за жовтень – до 121, за листопад – до 159. А за
час від 26 листопада до 7 грудня до розстрілу було
засуджено 137 осіб [23, Спр. 5491. – Арк. 172, 173].
Подібне тривало і в 1933 році. За січень 1933
року в Харківській області засуджено до розстрілу 117 осіб. За першу п’ятиденку лютого в Дніпропетровській області до смертної кари засуджено 44 особи… [23, Спр. 6353. – Арк. 80, 151 ].
Чи скрізь враховували померлих від голоду в камерах попереднього ув’язнення? Так, у
Зінов’ївському ДОПРі у грудні 1932 року таких
було 20, у січні 1933-го – 117, лютому – 163, за 13
днів березня – 105 [23, Спр. 6390. – Арк. 61].
Чи пораховано подібні втрати по всіх місцях
позбавлення волі, в яких каралися наші селяни,
що вже були зняті з обліку за місцем проживання?
31 березня 1933 року нарком юстиції й генеральний прокурор УСРР В. Поляков рапортував
генеральному секретареві ЦК КП(б)У С. Косіору,
що за період від 27 листопада 1932 року на північ вивезено 86 884 правопорушників з числа
селян, яким інкримінувалися злочини за «посягання на соціалістичну власність» або злісне невиконання хлібозаготівель [23, Спр. 6390. – Арк.
71]. Скільки їх там померло від голоду, застудних
хвороб і непосильної праці? Відомо, що в 1932
році вмерло з числа «куркульського заслання»
87,7 тис. осіб, а в 1933 – 151,6 тис. [9a, с. 147].
Скільки з них українців – ніхто ще не порахував.
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Ота більшовицька твердість у здійсненні репресій за невиконання хлібозаготівель призводила до трагічних наслідків, що супроводжувалися новими втратами: дружина члена управи
артілі «Восход» Волноваського району Донецької області, якого притягнули до відповідальності за нібито розтринькування колгоспного
хліба, зарубала сокирою двох дітей і намагалась
повіситися… [23, Спр. 6353. – Арк. 6 ].
До жертв Голодомору необхідно віднести й ті
смерті, що спричинилися безоглядним вилученням продуктів. Так, на Чернігівщині середняк
Болоховець, що вже виконав рознарядку станом на 16 грудня 1932 року і від якого вимагали
й далі здавати хліб, вилучивши всі наявні для
харчування родини продукти до нового врожаю
(збіжжя – 116 кілограмів, картоплі – 19, віки – 4,
проса – 11, квасолі – 3, соняшнику – 10 і 10 голівок маку), повісився [23, Спр. 6353. – Арк. 7].
А селянин Коломієць з Нововолодимирівки
Олександрівського району Дніпропетровської
області, в якого 10 січня 1933 року намагалися
забрати продукти, убив з рушниці керівника
комісії й активістку, а сам, забравши дружину й
харчі, зник із села [23, Спр. 6353. – Арк. 8].
Голова сільради в селі Сорочинському Бобринецького району Шевченко й секретар парт
осередку Скалій, запідозривши колгоспника
Неграша в крадіжці, убивають його по дорозі
в міліцію. Колгоспника Дем’яна Клочка, який
копав картоплю на городі, вбили на місці. Через кілька днів помирає побита ними біднячка
Дубівка, як і побиті старшим конюхом колгоспу
імені Сталіна хлопчик Андросов і дівчинка Бережицька… [23, Спр. 6390. – Арк. 128].
Колгоспника Вербицького з Новоолександрівки побили до напівсмерті й закопали, він вибрався
з ями, доліз до дому й помер. Його односельця Йосипа Цапенка член сільради Пономаренко прив’язав за шию до хвоста коня й гнав того, поки бідолаха не впав і не вмер [23, Спр. 6390. – Арк. 128].
У селі Долина секретар партосередку Іванченко
й прикріплений до молотарки Адаменко так знущалися з комсомольця Лабенка, що останній не
витримав і повісився [23, Спр. 6390. – Арк. 128].
Де статистика подібних випадків? Хіба вона
не спричинена організованим Голодомором?
По-третє, не треба забувати, що поверталися
і з міста до села. Наприклад, 150 тисяч не одержали паспортів у Харкові, Києві, Одесі, Сталіно, Дніпропетровську та Вінниці, тому змушені
були залишити місто. З офіційної кількості висланих понад 30 тисяч припадало на колишніх
заможних селян, 40 тисяч – на так звані паразитичні елементи й 15 тисяч – на робітників, які не
мають постійної роботи [5, с. 269].
Ще одна хвиля поворотців: у липні 1934 року
великі харківські заводи звільнили 8230 осіб,
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тракторний – 3227, з них 936 заможних селян
[5, с. 269]. Вони поверталися в село, заповнюючи місця вимерлих від голоду.
Мовчимо чверть століття іще про один напрямок пошуків: не досліджено фактично жодного
масового поховання голодних людей біля залізничних станцій, де лежать невідомі ходаки по
хліб, чиї трупи скидали в загальні ями без належної реєстрації. Відтак у прилеглих до того ж, скажімо, Миргорода селах родичі зниклих безвісти
думають, що ті загубилися десь на просторах Росії
в пошуках продуктів, а насправді вони лежать неподалік рідних хат у сирій землі, бо влада не пустила їх по хліб до Росії. А скільки таких поховань
біля залізничних станцій по всій Україні?
А хіба розкопано ту велетенську братську могилу біля Дніпрогесу в Запоріжжі, куди сходилися голодні з околиць у сподіванні на пайок
будівельника, але їх, зовсім знесилених, ніхто не
взяв на роботу й вони померли безіменними…
Ще одне джерело можливих втрат – це відкликані в 1932 році з армії сини розкуркулених.
Ухвал президій райвиконкомів УСРР з того часу
дуже багато збереглося в архівах. Так, 27 січня
1932 року президія Попаснянського райвиконкому ухвалила рішення про відкликання з лав Червоної армії Івана й Сергія Лебедя зі Сколеватської
сільради, Данила Белька – з Берестівської, Василя Орленка – з Василівської – як дітей куркулів
[22, Ф. 1. – Оп. 8. – Спр. 319. – Арк. 33].
Якщо їм пощастило перебратися до українських міст, то вони, поповнивши лави робітників, могли врятуватися – у рідних селах їх чекала,
як правило, доля земляків під час Голодомору.
Недослідженою проблемою залишається канібалізм. В українському селі він не мав тих класичних ознак, що становлять елементи своєрідної культури, наприклад, окремих африканських
племен. Український канібалізм 1932–1933 років – це, як правило, відчай збожеволілих від голоду людей, котрі прагнули врятувати ще живих
за рахунок визначених жертв. Тобто це був свого
роду канібалізм в ім’я життя. Скільки було його
жертв – досі загадка.
І чи не найголовніше: а хто рахував, скільки
конкретно завезено в українські міста заробітчан з Росії та інших радянських республік? Адже
в переписі 1937 року, який показав зменшення
населення УСРР у порівнянні з 1926 роком, вони
фактично займають місця тих, кого Україна
втратила за цей період.
Саме ці факти – ще раз наголошуємо – і дають
нам підставу говорити про втрати України під
час Голодомору 1932–1933 років щонайменше в
7 мільйонів життів.
Але ми не можемо відсторонитися і від втрат
тих українців, які заявляли про свою національну ідентичність і за межами УСРР – тільки
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в Російській Федерації за переписом 1926 року їх
налічувалося близько 7 мільйонів. А 1937 року ця
цифра зменшилася до 3 087 022, хоча, зрозуміло,
українці продовжували народжуватися на всіх теренах їхнього розселення за межами УСРР у вказаний історичний період. Де ж тоді вони поділися?
Але саме в цих регіонах Росії на той час масово заявляли про себе українці, що засвідчено
Всесоюзним переписом 1926 року.А ми й досі не
маємо конкретних даних про втрати від голодної смерті українців Кубані, Центрально-Чорноземної області, Поволжя (особливо Нижнього,
куди на прохання тамтешнього крайкому партії
Сталін у лютому 1933 року поширив заборону
виїзду за хлібом), Казахстану.
Скільки з них померло від голоду, а скільки
під впливом його жахіть і репресій за належність до українства відмовилися в подальшому
себе й своїх дітей називати українцями?
А як бути з обліком померлих на Півночі українців, яких, відповідно до постанови ЦК ВКП(б)
від 8 березня 1933 року, мали вивезти з місць
позбавлення волі в УСРР у спецтабори ОДПУ в
кількості 40 тисяч осіб, «не зависимо от физи-

ческого состояния и возраста» [3, с. 737]. Куди
віднести жертви тієї категорії «злочинців», яких
погнали на будівництво каналів, де вони, виснажені голодом і непосильною працею, швидко
помирали? Чи висланих за невиконання нереальних хлібозаготівель так званих «куркулів»,
чиї діти масово почали вимирати в умовах суворої Півночі? [18, с. 423].
Скільки було організованих переселенців на
новобудови соціалізму? Поклавши голови в тайзі, вони вже тепер втрати Росії? Хіба Мати Україна має бути байдужою до такої смерті своїх дітей?
Хіба це не втрати України від Голодомору? Чи
їх віднести до неорганізованих мігрантів?
Ні! Це спричинені Голодомором втрати, що
мають увійти до реєстру української нації! Тому
стверджувати про спричинені Голодомором
наші прямі втрати від 7 до 10 мільйонів осіб –
цілком закономірно, інша справа, що треба
прагнути встановити всі їхні імена.
Тому невиправданою й поспішною видається ініціатива українських наукових інституцій
Північної Америки закрити це питання, хоч має
бути навпаки.
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Василь Марочко

СТАТИСТИКА ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ:
ІСТОРИЧНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС
Стаття висвітлює ключові історіографічні та демографічні дискурси (тлумачення) статистики
жертв Голодомору, виокремлюючи серед них загальні цифри померлих і фізично потерпілих. Критично
оцінено існуючі та виявлені статистично-демографічні джерела. Опираючись на них, а також на дослідження українських демографів 1920–1930-х рр., сучасні здобутки учених-демографів, встановлено наявне
населення, яке опинилося на території Голодомору в УСРР 1932–1933 рр. Застосовано комбінований підхід
для виявлення порайонної смертності від Голодомору в адміністративно-територіальних межах УСРР,
використовуючи методи прямої реконструкції кількості померлих та умовно-гіпотетичних розрахунків
учених в контексті районів та областей.

Vasyl Marochko

STATISTICS OF THE HOLODOMOR VICTIMS OF 1932–1933:
HISTORICAL AND DEMOGRAPHIC DISCOURSE
The article analyses main demographic and historiographic interpretations of the statistics of Holodomor victims,
including total numbers of people who died and physically suffered. It critically assessed well-known and new found
statistical-demographic sources. This data together with the research by Ukrainian demographers of 1920–1930’s as
well as by our contemporaries, determine the number of population living on the territory of the Holodomor in the Ukranian SSR of 1932–1933. The combined approach is used to identify the amount of deaths of Holodomor in the concrete
administrative-territorial boundaries of Ukrainian SSR, together with the methods of reconstruction of the number
of deaths and conditional hypothetical calculations made by scientists in the context of districts and regions.

Історично-демографічний дискурс статистики жертв Голодомору нагадує сумний аукціон
цифр і грайливу ярмарку методологічних підходів, які заполонили інтелектуальний простір
другої половини ХХ – початку XXI ст. Довкола
оцінки загальної кількості померлих відбувається змагання істориків, демографів, політологів і
соціологів, застосування «адекватної методології» дослідження. Однак поняття і явище «жертви Голодомору» стосується не лише полеглих,
тобто мертвих, але й потерпілих. Вони зазнали
фізичних і психічних травм від хвороб (тифу, колітів, ентероколітів, дистрофії), поїдання дохлої
худоби, котів, собак, трупів рідних і людоїдства.
До соціально-вікової категорії жертв Голодомору належать ненароджені через фізичне виснаження вагітних жінок та їх біологічну неспроможність до зачаття плоду внаслідок дистрофії,
безпритульні діти, ув’язнені за опір хлібозаготівлям селяни, сироти. Голодомор – це не лише
смерть від голоду, але і масове позбавлення людей права на життя, навмисне вбивство частини
соціальної групи. Юридичне поняття «жертви
Голодомору 1932–1933 років в Україні» зафіксовано у Законі України № 376-V «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» від 28 листопада
2006 р., тобто набуло офіційного соціально-політичного і правового статусу. Законодавець
подав ширше тлумачення – «жертви внаслідок
Голодомору» (померлі) і «жертви та постраж-

далі від Голодомору» [54]. Ключове визначення
«жертви Голодомору» згадується у тексті закону
8 разів. Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня
1948 р. також виокремлює померлих і фізично
потерпілих (нанесення тілесних ушкоджень,
психічні розлади) [4]. Отже, жертвами Голодомору є «мертві» і «живі» (постраждалі, потерпілі), які тоді перебували в українських селах, а не
просто становили юридичне населення (прописане за конкретною адресою). Селяни не мали
паспортів, а відтак і класичної радянської прописки, крім подвірного обліку податково-фінансових органів. Очевидцями трагедії могли бути
випадкові особи, які за різних обставин опинилися тоді на селі, але вони мають опосередкований стосунок до подій і явищ голодного лихоліття. Наявне населення було свідком і жертвою
злочину Голодомору – геноциду.
Офіційна радянська статистика не займалась
системним обліком померлих від голоду, тому
відсутні узагальнюючі матеріали, крім локальних і вибіркових обстежень районів та окремих
сіл підрозділами ДПУ УСРР, установами Наркомату охорони здоров’я УСРР. Переписи населення 1937-го і 1939 рр. теж не дають вичерпної
відповіді на питання щодо кількості жертв Голодомору. Тому історики і демографи застосовували різні методики для статистичної оцінки
кількості померлих.
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Західна преса, не претендуючи на достовірність оприлюднених цифр, першою наважилась викласти статистику жертв Голодомору.
Історіографія, а тим паче демографія скептично сприйняли журналістську статистику, але
вона виявилася однією з перших фіксацій. 21
липня 1933 р. газета «Свобода» назвала 10 млн
померлих від голоду в СРСР протягом півроку, а 18 жовтня львівська газета «Діло» повідомила: «…миродатні кола в Берліні одержали
з радянської України автентичні звідомлення
про голодову катастрофу», «…число померлих
з голоду доходить до 6 міліонів, що дає 15 процентів загалу населення» [11]. У жнива селянського розпачу «Діло» опублікувала висновок
американського професора Р. Сіллєта про 10
млн загиблих від голоду в Україні та на Кубані
[23]. Редакція часопису «Український націоналіст», використовуючи терміни «терор» і «голод», також назвала цифру 10 млн осіб [12]. Чехословацький часопис «Венков» продублював
число 10 млн, а празький «Вечернік» першим
вжив термін «hladomor», що став знаковим [34].
Лондонський «Дейлі Експрес» визнав достовірною цифру – понад 6 млн померлих в УСРР за
18 місяців, а британський журналіст В. Чемберлен схилявся до 4 млн загиблих від голоду та
загального рівня смертності – 10% [88, c. 82].
Американський публіцист Д. Чемберлін, цитуючи одіозного журналіста У. Дюранті, назвав
3 млн померлих від штучного голоду [5, c. 223–
224]. Статистика журналістських розслідувань
надто розлога і довільна – від 3-х до 10 млн осіб.
Її можна вважати ілюстративною, суб’єктивною,
ситуативно-емоційною, аматорською, але зазначу, що в академічних студіях присутні цифри від
трьох до шести мільйонів. Отже, розвідки «аматорів-демографів» не були аж надто поверховими і захмарними.
В аналітичних доповідях і річних звітах іноземних дипломатів, які у 1931–1934 рр. пере
бували в Україні, також постає статистика
жертв Голодомору. Німецький консул у Харкові
К. Вальтер повідомив 13 червня 1933 р. про «катастрофу голоду» в Україні, внаслідок якої в окремих селах померло до 80 % населення. Лише
на Дніпропетровщині від голоду загинуло від
30 до 40% селян, а в німецьких колоніях – до
10 % [88, c. 170, 173]. Загальну цифру (7 млн) він
вважав попередньою, але пов’язував з голодом
(durch Hungerzwang). Консул Німеччини в Одесі Ф. Рот повідомляв про 6 млн, а його колега
в Києві А. Хенке, який черпав інформацію від
партійно-радянської номенклатури, визначив
територію Голодомору (Київська, Вінницька,
Чернігівська області) з населенням 12 млн осіб

та померлих, «за попередніми оцінками», –
2,5 млн осіб [88, c. 82]. Дипломати згадували
«надійне джерело», але не розкривали його.
Дипломат та учений-аграрник О. Шіллєр, перебуваючи не раз в Україні, окреслив територію
голоду – 50% європейської частини Росії (СРСР),
встановив пересічну смертність від 20 до 30%,
відтак і загальну кількість померлих – 10 млн
осіб [89, c. 187]. Він згадав про «тяжкі ушкодження здоров’я», про «покалічених від голоду», які
не мали «…більше шансів, щоб розвинутися до
нормальної людини». Статистику жертв Голодомору, яку обгрунтував О. Шіллєр, використовували британські дипломати (від 5 до 10 млн)
[92,c. 235]. Італійський генеральний консул в
УСРР С. Граденіго вважав цілком припустимою
цифру померлих від голоду 15 млн осіб [30, c.
186]. Журналісти й дипломати були першими
провісниками правди про голод в Україні, вказуючи на кількість його жертв. Однак історики і
демографи поставились до оприлюднених цифр
критично й упродовж десятиліть висловлювали
суперечливі тлумачення статистики жертв Голодомору.
Науково-історичне знання також суб’єктивне, адже його творцем є професійний історик.
Найдосконаліша методика підрахунків нічого
не варта за відсутності об’єктивної статистики,
а вона можлива за умови системного і послідовного реєстру народжень і смертей, стабільного
соціально-економічного розвитку суспільства.
Демографічна наука має право і можливості
на припущення, гіпотетичне прогнозування та
навіть моделювання соціально-демографічних
явищ і процесів. Подібні методики застосовували у 1920–1930-х рр. українські демографи
К. Воблий, А. Хоменко, М. Птуха, Ю. Корчак-
Чепурківський для конструювання динаміки
природного приросту населення у роки перших
сталінських п’ятирічок.
Методично оснащеними і теоретично проривними видаються наукові спроби сучасних
українських демографів з’ясувати загальну цифру померлих від голоду в УСРР. Українські учені
(Н. Левчук, П. Шевчук, О. Рудницький, А. Савчук)
спільно з відомим демографом Олегом Воловиною (Університет Північної Кароліни, США) запропонували власну методику підрахунку загальної кількості померлих від голоду. Вона здалася
мені оригінальною, модерною, якщо порівнювати з аналогічними методиками гіпотетичного
прогнозування демографічних явищ у 1930-х рр.
Усе нове викликає певні застереження, особливо на міждисциплінарному дискурсі історіографії і демографії. Презентація наукового проекту
«україно-американської» демографічної школи
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відбулася у листопаді 2013 р. на міжнародній
конференції у Києві, згодом її було доповнено й
викладено на сторінках «Українського історичного журналу» у 2015 р. [27].
Вражає умовно-категоричний рівень уживаних термінів: «прямі втрати» (надсмертність),
«непрямі втрати» (дефіцит народжень), «гіпотетична народжуваність», «гіпотетична смертність», «надлишкова смертність», «нормальні»
випадки смертності, «нормальна» структура
природного руху населення у 1927–1931 рр. Наукова термінологія є лабораторним інструментом
ученого, але не самим явищем («надлишкова
смертність» тощо). Згоден з О. Рудницьким, що
методи розрахунку втрат потребують певної модифікації, відповідно до специфіки джерел [47,
c. 281], але і джерела мають пройти адекватну
наукову «люстрацію» на достовірність і системність. Погоджуюсь з П. Шевчуком стосовно обмеженості дії методу «прямої реконструкції»,
тобто відтворення статистики жертв голоду на
підставі фіксованої статистики [87,c. 289]. Можливо, «когортно-комбінований» метод теж має
право на життя, але за вичерпної статистики
смертності у відповідних статево-вікових групах
населення. Понятійно-категоріальний апарат,
яким послуговується «україно-американська»
бригада демографів, як на мене, потребує науково-історичного і теоретичного аналізу. Існує класична філософська формула: помилка
у засновку (гіпотезі) неминуче призведе до помилкового висновку. Можливо, методологічна формула шановних колег є бездоганним та
універсальним винятком. Однак її прикладне
застосування викликає чимало запитань, тому
дозволю собі кілька коментарів.
Зауваження не торкаються методології демографічного дослідження загалом, позаяк це
інтелектуальне дітище лише демографів. Викликає застереження дещо абстрактне використання окремих понять, які застосовуються до
реальних соціально-демографічних та суто історичних явищ. А вони мають власну природу
походження та функціонування. Якщо з «прямими втратами» зрозуміло, то решта термінів
і визначень не завжди суголосні з реальністю.
«Прямі втрати або надлишкова смертність, –наголошує О. Воловина, – оцінюються за допомогою наступного робочого визначення: різниця, в
кризових роках, між фактичною (або реконструйованою) кількістю померлих і гіпотетичною
кількістю померлих (якби не було Голодомору)»
[7, c. 232]. Подібна дихотомія неприпустима для
історичного дослідження, адже Голодомор був.
Якщо існує «фактична (або реконструйована)»
кількість померлих, то навіщо тоді гіпотетична?
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О. Воловина обрав «…розрахунок щомісячного
розподілу кількості зареєстрованих смертей у
докризові роки, тобто за 1927–1931 рр.», відтак
використав їх як своєрідну матрицю демографічних процесів. Зазначені роки, на його думку, мали «нормальну» структуру, виявились
«більш-менш стабільними в сільській місцевості протягом 1927–1931 рр.». Нарешті, його концептуальний висновок: «Для оцінки кількості
померлих у сільській місцевості у 1933 році було
взято середнє значення реконструйованих показників смертності за 1927–1931 рр.» [7,c. 234].
Вони стали для нього та його українських колег
зразком демографічних процесів, тому «…кількість «нормальних» випадків смерті у кожній
області у 1933 році визначено шляхом множення гіпотетичної (некризової) середньої чисельності населення у 1933 р. на середній коефіцієнт
смертності у 1927–1931 рр.» [7]. Ось тут і виникає
чимало запитань в істориків, особливо щодо ідеальності демографічних явищ зазначеного хронологічного періоду.
Смертність у 1933 р., попри гіпотетичну віртуозність шановних демографів, не була «нормальною» і «надлишковою», а масовою, тобто
випереджала будь-які прогнози у кілька раз.
У роки Голодомору всі випадки смерті на селі
були «прямими», тому фразеологічна формула «гіпотетичні числа народжень і смертей за
умови, якби не було голоду» видається занадто
умовною. Припустимо, що зазначена методологія універсальна, а тому вона годиться для виявлення кількості полеглих українців у роки Другої
світової війни, адже смертності на фронтах не
реєстрували ні ЗАГСи, ні інші органи. Наскільки
достовірною тоді є цифра жертв, про яку згадує
О.П. Довженко у жовтні 1945 р.? Можливо, вона
є предметом вивчення, зафіксованим у фразі шановних демографів – «реконструйовані реальні
числа»? Якщо числа реальні, тобто встановлені
методом «прямої реконструкції», то навіщо перейматися встановленням гіпотетичних втрат?
Оперування «гіпотетичною кількістю померлих», «гіпотетичною кількістю народжених»,
«гіпотетичними повіковими коефіцієнтами
смертності», дотримуючись категорій формальної логіки, мало б завершитися і гіпотетичними
«сукупними демографічними втратами». Однак
гіпотетичне виявилося реконструйованим реальним числом втрат від голоду – 4,5 млн, з яких
3,9 через надсмертність (на селі 3,6 млн осіб)
[27,c. 103]. «Українсько-американська» група
демографів визнала цифри 7–10 млн померлих
від голоду, які фігурують в історіографії, «сумнівними й непідтвердженими статистичними
даними» [27,c. 103]. Надмірна категоричність
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та гіпотетична умовність їхніх розрахунків викликала обурення серед дослідників Голодомору [48]. Шановні колеги уникають реальних реєстрів ЗАГСами кількості померлих, тому таблиці
з цифрами здаються гіпотетичними проектами,
інколи бухгалтерськими звітами. Зазначена
група демографів має копії архівних документів ЗАГСівської статистики, отриманої з фондів
Російського державного архіву економіки, тому
хотілося б мати справу з реальними, а не гіпотетичними цифрами.
Визнавши 1927–1931 рр. «докризовими», а
1932–1934 рр. «кризовими», учені лише поглибили умовність дослідження. Зазначені хронологічні рамки виявилися роками системної руйнації соціально-економічних основ сільського
укладу життя (колективізація, розкуркулення,
депортації, репресії, сталінська продрозверстка,
голод 1928/29 р., Голодомор). Для виявлення
закономірностей демографічних процесів доцільно було б розширити хронологічні рамки.
До прикладу, К. Воблий, аналізуючи особливості природного руху населення у дев’яти українських губерніях, обрав 1860–1900 рр. з мінімальним щорічним приростом населення від
207 до 412 тис. Він виявив тенденцію неухильного зростання приросту за п’ятирічними циклами, хоча померлі до народжених становили 60–
75% [37, арк. 2]. У 1895–1909 рр., навіть попри
локальний голод на Херсонщині, війну та революцію, щороку народжувалося майже 1,1 млн
осіб, а помирали від 588 до 704 тис. осіб. У 1910
р. народилося 1,3 млн немовлят, хоча протягом
першого півріччя померло 24,1% [37]. Подібного
рівня народжуваності не було у зразкові 1927–
1931 р., а навпаки – спостерігалися деструктивні
процеси.
Історик оперує документами, тобто джерелами інформації, які наближають його до встановлення науково-історичного факту. Він покладається на професійну етику і принцип історизму,
тому дотримується класичної формули: події і
явища відбуваються, а факти встановлюються.
До прикладу візьмемо матеріали перепису населення 1926 р., які в історіографії і демографії
дещо ідеалізовані. Однак їх «об’єктивність» сумнівна, але не через брак кваліфікованих фахівців,
яких тоді вистачало, а внаслідок суб’єктивного
втручання. Підставою може слугувати «осібна
думка» начальника ЦСУ УСРР В.С. Мишкіса, яку
він висловив на засіданні політбюро ЦК КП(б)У
в січні 1927 р. Головний статистик поскаржився
на дії ЦСУ СРСР, яке усунуло республіканське
статуправління від розробки матеріалів перепису 1926 р. [85, арк. 14]. Отже, до цензурного нагляду за поточною статистикою додалася систем-

на ревізія союзного органу. Вони викликають у
мене певні застереження стосовно «народонаселення». 20 січня 1927 р. газета «Радянське село»
висловила «припущення» щодо вичерпності
перепису, позаяк «…певний процент населення
України з тих чи інших причин не був зареєстрований» [39]. А «наявне населення» відповідало
кількості «зареєстрованого».
Статистичні «похибки» установ та професійні
сумніви учених завжди мали відповідні підстави.
Демограф Ю.О. Корчак-Чепурківський, аналізуючи вплив катастроф на соціально-демографічні явища, визнав факт зменшення шлюбності у
«кризові» періоди суспільного розвитку [27, c.
127]. А такими виявилися роки колективізації,
розкуркулення, застосування «надзвичайних
заходів» (сталінська продрозверстка січня–липня 1928 р.), політика хлібозаготівлі, локального
голоду на півдні України. Економічні чинники
зумовлювали трудову міграцію (так зване «відходництво» селян), яка мала маятникову амплітуду: до міст виїздила і сезонно поверталася
стала кількість заробітчан. В УСРР 1923/24 р. на
заробітки «відходили» 149 тис., у 1924/25 р. 380
тис., у 1925/26 р. 475 тис., у 1926/27 р. 516 тис.
осіб [41,c. 11]. Це позитивно впливало на шлюбність, позаяк зміцнювало фінансово-господарську стійкість родин.
Виявлена в архівних фондах державних органів влади УСРР та СРСР службова статистика
спростовує оптимістичні прогнози та оцінки демографічних явищ 1927–1931 рр. Українські демографи тих років зафіксували спад природного
приросту з 24-х у 1926 р. до 17,7 осіб у 1929 р. [63,
арк. 3]. У 1930 р. російські демографи С. Новосельський і В. Паєвський оприлюднили «Таблиці смертності», визнавши рівень смертності дітей
до трьох років в Україні у 1925–1926 рр. «мало
правдоподібним», але встановили коефіцієнти
для села: 22,2 для чоловіків і 20,8 для жінок [49,
c. IX]. Вони використали термін «покоління гіпотетичне», який стосувався прогнозування рівня смертності в окремих вікових групах. Таблиці
вікової смертності, розроблені відділом демографії ЦСУ УСРР під керівництвом А.П. Хоменка, зафіксували високу смертність дітей до 1 року
(30,2% серед померлих у 1929 р.), від року до 4-х
років – 19,9%, дорослих (48–55 років) 22,2% [63,
арк. 1]. За підрахунками А. Хоменка, смертність
немовлят у 1927 р. становила 148 осіб на тисячу народжень, а перша, третя і четверта дитина
помирали найчастіше [57, c. 110–118]. Внаслідок
«кадрових чисток» статистичних установ у 1930
р. і подальших репресій погляди та оцінки демографів змінювалися. Так, у 1930 р. А. Хоменка
визнали представником «старої школи буржуаз-
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них демографів», який «…не вміє пристосовувати організацію демографічних робіт до сучасних
вимог соціалістичного будівництва країни» [64,
арк. 17]. Недоліком науково-прикладної діяльності вченого вважали його прагнення написати
книгу про дитячу смертність, захоплення проблемами «природного руху населення, на біологічних його процесах», а також листування з
академіком О.В. Корчаком-Чепурківським.
У 1935 р., коли репресії торкнулися його колишніх однопартійців у справі «боротьбистів»,
А. Хоменко у листі до редакції журналу «Профілактична медицина» каявся «за великі свої провини», просив «сугубо критичного ставлення»
до напрацювань за попередні роки [58, c. 89].
Однак інтелект здолав внутрішні застереження.
У наступному числі учений намагався показати
темпи «спадання дитячої смертності» на початку першої п’ятирічки: 137 у 1930 р., 128 у 1931 р.,
а в селах 140 немовлят на тисячу [59, c. 93]. Він
визнав 1929 рік «несприятливим», але пояснював підвищення дитячої смертності природними
катаклізмами. «Елімінувати негативний вплив
випадкових обставин 1929 року, – наголошував
Арсен Петрович, – можна таким способом: припускаємо, що при сприятливих умовах смертність у 1929 році була б в окремі місяці не більша тієї, яка вже спостерігалася в 1927 або 1928
рр.» [59, c. 94]. За його підрахунками, рівень її
«спадання» коливався тоді у межах 13–14%, але
«…на менш колективізованих районах дитяча
смертність менша, ніж на більш колективізованих», а «…дитяча смертність по великих селах
була більша, ніж на малих» [59, c. 93]. Це був революційний висновок, що наблизив смерть його
автора. Учений і демограф-практик визнав, що
у великих селах через «значно більший процент
бідноти» смертність виросла, а на хуторах була
істотно меншою за кращих матеріально-побутових умов життя селян. У 1931 р. на Одещині, як
зазначив він, «…в районах найбільшої колективізації спостерігається й вища проти середньої
по всіх районах смертність» [59, c. 97]. На Київщині вона виявилася найнижчою, особливо в
родинах селян-одноосібників. Диференційований підхід до встановлення рівня дитячої смертності у роки колективізації, особливо за соціальними типами селянських родин, був новим для
демографічної практики і теорії тих років. А. Хоменко наголошував, що «…перший рік першої
п’ятирічки збігся з виключно несприятливими
метеорологічними умовами, які позначилися
негативно на дитячій смертності» [59]. Порушені ним питання мають принципове значення,
вказують історикам і демографам на перспективи нових досліджень рівня дитячої смертно-
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сті. Фактично він заклав секторальний підхід до
оцінки демографічних втрат, тобто не абстрактного сільського населення, а соціально-професійних груп (колгоспників, одноосібників тощо).
Офіційна статистика намагалася продемонструвати зменшення дитячої смертності. Демограф М.В. Птуха, через десятки років після
Голодомору, писав, що у 1933 р. «…домоглися
величезного зниження смертності немовлят»
[44, c. 318]. Соціально-медичні служби планували її зменшення протягом другої п’ятирічки
на 9–12 % на 100 «живонароджених» [24, c. 25].
Кожної п’ятирічки намагалися зменшити смертність серед немовлят (на 13–14% протягом першої, на 12% – протягом другої). А якою ж була
її реальна цифра, якщо її в цілому прагнули
зменшити на чверть, особливо за жахливих соціально-побутових умов у селах? У 1933 р. більше половини сільських пологів відбувалося у
селянських хатах. За таких санітарно-побутових
умов смертність «ненароджених» і «живонароджених» не «спадала».
Ідеалізація соціально-демографічних явищ
та гіпотетичне їх прогнозування ускладнюють
історичну реконструкцію природного руху населення. 25 вересня 1928 р. ЦСУ і Держплан УСРР
доручили А. Хоменкові розробити демографічні оцінки перспективного плану зростання населення та формування ресурсів робочої сили.
Учений опирався тоді на щорічний приріст міського населення – 4%, а також на рівень смертності за три попередніх роки (18–19 осіб на тисячу
населення) [65, арк. 15]. Оптимістичний вибір
для трагедії, що назрівала. На початку 1950-х
рр. Д.Ф. Соловей, який у 1930-х рр. безпосередньо працював в органах державної статистики,
обгрунтував коефіцієнт щорічного приросту
населення в УСРР 1924–1927 рр. – 2,36%, тому
очікував 28% приросту за 12 років [50, c. 90].
Але існували реальні показники демографічних
процесів наприкінці 1920-х рр. Вони постають
в аналітичній доповіді ЦСУ УСРР «Загальні попередні підсумки природного руху населення
УСРР за 1926–1929 рр.». Восени 1929 р. її надіслали до ВУЦВКу для розгляду й ухвалення відповідних рішень. Над нею працювали статисти,
демографи, у тому числі і згаданий А. Хоменко,
якого вважали фахівцем у галузі демографії проблем дитячої смертності. Складена ними таблиця розкриває особливості природного руху населення в містах і селах, показує співвідношення
його базових складників по роках. Закладені у
ній матеріали не випромінюють оптимістичного
прогнозу, демонструють розвиток драматичних
тенденцій у царині народжуваності і смертності
сільського та міського населення.
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Природний рух населення в УСРР 1926–1929 рр. [63, арк. 1]
Зміст тексту

1926

1927

1928

1929

1 207 907

1 180 281

1 134 777

1 079 206

164 818

160 982

153 208

151 850

1 043 091

1 019 299

981 569

927 356

518 656

520 992

494 326

536 760

72 216

72 962

75 901

83 964

Селах

446 440

448 030

418 425

453 196

Природний приріст

689 251

659 289

640 451

542 446

92 600

88 020

77 307

68 286

596 651

571 269

563 144

474 160

Народилося живих
З яких у містах
Селах
Померли
З яких у містах

У містах
У селах

До числа померлих не зараховувались «мертво
народжені», тому вражає високий відсоток померлих до народжених – від 42,7% у 1926 р. до
50% у 1929 р. Постає цілком очевидним суттєве
зменшення «природного приросту» у містах і
селах УСРР, особливо у роки локального голоду та початку масової колективізації селянських
господарств. Нехтувати цією службово-відомчою
статистикою безглуздо, а для системного демографічного дослідження неприпустимо, позаяк
суттєві відхилення та прорахунки впливають на
загальні показники приросту населення, а можливо, й на його «спадання». Спад приросту населення почався з кінця 1920-х рр., набуваючи загрозливих тенденцій.
На початку лютого 1929 р. А. Хоменко опублікував інформацію про стан народжуваності в
УСРР. Вона нівелювала оптимістичну тенденцію
природного приросту, а з іншого боку застерігала від катастрофічного соціально-демографічного розвитку, системні ознаки якого набирали
обертів. Учений і практик демографічної справи
зазначив тоді, що у разі, якщо «…не зростатиме
народжуваність – то швидко почне кількість померлих перевищувати кількість народжених, не
буде приросту, буде убито, зменшення людності» [2]. На його професійне переконання, зменшення абсолютної кількості народжень, коли
«…має воно не випадковий, а цілком сталий
характер, треба вважати за небезпечне явище».
За його підрахунками динаміка народжуваності
у 1924–1926 рр. відповідала показникам 1891–
1914 рр., а далі почала зменшуватись, особливо у містах. Він виявив дивну закономірність:
чим більше місто, тим менша народжуваність у
ньому. Якщо у великих містах станом на 1924 р.
вона становила 31,9 особи на кожну тисячу населення, то у другому кварталі 1928 р. – 22 особи,
в усіх містах відповідно – 34,7 та 25 осіб. На селі,
яке почало частково відроджуватися в умовах
непу, ця тенденція також спостерігалася, хоча й

повільніше. Якщо у 1924 р. на тисячу населення
припадало 44,1 народжень, то впродовж першої
половини 1928 р. – 37,7 особи [2]. Загальний висновок А. Хоменка виявився сумним: «…процес
зменшення народженості і далі невпинно відбувається». Він дещо скептично поставився до методу розрахунків за принципом («на 1000 людности»), який дає «…не досить виразні наслідки
<…> треба вживати інших, досконаліших способів вимірювання» [2]. Він не здавався «білою вороною», вказуючи на загрозливі тенденції.
В архівах Російської Федерації збереглась «Доповідна записка про рух народжень і приріст населення СРСР» начальника Центрального управління народногосподарського обліку В. Осинського.
Він надіслав її Й. Сталіну та В. Молотову 4 травня
1932 р., щоб поінформувати їх про зменшення у
1931 р. приросту міського населення удвічі порівняно з 1926 р. До переліку входили і міста УСРР.
Головний статистик країни зізнався: «…ми маємо замість природного приросту зменшення»
[45, арк. 3]. За його інформацією, несприятлива
соціально-демографічна тенденція почалася у
1929 р., але набирала обертів «достатньо швидкими темпами». Виявилося, що народжуваність
у містах зменшилась за 1926–1930 рр. на 15%, у
селах – на 24% [45]. За таких обставин 1927–1931
роки виявились насправді «кризовими» і далеко
не ідеальними для базових показників, особливо
в українських селах. Демографічні процеси у ті
роки були глибоко деструктивними, тому не можуть бути опорними для розрахунку нормальної
«гіпотетичної народжуваності» і смертності.
Для з’ясування загальної кількості жертв Голодомору, тобто фізично померлих і потерпілих,
важливо виявити загальну кількість населення
в УСРР, простежити співвідношення міського
і сільського, виокремити зі складу останнього
хліборобське, тобто наявне у 1932–1933 рр. Офіційний статистичний щорічник подає загальну
кількість «людності» УСРР станом на грудень
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1926 р. – 29 019 747 осіб, з яких міської – 5 373 553,
сільської – 23 646 194 особи [55, c. 12]. А. Хоменко,
особисто причетний до організації перепису населення 1926 р., виділив 23,2 тис. «чужинців», тому
у нього «все населення» становило 28 996 540 осіб,
з яких 23 218 860 українців (20 682 361 на селі і
2 536 499 у містах) [60, c. 12–14]. Для класифікації
населення він використав формальне конституційно-юридичне визначення «громадяни СРСР»,
але «…скільки таких, що, будучи громадянами
СРСР, не є в той же час громадянами УСРР, – це
лишилося невідомим» [60, c. 14]. Відділ демографії ЦСУ УСРР, використовуючи первинні матеріали перепису населення 1926 р., видав у 1927 р.
аналітично-статистичний довідник національного складу сільського населення. На той час УСРР
мала 40 адміністративно-територіальних округ та
Молдавську АСРР, у 36 з яких українці становили
від 70 до 99% [39, с. XIX]. Українці серед сільського населення становили у північно-центральних
округах від 95% і вище, в окремих степових округах півдня 90–94%, а в решті – від 60 до 89%
сільського населення [39, c. XX]. За такої етнічної
концентрації українців достатньо було позбавити
їх хліба за територіальною ознакою, щоб організувати терор голодом. Навіть в АМСРР вони посідали 51%, на Луганщині – 59,8%.
Загальну кількість жителів у 1928–1929 рр. з’ясовано «за обчисленнями» співробітників ЦСУ
УСРР, тому у 1928 р. виявилося 29,7 млн (24,1 млн
сільського, 5,6 млн міського), у 1929 р. – 30,3 млн
(сільського 24,4 млн, міського 5,9 млн) населення [55, c. 20]. Розбіжність між офіційною статистикою («проста» реконструкція) і збільшенням
за рахунок природного приросту становила майже 100 тис. Прикладні розробки групи вчених і
співробітників сектора демографії та санітарної
статистики Українського державного інституту
охорони здоров’я, відділу соціальної гігієни Всеукраїнського інституту харчування (А. Хоменко,
С. Томілін, А. Мерков), здійснені у 1931 р., зафіксували динаміку річного приросту: у 1930 р. –
694 тис., у 1931 р. – 692 тис. у 1932 р. – 677 тис., на
1937 р. – 661 тис. осіб [26, c. 308]. Зазначені цифри
були виголошені у січні 1932 р., згодом у відредагованому вигляді постали на сторінках часопису
«Профілактична медицина». Очевидно, А. Хоменко справді прагнув розкрити «…основні тенденції
репродукції людності протягом другої п’ятирічки» [61, c. 42]. Для «характеристики можливої
динаміки народимости й смертности», уникаючи
свідомо впливу «наслідків міграції» на демографічні процеси, позаяк тоді уряд не мав «докладного плану переміщень людності», учений висловив
оптимістичний прогноз народжувань у 1932 р. –
1,2 млн осіб, що на 200 тис. більше за попередній
рік. Однак він обрав найнижчий рівень смертності

31

у 1926–1927 рр. для прогнозу приросту населення
на 1937 р. Учений зізнався, що «…за сучасного стану нашої демографічної статистики будь-скільки
точних обчислень у цій справі зробити немає жодної змоги» [61, c. 43]. Це було чесне зізнання професійного демографа, який піддав сумніву офіційну демографічну статистику.
У 1932 р. редакція журналу «Профілактична
медицина», підводячи певні підсумки сталінської «демографічної п’ятирічки», видала цифри
загальної кількості населення в УСРР: у 1927 р. –
29,3, у 1928 р. – 30,0, у 1929 р. – 30,6, у 1930 р. –
31,1, у 1932 р. – 32,1 млн осіб [42,c.35]. Міське населення станом на грудень становило 6,7 млн осіб,
тобто збільшилося за 5 років на 1,1 млн осіб. Якщо
не враховувати внутрішньої міграції, то за рахунок
яких соціальних джерел відбулося його зростання? Очевидно, шляхом стихійного «відпливу»
і вербування робітників на промислові підприємства за організованим «набором». Наркомат
праці УСРР виділив на 1932 р. 1,3 млн нарядів
працевлаштування, з яких на село – 936 тис. осіб
[66, арк. 7]. На Київщині планували розмістити у
радгоспах, на транспорті та об’єктах промислового будівництва 888 тис. осіб, а загалом вдалося завербувати до кінця 1932 р. 56,1 тис. осіб. В Одеській області наряди на постійну роботу отримали
тоді 43 тис. селян, з яких 25 тис. колгоспників і
18 тис. одноосібників [67, арк. 6]. Вони отримали
шанс на виживання та порятунок від Голодомору. Згідно з виробничою програмою четвертого
кварталу вугільних трестів Донбасу, не вистачало
38 тис. шахтарів, тому цю нестачу планували поповнити за рахунок «українського контингенту»
в кількості 20 тис., завезти з Білорусії 8200, Татарстану – 9000, Центральної Чорноземної області – 11 760 осіб. Наркомат праці УСРР та шахтоуправлінь Донбасу реально «заохотили» 11 818
осіб [68, арк. 45]. Ось чому 23 листопада 1932 р.
Донецький обком КП(б)У визнав «незадовільним» виконання плану «…вербовки робочої сили
для вугільної промисловості Донбасу» [52]. На будівництво «Азовсталі» у 1932 р. планували завербувати 13 510 осіб робітничих професій, а до Маріуполя приїхали 3 тис. осіб [69, арк. 2]. Промислові
об’єкти Луганська прийняли 41 тис. завербованих
робітників [67, арк. 2]. Весняна кампанія організованого відходництва у 1932 р. врятувала від голодної смерті близько 300 тис. осіб [70, арк. 27],
хоча «плинність кадрів» з соціально-побутових
причин становила тоді третину контингенту.
В архівному фонді Управління громадського
харчування при Вукоопспілці (Упргромхарч), яке
діяло у 1931–1935 рр., вдалося виявити матеріали
службової статистики загального та соціального
складу сільського населення станом на жовтень
1930 р. та січень 1931 і 1932 р.
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Соціальний склад сільського населення УСРР (у тис. осіб) [71, арк. 7]
Соціальний тип

1.Х.1930

1.01.1931

1.01.1932

Робітники радгоспів

487,7

341,0

522,0

Робітники сільпідприємств

353,7

270,1

324,0

Службовці

29,7

34,0

39,0

Учителі

80,0

90,0

100,0

399,4

379,9

400,0

75

90

100

1425

1205

1485

55

60

80

332

660

2638

Тсозів

2977

3113

2638

Артілей

4802

5659

12 322

Одноосібники

15 029

14 147

5894

Разом хліборобського

23 140

23 579

23 492

Разом сільського

24 620

24 844

25 057

Утриманці
Кустарі
Разом нехліборобського
Нетрудове населення
Члени комун

Поділ населення на «хліборобське» і «неземлеробське», виконаний «Упргромхарчом» (загрозлива абревіатура для 1932–1933 рр.), умовний, адже багато сільських учителів та кустарів
займалися підсобним господарством на селі.
Робітники радгоспів безпосередньо працювали
у сільському господарстві. Виняток могли становити «утриманці робітників і службовців» (діти,
хворі, люди похилого віку). «Хліборобським»
населенням вважалися колгоспники (17,6 млн)
та селяни-одноосібники (5,6 млн осіб), які, власне, і становили цю соціально-професійну групу.
Саме вона представляла наявне населення, яке
можна цілком віднести до категорії жертв Голодомору. До них варто долучити і сільських учителів, яких у 1931 р. позбавили централізованого
продовольчого забезпечення.
Оперативно-службову статистику кількості
сільського населення мав Український науково-дослідний інститут організації сільського
господарства та сільськогосподарської економіки при Наркомземі УСРР. Спільно з Наркоматом праці УСРР вони розробили «Баланс про
наявність робочої сили в сільському господарстві України за 1931 р.», використавши матеріали Наркомфіну про об’єкти оподаткування за
1930 р. (дещо скориговані сектором демографії
Держплану УСРР), а стосовно 1931 р. – динаміку «природного і механічного руху населення
села». Отже, у липні 1930 р. сільське населення
становило 24,6 млн, у липні 1931 р. – 24,9 млн,
з якого хліборобського було 22,7 млн, а разом з
його представниками у містах (705 тис.) – 23,2
у липні 1930 р. та 23,4 млн осіб у липні 1931 р.
[72, арк. 49]. Тому загальний приріст сільського

населення, навіть попри його організоване відходництво, збільшився за 1930–1931 рр. на 300
тис. осіб, у тому числі 200 тис. хліборобського
населення. Зазначу, що А. Хоменко заклав природний приріст удвічі більший стосовно цих останніх років «некризового» періоду.
В аналітичному «Довіднику про області України в період їх створення (демографічні дані)»,
упорядкованому за матеріалами райвиконкомів
і міськрад станом на липень–грудень 1931 р. та
з поточними доповненнями до березня 1932 р.,
постає підсумкова цифра загальної кількості
населення в УСРР – 32,5 млн осіб [73, арк. 28].
В офіційному статистичному щорічнику, який
опирався на адмінтерподіл станом на 1 грудня
1933 р., подано також 32,5 млн осіб, але сільського населення – 25,5 млн осіб [1, c. 6]. Дивовижно
зросла кількість останнього на 1,1 млн осіб порівняно з липнем 1931 р. Офіційні статистичні
щорічники другої половини 1930-х рр., у яких
зафіксовано 24,7 млн сільського і 7,1 млн міського населення для 1933 р. [56, c. 388], ніяк не
могли подолати цього «блукаючого» бар’єру для
сільського населення.
Лабораторія статистично-демографічного розрахунку сільського населення у 1931–1933 рр.
викладено і в архівних документах Українського
науково-дослідного інституту МТС і колгоспного
будівництва (створеного у грудні 1932 р.). Його
співробітники з’ясовували можливі запаси робочої сили у сільському господарстві на 1933 р. За
основу розрахунків вони обрали сільське населення станом на 1931 р. у 513 адміністративних районах, включно з АМСРР та 18 міськрадами. Статистичним джерелом стали дані Наркомфіну УСРР
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 одвірного обліку об’єктів сільськогосподарськоп
го оподаткування на 1 липня 1931 р. та врахування
природного й механічного приросту населення за
друге півріччя 1930 р., а також природного приросту за перше півріччя 1931 р. Спираючись на відомчу статистику, експерти зазначеної установи
визнали загальну кількість сільського населення
25,1 млн осіб, яку подав тоді Наркомат праці, перебільшеною. Виявилося, що у сільському господарстві не працювали 1,2 млн осіб (4,2%), а також
«не вилучено несамодіяльне хліборобське населення, крім Гірничого і Дніпрянського районів»
[75, арк. 5]. За таких обставин хліборобське населення становило 24 049 309 осіб.
Встановлення соціально-демографічних змін
міського населення відбувалося у хронологічних
рамках 1930-го – липня 1933 р., а до розробки
потрапили 176 міст УСРР (майже весь їх склад).
Поточний облік відділу демографії Держплану
зафіксував «зниження природного приросту населення по містах» (у 80-ти з 176). Виявилося,
що прогнозований приріст міського населення
склав 14 025 18 осіб, з яких природний становив
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204 тис., механічний – 1,2 млн осіб на липень
1933 р. Сподівалися, що механічний приріст відбуватиметься за рахунок сільського населення.
У 1930 р. населення міст виросло на 274 тис. осіб
через «приплив» сільського населення, відтак
протягом липня 1931-го – 1933 рр. міста за рахунок села виросли б на 959–972 тис. осіб (фактичний приріст 1930 р. множили на 3,5 роки
з корекцією статистичної похибки) [75, арк. 15].
Офіційного державного плану переміщення населення до першої половини 1933 р. тоді не існувало.
Прикладна статистично-демографічна динаміка природного приросту сільського населення
за липень 1931-го – липень 1933 рр., розрахована відділом демографії статистичного сектору
Держплану УСРР, здійснювалася тоді за такою
формулою: сільське населення станом на 1 січня
1929 р. і фактичний природний приріст 1929 р.
множився на пересічний коефіцієнт. Загальна і
локальна динаміка природного приросту сільського населення здавалась оптимістичною з огляду на демографічні процеси 1929 р.

Природний приріст (гіпотетичний) на 1931–1933 рр. в УСРР [75]
Населення
1 січня 1929 р.

Природний
приріст 1929 р.

Полісся

2 603 681

50 397

1,9

Правобережжя

7 730 398

137 986

1,7

Лівобережжя

6 144 152

106 976

1,7

Степ

4 635 872

85 961

1,8

Дніпрянський

2 010 478

44 963

2,2

Гірничий

1 244 617

26 821

2,1

24 869 198

453 104

1,8

Район

УСРР

Працівники відділу демографії Держплану
УСРР, заклавши подібні коефіцієнти, прогнозували природний приріст сільського населення з серпня 1931 р. по липень 1933 р. – 833 162
осіб. Тому, враховуючи і приріст міської людності, встановлювали загальну кількість населення в УСРР на 1 липня 1933 р. – 32,8 млн осіб.,
а суто хліборобського – 22,9 млн осіб. Демографічні прогнози приросту сільського та міського
населення станом на липень 1933 р., навіть за
опорної службової статистики 1929–1932 р., залишалися гіпотетичними. Над ними працювали відомі демографи, працівники статистичних
служб державних органів влади УСРР, але їхні
узагальнення виявилися занадто оптимістичними. Однак закладена ученими і практиками
методика розрахунку динаміки соціально-демографічних процесів доби «соціалістичної реконструкції» (1928–1938 рр.) заслуговує на увагу.

Коефіцієнт
приросту, у %

Голодомор 1932–1933 рр. перекреслив демографічне диво, яке пророчив Й. Сталін та омріювали демографи.
Лабораторно-гіпотетичними
розрахунками
соціально-демографічних процесів займався К.Г.
Воблий. В особистому архівному фонді ученого
зберігся документ на одному аркуші паперу –
«Гіпотеза балансу людності УРСР на 1937 рік»,
у якому обгрунтовано прогноз динаміки «хліборобського населення», кількості колгоспників і
«сільської людності» разом. За його даними хліборобське населення у 1931 р. становило 23,5 млн
(чоловіки – 11,3, жінки – 12,2), за прогнозом на
1932 р. 23,7 млн (чоловіки – 11,3, жінки – 12,4),
у 1937 р. 21,7 млн (чоловіки – 10,8, жінки – 10,9)
осіб [37, арк. 1]. Учений, спираючись на методики розрахунку відділу демографії статистичного
сектора Держплану УСРР, подав і загальну кількість населення: 31,4 млн у 1931 р., 31,8 млн у
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1932 р. і прогнозовану на 1937 р. – 34,3 млн осіб.
Його колега А. Хоменко, заклавши у розрахунки
стабільний і високий рівень щорічної народжуваності (понад 1 млн осіб), мав власне бачення
динаміки «загальної людності» в УСРР: у 1932 р.
32,2 млн, у 1933 р. 32,8 млн, у 1934 р. 33,4 млн, у
1935 р. 34,1 млн, у 1936 р. 34,8 млн, у 1937 р. 34,1
млн осіб [61, c. 48]. Ю.О. Корчак-Чепурківський
назвав іншу цифру: на 1937 р. – 35,6 млн осіб в
УСРР, а прогноз М.В. Птухи становив 34,6 млн
осіб [26, c. 319–320]. Їх можна вважати умовними
й гіпотетично прогнозованими цифрами. Однак,
зважаючи на авторитетних демографів та їхню
науково-прикладну практику у 1930-х рр., сприймаю очікуваний прогноз на 1937 р. як фіксовану
статистику оцінки демографічних втрат.
Сподівання К. Воблого (34,3 млн), М. Птухи (34,6 млн), А. Хоменка (35,6 млн) розвіяли
попередні підсумки Всесоюзного перепису населення 6 січня 1937 р. Вони здивували «чекістів» і «статистів». Ще 5 січня 1937 р. начальник
ЦУНГО Держплану СРСР І.А. Краваль повідомив
М.І. Єжова про 4,1 млн народжених протягом 10
місяців 1936 р., а головний чекіст сподівався на
4,4 млн згідно з обліковими даними НКВС СРСР
[44, арк. 12]. За переписом 1926 р. УСРР мала 28,9
млн, а згідно з переписом 1937 р. – 28,3 млн осіб
[8, с. 44–45]. Керівник УНГО УСРР О.М. Асаткін
повідомив 15 січня 1937 р. ЦК КП(б)У про 28,2
млн осіб, а згідно з телефонограмами облстатбюро, їх налічувалось навіть 27,9 млн [83, арк. 20].
Звичайне арифметичне зівставлення цієї цифри
з очікуваними прогнозами демографів дає сумний результат – від 6,4 до 7,4 млн осіб. Це жертви
Голодомору в Україні. О.М. Асаткін, вражений
руйнівними наслідками перепису, намагався внести корективи. Для з’ясування кількості переписаного населення він запропонував «…добавити
до підсумків 1926 року цифри природного приросту населення за 10 міжпереписних років і додати або відняти сальдо між числом всіх тих, хто
виїхав з УСРР, і всіх, що приїхали в УСРР за ті ж
10 років» [83, арк. 14]. Завдання непосильне, тим
паче за відсутності у роки Голодомору системної
статистики міграцій, але і планового переселення великих соціально-професійних груп в УСРР,
крім організованих переселенців з Білорусії та
Росії до виморених голодом сіл.
Історик, статист і соціолог Д. Соловей, який
безумовно знав О.М. Асаткіна, адже працював в
статистичних органах тих років, обрав за основу підрахунку «природний приріст» населення
в УРСР 1926–1938 рр., відтак сподівався на 35,7
млн осіб у 1939 р., а виявилося 28 млн (насправді
більше), тому 7,7 млн осіб «…забрав терор і штучно створений голод» [50, c. 97]. У 1955 р. Д. Соловей, зберігаючи власну методику підрахунку

(2,36% річного приросту та 28% прогнозованого
збільшення населення за 12 років), назвав дещо
іншу цифру загальних втрат України – 11,6 млн
осіб [50,c.99]. В УРСР, за його даними, мало бути
у 1939 р. 38,4 млн, а перепис того ж року зафіксував 30,9 млн осіб. Отже, нестача становила 7,5
млн осіб. Він вважав, що у 1929–1931 рр. з України вивезли від 1,5 до 2,4 млн осіб [51, c. 127]. Його
історичне тлумачення загальної кількості втрат
професійне і кваліфіковане, засноване на безпосередньому досвіді роботи в органах статистики.
Згадується стаття С. Соснового в газеті «Нова
Україна» (Харків, 1942), автор якої виклав тоді
свої розрахунки: до кінця 1932 р. від голоду загинуло 1,5 млн, за першу половину 1933 р. – 3,3
млн осіб [50,c.153]. Вадою статистичної оцінки з
боку С. Соснового, на думку Д. Соловея, була відсутність даних про депортації селян у 1929–1934
рр. До загальної кількості померлих від голоду –
4,8 млн осіб, яку виголосив С. Сосновий, було
додано 2,7 млн зменшення природного приросту населення протягом 1934–1939 рр., звідси
Д. Соловей виходив на оцінку демографічних
втрат – 7,5 млн осіб [50].
Евристичним є зізнання Д. Соловея про 6 млн
жертв голоду, про яких згадували працівники
УНГО УСРР, адже «…ми особисто знали ще року
1933 до закінчення голодової катастрофи» [50,
c. 153–154]. Принагідно він повторив слова однієї із співробітниць УНГО Г. Вільної, яка називала цифру 6,5 млн померлих від голоду в 1933
р. Очевидно, саме тоді від працівників Держплану УСРР «просочувалась» службово-відомча
інформація про жертви Голодомору. Не випадково О.П. Довженко згадав у своїх «Щоденникових записах» 23 вересня 1945 р. про «…шість
мільйонів [померлих] од голоду в урожайний 32
рік» [19, c. 372]. Режисер великої «Землі» мав на
увазі господарський 1932/33 рік. Водночас він
зазначив, але з «оптимістичною неточністю»,
що «…Україна втратила за час війни тринадцять
мільйонів людей» [19].
В історіографії другої половини ХХ – початку
ХХI ст., яка нагадує своєрідний інтелектуально-змагальний аукціон, заявлено різні оцінки
кількості втрат від Голодомору – від 3-х до 15 млн
осіб [13, c. 486; 29, c. 391]. Вони, судячи з наукового апарату й методики підрахунку, становлять
аматорський і професійний дискурси. Їх основною джерельною базою до кінця 1980-х рр. були
матеріали переписів населення (1926, 1939), офіційна радянська статистика, а на початку 1990-х
рр. матеріали перепису 1937 р. Одні визнають достовірним перепис 1939 р., інші – 1937 р., а деякі
поєднують обидва [18, с. 20, 71, 89–90; 6, с. 36,
40, 72]. Концентровано статистика жертв Голодомору постає у матеріалах Міжнародної комісії
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з розслідування голоду 1932–1933 рр. в Україні:
Д. Сімон називає цифру 10 млн, Р. Конквест –
5 млн, С. Максудов – 4,4 млн, Д. Мейс – 7,5 млн
осіб. Висновок громадського Міжнародного суду
врахував оптимальні цифри та полемічність проблеми. «Ясно, однак, – наголошувалося у його
підсумкових матеріалах, – що кількість жертв
голоду на Україні становила, щонайменше,
4,5 млн, яких ніхто не заперечує. До них варто
додати 3 млн жертв голоду за межами України, з
яких по 1 млн припадає, звичайно, на Казахстан і
Північний Кавказ. Отже, можна вважати, що голод 1932–1933 рр. забрав, щонайменше, 7,5 млн
людських життів» [34, c. 3]. Західні дослідники
А. Люїс та Н. Роуленд встановили факт зменшення населення СРСР на 15 % у 1926 – 1939 рр. [18,
c. 20]. Німецький дослідник Ш. Мерль, заперечуючи геноцидну складову Голодомору в Україні
та демографічні оцінки Р. Конквеста і Д. Мейса,
все ж визнав, що «…серед жертв голоду справді
більше половини становили українці» [91, c. 536;
35]. Ідейний натхненник русинів П. Магочі схиляється до 6,5 млн померлих від голоду [18, c. 21],
французькі учені М. Гійом, А. Безансон визнали
жертвами Голодомору – геноциду від 6 до 7 млн
осіб [32, c. 159; 3, c. 131].
Дискусії між істориками та демографами започаткував перепис населення 1937 р. Український дослідник С.В. Кульчицький визнав внесок
С. Максудова у з’ясування кількості померлих
у 1926–1931 рр. (7 млн) та природного приросту
у 1931–1938 рр. (12 млн), зменшення населення
поза рамками природної смертності (9,8 млн)
та підсумкових втрат від 3-х до 6,5 млн, хоча сам
обстоює цифру 3,5 млн осіб [13, с. 488]. Загальна кількість населення в СРСР за переписом 1937
р. не має особливого значення для демографічної оцінки втрат від Голодомору в Україні. Інша
справа – показники перепису по Україні. Однак
демографи і джерелознавці називали загальну
кількість населення СРСР у 1937 р. – 162 млн осіб,
а «фальсифікований» перепис 1939 р. показав
170,6 млн осіб [53,c.80]. Якщо скористатися даними В.В. Цапліна, а він першим вивчав матеріали перепису 1937 р., будучи директором архіву
ЦГАНХ СССР, то матимемо іншу цифру – 156,9
млн До неї він додав 2 млн військовослужбовців і
отримав 158,9 млн, а ще 2,6 млн спецконтингенту
НКВС СРСР. Однак цифри 162 млн осіб так і не
було досягнуто [62, c. 178]. Ідеологія і практика
сталінізму, за підрахунками В. Цапліна, забрали
життя 7,9 млн осіб. Пересічна смертність у 1927–
1931 рр. становила 2,8 млн, у 1932–1933 рр. –
4 млн осіб, а безпосередньо від голоду у 1933 р.
померли 3,9 млн осіб. Він опирався на матеріали ЗАГСів та доповідну записку начальника
відділу населення і охорони здоров’я ЦУНГО
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М.В. Курмана, але погоджувався з відсутністю
системного і вичерпного реєстру смертей. Більше
половини померлих від голоду у 1933 р., на думку
В. Цапліна, припадало на Україну.
Матеріали перепису 1937 р., крім виявлення
загальної кількості населення в УСРР, засвідчили
системний безлад в організації реєстру смертей
у 1932–1933 рр. Історики і демографи підкреслювали цей істотний недолік, позаяк статистика
загсів виявилася базовою для їхніх математичних
розрахунків. ЗАГСи не фіксували «нормальної
смертності» і «надсмертності», не встановлювали діагноз. У доповідній записці О.М. Асаткіна
«Стан обліку населення в УСРР», яку він надіслав
П.П. Постишеву та С.В. Косіору 22 квітня 1935
р., крім «засмічення» апарату ЗАГСів «класово
чужими елементами», подано статистику народжень і смертності у 1931–1934 р. Вона демонстративно показова, навіть за наявності «помилок і
спотворень» та недообліку. Згідно з неповним реєстром ЗАГСів, у 1931 р. народилося 975 320, померло 514 744, у 1932 р. – 782 042 і 668 158, у 1933
р. – 470 685 та 1 850 256, у 1934 р. – 571 567 і 483
382 особи [84, арк. 56]. Головний статистик УСРР
зазначив тоді, що «…правильність цих чисел викликає сумнів внаслідок незадовільного стану існуючих статистичних джерел про рух населення»
[84, арк. 1–3]. Він мав на увазі загальну кількість
населення в УСРР на 1 січня 1933 р. – 31,9 млн,
1934 р. – 30,6 млн, 1935 р. – 30,7 млн осіб. Якщо
порівняти їх з даними сучасних демографів [27],
то в останніх спостерігається збільшення кількості народжених та померлих у 1931–1934 рр.
Група демографів подає цифру померлих селян у
1933р. – 3,8 млн, а наступного 1934 р. – 381,9 тис.,
отже, сталося дивовижне зменшення смертності
– у 10 разів. За таких обставин хронологічні рамки статистичних оцінок втрат від голоду (1932–
1934), обраних ними для дослідження, видаються
сумнівними, адже порівняння і зіставлення різних статистичних величин (засновок) призводить
до уніфікованої цифри у висновку. З іншого боку,
якщо сприймати цифру 4,1 млн померлих у 1933
р., подану українсько-американською групою демографів, достовірною, то виникає питання значного недообліку смертей (2,2 млн померлих), позаяк О.М. Асаткін подав лише 1,8 млн померлих
у 1933 р. Для встановлення втрат необхідно мати
реальні цифри зареєстрованої смертності в районах і так званого недообліку померлих (бодай
наближеного).
Достовірність та особливо вичерпність
ЗАГСівських реєстрів смертності населення
у роки Голодомору, на жаль, сумнівні, а на них
будуються статистичні оцінки загальних втрат.
О.М. Асаткін, проаналізувавши попередні підсумки перепису 1937 р., визнав факт того, що
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міграційний рух «…сільського населення, зазвичай, не обліковувався зовсім» [83, арк. 14–20].
У 1931–1933 рр., судячи з висловлювань А. Хоменка та К. Воблого, сальдо міграції не брали
до уваги. Однак повернемось до базового джерела – статистики смертності ЗАГСів. 14 березня 1937 р. М.В. Курман зазначив, що до 1933 р.
включно «…ніяких цифрових матеріалів про
охоплення території обліком ЗАГСів немає» [9,
c. 286]. Місцеві статистичні бюро не мали вичерпних і системних даних про звернення населення «…за реєстрацією випадків народжень
і смертей навіть на територіях, за якими звітність надходить справно», а тому припускалося
цілком «…можливим захоронення трупів без
довідок ЗАГС, відтак без реєстрації (особливо в
сільських місцевостях)» [9]. Сільради перестали
заповнювати облікові книги смерті, а селяни і не
зверталися до них за порадою. Тому М.В. Курман професійно стверджував, що в Україні «…
мала місце значна кількість випадків смертей,
не занесених до книг ЗАГС» [8, c. 289]. Він назвав цифру незареєстрованих смертей – 3,7 млн
осіб (5,6% недооблікованих) – «…кожного 4-го
або навіть 3-го випадку смерті» [8]. Його службовий підрозділ займався обліком ЗАГСівської
і лікарняно-медичної статистики, які мали безпосереднє відношення до первинного реєстру
(або ж його відсутності). Отже, беручи до уваги
його цифри, маємо 25–30% недообліку смертей.
Статистика, якщо вона вичерпна та об’єктивна, фіксує стадії розвитку соціально-економічних явищ і демографічних процесів. Історики
довірливо використовують матеріали офіційної
статистики, а критичні зауваження висловлюють обережно. Дотримуючись власного теоретичного обгрунтування кількості жертв Голодомору, тобто врахування загиблих і потерпілих у
1932–1933 рр., акцентую увагу на двох основних
соціальних групах: колгоспники (працюючі,
діти, люди похилого віку) і селяни-одноосібники. Разом із так званим неземлеробським населенням вони представляли наявний контингент
смертників, позаяк постійно перебували на території Голодомору. Демографи справедливо
відокремлюють статистику втрат населення від
колективізації, розкуркулення, депортацій, розстріляних через опір хлібозаготівлі і конфіскації майна, адже вони належать до жертв терору проти селян, наслідком якого стала масова
смертність від голоду.
Більшовицька модель соціалістичної реконструкції сільського господарства, особливо її
форсоване впровадження протягом кількох років, призвела до появи «зайвого населення». У
«Перспективному 10-річному плані переселення
України», розробленому Держпланом УСРР, зна-

чилась цифра «зайвини» – 9,5 млн осіб (або 1 818
714 селянських дворів, тобто 28,5% до їх загалу
в УСРР) [76, арк. 118]. Головний плановик СРСР
Г.М. Кржижановський сподівався зростання
сільського населення на 11 млн протягом 5 років
[10]. Отже, «зайве населення» мало б зростати, а
проблему «демографічного баласту» необхідно
було вирішувати. Розробники перспективного
плану в Україні обрали щорічний приріст сільського населення 1,79%, відтак прогнозували
цифру «зайвого сільського населення» 5,1 млн
та його приріст за 10 наступних років – 4,3 млн
осіб [75, арк. 118]. Всесоюзний переселенський
комітет при ЦВК СРСР визнав «щільність населення» в УСРР найвищою серед решти республік
(92 особи на 100 га сільськогосподарської площі),
тому виявив 23% «зайвого населення» [43, с. 64].
Збільшення площі під технічними культурами
(льон, хміль, цукровий буряк), на переконання
Ф. Попова, працевлаштувало б 1,4 млн, а промисловість могла «втягнути» 634 тис. осіб [43, c. 67,
72]. До початку масової колективізації «зайвина
невикористаної праці» в колгоспах становила
40%, в індивідуальному секторі – 50 %. Селянське
подвірне господарство збалансовувало «зайвину» через розподіл трудових функцій за віковою
ознакою, особливо на сезон весна–осінь.
Здійснення суцільної та масової колективізації
у 1929–1931 рр. лише поглибило проблему «зайвого населення», яке з пасивно-еволюційного
стану трансформувалося в активну фазу «демографічного баласту». К. Воблий, розробляючи гіпотезу балансу людності УСРР до 1937 р., подає її
динаміку в колгоспах: 15,8 млн осіб (чоловіків 7,6
млн, жінок 8,2 млн) станом на 1931 р., 19,4 млн
осіб (чоловіків 9,3 млн, жінок 10,1 млн) у 1932 р.,
у 1937 р. 20,6 млн осіб (чоловіків 10,2 млн, жінок
10,4 млн) [37, арк. 1]. Вони стали потенційними
жертвами Голодомору. Службово-відомча статистика зафіксувала у 1931 р. 13,4 млн працездатних селян, тобто зайнятих господарськими справами дома і в колгоспі. Із 5,1 млн чоловіків вікової
групи 18–59 років, колгоспники становили тоді
3,3 млн, індивідуали – 1,8 млн, а серед жінок –
2,1 млн селянок одноосібного сектора і 3,7 млн
колгоспниць [77, арк. 53]. Підлітків (вікова група
14–17 років) було 2,4 млн, з яких в одноосібному
секторі займалося виробництвом 0,8 тис., у колгоспному –1,6 млн осіб. В одноосібному господарстві працювали 4,7 млн, у колгоспах – 8,7 млн осіб
наявного населення. Статистика їхньої зайнятості
свідчила не на користь добробуту: постійно або
сезонно працювали 39% чоловіків, 42,3% жінок
і 18% підлітків. Укрколгоспцентр спільно з Наркомземом УСРР виявив тоді «надлишки» робочої
сили – 6,7 млн осіб, з яких у селянських дворах –
2,3 млн (54%), у колгоспах – 4,4 млн (57%) [72,
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арк. 51]. Це була сумна поточна статистика, адже
вони не мали джерел постійного заробітку, а колгоспники і права на так зване громадське харчування. Принцип соціалізму «Хто не працює, той
не їсть!» знайшов прикладне застосування. Але
і працюючим колгоспникам ніхто не гарантував
твердої й належної оплати праці. Їх перетворили
на кріпаків, а колгоспи – на соціальні резервації,
залишити які селяни не мали права.
Колгоспізація, тобто організаційно-господарське покріпачення селян, охопила на грудень
1933 р. близько 20 млн осіб [78, арк. 9]. Статистика внутрішнього господарювання сталінських
зернових фабрик, зафіксована у поточній звіт-
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ності Українського науково-дослідного інституту
МТС і колгоспного будівництва тих років, вражає
зневажливим та цинічним ставленням до колгоспників та їхніх родин. За наслідками роботи
у 1932 р. 10% колгоспників не виробили жодного
трудодня, тобто 2 млн селян могли сподіватися
лише на власний врожай з присадибної ділянки
0,53 га, але їх не звільняли від виконання подвірного хлібозаготівельного плану, м’ясозаготівлі,
здавання молока і сільськогосподарського податку. Наявність трудоднів у книгах обліку правлінь
колгоспів не означала отримання хліба, але вона,
за даними Українського науково-дослідного інституту МТС, мала трагічний вигляд.

Соціальний склад сільського населення УСРР (у тис. осіб) [71, арк. 7]
Наявність трудоднів
Без трудоднів

1932

1933

6,6

2,3

До 50 трудоднів

27,2

20,1

Від 51 до 100

23,8

24,9

Від 101 до 150

16,6

22,8

Від 151 до 250

15,6

21,2

Від 251 до 350

6,6

7,0

Від 350 і більше

4,3

1,7

У 1932 р. 82% колгоспів в УСРР виділили до 2
кг зернових на трудодень, 16% – від 2-х до 3-х кг,
звідси постає умовно-матеріальне забезпечення
селян хлібом відповідно до кількості вироблених
трудоднів. У 1932 р. 51%, а 1933 рр. 45% колгоспників, судячи з таблиці, отримали від одного до
двох центнерів зернових, тобто від 6 до 12 пудів.
Зазначу, що річна норма скрутного («кризового»)
року становила 14 пудів на господарство. Сумно,
але колгоспи не забезпечили селян зерном, проте
створили механізм для одночасного позбавлення
заробленого хліба і вирощеного на присадибній
ділянці. План до двору ніхто не скасовував для
колгоспників. Приголомшує статистика так званої трудової активності колгоспників: у 1932 р.
«…біля 40% усіх колгоспників майже не брало
участі у колгоспному виробництві» [78, арк. 9].
Отже, щонайменше 8 млн колгоспників взагалі не мали шансів на отримання зернових культур, позаяк не виробили належних трудоднів,
а також не могли розраховувати на громадське
харчування у полі під час сільгоспробіт. Вони шукали порятунку у пошуках засобів до існування,
сподіваючись на власне господарство, але за невиконання хлібозаготівельного плану їх могли
позбавити землі, врожаю з присадибної ділянки,
майна, житла.
Зароблені трудодні не гарантували селянинові
отримання зернових, особливо хлібних культур

(пшениці та жита). У травні 1932 р. 16 % колгоспів Вінницької, 28% Київської і 15% Харківської
областей не завершили остаточного розрахунку
з колгоспниками, а станом на березень 1933 р.
48 % колгоспів в УСРР не видали колгоспникам
зернових на зароблені трудодні [13, c. 446]. Отже,
близько 9 млн колгоспників свідомо залишили
без хліба, а виданого на трудодні виявилося менше «голодної норми». Фактично вони виявилися
«зайвим населенням», безпосередніми жертвами Голодомору, приреченими на голодну смерть.
3 грудня 1932 р. заборонили видавати хліб колгоспникам на громадський обід у польових станах, адже стаціонарних колгоспних їдалень тоді
ще не було. Сільськими пунктами системи Управління громадського харчування Вукоопспілки
(«Упргрормхарч») вдалося охопити 60% робітників радгоспів, «працівників артілей» 40%, а
середньорічне їх забезпечення становило 20% від
наявного контингенту працюючих [71, арк. 7–8].
Сільська школа у першому півріччі 1932 р. мала
3,6 млн учнів, а так званими «гарячими сніданками» забезпечили 73 тис. школярів. Видавали 100
грамів «сурогатного хліба», склянку чаю, але навіть і таким «громхарчем» було охоплено 15–20 %
сільських учнів та 40% сільських учителів. Навіть
платні «гарячі сніданки» у 1933/34 р. отримали
160 тис. учнів із 4,4 млн в УСРР [79, арк. 84]. У
першу чергу їх видавали «фізично ослабленим»,
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«виснаженим» з ознаками «недокрів’я». Таких
хворих у 1932 р., за неповними даними, виявилося 10% «дитячого населення» України та 5%
хворих на туберкульоз [80, арк. 14]. Вони стали
заручниками ситуації і жертвами голоду.
Визначення «територія Голодомору», використане мною у дослідженні статистики його
жертв, не обмежується адміністративно-територіальними одиницями. Наявність встановлених
районів окреслює місце скоєного злочину (Голодомору), а масова смертність, соціальні аномалії
(людоїдство, поїдання мертвих, дохлої худоби),
сурогатна їжа, розстріли та ув’язнення селян за
невиконання хлібозаготівельних планів, побиття і знущання з селян засвідчують його локально-територіальні прояви у конкретних селах, районах, областях. У лютому–березні 1932 р. в УСРР
існувало 357 сільських та 17 промислових районів
з населенням 32,5 млн осіб [73, арк. 2]. Його сільська частина опинилася в епіцентрі Голодомору,
а міська людність, за винятком окремих соціально-професійних груп, опосередковано відчула
його руйнівний вплив.
Територію Голодомору, тобто кількість районів, сіл та сільських рад, встановлено за архівними документами. До переліку залучено лише
реально названі адміністративні одиниці зі статистикою ураженого голодом населення районів.
Наприклад, 20 травня 1932 р. секретар Київського
обкому КП(б)У М.Н. Демченко підтвердив факт
голоду у 30 районах області, з яких 16 зарахував до
першої групи (відсутність продовольства, смерть
від виснаження, масове опухання селян тощо), а
14 районів – до другої категорії голодуючих. Загалом голодувало 50% населення районів першої
групи і 25% – другої [14, c. 167–173]. У 19 районах,
судячи з кількості населення у них, проживало 1,8
млн осіб, тому вони стали жертвами Голодомору.
У червні 1932 р. факти голоду виявили у 40 із 82
районів Харківської області, відтак «психологія
голоду» торкнулася 3,8 млн осіб [14, c. 132]. Секретар Харківського обкому КП(б)У Р.Я. Терехов
визнав, що у зазначених районах «колгоспники
не мають хліба», «внаслідок голодовки колгоспників є випадки опухання, особливо серед дітей»,
«виявлено до 60 випадків смерті від голоду», спостерігалось «систематичне недоїдання». В окремих селах Глобинського району (с. Федорівка) за
квітень–травень померли 116 селян, тобто майже
двоє селян щодня. Оперуповноважені ДПУ УСРР
в Оржицькому районі доповідали про відсутність
хліба у «більшості колгоспів району», а 25% селян
споживали всілякий непотріб. Зазначені факти
стали повсякденною реальністю, яка охопила
села області. На Вінниччині у травні було виявлено 8 районів з виразними ознаками Голодомору,
які перебували у «найбільш тяжкому стані» [14, c.

171, 190], а протягом червня 1932 р. їх кількість досягла 21. А «тяжкість», за оціночними тлумаченнями партійно-радянської номенклатури, означала: «в селах району голодування та смертність
набрали масового характеру», «збільшення голодування у багатьох селах Тростянецького району
з наслідками опухання і смертей», «недоїданням
охоплені усі села району». Голодомор охопив населення і територію 30 сіл Христинівського району [14, c. 164–165]. Лише на території 13 районів,
реально згаданих у доповідних записках, перебувало близько 1 млн осіб з 4,7 млн населення Вінницької області [74, арк. 28]. В Одеській області
виявлено 10 районів з населенням 1,1 млн осіб, які
були віднесені до категорії «тяжкого стану».
Перша узагальнена цифра кількості районів
Голодомору постає у листі голови Раднаркому
УСРР В.Я. Чубаря 10 червня 1932 р. до Й. Сталіна.
Він повідомив, що «…тепер уже можна вважати
мінімум 100 районів (замість 61, що вважався на
початок травня)» [25, c. 206]. Він особисто відвідав 17 районів Київської і Вінницької областей,
тому визнав причину голоду: «…системне вилучення в одноосібників хліба повністю, враховуючи і насіннєві фонди, і майже повне вилучення
всього наявного в колгоспах», повернення натуральних авансів на трудодні, кількаразове стягнення хлібозаготівельної повинності. Наслідки
цієї політики терору голодом виявилися трагічними: «…більшість колгоспів у цих районах залишилась без хліба, без концентрованого корму для
робочої худоби, без фондів для непрацездатних,
для учителів». Отже, реально простежується інтенсивність організованого голоду (майже у два
рази протягом травня–червня), а перелічені його
причини та наслідки мали всі ознаки Голодомору. Голова ВУЦВКу Г.І. Петровський у листі до Й.
Сталіна від 10 червня використав термін «штучний голод», але з посиланням на листи та скарги селян. На початку липня 1932 р. до категорії
«голодуючих районів» потрапили 33 райони Дніпропетровської області з населенням 2,6 млн осіб
[25, c. 227; 81, арк. 30]. Отже, опираючись на архівні документи, вдалося встановити факти «голодної смерті» та її «масового характеру» у 129
районах. На їх території проживали 11 млн осіб,
які стали жертвами Голодомору, зазнавши фізичних та морально-психічних ушкоджень. Щоденна смертність у зазначених селах становила
від 5 до 6 осіб. Навіть в апараті ЦК КП(б)У визнавали факт: «…опухлих від голоду, яким загрожує
смерть, в кожному селі численна кількість» [14, c.
164]. Для максимально вичерпного встановлення території Голодомору, відтак і кількості його
жертв, необхідно виявити факти голоду та інтенсивність ураження населення районів УСРР, які
не потрапили до розробки через відсутність зга-
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док в архівних документах. Для цього варто залучити збірники спогадів очевидців, періодику тих
років, інші джерела.
Смертність встановлено за фактичними даними по селах району (щоденну, локальну, помісячну), яка для першого півріччя 1932 р. становила
від 8–10% охопленого Голодомором населення.
Вона вирізнялася по окремих районах, але серед
дуже опухлих селян (стадія безбілкового набряку
організму) забирала життя 25–30% зафіксованого контингенту. Порівняльна таблиця смертності
населення 17 районів Вінницької області у 1932–
1934 рр., яка збереглась в архівах, зафіксувала 25
тис. померлих у 1932 р. і 92 тис. осіб у 1933 р. До
прикладу, у 1932 р. в Уманському, Христинівському районах смертність становила 10–12%, у Тростянецькому – 4% , а наступного 1933 р. – 14% [15,
c. 460]. Отже, дотримуючись фактично виявленої
смертності у першій половині 1932 р. – 10%, а також наявної кількості голодуючого населення у
129 районах (11 млн осіб), маємо, щонайменше,
1,1 млн померлих. Штатні працівники УНГО тих
років (Д. Соловей, С. Сосновий), як уже зазначалося раніше, називали цифру полеглих від Голодомору 1932 р. 1,5 млн осіб.
Порайонна смертність у 1933 р. відносно зареєстрована ЗАГСами. Її фактична реконструкція
можлива через зіставлення облікових матеріалів
ЗАГСів, медичних установ, сільрад, службово-відомчої оперативної інформації партійно-радянських органів влади, які безпосередньо обстежували села районів у 1932–1933 рр. Демографічна
статистика (повна або вибіркова), зафіксована в
архівних документах, стосується явищ, які відбулися, тому завдання історика, демографа встановити факт. Історики висвітлювали локальну
смертність у межах окремих сіл, сільрад, районів,
але системного дослідження районної диференціації втрат від голоду не практикували. Тому
спроба українських демографів дати оцінку демографічних втрат у районах УСРР 1933 р. заслуговує на підтримку. Історику складно погодитися з
фразою «…розрахунок гіпотетичної кількості померлих за умови відсутності голоду в 1933 році та
розрахунком втрат населення районів через надсмертність у 1933 році» [28, c. 259], яка символізує
базовий методологічний принцип демографічного дослідження. Але вони мають власну методику
статистичного аналізу та «наявну статистичну
інформацію» (сподіваюсь, ЗАГСівські реєстри
порайонної смерті). Погоджуюсь з Н.М. Левчук
стосовно доцільності «переходу до рівня низових
адміністративних районів» у пошуку коефіцієнтів
смертності, а відтак і наближення оптимальної
цифри загальних втрат. На жаль, «докризового
тренду» народжуваності і смертності не сталося
у роки Голодомору, але «…припущення про про-
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порційність розподілу недообліку смертей відповідно до зареєстрованої кількості померлих»,
яке застосувала Н.М. Левчук, – сміливий крок
до істини. Якщо трансформуємо «припущення»
у реальність, то обов’язково встановимо загальну
кількість померлих унаслідок Голодомору.
Наукова спроба встановити «гіпотетичні загальні коефіцієнти смертності» для виявлення
«надсмертності» в районах УСРР 1933 р. має принципове методологічне значення. Дослідниця, яка
лише кілька років вивчає цей демографічний
феномен, теоретично обгрунтовує зміст терміну
«надсмертність» як «…різницю між реконструйованою (в умовах голоду) й гіпотетичною (за
відсутності голоду) численністю померлих в 1933
році» [28, c. 259]. У зазначеній формулі демографічного аналізу важливо досягти достовірності
між простою реконструкцією та гіпотетичною.
Метод фактичної реконструкції статистики
смертності у конкретних селах, сільрадах, районах, зафіксованої у конкретних носіях інформації (службово-відомча документація), за умови її
вичерпності, видається «простим», а насправді є
дуже складним пошуком одиничного, особливого і загального. Історично й демографічно встановлені коефіцієнти порайонної смертності створюють можливість для системного підрахунку
кількості полеглих від Голодомору. Коефіцієнт
порайонної смертності розраховується на тисячу
населення, тобто на реальну кількість «наявних»,
а не абстрактних мешканців. Хліборобське населення (колгоспники та одноосібники) належали
до наявного населення, яке у різні місяці становило від 23,1 до 23,4 млн осіб. Можна обрати за
базову цифру все сільське населення років Голодомору (25,5 млн осіб), адже випадки голодної
смерті траплялися серед робітників радгоспів,
сільськогосподарських підприємств, сільських
учителів, кустарів, їхніх утриманців, які чомусь
були віднесені до «неземлеробського населення». Шляхом множення наявного населення на
середній коефіцієнт порайонної смертності в
УСРР отримуємо загальну цифру померлих. Наявне населення, враховуючи слабку динаміку міграції сільського населення, – величина реальна і
встановлена, а коефіцієнт порайонної смертності
науково обгрунтований (реконструйований реально і встановлений гіпотетично). Їх комбіноване застосування виконує функцію самоконтролю
шляхом перевірки тотожностей або розходжень
протилежностей у рівнях смертності.
Узагальнення фіксованої смертності – справа
марудна і тривала, адже системним виявленням
та обліком померлих у 1933 р. радянські органи
влади не займалися, хоча діяли ЗАГСи. 8 лютого
1933 р. ЦК КП(б)У вимагав вжити «невідкладних
заходів до локалізації» випадків голодування та
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унеможливлення «випадків симуляції або провокації», заборонив відрядження будь-яких «…
офіційних комісій і проведення офіційного обліку щодо колгоспів, районів, міст» [14, c. 375].
15 березня 1933 р. секретар ЦК КП(б)У С. Косіор
повідомив ЦК ВКП(б) про те, що «…минулого
року замовчували про тяжке становище в районах, а цього року навпаки – всіляко прагнуть виділити найтяжчі випадки, зібрати й узагальнити
цифри» [14, c. 441]. Принципове значення для
з’ясування території Голодомору та інтенсивності порайонної смертності має його фраза – «виділити найтяжчі випадки». Зазначені у документах
конкретні райони належали саме до цієї групи, а
решта розподілялася за інтенсивністю ураження.
Виділення локальних фактів голоду стосувалося
сіл, сільських рад, а узагальнених цифрових матеріалів – групи районів з відсотками ураження.
Таке співвідношення одиничного (кількість голодуючих, опухлих, померлих в обстеженому селі),
особливого (охоплення сільрад за рівнем ураження підпорядкованих сіл), загального (показники
у межах району та області) притаманне службово-відомчій статистиці партійно-радянських органів 1932–1933 рр. Вона є базовим джерелом,
хоча відправною є зафіксована локальна статистика, яку можна піддати корекції: зменшенню
або збільшенню узагальнених цифр смертності.
Підставою для змін можуть стати експертні оцінки номенклатурних осіб відповідних радянських
установ в УСРР 1932–1933 рр. або ж колегіальні
висновки, зроблені першими керівниками (ЦК
КП(б)У, Наркомзему УСРР, ДПУ УСРР, Наркомату охорони здоров’я УСРР, Наркомфіну УСРР).
Зазначені установи мали безпосередній стосунок до обстеження сільських районів, виявлення соціально-політичних настроїв, об’єктів оподаткування і санітарно-епідеміологічного стану.
Районна ланка інформувала центральні органи,
тому статистична звітність потрапляла до республіканського керівництва.
Класичні методи історичних і демографічних
досліджень гносеологічно ефективні за наявності бездоганних і вичерпних джерел інформації. На жаль, офіційна демографічна статистика
тих років виявилася сумнівною, дискретною,
суперечливою і навіть гіпотетичною (так звані
«контрольні цифри», гіпотези природного руху
населення). Однак краще така, ніж відсутність
будь-якої. Долучивши матеріали службово-відомчої статистики та наукові методики аналізу
групи джерел, можна відтворювати реальні соціально-економічні процеси і моделювати гіпотетичні дискурси явищ та подій.
Визначення території Голодомору, тобто кількості районів за рівнем їх ураження, здійснено
шляхом системного аналізу службово-відомчої

статистики 1932–1933 рр., виявлення назв адміністративних одиниць у збірниках спогадів очевидців голоду, якщо райони не згадувалися у звітах партійно-радянських органів. На Харківщині
його територія протягом березня–червня 1933 р.
збільшилась майже втричі: на 1 березня – 21, 1
квітня – 35, 1 травня – 42, 20 червня – 61 район
із 64 наявних в області [33, c. 25], з яких третина
виявилась «особливо уражена» сутнісними ознаками Голодомору. До прикладу, 1 квітня виявили
225, на 1 червня – 585 населених пунктів в області, охоплених масовим голодом. Особливо «тяжкими» визнали Хорольський, Чутівський, Новогеоргієвський, Полтавський, Кременчуцький,
Решетилівський, Красноградський, Кобеляцький, Глобинський, Миропольський, Чугуївський,
Новосанжарський райони, у яких, за визначенням начальника облвідділу ДПУ УСРР З. Кацнельсона, «…захворювання і смертність від виснаження почали набувати загрозливих розмірів»
[14, c. 531]. Фраза «захворювання і смертність»
засвідчує наявність соціально-демографічних
ознак жертв Голодомору: потерпілих («захворювання») і померлих («смертність»). Доповідна
записка З. Кацнельсона, як документ епохи, відтворює сутнісні ознаки поняття і явища «жертви
Голодомору» шляхом їх лінійно-статистичної і
пропорційної фіксації: «частина дорослого населення у пошуках їжі залишила дітей безпритульними», «…багато хворих і опухлих від недоїдання, допомога яким у низці випадків не надається
через відсутність будь-яких продовольчих ресурсів», «…залишені живими батьки вживають у їжу
трупи померлих від виснаження дітей», «…від
недоїдання члени родин вбивають… слабших, головним чином дітей, споживають м’ясо їх у їжу»,
«50% колгоспників лежить опухла», «дитяча безпритульність зростає з кожним днем», «значна
захворюваність і смертність дітей», «випадки
самогубств», правління колгоспів «видають для
їжі колгоспникам м’ясо дохлих коней». За таких
умов демографічне визначення «надсмертність»
лише засвідчує явище повсякденного Голодомору. Пересічно на один колгосп Харківської області у 1932–1933 рр. припадало 168–171 двір, а
на сільськогосподарських роботах узимку 1933 р.
було зайнято 53,6% колгоспників, з яких чоловіків 42,5%, жінок 47,5%, підлітків 10% [82, арк. 2].
Кількість вироблених колгоспниками трудоднів
і затримка з їх розподілом засвідчували трагізм
ситуації, позаяк решта селян (категорія так званих «непрацездатних») стала утриманцями, а за
відсутності харчів смертність серед цієї соціальної
групи набувала справді «загрозливих розмірів».
Територіально Голодомор охопив тоді Харківську область з населенням близько 5 млн осіб (за
винятком трьох не встановлених мною районів)
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[20, c. 6; 40, c. 33, 75, 86, 133, 141–173; 73, арк. 26],
але з різними рівнями порайонної смертності. У
Балаклійському районі виявили 26 із 48 сільрад
та 38 колгоспів, населення яких потерпало від
Голодомору. Село Чепішки, яке мало 500 дворів,
спорожніло – вранці «диму з труб не видно», а серед померлих колгоспники становили 95% (наявне населення). У с. Волхів Яр щодня помирало від
8 до 12 осіб, а за півтора місяця від голоду загинуло 2,5 тис. односельчан [14, c. 534]. Смертність
на території цієї сільради досягла у травні–червні
47,6%, а пересічна щомісячна смертність становила 240 осіб на одну сільраду (в області у 1933
р. діяла 1861 сільрада). Документи партійно-радянських органів зафіксували сумну статистику
Голодомору в Новосанжарському районі: 45%
колгоспників та одноосібників не мали жодних
харчів, у кожному селі не менше 60 опухлих. Від
голоду потерпали 103 колгоспи Красноградського району. Службово-відомча статистика засвідчує факт масового голоду.
Загального числа померлих селян на Харківщині органи статистики не зафіксували. 30
травня 1933 р. голова облвиконкому І. Шелехес
повідомив ЦК КП(б)У про те, що «…у більшості
випадків смерть зовсім не реєструється в органах
Загсу», але траплялися села, де «…за останні три
місяці померло до 400–600 осіб» [14, c. 519]. У 296
населених пунктах 23 районів, які потрапили до
категорії «тяжких», від виснаження, хвороб унаслідок недоїдання та кишково-шлункових отруєнь
помирало від 30 до 50% населення. Визначення
«смертність збільшується з кожним днем», яке
використав І. Шелехес, стосувалося кожного села
та району області. Фактична реконструкція локальної смертності на підставі службово-відомчої
статистики фіксує кількаразове зростання загальної смертності протягом першої половини 1933 р.
Демограф О. Воловина відтворив середні щоденні
прямі втрати у кожному місяці, відтак за січень–
червень 1933 р. вони виросли у 20 разів [7, c. 239].
Отже, гіпотетичне й історичне збігаються, хоча і
відрізняються підходами. Якщо обрати за основу підрахунку порайонні коефіцієнти смертності
у Харківській області (пересічний 28,1% і максимальний 32,5%), які встановила Н.М. Левчук [28,
c. 262], то матимемо загальну кількість померлих
в області – 1,4 млн (5 млн помножити на 0,281) і
1,6 млн осіб (5 млн на коефіцієнт 0,325). Фіксована
смертність (виявлена по факту в селах) стосувалася конкретних районів, а гіпотетична опиралася
на реєстри ЗАГСів (відносні). В обох випадках є
можливість і необхідність «кореляції»: у першому випадку констатація органів безпосередньої
перевірки фактів голодної смерті з реальним її
недообліком у межах 30%, у другому – з уже врахованим недообліком смертності органами ЗА-
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ГСів. Тут є над чим працювати, але щонайменше
третина померлих не викликає жодного сумніву.
Територія Голодомору на Київщині протягом
першої половини 1933 р. збільшилась у 4 рази:
у лютому налічувалося 16, на середину березня – 34, кінець травня – 66 районів з виразними
ознаками масового голоду [16, c. 765, 871–873]. В
епіцентрі його руйнівного впливу опинилося 6,1
млн осіб (5,1 млн селян, близько 1 млн мешканців міст) [1, c. 6–7]. Державні органи зафіксували службово-відомчу статистику (Облвідділ ДПУ
УСРР, Наркомат охорони здоров’я УСРР, Наркомзем УСРР), яка виявилася «…лише ілюстрацією,
зібраною з різних матеріалів», тому що системного обліку не проводили. Такого сумного висновку
дійшов нарком землеробства УСРР В.О. Одинцов
14 березня 1933 р., ознайомившись з інформацією
начальника облвідділу ДПУ О.Б. Розанова. Вибіркове обстеження випадків голодування населення
у Білоцерківському, Буцькому, Смілянському, Переяславському, Богуславському, Золотоніському,
Христинівському, Лисянському, Уманському районах, здійснене районними ДПУ, виявило різне
співвідношення кількості опухлих (безбілкові набряки) селян: від 250-ти у Христинівському до 10
тис. у Білоцерківському районі. Фізично виснажених було 16%, а опухлих – 50% серед встановлених
голодуючих. Досвід роботи медиків 1921–1922 рр.
з цією категорією хворих зафіксував трагічну тенденцію: якщо хворі «на брезки» не потрапляли
до стаціонару, то смертність серед них катастрофічно збільшувалася. У березні 1933 р. померли
238 із 1113 опухлих селян Переяславського району
(21,4% до загалу) [16, c. 765]. Відсоток порайонної
смертності залежав від загальної кількості населення району і реально померлих у ньому селян, а
інтенсивність смерті – від наявності виснажених,
опухлих, тривалості голодування, госпіталізації.
У Буцькому районі обстежили 3878 голодуючих, з
яких лежали опухлими 3736 осіб, а протягом лютого–березня померли 742 особи (19,8%). Втрати
серед цієї категорії виснажених Голодомором селян, судячи з фіксованого співвідношення, становили від 20 до 29% їх контингенту.
Наявність опухлих селян засвідчує факт нанесення фізично-тілесної шкоди їхньому здоров’ю
внаслідок Голодомору. 3 червня 1933 р. Наркомат охорони здоров’я УСРР проаналізував матеріали його 66 райвідділів, розподіливши їх за
інтенсивністю смертності та ураження на три групи: до першої віднесли 34, до другої – 17, до третьої – 15 районів. Станом на 15 квітня Голодомор
проник у 1577 сіл області, підпорядкованих 2570
сільрадам [16, c. 765]. Серед 494 тис. голодуючих
селян опухлі становили 21%. Заступник наркома
охорони здоров’я І. Хармандар’ян визнав «…значно заниженими цифри померлих, бо перевірка на

42 В. Марочко. Статистика жертв Голодомору 1932–1933 років: історично-демографічний дискурс
місцях і ретельне вивчення місцевого матеріалу
свідчать про значно вищі цифри» [16]. Куди зникла статистика «перевірки на місцях», яка могла
б показати нам реальну смертність? Можливо,
зберігається у відомчому архівному фонді Міністерства охорони здоров’я України. Для прикладу
він порівняв звітні дані про померлих у Сквирському районі за січень–березень (802) з експертною перевіркою на 15 березня (1773 особи),
у Володарському районі – відповідно 742 і понад
3 тис. осіб. Отже, розбіжність істотна (30–50%).
Цифри було встановлено «шляхом обходу квартир голодуючих», тому фіксовані співвідношення
стосувалися реальної смертності. У 14-ти районах
кількість голодуючих становила від 11 до 31 тис.,
у решті районів менше 10 тис. на адміністративну одиницю. Порівнюючи кількість померлих із
контингентом голодуючих (навіть не всього населення районів), а також аналізуючи подібне співвідношення на рівні багатьох сіл, вдалося вийти
на відносну межу порайонної смертності – від 25
до 30%. В Уманському і Кам’янському районах
узимку–навесні 1933 р. померла половина населення. Смертність у селах 28 сільрад Володарського району за січень–квітень коливалася від
3% у с. Володимирівка до 30,7 % у с. Ожоговка, а
населення району зменшилося з 37 тис. на січень
до 28 тис. на квітень 1933 р. (24 %) [14, c. 382]. За
два зимових місяці у районі померло вдвічі більше, ніж за весь 1931 рік.
Демографічним дослідженням Н.М. Левчук
встановлено коефіцієнти порайонних втрат від
«надсмертності» на території Київської області:
пересічно – 28,1%, максимальних втрат – 32,4 %.
Отже відмінність між фактичною реконструкцією і гіпотетичною не дуже значна. За такого
співвідношення, беручи до уваги наявне сільське
населення 5,1 млн осіб, втрати від Голодомору
становлять від 1,4 млн до 1,6 млн осіб. Не випадково дослідниця ототожнює Київську і Харківську області за рівнем ураження і втрат від
Голодомору. Ретельне дослідження фіксованої
порайонної смертності в районах може змінити
загальні цифри, особливо в окремих групах. Однак крайні межі не зазнають суттєвих відхилень,
якщо не збільшувати кількість померлих на поправку І. Хармандар’яна, Г. Кацнельсона, матеріалів районних підрозділів їхніх установ.
У лютому–березні 1932 р. Вінницька область
мала 69 районів і дві міськради (Вінницьку та
Бердичівську), 2482 сільради, 22 селища міського типу, а разом 5,2 млн осіб, з яких 4,7 млн сільських і 0,5 млн міських жителів [73, арк. 9]. Голодоморну весну 1933 р. область зустріла у складі 64
районів, позаяк від неї забрали «київську групу»:
Бабанський, Оратівський, Монастирищенський,
Плисківський, Уманський, Христинівський райо-

ни. В області містилася 2251 сільрада з населенням 4,2 млн осіб, 493 тис. жителів міст [21, с. 6–8].
Якщо 17 лютого було виявлено 13 районів, то на
15 квітня – 37 районів масового ураження населення наслідками Голодомору, де проживало 2
млн селян [15, c. 392]. Наприклад, у с. Сальник
Калинівського району протягом двох тижнів
лютого померли 224 особи, а зареєстрували 48,
тому що «…інколи просто у господарствах не
лишається кому реєструвати смертні випадки»
[15, c. 392]. 23 березня 1933 р. секретар Козятинського райкому КП(б)У М. Грибанов повідомив
про те, що статистичні звіти ДПУ охоплюють 25–
30 % «випадків смертності та опухання», хоча
«…кількість смертних випадків від голодовки
у крайньому випадку треба подвоїти, потроїти»
[15, c. 404]. Голодом були охоплені всі села цього району, тому вибірка стовідсоткова. У 12 селах
Калиновського району виявлено 1110 опухлих,
а смертність серед них становила 25 %. Навіть зазначена, а не «подвоєна» і не «потроєна» статистика смертності засвідчує «трагічний тренд». На
середину травня Голодомором накрило 38 районів, а також 431 село області, у яких містилося
27 тис. дворів (121 тис. осіб) [16, c. 846]. Вінницький облвідділ охорони здоров’я виділив 4 групи
ураження населення районів наслідками Голодомору: до першої віднесли 8 («масове ураження»), до другої – 10 (значна частина сіл), до третьої – 7 (з охопленням незначної частини сіл), до
четвертої – 13 (ураження незначної кількості господарств в окремих селах). Зазначена класифікація притаманна решті областей і її необхідно враховувати демографам для фіксації порайонної
смертності за кількістю померлих на тисячу осіб.
Щонайменше три верхні групи, які виокремлює
Н.М. Левчук, потребують кількісного уточнення,
враховуючи зазначену кількість районів з «надсмертністю». За матеріалами таблиці смертності, по 17 районах Вінницької області, знайдених
істориками в архівах, кількість померлих утричі
перевищувала показники 1932 р. [15, c. 461]. Станом на 1 липня 1934 р. на Вінниччині залишилось 3,5 млн селян, а рік тому їх було 4,2 млн осіб,
отже, недорахувались 0,7 млн осіб. Статистика
доволі лінійна, а встановлена порайонна смертність коливалася в межах 25–27 % (в Уманському
районі до передачі Києву понад 50% смертності).
Якщо додати поправку у 2–3 рази, про яку згадувалося в архівних документах, то матимемо
від 1,4 млн до 2,1 млн осіб. Максимальний коефіцієнт втрат смертності для районів області,
за підрахунками демографів, становить 21,7 %,
а пересічний – 19,3 %. Якщо помножити наявне
населення (4,2 млн) на цей коефіцієнт, то втрати
від голоду становитимуть 911 тис., а пересічні –
810 тис. сільської людності.

В. Марочко. Статистика жертв Голодомору 1932–1933 років: історично-демографічний дискурс
На Дніпропетровщині сільського населення у
1933 р. налічували 3,1 млн осіб, а разом з містами
понад 4 мільйони [22, c. 6–7]. Територія Голодомору швидко зростала. Секретар обкому КП(б)У
М. Хатаєвич у березні 1933 р. засвідчив «багато
випадків опухання та голодних смертей» у 23-х із
49 районів області [16, c. 706]. За кілька тижнів від
Голодомору потерпали уже 35 районів, а смертність колгоспників від опухання становила 10–
13 % хворих на «безбілкові набряки». 15 березня
1933 р. облвідділ ДПУ назвав усі 49 районів, чиє
населення потребувало продовольчої допомоги.
Медики зафіксували смертність серед опухлих –
21% їхнього контингенту. У Павлоградському
районі померло 25% населення, але працівники
районного статуправління вважали, що «…відомості зменшені на 40–50%, бо за останній час
виявлено багато випадків непохованих трупів»
[33, c. 33]. Цей район становить не виняток, а
лише локальну особливість, адже були райони з
вищим відсотком смертності. У 14 виявлених районах вона перевищувала 30%. 14 березня 1937
р. О.М. Асаткін називає цифру населення області
3,5 млн, тобто зменшену на 0,5 млн, але на противагу авторитетному статистові не буду здійснювати прості арифметичні дії, які він пропонував
для внесення поправок до матеріалів перепису
1937 р. Демографія фіксує максимальну порайонну смертність в області 21,7%, відтак на 3,1 млн
селян втрати від голоду «гіпотетично» становили
672 тис. осіб. Можна внести поправку на відсотки
зменшення фіксованої смертності (до половини),
але не буду наражатися на звинувачення в механічності. Якщо взяти показники смертності у
перевірених 14 районах (30%), то матимемо 930
тис. померлих від голоду на Дніпропетровщині
протягом першої половини 1933 р.
Статистика жертв Голодомору в Одеській області, яка мала тоді 51 район (3,4 млн жителів, з
яких 2,6 сільського і 0,8 млн міського населення),
не становила винятку. На квітень 1933 р. Голодомор захопив 27 районів (виявлено за списками
ДПУ 9, записами ЗАГСів – 8, решту – за доповідними записками Наркомату охорони здоров’я).
Голодне лихоліття, судячи з матеріалів «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 років в Україні. Одеська область» (Одеса,
2008), накрило і решту районів. Населення 27 районів становило 1,7 млн осіб (65% від наявного).
Згідно з переписом 1937 р. в області залишилось
2,8 млн осіб [83, арк. 20], відтак 0,6 млн жителів
розчинилась на степових просторах південного регіону. Розрахунки ЦУНГО СРСР фіксують
втрати населення області за 1933–1935 рр. – 525
тис. осіб (22,8%), але за списками платників сільгоспподатку, згідно з приростом населення, – 17%
[45, арк. 161]. Дивно, але існує ще одна цифра за-
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гальної кількості населення Одеської області –
1,9 млн осіб [9, c. 48]. Тому «недооблік» порівняно з 1931 р. сягнув 28,3%. Демографічна наука в
Україні, оперуючи порайонними реєстрами смерті ЗАГСів, подає пересічну смертність 23%, максимальну 27% [28, c. 262]. За такого коефіцієнту
матимемо 598–702 тис осіб сільського населення.
Дві області (Донецька і Чернігівська) приєдналися до решти адміністративних одиниць УСРР
пізніше, але на час їх створення сільські райони
мали трагічний досвід Голодомору першої половини 1932 р. Донецька область охоплювала тоді
територію сучасної Луганської області. У березні
1933 р. усі 29 районів (1,2 млн селян) потерпали
від голоду, а в «…окремих селах поряд з поголовним голодуванням колгоспників спостерігається
і збільшення смертності» [14, c. 118]. Його жертвами стали третина греків регіону, общини російських старообрядців – унікальної релігійної та
соціально-побутової спільноти. За матеріалами
ЦУНГО СРСР, втрати у 1933–1935 рр. становили
у Донецькій області від 10 до 13,4% [45, арк. 161].
За фіксованою фактичною смертністю в окремих районах, особливо на Луганщині, пересічна
смертність становила третину населення сіл і районів. Н.М. Левчук, якщо проаналізувати її карту
розподілу коефіцієнтів смертності шахтарського краю, зазначає мінімальний показник 18,1%,
максимальний – 21,7%, але для 1933 р. За такого
розкладу померло від 217,2 тис. до 260 тис. селян
промислового регіону.
В епіцентрі Голодомору Чернігівської області
опинилося (за фактично виявленими) 26 із 36
районів, хоча населення районів зазнало його
руйнівного впливу у складі Київської і Харківської областей. В області проживало 2,5 млн осіб,
а згідно з переписом населення 1937 р. – 2,1 млн
осіб [9, с. 48]. «Брак» населення склав 400 тис.,
у 1933–1935 рр. (дані податкових і загсівських
реєстрів) – від 583 до 557 тис. осіб, тобто 21–22%
втрат [9, c. 58]. Демографія пропонує власний
коефіцієнт для області (14–16,3%). Об’єднавши
їх та встановивши середній показник для Чернігівської області (17–19%), матимемо 425–475 тис.
померлих від Голодомору.
Отже, поєднавши обидва підходи дослідження
статистики жертв Голодомору – історичний (методи фактичної реконструкції) і демографічний
(гіпотетична реконструкція динамічних рядів
«надлишкової смертності»), вдалося встановити
відносні цифри загальних втрат від Голодомору
1932–1933 рр. Вони стосуються лише сільського населення («загального») та хліборобського
(«особливого»), а втрати міського населення спеціально не досліджувались. Опорною цифрами є
кількість сільського населення у 1933 р. (25,5 млн
осіб) та хліборобського (23,1–23,4 млн осіб). Якщо
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брáти за пересічний коефіцієнт порайонної смертності розробки демографів – 28,1% (середній рівень) і 32,4% (максимальний рівень), адже вони
стосуються втрат від «надсмертності», то шляхом
множення на абсолютне число хліборобського населення матимемо цифри померлих – від 6,4 млн
до 7,4 млн осіб. Допускаю елементи «статистичної
похибки», навіть «огульного підходу» до наявного
хліборобського населення, але понад 23 млн осіб
є наявним населенням, яке можна вважати жертвами Голодомору. Іншого в українських селах
не було, тому реальна «смертність» і «надсмертність» стосувалися саме цієї соціальної категорії.
Порайонна пересічна смертність у 320 районах, які потрапили до моєї розробки, фіксувалася
у звітах, доповідних записках, листах радянських
органів влади, які встановлювали її шляхом
«обходу дворів» у 1933 р. Фактично вони реконструювали її у межах 25–30%. Однак були райони, у яких фіксована смертність сягала 35–47% до
загальної кількості населення. За таких обставин
загальна кількість втрат селян унаслідок Голодомору відносно збільшується (23,1 млн помножити
на фактично встановлену смертність на місцях –
від 25 до 30%). Визнаю, що райони відрізнялися
рівнем смертності (від 8% до 47% і навіть більше),
але зазначені відсотки є частинами цілого – наявного хліборобського населення. Навіть рівень
«убыли населения» (22–24%), встановлений працівниками ЦУНГО СРСР, за формули 23,1 млн на
0,240 дає 5,5 млн осіб.
Історично-демографічної «кореляції» заслуговують інформаційні зведення ДПУ УСРР, Наркомату охорони здоров’я УСРР, ЗАГСів стосовно
заниження статистичної звітності про фактичну
смертність удвічі, а в окремих випадках на 30%.
Вони мають стати основою для моделювання соціально-демографічної ситуації в районах УСРР
та республіки загалом.
Категоричність та однозначність в історіографічних висновках може викликати сумніви в

опонентів. Однак мушу зазначити, що науково-гіпотетичний статус «матриці» соціально-демографічних явищ у 1927–1931 рр., якою послуговуються шановні демографи, не витримує критики.
Вона викликає чимало застережень в істориків,
але їх можна назвати суб’єктивними «тлумачами» минулого. Проте існують незаперечні архівні
й офіційні джерела тих років, оціночні судження
професійних демографів і статистиків того доленосного періоду, якими не можна нехтувати.
Демографічний дискурс, запропонований
українськими вченими спільно з їх американським колегою, поновив наукові дискусії. Вважаю перспективним подальше дослідження
проблеми порайонних коефіцієнтів смертності
в конкретних областях, системно розроблених
Н.М. Левчук, але з урахуванням наявного сільського населення 1932–1933 р. Важливо оперувати фактичною статистикою, яку зафіксували
ЗАГСи, тоді на основі зареєстрованих даних і з
поправкою на реальний недооблік можна було б
говорити про реальні коефіцієнти. Однак відносності не уникнути, навіть за такого підходу.
Комбінацію фактичної порайонної смертності
з критичним переглядом гіпотетичних коефіцієнтів (але на підставі реальної ЗАГСівської статистики по конкретних районах, якою володіють
демографи) вважаю конструктивним напрямом
історично-демографічних досліджень.
Сільське населення УСРР 1932–1933 рр. (25,5
млн, з якого 23,1 млн осіб населення хліборобського – колгоспники та одноосібники) опинилося в епіцентрі Голодомору, жертвами якого стали
1,1 млн померлих у 1932 р. та 6,4–7,4 млн осіб у
1933 р., враховуючи мінімальні та максимальні
коефіцієнти порайонної смертності. А так звані
«живі» жертви Голодомору зазнали психофізичних травм, упродовж десятиліть перебували
під тиском посттравматичного синдрому (страх,
пригнічений моральний стан, біль, почуття ненависті до кривдників тощо).
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Володимир Василенко

ЕМПІРИЧНІ І КЛАСИЧНІ ПІДХОДИ У ПІДРАХУНКУ
ДЕМОГРАФІЧНИХ ВТРАТ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ
Відсутність у радянській статистиці достовірних офіційних даних про людські втрати, спричинені Голодомором, зумовлює неоднозначність сучасних оцінок кількості вбитих голодом українців і потребує пошуку
додаткових джерел для нових демографічних досліджень та офіційного підтвердження їхніх результатів.
Ключові слова: Голодомор, людські втрати, демографічні підрахунки.

Volodymyr Vasylenko

EMPIRICAL AND CLASSICAL ATTEMPTS OF COUNTING DEMOGRAPHIC LOSSES
FROM THE HOLODOMOR IN UKRAINE IN 1932–1933
The absence of reliable data in the Soviet official statistics about human losses caused by the Holodomor, leads
to ambiguity in the estimates of the number of Ukrainians killed by the famine. It demands research of additional
sources for new demographic studies and then the official confirmation of their results.
Keywords: Holodomor, human losses, demographic calculations.

Точної цифри жертв Голодомору не існує,
і встановити її навряд чи практично можливо.
У прагненні приховати масштаби злочину і його
згубні наслідки кремлівське керівництво заборонило органам запису актів громадянського
стану, органам обліку природного руху населення та медичним закладам фіксувати справжню
причину смерті, а коли у 1933 р. голод сягнув
апогею, померлих ховали на подвір’ях селян та
у братських могилах без будь-якої реєстрації
взагалі. Як зазначає С. Кульчицький, у цей час
роботу державних органів у сільській місцевості
було порушено, а подекуди – й зовсім паралізовано. У 1934 р. органи обліку народонаселення і відповідну архівну службу підпорядкували
НКВС СРСР. Вільний доступ до демографічної
інформації було припинено.
Труднощі у підрахунках загальної кількості
замордованих голодом людей іноді використовують для того, щоб кинути тінь сумніву на українську національну трагедію і заперечити її геноцидний характер. Відповідно до Міжнародного
права, ключовим для кваліфікації злочину геноциду є не кількість убитих людей, а намір знищити певну групу як таку через повну або часткову
ліквідацію її членів. Кількість жертв не є юридичною ознакою геноциду, а лише однією з обставин
злочину. З’ясування цієї обставини є лише допоміжним засобом доведення наміру часткового
або цілковитого знищення певної групи як такої,
а також вирішення питання про ступінь тяжкості
вчиненого злочину і призначення відповідного
покарання. За наявності спрямування злочину
проти групи як такої вбивство будь-якої кількості
її членів є злочином геноциду.

Навіть якщо б під час Голодомору загинуло не
кілька мільйонів українців, а на порядок менше,
це не змінило б геноцидного характеру цього злочину. Численні підрахунки, зокрема ті, результати яких вказують на мінімальну кількість жертв
Голодомору, свідчать, що вбито мільйони. Точне
число мільйонів – 3, 5, 7 або 10 – з правового погляду не має принципового значення. Тому в плані кваліфікації Голодомору злочином геноциду
будь-які політичні маніпуляції цифрами, пов’язаними з кількістю жертв, як у бік їх зменшення,
так і збільшення, безпредметні, а в моральному
плані такі дії – спекулятивні і блюзнірські.
Незважаючи на заперечення комуністичною
владою самого факту голоду і приховування демографічної інформації, масштаби демографічної катастрофи в Україні не могли не привернути увагу іноземних журналістів, дипломатів і
фахівців, які в той час працювали в СРСР.
Перші емпіричні оцінки числа жертв Голодомору почали з’являтися в західній пресі у його
розпал. На відміну від повідомлень журналістів,
оцінки дипломатів були закритими і стали відомі значно пізніше. Аналіз тогочасних кореспонденцій і дипломатичних звітів свідчить про наявність великих розбіжностей в оцінці кількості
жертв злочину. Вони коливались у діапазоні між
15 млн і 1 млн. На підставі цих оцінок можна зробити лише висновок, що жертвами організованого комуністичним режимом Голодомору стали
мільйони людей як в Україні, так і поза її межами,
і що найбільших втрат зазнала українська нація.
Так, в аналітичному звіті «Голод і українське
питання», підготованому у травні 1933 р. Королівським консулом Італії в Харкові С. Граденіго,
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 шлося про те, що політика московського уряду
й
«має на меті за кілька місяців ліквідувати українську проблему, пожертвувавши 10 чи 15 мільйонами душ. І ця цифра не повинна здаватися перебільшеною. Гадаю, що її вже, мабуть, досягнуто
і буде перевищено... З цього я роблю висновок:
теперішня катастрофа спричинить колонізацію
України переважно російським населенням. Цезмінить її етнографічну природу. Можливо, в дуже
близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про український народ,
а отже, не буде й української проблеми, оскільки
Україна фактично стане частиною Росії».
У політичному звіті Консульства Німеччини
в Києві від 15 січня 1934 р. зазначалося: «Стан
українського питання цього року можна оцінити також лише в контексті масового голоду. Через цю катастрофу, відповідальною за яку народ
вважає московську політику, давня прірва між
українцями – поборниками самостійності та московським централізмом, природно, поглибилася.
Прикметною для настроїв населення є досить
поширена думка, що радянський уряд навмисне посилював голод, щоб примусити українців
упасти навколішки». Варто також процитувати
документ «Чи є Україна українською», складений у травні 1936 р. анонімним автором після
кількатижневої поїздки Україною. У цьому документі, який зберігається в архіві німецького МЗС,
зокрема, констатується: «Українська Україна
була знищена. Від понад 30 млн її населення, за
приблизними підрахунками, п’ята частина, тобто
6 мільйонів людей, померли голодною смертю».
Поряд з емпіричними оцінками числа жертв
Голодомору існує багато експертних оцінок,
зроблених у 40–50-х роках численними дослідниками за допомогою різних методів. Джерельною базою цих оцінок були всесоюзні переписи
населення 1926 р. і 1939 р., оскільки результати
Всесоюзного перепису 1937 р. радянське керівництво визнало дефектними, а їх опублікування було заборонено. Відповідно до експертних
оцінок, зроблених до розсекречення радянської
демографічної статистики, верхня межа втрат
знижувалася з 15 млн до 7,5 млн, а нижня підвищувалася з 1 млн до 2,5 млн.
Після відкриття наприкінці 80-х років доступу до закритих раніше радянських архівів відбулося подальше звуження меж загального числа
жертв Голодомору в Україні. Оцінки дослідників почали коливатися в діапазоні від 5,2 млн до
2,6 млн замордованих голодом.
І нині питання визначення числа жертв Голодомору залишається дискусійним. Як і раніше,
дослідники одержують неоднозначні результати навіть у рамках виконання одного й того самого проекту.

Свідченням цього є представлена у 2008 р.
науково-аналітична доповідь Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
«Демографічна катастрофа в Україні внаслідок
Голодомору 1932–1933 років: складові, масштаби, наслідки». Доповідь фіксує дещо суперечливі оцінки кількісних параметрів людських
втрат України. Так, на стор. 76 доповіді зазначено, що сукупні демографічні втрати становлять 5,5–5,6 млн людей, а розміри людських
втрат від надсмертності коливаються у межах не
більше 3,4–3,5 млн. На стор. 78 загальні втрати
визначено цифрою 5,4 млн з виокремленням
втрат у сільській місцевості – 5,1 млн. На стор.
82 загальні втрати України у 1932 р. визначено
як 795 000, а у 1933 р. – 3,5 млн, тобто сумарно
4 млн 295 тис, а на стор. 84 підсумовується, що
демографічні втрати України внаслідок Голодомору 1932–1933 рр. оцінюються як 4,5 млн осіб –
3,4 млн втрачено через підвищену смертність,
а 1,1 млн через зниження народжуваності. При
цьому тут само вказано, що кумулятивні демографічні втрати становлять близько 6 млн осіб.
Неоднозначність в оцінках людських втрат
від Голодомору пояснюється не стільки застосуванням дослідниками різних методів обчислення демографічної статистики, скільки ненадійністю використовуваних ними базових даних.
Навіть якщо розрахунки зроблено за всіма правилами демографічної науки, але грунтуються на статистиці переписів 1937 і 1939 років, їх
результати навряд чи можна вважати цілком
достовірними. Адже відомо, що якість обох переписів сумнівна. Особливо сумнівною є статистика перепису 1937 р. Як зазначає С. Кульчицький, по Україні було зареєстровано від третини
до половини смертних випадків, смерть від
голоду не виокремлювалася, а від березня до
серпня 1933 р. реальна смертність (у тому числі
природна) у 2–3 рази перевищувала зазначену
в документах статистичного обліку. Книги реєстрації смертей за 1933 р. і 1932 р., починаючи
з листопада, були вилучені із сільрад і передані до секретних частин райвиконкомів. У матеріалах розслідування СБУ кримінальної справи
№ 475 за фактом вчинення геноциду в Україні
в 1932–1933 рр. було задокументовано наявність
в архівах лише 3186 таких книг. Вочевидь, більшість із них було або знищено, або втрачено під
час Другої світової війни.
У документах переписів не зафіксовано належним чином облік поточного руху населення.
Про абсурдність статистики, зафіксованої в обох
переписах, свідчить той факт, що, згідно з їх
даними, з 1926 р. по 1937 р. населення України
зменшилося всього на 538 639 осіб, а з 1926 р. по
1939 р. – більше як на 3 млн.
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Під час розслідування СБУ кримінальної справи № 475 за фактом вчинення геноциду в Україні
в 1932–1933 рр. Інститут демографії та соціальних досліджень провів судову науково-дослідну експертизу, яка дала такі результати: прямі
втрати населення України в тогочасних межах
УСРР унаслідок Голодомору становлять 3 млн
941 тис. осіб (у селах – 3 млн 666 тис. (93%), в міс
тах – 275 тис. (7%), а непрямі втрати (дефіцит
народжень) дорівнюють 1 млн 122 тис. осіб (у селах– 762 тис., у містах – 360 тис.). Серед убитих
голодом 3 млн 597 тис. (91,2%) – українці, 345 тис.
(8,8%) – представники національних меншин.
У зв’язку з цим слід згадати, що в офіційному
листі Управління народногосподарського обліку
Держплану УСРР від 22 квітня 1935 р., адресованому С. Косіору та П. Постишеву, зазначалося,
що республіка на початку 1934 р. недорахувала
4 млн 179 тис. сільського населення.
За таких обставин сучасні експертні оцінки не
можуть беззастережно бути безальтернативною
заміною оцінок, фахово здійснених у минулому,
а також деяких перших емпіричних оцінок Голодомору сучасниками, особливо тими, які тривалий час жили в Україні, відвідували її сільські
регіони і мали конфіденційний доступ до носіїв
необхідної інформації.
З огляду на неординарність ситуації варто
розробити нові підходи як до корекції сфальсифікованої демографічної статистики, так і до
використання раніше зроблених експертних
та емпіричних оцінок. Згармонізованість таких
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підходів сприятиме одержанню надійніших результатів.
З метою відновлення історичної правди, офіційного встановлення істини, належного вшанування пам’яті жертв і з’ясування згубних наслідків Голодомору для розвитку української нації
необхідно продовжити роботу зі з’ясування кількості жертв Голодомору.
Порушена в СБУ у травні 2009 року справа
№ 475 за фактом вчинення в Україні Голодомору – геноциду у 1932–1933 роках, одержані в ході
її розслідування висновки та їх підтвердження у Постанові Апеляційного Суду м. Києва від
13 січня 2010 року стосується лише організаторів Голодомору. Отже, не розслідуваними залишаються злочинні діяння виконавців злочину і,
відповідно, не з’ясованою є повна картина всіх
обставин і наслідків Голодомору, у тому числі
й тих, що стосуються кількості вбитих голодом
українців.
У зв’язку з цим пропоную, щоб Конференція звернулась до СБУ України з пропозицією
розслідувати злочин Голодомору – геноциду
в Україні 1932–1933 років і порушити нову справу з метою виявлення його виконавців. Таке
розслідування дозволить детальніше і повніше
з’ясувати наслідки Голодомору-геноциду, в тому
числі шляхом уточнення кількості вбитих голодом представників української нації. Зрозуміло,
що нове розслідування має теж завершитися
постановою суду, яка офіційно підтвердить його
висновки і щодо числа жертв злочину.

Андрій Козицький

ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ УКРАЇНИ ВІД ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ
У КОНТЕКСТІ ПІДРАХУНКУ ГЕНОЦИДНИХ ЖЕРТВ ХХ СТ.
Унаслідок організованого більшовицькою владою Голодомору населення України зазнало масштабних
демографічних втрат. За своїми структурними характеристиками, динамікою зростання, довготривалими наслідками вони належать до найбільших геноцидних втрат людства у ХХ ст.
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UKRAINE’S DEMOGRAPHIC LOSSES DURING THE HOLODOMOR OF 1932–1933
IN THE CONTEXT OF 20TH CENTURY GENOCIDAL VICTIMS CALCULATIONS
As the result of the Famine organized by the Bolshevik regime, Ukraine’s population has undergone massive
demographic losses. Taking into account their structural characteristics, the dynamics of growth, and long-term
consequences they are among the largest genocidal losses of humanity in the twentieth century.
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Протягом ХХ ст. відбулося близько півтора
десятка випадків масового винищення цивільного населення, що мали ознаки геноциду. Міжнародне правове визнання здобули шість таких
випадків, зокрема геноциди вірмен в Османській
імперії в роки Першої світової війни, українців
під час Голодомору 1932–1933 рр., євреїв та циганів під час Другої світової війни, камбоджійців
у період перебування при владі режиму червоних кхмерів, тутсі в Руанді 1994 р. Також актом
геноциду на міжнародному рівні визнано один з
епізодів Боснійської війни 1992–1995 рр., а саме
вбивство сербами близько восьми тисяч боснійських чоловіків у околицях м. Сребрениця в липні 1995 р. Особливим є випадок геноциду казахів
під час Великого голоду в Казахстані 1931–1933
рр., що, безсумнівно, має всі ознаки геноцидних дій, однак через специфіку зовнішньополітичного курсу сучасного Казахстану не отримав
міжнародного визнання. Інші випадки масової
екстермінації цивільного населення (курдів Іраку, китайських комуністів в Індонезії, корінних
мешканців Східного Тимору, представників народу ібо в Нігерії, чорношкірого населення Дарфуру та ін.), що трапилися в ХХ ст., хоча й мають
риси геноцидних дій, іще не отримали широкого
міжнародного визнання як акти геноциду.
Демографічні втрати народів, котрі протягом
ХХ ст. зазнали геноциду, можна досліджувати у
кількох аспектах: числа прямих безповоротних
жертв (убиті або доведені до смерті внаслідок
цілеспрямованих систематичних дій організаторів геноциду); відсотка безповоротних втрат
популяції від загальної кількості народу (може
бути вирахуваний як у межах території або країни, де відбувалися геноцидні дії, так і щодо

з агальної кількості народу в світовому масштабі); демографічного впливу в середньостроковій
та довгостроковій перспективі (зміни в динаміці демографічного розвитку, ймовірне число не
народжених у наступних поколіннях, вплив масового винищення на довготривалі цикли змін
кількості народу тощо). Для об’єктивної оцінки
інтенсивності геноцидних дій видається перспективним порівняння тривалості в часі конкретних
випадків геноциду із числом їх жертв.
Практично у всіх випадках визнаних міжнародною спільнотою масштабних геноцидних дій
ХХ ст. точний підрахунок жертв неможливий
через відсутність надійних статистичних даних
та архівних джерел. Намагаючись підрахувати демографічні втрати у конкретних випадках
геноциду, дослідники зазвичай вдаються до
порівняння кількості жертв до та після масової
екстермінації. Як допоміжні методи дослідження застосовують статистичне моделювання, вивчення демографічних втрат у межах репрезентативних груп тощо.
Демографічні втрати вірмен
унаслідок геноциду в Османській імперії
Геноцид вірмен в Османській імперії почався наприкінці квітня 1915 р. й тривав до жовтня
1918 р., себто до моменту поразки Туреччини у
Першій світовій війні. Більшість жертв цього геноциду загинули у період квітня 1915 р. – червня 1916 р. Частина істориків уважає, що геноцид
тривав до 1923 р., класифікуючи як геноцидні дії
військові злочини, вчинені турецькими військами під час турецько-вірменської війни 1920 р., та
антивірменські ексцеси періоду грецько-турецької війни 1919–1922 рр. Окремі вірменські істо-

А. Козицький. Демографічні втрати України від Голодомору 1932 – 1933 років...
рики наполягають на тому, що в загальне число
вірменських жертв геноциду слід включати й
демографічні втрати, спричинені етнічними чищеннями, що відбулися у ході вірмено-азербайджанської війни 1918–1920 рр., оскільки існують
підстави оцінювати цей конфлікт як спровокований попередньою політикою Турецької держави.
Більшість дослідників сходиться у тому, що геноцид вірмен в Османській імперії тривав 41 місяць.
Точна кількість жертв геноциду вірмен під час
Першої світової війни невідома. Проблеми підрахунку викликані відсутністю надійних статистичних даних з періоду, що передував геноциду
вірмен у Османській імперії. Так само суперечливими є відомості про кількість вірмен, котрі
зуміли пережити геноцид на території імперії
або врятуватися завдяки втечі за кордон.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. паралельний підрахунок кількості вірменського населення в Османській імперії вели турецька влада та
патріархат Вірменської апостольської церкви.
Дані обох сторін різняться дуже сильно, подекуди
майже вдвічі. Турецька влада була зацікавлена у
тому, аби занижувати кількість вірменського населення на своїй території, оскільки від часу Берлінського конгресу 1878 р. європейські держави
наполягали на наданні автономії тим регіонам
(насамперед шести східним вілайєтам імперії),
де відносну більшість населення становили вірмени-християни. Вірмени, натомість, намагалися продемонструвати протилежне – наявність
численних вірменських громад не лише в східних
вілайєтах, але й в інших провінціях держави.
Перші переписи в Османській імперії мали
місце в 1831-му, 1844-му та 1856 рр. Проведення цих переписів лише почасти відбувалося з
дотриманням стандартів, які існували в той час
у Західній Європі, тому багато цифр може бути
інтерпретовано двозначно. Згідно з даними цих
переписів, у середині ХІХ ст. в Османській імперії налічувалося близько 2 млн вірмен. Проте вже за даними першого офіційного перепису
в Османській імперії 1881–1893 р. (підрахунок,
зведення та публікація даних тривали понад 10
років), у країні проживала заледве 1 139 651 особа вірменського походження. Аналогічну картину показали переписи 1905–1906-го та 1914 рр.
За даними останнього передвоєнного перепису,
в Анатолії мешкало лише 1 245 902 особи вірменського походження [83, с. 11].
Пояснюючи скорочення вірменського населення відповідно до даних урядових переписів,
турецькі дослідники твердять, що частина вірмен сама намагалась уникнути переписів, аби
не сплачувати накладеного в період реформ
Танзимату на немусульманську людність імперії
податку «бедл-і аскері» (відкупне від війська),
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чи після 1908 р., коли цей податок був скасований, уникнути призову на військову службу [113,
с. 87]. Інші турецькі вчені наголошують на тому,
що в другій половині ХІХ ст. відбувалася масова
еміграція вірмен з Османської імперії. За підрахунками Кемаля Карпата, протягом 1854–1908
рр. імперію залишили від 500 до 800 тисяч греків, вірмен і арабів [69, с. 11].
Сучасні турецькі дослідники визнають, що
дані переписів початку ХХ ст. зазнавали фальсифікації. Згідно із підрахунками Сервета Мутлу,
вірменське населення імперії в 1914 р. налічувало 1 667 228 осіб [83, с. 18].
Вірменська апостольська церква, яка провадила власний підрахунок вірних, в 1914 р. налічила на території Османської імперії принаймні
1,84 млн вірмен, причому не було враховано відомості з усіх районів країни. У шести східних вілайєтах імперії, згідно з підрахунками патріархії, в 1914 р. мешкали принаймні 1,63 млн вірмен
[83, с. 24]. Загальна кількість вірмен у світі на
той момент, згідно з оцінками вірменської церкви, становила 4,16 млн осіб. Обережніші оцінки
налічували на той момент у світі лише близько 3
млн вірмен [90, с. 114].
Дискусії про кількість вірменського населення Османської імперії напередодні геноциду
тривали й після Другої світової війни. Вірменський дослідник Грант Пасдермаджян 1949 р.
стверджував, що в 1914 р. вірменське населення
Османської імперії становило 2,1 млн осіб [86,
с. 374]. Дослідник вірменського походження зі
США Річард Ованнісян наприкінці 1960-х рр. запропонував обережнішу, але водночас і дуже широку оцінку. На його думку, напередодні Першої
світової війни вірменське населення Османської
імперії налічувало від 1,5 до 2 млн осіб [65, с. 9].
Перші оціночні цифри жертв геноциду вірмен
було названо вже через рік після початку переслідування вірменського населення Османської
імперії. У 1916 р. молодий британський історик
Арнольд Тойнбі у додатку до збірника документів, що стосувалися примусового переселення вірмен в Османській імперії, заявив, що жертвами
дій турецького уряду стали близько 600 тисяч
осіб [104, с. 637–653].
Після поразки Туреччини у Першій світовій війні та відставки сформованого молодотурецькою партією «Єднання та Прогрес» уряду у
грудні 1918 р. було створено спеціальну турецьку
комісію, що мала розслідувати перебіг репресій
проти вірменів і визначити кількість їх жертв.
Ініціатором створення комісії став міністр внутрішніх справ Мустафа Аріф (Деймер). Комісія
працювала три місяці, результати її розслідування оприлюднено в березні 1919 р., коли новим міністром внутрішніх справ уже був Джемаль Байє.
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Спираючись на архівні дані, комісія заявила про
800 тисяч вірменських жертв за період 1914–1918
рр. (цифра не суперечить оцінці А. Тойнбі, оскільки переслідування та вбивства вірмен тривали й
після 1916 р.). Утім, частина істориків поставила
під сумнів достовірність заявлених цифр, оскільки висновки комісії почасти мали політичний характер. Навесні 1919 р. в Стамбулі мав початися
судовий процес над діячами молодотурецького
режиму, тож оголошені цифри людських втрат
серед вірменського населення, на думку низки
турецьких дослідників, слугували інформаційним тлом для формування суспільної думки про
масштабні злочини, вчинені діячами партії «Єднання та Прогрес» [18, с. 71–72]. У тому ж 1919 р.
Йоганн Лепсіус оцінив кількість жертв геноциду
вірмен в 1,1 млн осіб, щоправда, включив у цю
цифру й цивільні жертви вірмено-азербайджанського конфлікту та взаємних вірмено-азербайджанських етнічних чищень 1918–1919 рр.
У меморандумі, що його Об’єднана вірменська
делегація скерувала 1923 р. до Лозаннської мирної конференції, стверджувалося, що вірменське
населення Османської імперії напередодні Першої світової війни налічувало 2,25 млн осіб і що
жертвами геноциду стали 1,25 млн осіб, а ще 700
тисяч змушені були емігрувати [109, с. 975].
Згідно з вірменськими підрахунками, на території Туреччини після завершення війни залишилося 592 тисячі осіб вірменського походження. Окремі дослідники подають ще меншу
цифру – 284 157 вірмен, що змогли пережити
геноцид [60, с. 55].
Складною проблемою є питання, яке стосується кількості людей, котрі змогли врятуватися
від геноциду втечею або «розчиняючись» серед
місцевого мусульманського населення. Згідно з
деякими оцінками, вважається, що близько 300
тисяч вірмен змогли втекти до Росії, ще 240 тисяч (або навіть і 300 тисяч – переважно жінки
й діти) «розчинилися» серед місцевої людності
шляхом примусового навернення в іслам.
Окремі історики наполягають на тому, що,
підраховуючи демографічні втрати свого народу, вірмени не зважають на загальне зростання
смертності в Османській імперії в роки війни, яке
повинно було б торкнутися й вірменського населення. Згідно з дослідженнями американського
історика Джастина Маккарті, упродовж 1912–
1922 рр. середній відсоток зменшення мусульманського населення по всій території Османської
імперії становив 18%. Кількість мусульманського
населення трьох східнотурецьких вілайєтів (Ван,
Бітліс та Ерзрум) зменшилася ще більше: відповідно на 62%, 42% і 31%. Згідно із підрахунками
Дж. Маккарті, кількість мусульман у цих вілайєтах зменшилася на 612 тисяч осіб. Вірменські

втрати упродовж 1914–1922 рр. Дж. Маккарті оцінює теж приблизно в 600 тисяч осіб [80; 81].
Зважаючи на всі ці обставини, назвати остаточну цифру людських втрат вірменського народу внаслідок геноциду складно. Зазвичай дослідники вказують кількість вірменських жертв
у вигляді «вилки» між мінімальними та максимальними оцінками. Енциклопедія «Британіка»
твердить, що жертвами масової екстермінації в
роки Першої світової війни могли стати від 600
тисяч до 1,5 млн вірменських мешканців Османської імперії [50, с. 103–115]. Відомий голландський тюрколог Еріх Ян Цюрхнер уважає, що
демографічні втрати вірменського народу налічують від 600 до 800 тисяч осіб [115, с. 115]. Згідно із оцінками Дугласа Говарда, такі втрати могли становити від 800 тисяч до 1 млн жертв [66,
с. 83], вірменський дослідник Армен Марсуб’ян
налічує від 1 до 1,5 млн жертв [79, с. 355–363]. Ті
дослідники, котрі подають конкретнішу цифру,
схиляються до твердження про понад мільйон
жертв. До прикладу, згідно з оцінкою Мартіна
Гілберта, демографічні втрати вірменського народу в роки Першої світової війни склали близько 1,45 млн жертв [59, с. 22]. Автор найповнішої
на сьогодні історії геноциду вірмен в Османській
імперії Раймонд Кеворк’ян вказує цифру 1,5 млн
жертв, як найближчу до реальних демографічних втрат вірменського народу [73, с. 535].
Зрештою, можна ствердити, що жертви вірменського народу внаслідок геноциду в Османській імперії дотепер визначені лише оціночно
та приблизно. Обережніші оцінки коливаються
у районі 600–800 тисяч осіб, радикальніші –
1–1,5 млн жертв. У другому випадку в число
жертв враховуються й ті вірмени, які залишилися живими в 1915 – 1918 рр., але втратили свою
ідентичність унаслідок ісламізації. Найбільшу
цифру жертв геноциду вірмен в Османській імперії назвав професор Гавайського університету
зі США Рудольф Руммель, котрий припустив,
що під час геноциду в Османській імперії було
фізично знищено 2,102 млн вірмен за період
1914–1923 рр. [96, с. 223–235].
Протилежну тенденцію демонструють турецькі дослідники, схильні стверджувати, що внаслідок примусової депортації та репресій турецького уряду жертви серед вірменського населення
імперії були значно меншими від оприлюднених
раніше цифр. Мінімальну оцінку вірменських
втрат 1915–1916 рр. серед цивільного населення
Туреччини запропонував турецький дослідник
Юсуф Халаджоглу, який доводить, що депортації
зазнали лише 500 тисяч вірмен, серед яких загинуло не більше ніж 52–56 тисяч осіб [61, с. 140].
У середньостроковій перспективі геноцид вірмен в Османській імперії негативно вплинув на
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демографічний розвиток вірменського народу.
Відновлення догеноцидної кількості вірменського етносу відбулося лише через 25–30 років.
Однак протягом століття, що минуло від часу геноциду, світова популяція вірменського народу
кількісно зросла принаймні в 2–2,5 раза, сягнувши на початку ХХІ ст., згідно з різними оцінками, 8–10 млн осіб.
Демографічні втрати України
внаслідок Голодомору 1932–1933 рр.
Геноцид українців в СРСР відбувся внаслідок
голоду, який почався в Україні в квітні 1932 р.
й тривав до серпня 1933 р. На першому етапі
(квітень–жовтень 1932 р.) цей голод мав ті самі
риси, що й у інших регіонах СРСР. Найбільш нестерпного характеру голод набрав від листопада
1932 р., коли щодо сільського населення України більшовицька влада почала застосовувати
екстраординарні заходи, які спричинили значне
зростання смертності серед українців. Голод-геноцид в Україні тривав 17 місяців.
Підрахунок кількості жертв голоду 1932–1933
рр. в Україні до сьогодні залишається складним
завданням. Спроби визначити кількість померлих унаслідок Голодомору українців продовжують викликати палкі дискусії. Проблема полягає
у тому, що під час голоду 1932–1933 рр., особливо в той час, коли смертність в українському селі
була найбільшою, органи радянської влади не
вели відповідного підрахунку смертей. Згодом
відбулася свідома фальсифікація частини звітів
та повідомлень, що стосувалися стану справ в
українському селі. Окремі звіти про реальну картину смертності 1932 – 1933 рр. було сфальсифіковано вже під час самого голоду [18, с. 156–157].
Не меншу проблему становить достовірність
радянської статистики, яку використовують
при підрахунку демографічних втрат України
від голоду 1932–1933 рр. Загальні переписи в
СРСР проводили в 1926-му, 1937-му і 1939 рр.,
але дані перепису 1937 р. було засекречено, а
згодом сфальсифіковано. Крім цього, при підрахунку демографічних втрат українців від Голодомору дослідникам доводиться оперувати
інформацією, яка стосується порівняно великих
часових відтинків. Через це у багатьох випадках
складно врахувати зміни динаміки й тенденцій
демографічного розвитку, а також відділити демографічні втрати, викликані насильницькими
методами проведення колективізації, репресіями, депортаціями, добровільною міграцією, від
безпосередніх жертв геноцидного голоду.
Утім, навіть побіжне ознайомлення з радянською статистикою свідчить про демографічну
трагедію, яку Україна пережила на початку 1930х рр. Згідно з оприлюдненими лише в 1989–
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1991 рр. матеріалами перепису 1937 р., упродовж
1926–1937 рр. в СРСР відбулося разюче скорочення кількості етнічних українців. Якщо в 1926 р.
загалом у СРСР мешкало 31 194 976 українців,
то в 1937 р. їх залишилося лише 26 421 212 осіб
(кількість народу скоротилася на 15,3%) [9, с. 97].
Жоден інший народ СРСР, крім казахів та мордви, не зазнав такого жахливого демографічного
удару. Решта вісім найбільших народів СРСР за
той самий період істотно підвищили свою кількість: росіяни – на 20,7%, азербайджанці – на
25,1%, татари – на 25,2%, вірмени – на 25,5% та
ін. Виходячи із зіставлення даних згаданих вище
переписів, між 1926-м і 1937 рр. відбулося і зменшення загального населення України: його кількість скоротилася з 28 925 978 до 28 387 609 осіб.
Отже, протягом десятиліття кількість мешканців
республіки зменшилася на 538 369 осіб, або на
1,9%, хоча населення майже всіх інших національних республік (крім Казахстану) продемонструвало істотне зростання: Туркменської РСР –
на 18,8%, Грузинської РСР – на 27,3%, Узбецької
РСР – на 28,8%, Азербайджанської РСР – на
32,8%, Таджицької РСР – на 34,6%, Киргизької
РСР – на 37,2%, Вірменської РСР – на 38,6% та ін.
[35, с. 17; 24, с. 133].
Утім, багато дослідників наголошують на
тому, що статистичну інформацію про зміни
в національній структурі СРСР треба використовувати обережно, оскільки можна припустити,
що частина українців, особливо ті, котрі мешкали за межами України, зареєструвалися під час
переписів 1937 і 1939 рр. як росіяни. Не можна
виключати й примусової формальної зміни національної ідентичності. Водночас слід підкреслити, що в першому випадку «добровільна»
зміна національної ідентичності свідчить про
соціальний дискомфорт і ймовірні побоювання
за свою подальшу долю, що їх у багатьох мешканців СРСР викликала належність до українського етносу. У другому випадку примусова русифікація є безсумнівним свідченням урядового
курсу, в основі якого лежала негативна оцінка
українців як потенційно небезпечної для державної єдності етнічної групи.
Перші цифри ймовірних демографічних втрат
унаслідок голоду 1932–1933 рр. в СРСР з’явилися на Заході вже в 1933–1934 рр. Особи, котрі оприлюднювали ці цифри, швидше за все не мали
доступу до радянської статистичної інформації
й лише оціночно намагалися вказати ймовірне
число жертв, зіставляючи відомості про інтенсивність голоду з кількістю населення вражених
ним територій або вдаючись до аналогій із голодом 1921–1923 рр. Оцінки жертв голоду 1932–
1933 рр. загалом по СРСР різнилися досить істотно: 10 млн осіб (Ричард Саллет, липень 1933 р.),
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5 млн (єпископ Кентерберійський, липень 1933
р.), 4 млн (Фредерік Берчелл, серпень 1933 р.),
1 млн (Ральф Барнс, серпень 1933 р.), 7,5 млн
(Евальд Амменде, липень 1934 р.), 3–4 млн (Вільям Чемберлін, осінь 1934 р.) та ін. Огляд таких
оцінок масштабів жертв голоду 1932–1933 рр. в
1969 р. здійснила Дана Далрімпл [48, с. 259–260].
Першу спробу виділити окремо українські демографічні втрати від голоду 1932–1933 рр. із загальних людських втрат СРСР здійснив працівник
німецького консульства в СРСР Отто Шиллер. У
висланому 18 вересня 1933 р. до Берліна звіті він
писав про ймовірну смерть від голоду 10 млн осіб
в Україні, на Північному Кавказі та Поволжі [114,
с. 189]. Натомість в опублікованій 1943 р. книжці
він заявляв, що від голоду лише в Україні померло принаймні 7,5 млн осіб [98, с. 79].
У повоєнний період оціночні масштаби демографічних втрат України внаслідок Голодомору
почали знижуватися: письменник і публіцист
Іван Багряний припускав, що жертвами голоду могли стати 5 млн українців (1946), останній
Головний командир УПА Василь Кук – 5–7 млн
(1952), один із перших дослідників Голодомору Дмитро Соловей – 4–5 млн (1954); від 2,5 до
6 млн жертв голоду 1932–1933 рр. в Україні нарахував один із творців «Енциклопедії українознавства» Василь Маркусь (1957) [32, с. 50].
Перші підрахунки ймовірної кількості українців, які померли від голоду 1932–1933 рр.,
зробив під час Другої світової війни колишній
працівник Укрдержплану С. Сосновий. Свої обчислення він здійснив, грунтуючись на статистичих показниках поточного обліку населення станом на січень 1933 р. та даних перепису 1939 р.
Підрахувавши гіпотетичний приріст населення
України після 1933 р. та зіставивши його з даними перепису 1939 р., С. Сосновий визначив загальні втрати населення за цей час як 7,521 млн
осіб. На думку С. Соснового, в 1932 р. від голоду
в Україні померло 1,505 млн осіб, а 1933 р. – ще
3,317 млн. Отже, загальні втрати України від Голодомору мали скласти 4,822 млн осіб. Підрахунки С. Соснового стали відомі широкому загалу завдяки історикові-економісту і статистику
Дмитрові Солов’ю, котрий використав їх у своїй
публікації 1953 р. [36, с. 19, с. 152].
Вивчаючи демографічні зміни в Україні першої половини ХХ ст., відомий історик і географ
Володимир Кубійович скористався відкритими
даними радянського перепису 1959 р. Виходячи
з них, а також із даних перепису 1926 р., учений
припустив, що жертвами голоду в Україні початку 1930-х рр. могли стати 2–3 млн українців.
Свої обчислення В. Кубійович оприлюднив 1959
р. у виданні Інституту для вивчення СРСР, що
діяв у Мюнхені [20, с. 13].

На прохання української діаспори США на початку 1980-х рр. підрахунками ймовірних втрат
населення України внаслідок Голодомору зайнявся американсько-російський дослідник-демограф Олександр Бабьонишев (Максудов), який
працював у той час в Російському дослідницькому
центрі Гарвардського університету. Першу статтю, присвячену власне українським втратам від
голоду 1932–1933 рр., учений опублікував 1983
р., заявивши у ній, що на початку 1930-х рр. від
голоду в Україні ймовірно померли 4,54 млн осіб
[27, с. 40]. Згодом, у своїх наступних публікаціях,
О. Бабьонишев писав, що жертвами Голодомору
в Україні могли стати 4,372 млн осіб, зауваживши,
щоправда, що ймовірна статистична похибка цієї
цифри може становити 30%, оскільки його розрахунки не включають такий фактор, як природна
міграція населення. Ці підрахунки він оприлюднив іще до того, як було розсекречено радянську
демографічну статистику кінця 1930-х рр. Згодом
дослідник уточнив свої підрахунки і зазначив, що
можливі демографічні втрати України у період
між 1926-м і 1939 рр. коливаються навколо цифри 4,286 млн осіб (з можливим інтервалом відхилень у 10–15 %) Загальні демографічні втрати
СРСР за той самий період О. Бабьонишев оцінив у
7,5 млн осіб [Цит. за: 21, с. 407].
Власні розрахунки ймовірної кількості українських жертв Голодомору запропонував у своїй
монографії «Жнива скорботи» 1986 р. британський учений Роберт Конквест. Для своїх підрахунків науковець використав дані переписів
1926-го і 1939 рр. та інформацію з відкритих джерел радянської статистики, зокрема з публікацій
Центрального управління народно-господарського обліку та Держплану. На думку дослідника, в Україні від голоду 1932–1933 рр. загинуло
5 мільйонів осіб та ще мільйон українців став
жертвою голоду на Кубані [19, с. 334, с. 351].
Тривалий час демографічні втрати України періоду Голодомору досліджує професор Станіслав
Кульчицький [25, с. 3–10; 22, с. 37–54; 23, с. 137–
141; 24, с. 3–72]. Наприкінці 1980-х рр. демографічний дефіцит населення України між 1933-м і 1936
рр. учений визначив як 3,531 млн осіб. У своїх наступних публікаціях, критично використовуючи
дані перепису 1937 р., а також відомості про динаміку народжуваності та смертності в 1930-х рр.
і дані обліку природного руху населення, С. Кульчицький підрахував, що жертвами голоду в Україні 1932 р. стали 144 тис. осіб, а 1933 р. під час Голодомору померли 3,238 млн мешканців України.
Згідно з розрахунками науковця, повні демографічні втрати України за 1932–1933 рр., враховуючи зниження народжуваності та міграційний рух
населення, склали 4,649 млн осіб. Утім, вказуючи на той факт, що використані при підрахунку
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відомості про природний приріст і механічний
рух населення, вочевидь, не зовсім точні, С. Кульчицький запропонував визначити повні (з урахуванням зниження народжуваності) втрати Украї
ни в 1932–1933 рр. в інтервалі між 4,5 і 4,8 млн
осіб [25, с. 9–10; 21, с. 403].
Оригінальну методику обрахунку демографічних втрат України 1932 – 1933 рр. використали
наприкінці 1980-х рр. українські дослідники-
демографи Сергій Пирожков та Арнольд Перковський. Їхня ідея полягала в тому, щоб зіставити
реконструйовану гіпотетичну вікову структуру населення УСРР станом на 1939 р. (розрахунок учені
здійснили за даними вікової структури, зафіксованої переписом 1926 р.) із реальними даними
вікової структури перепису 1939 р. Дослідження
С. Пирожкова та А. Перковського виявило, що
між 1926-м і 1939 рр. Україна втратила близько
5,8 млн осіб [34, с. 24–36]. Щоправда, у своїх наступних публікаціях, написаних спільно із французькими демографами Франсуа Месле та Жаком
Валленом, С. Пирожков істотно знизив свої попередні оцінки ймовірних демографічних втрат
України протягом 1930-х рр. Зокрема, у спільній
із французами публікації 2005 р. учений зазначав,
що «повні втрати [України] можуть бути оцінені в
4,6 млн осіб, 0,9 млн з яких викликані примусовими міграціями, 1 млн – дефіцитом народжень,
2,6 – надлишковою смертністю» [8, с. 27]. Результатом співпраці з французькими ученими стала
ще одна публікація, в якій «надлишкову смертність» унаслідок голоду 1932–1933 рр. в Україні
знову було оцінено в 2,6 млн осіб [31, с. 52, с. 61].
Дослідження демографічних втрат України
внаслідок Голодомору протягом 2008–2009 рр.
здійснила група дослідників із Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
НАН України під керівництвом Елли Лібанової.
Перші результати своїх досліджень демографи
оприлюднили в листопаді 2008 р. Прямі демографічні втрати України 1932–1933 рр. дослідники оцінили в 3,4–3,5 млн осіб, зазначаючи, що ці
цифри стосуються «надсмертності» [15, с. 76].
У 2009 р. на замовлення Служби безпеки Ук
раїни фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
спільно з чільними українськими дослідниками
історії Голодомору здійснили науково-демографічну експертизу, яку було використано для судової справи, порушеної в травні 2009 р. щодо
організаторів Голодомору. Згідно з матеріалами
цієї експертизи, внаслідок учиненого в Україні
геноциду загинуло 3,941 млн осіб. Крім цього
непрямі втрати внаслідок зниження рівня народжуваності склали ще 6,122 млн осіб, себто загальні втрати України від голоду 1932–1933 рр.
сягнули 10 млн 63 тисяч осіб [10, с. 366].
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Крім згаданих вище Ф. Месле та Ж. Валлена,
дослідженнями демографічних втрат України
внаслідок Голодомору займалися й інші зарубіжні науковці. Зокрема, російські дослідники
Євген Андреєв, Леонід Дарський і Татьяна Харькова на початку 1990-х рр. нарахували 2 млн
прямих жертв голоду в Україні (без ненароджених), що померли між вереснем 1932 р. і лютим
1934 р. [4]. Австралійсько-британський історик
Стівен Віткрофт у спільній із британським дослідником Робертом Девісом монографії всі
українські втрати від голоду 1932–1933 рр. оцінив у 1,54 млн осіб [13, с. 422].
У підсумку слід визнати значний діапазон оцінок імовірних втрат населення УСРР від голоду
1932–1933 рр. Можна виділити дві групи оцінок.
Перша включає підрахунки, які твердять про
3–3,9 млн жертв. Друга складається з результатів
досліджень, що нараховують від 4 до 5 млн жертв,
з тенденцією до збільшення цих цифр. Оцінки
демографічних втрат України внаслідок голоду
1932–1933 рр. в 1,5–2,6 млн осіб, які не містяться в жодній із цих груп, вочевидь є заниженими.
Це підтверджується насамперед важкими довгостроковими демографічними наслідками, більш
характерними для тих випадків, коли внаслідок
масової екстермінації народ втрачає принаймні 10–15 % своєї кількості, що у випадку України
мало б означати загибель 3,9–5,8 млн жертв.
У середньостроковій та довгостроковій перспективі голод 1932–1933 рр. мав для українців
катастрофічні наслідки в демографічній сфері,
набагато важч, ніж у вірмен, казахів, циганів,
кхмерів і тутсі. Немає сумніву, що відновлення демографічних втрат, завданих українцям Голодомором, було істотно ускладнено через репресивну
політику більшовицької влади та нові демографічні втрати періоду Другої світової війни. Однак
важко пояснити, чому протягом вісімдесяти років, які минули від часу геноциду 1932–1933 рр.,
українці зуміли досягти приросту своєї кількості
у світі лише на 20%, а на тих територіях, де, власне, й відбувся геноцид, кількість українців зросла
навіть меншою мірою, не більше ніж на 10% у порівнянні з догеноцидною кількістю населення.
Демографічні втрати казахів
унаслідок голоду 1931–1933 рр.
Найбільші жертви голод початку 1930-х рр.
у СРСР спричинив серед українців Української
СРР та Кубані, а також казахів, що мешкали в
Казахській автономній соціалістичній радянській
республіці, яка протягом 1925–1936 рр. входила
до складу Російської радянської федеративної
соціалістичної республіки. Голод у Казахстані почався раніше, ніж у інших регіонах СРСР,
спричинений тривалою засухою та неврожаями
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1929–1930 рр. Через це навесні 1931 р. у багатьох районах Казахстану почало бракувати паші
для худоби та як наслідок – харчів для людей.
У грудні 1931 р. в республіці почалися епідемії
тифу, віспи та холери. Голод посилився навесні
1932 р., коли, незважаючи на неврожаї попередніх років, радянська влада інтенсифікувала
м’ясо- та хлібозаготівлі. Таким чином голод, як
і в Україні, набрав рис штучного. Голод у Казахстані тривав до кінця 1933 р., загалом 30 місяців.
Специфіка Казахстану полягала в наявності
великого числа кочового й напівкочового населення, великих просторів та порівняно слабкого контролю на зовнішніх кордонах автономної республіки. Після того, як Казахстан зазнав
сильної посухи, багато казахів почали кочувати
в пошуках кращих пасовищ. Згідно з даними
ОДПУ, протягом 1931 р. майже 1,7 млн казахів
перекочували з місць свого постійного перебування, щоправда, в переважній більшості не полишили при цьому меж Казахстану [33, с. 84].
Коли республіку вразив голод, казахи масово
почали залишати межі автономної республіки,
а згодом і СРСР. Скориставшись «прозорістю»
кордонів, сотні тисяч біженців перейшли до Китаю, Ірану, Афганістану та Монголії. Підрахунок
точного числа цих біженців ускладнений тим,
що в згаданих країнах не існувало відлагодженої системи статистичного обліку й казахських
біженців централізовано ніхто не підраховував.
Таких біженців із Казахстану могло налічуватися понад мільйон. Згідно з оцінками казахських
учених, протягом 1930–1934 рр. із Казахстану
емігрували близько 600 тисяч осіб до Китаю,
Ірану, Афганістану й Монголії та ще 453 тисячі
осіб до Каракалпацької автономної області (яка
тоді перебувала у складі РРФСР), Узбекистану,
Туркменістану та інших радянських республік
[37, с. 120–126; 30, с. 84–94]. Сучасні казахські
науковці вважають, що серед тих, хто залишив
Казахстан під час голоду 1931–1933 рр., 414 тисяч
згодом повернулися на Батьківщину, а близько
676 тисяч залишилися за кордоном [17, с. 42].
Наявність великого числа біженців давала
змогу більшовикам «замаскувати» частину демографічних втрат Казахстану, оголосивши померлих від голоду людей такими, що емігрували.
У пояснювальній записці, яку Казахське Управління народно-господарського обліку долучило
до матеріалів перепису 1937 р., вказувалося, що
в лише 1930–1932 рр. із республіки за межі СРСР
пішло й не повернулося назад 1,3 млн осіб [35, с.
23]. Варто зауважити, що цифра не включає тих,
хто лишив межі СРСР протягом 1933 р., коли, як
відомо, втечі казахів за кордон продовжувалися.
Опосередкованим свідченням того, що істотну
частину демографічних втрат Казахстану 1932–

1933 рр. становлять саме біженці, є існування в
сучасній Китайській Народній Республіці численної казахської громади, що налічувала, згідно
з переписом 2010 р., 1 462 588 осіб [82, с. 349].
Значна частина тих казахів, котрі не змогли
залишити межі СРСР, загинула від голоду. Підрахунки демографічних втрат казахського народу
грунтуються насамперед на порівнянні даних всесоюзних переписів. Згідно з даними російського
перепису 1897 р., в Російській імперії налічувалося 4 084 139 осіб, що володіли казахською (киргиз-кайсацькою) мовою [12, с. 88]. За даними перепису 1926 р., в СРСР таких людей було вже лише
3 968 289 осіб, серед яких тільки 3,628 млн проживало на території Казахської АРСР [12, с. 79].
Варто зауважити, що окремі казахські дослідники
(Азімбай Галієв, Малік-Айдар Асилбеков, Макаш
Татімов) стверджують, що перепис 1926 р. занизив загальну кількість казахів на 4–7 %, не врахувавши, зокрема, від 15 до 20% кочового та напівкочового населення автономної республіки.
Дані перепису 1939 р. показали подальше скорочення кількості казахського етносу в СРСР. На
початок цього року на всій території СРСР мешкало заледве 3 100 949 осіб, що декларували при переписі казахське походження. Таким чином, між
1926-м та 1939 рр. кількість казахів у СРСР скоротилася на 867 340 осіб, або майже на 22%. Між
тим, у сусідніх із Казахстаном азійських республіках приріст населення за аналогічний період
становив у середньому 30% загальної популяції.
За підрахунками казахських демографів А. Галієва та М. Татімова, враховуючи середній приріст популяції, вже в середині 1930 р. кількість
казахського населення Казахстану мала скласти
приблизно 4,1 млн осіб. Отже, слід уважати, що
в період від літа 1930 р. до січня 1939 р. кількість
казахів у Казахстані скоротилася приблизно на
1,793 млн осіб, включно з ненародженими.
Дані перепису 1937 р. демонструють іще
більші демографічні втрати казахського народу. Згідно з ними, кількість казахів у СРСР між
1926-м і 1937 рр. зменшилася на понад мільйон
осіб (від 3 968 289 до 2 862 458 осіб), що означає
скорочення етносу на 27,9%.
Науковці порівняно пізно почали вивчати
ймовірні демографічні втрати, яких мешканці
Казахстану зазнали внаслідок голоду 1932–1933
рр. Британський дослідник, фахівець у галузі історії Центральної Азії Джоффрі Вілер вважав, що
жертвами цього голоду стали 1 млн казахів [112, с.
61]. На початку 1980-х рр. американська історик
і політолог Марта Брілл Олкотт назвала цифру
1,5 млн жертв голоду початку 1930-х рр. серед етнічних казахів [85, с. 122–142]. У середині 1980-х
рр. британський дослідник Роберт Конквест оцінив демографічні втрати Казахстану від голоду
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1931–1933 рр. у 1 млн осіб, не розрізняючи їх за етнічним походженням й зазначаючи, що ця цифра включає біженців і ненароджених [47, с. 190].
У 1989 р. група казахських демографів визначила
демографічні втрати Казахстану від колективізації та голоду в 1,75 млн осіб [1, с. 67]. Того самого
року в своїй авторській монографії М. Татімов оцінив загальні втрати Казахстану від голоду в понад
2 млн осіб загиблими та 616 тисяч мігрантами, що
згодом не повернулися на батьківщину [37, с. 124].
Офіційна парламентська комісія Казахстану, яка працювала від листопада 1991 до грудня
1992 рр. нарахувала 2,2 млн осіб демографічних
втрат Казахстану від колективізації та голоду
1931–1933 рр. [33, с. 15].
Слід підкреслити, що згадані вище цифри демографічних втрат не ділили жертв на казахів
і неказахів. Спробу виокремити жертви неказахського походження зробили Владислав Григор’єв та Лайла Ахметова. Згідно із їх оцінкою,
демографічні втрати українського та російського населення Казахстану разом склали 400 тисяч осіб [11, с. 49].
Згідно з підрахунками Олександра Бабьонишева (Максудова), від голоду в Казахстані загинули
1,45 млн казахів та ще близько 100 тисяч кочівників інших національностей [28, с. 770; 29, с. 104].
Серед зарубіжних істориків на початку ХХІ ст.
визначилася виразна тенденція до заниження
цифр жертв Казахстану від голоду 1931–1933 рр.
Роберт Девіс та Стівен Віткрофт оцінюють прямі
жертви казахів від голоду в 1 млн осіб, а з урахуванням мешканців Казахстану інших національностей (насамперед українців та росіян) – у 1,3–
1,5 млн осіб [12, с. 412]. Французька дослідниця
Ізабель Охайон теж вважає, що від голоду померло принаймні 1 млн казахів [84, с. 264–268].
Приблизно таку саму цифру втрат казахського
народу обстоює італійський дослідник Ніколло
Піанчолла [87, с. 137–192; 88].
У 2010 р. казахський демограф Олександр
Алєксєєнко заявив, що демографічні втрати
казахського населення республіки між 1930-м і
1937 рр. склали 1,84 млн осіб, або 47,3% кількості етносу в 1930 р. Своє дослідження науковець
виконав на основі аналізу змін у віковій структурі населення республіки в 1926-му і 1937 рр.,
не розрізняючи безповоротних втрат, що стали
наслідком голоду та репресій, і біженців, котрі
відкочували за кордон [3, с. 27–40].
Грунтуючись на наведених вище підрахунках,
можемо допустити, що прямі демографічні втрати казахського народу від голоду 1932–1933 рр.
без урахування емігрантів становили щонайменше 1 млн осіб, а можливо, були й дещо більшими.
Голод 1932–1933 рр. спричинив для Казахстану важкі демографічні наслідки, які полягали
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в істотному скороченні відсотка казахів у національній структурі населення автономної республіки. Однак слід зазначити, що відсоток казахів у загальній кількості населення Казахстану
невпинно скорочувався вже з кінця ХІХ ст. Відповідно до даних офіційних переписів, казахи
становили 73,9% населення Казахстану в 1897 р.,
60,8% в 1911 р., 59,5% в 1926 р., 38% в 1939 р., 30%
в 1959 р., 32,6% в 1970 р., 36% в 1979 р., 39,7%
в 1989 р., 53,4% в 1999 р., 63,1% в 2009 р., 65,5%
в 2014 р. Слід брати до уваги те, що радянський
уряд провадив активну кампанію з переселення
до Казахстану мешканців інших регіонів СРСР,
а також скеровував туди велику кількість примусово переселених осіб. У комплексі це спричинило той факт, що відсоток казахів у власній країні
скорочувався ще впродовж 30 років після голоду
1931–1933 рр. Догеноцидну кількість населення
казахський етнос у Казахстані зумів відновити
лише в 1969–1970 рр., через сорок років після демографічної катастрофи 1931–1933 рр. Остаточно
негативні демографічні наслідки голоду казахи
подолали лише у 1980-х рр. У 2009 р. населення
Казахстану склало 16 402 861 особу, себто збільшилося у понад ніж два з половиною рази у порівнянні з догеноцидною кількістю кінця 1920-х рр.
[6, с. 17]. Так само в 2,5 разів зросла в Казахстані
й кількість етнічних казахів. Враховуючи діаспору, кількість казахів у світі 2015 р. сягнула приблизно 15 млн осіб, що більш ніж утричі перевищує число казахів догеноцидного періоду.
Демографічні втрати євреїв
під час Голокосту
Головні центри дослідження Голокосту (Національний меморіал Катастрофи та Героїзму
«Яд-Вашем» (Ізраїль) та Меморіальний музей
Голокосту у Вашингтоні (США)) дотримуються
хронології, відповідно до якої період кінця січня 1933 р. – серпня 1939 р. називають «Початком Катастрофи», а сам геноцид єврейського
народу датують вереснем 1939 р. – початком
травня 1945 р. Протягом цього періоду динаміка
переслідування євреїв, масштаби та характер їх
екстермінації кілька разів змінювалися. Убивства євреїв німецькими нацистами почалися
вже восени 1939 р., масового характеру винищення євреїв набрало в червні 1941 р., спочатку на окупованих територіях СРСР, а згодом й у
захопленій Третім Райхом Польщі. Частина дослідників стверджує, що датою початку масового винищення єврейського народу слід вважати
Ванзейську конференцію наприкінці січня
1942 р., на якій нацисти прийняли принципове
рішення про «остаточне вирішення єврейського
питання». Загальна тривалість геноциду євреїв, таким чином, становить 68,5 місяця у період
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 ересня 1939 р. – травня 1945 р. або 46,5 місяця
в
від червня 1941 р. до травня 1945 р.
Переважна більшість усталених на сьогодні
дослідниками цифр демографічних втрат єврейського народу під час Голокосту грунтується
на порівнянні довоєнної та повоєнної статистики кількості єврейського населення окремих
європейських країн. Допоміжну роль виконують збережені документи Третього Райху, покази свідків та свідчення нацистських військових
злочинців. Щоправда, документів, які б безпосередньо фіксували кількість жертв, збереглося
порівняно небагато. Це викликано тим, що на
завершальному етапі Другої світової війни нацисти знищували не тільки документи, які могли б стати доказами їхніх злочинів, але й часто
самі тіла замордованих.
Прийнята серед більшості дослідників Голокосту методика порівняння довоєнної та повоєнної кількості єврейського населення окремих
країн має низку недоліків. Велика частина інформації про догеноцидну, а подекуди й повоєнну кількість євреїв є оціночною. У країнах із
найбільшими на європейському континенті
єврейськими громадами останні перед Другою
світовою війною переписи населення відбулися задовго до війни: в грудні 1931 р. у Польщі,
у грудні 1930 р. – в Румунії, в жовтні 1930 р. – у
Чехословаччині. У СРСР останній передвоєнний
перепис відбувся в січні 1939 р., й, відповідно,
в ньому не було враховано велику кількість євреїв, які восени того самого року всупереч своїй волі стали радянськими громадянами. Серйозною проблемою, яка ускладнює порівняння
статистики, є істотні територіальні зміни в Центрально-Східній Європі в період 1938–1945 рр.,
унаслідок яких багато територій разом зі своїми
мешканцями змінювали державну належність.
Згідно з оцінками «Американського єврейського щорічника», єврейське населення Європи
в 1933 р. налічувало 9 494 363 особи, що становило приблизно 60% світової популяції єврейства,
яка досягнула тоді 15 319 459 осіб [102, с. 377].
Станом на 1939 р. в Європі залишилося 8 939 608
євреїв, притому що світова популяція єврейського народу зросла до 15 748 091 особи. Протягом
Другої світової війни кількість євреїв у Європі
зменшилася більш ніж удвічі. У 1947 р. в Європі
залишилося всього 3 920 100 євреїв [101, с. 734].
Перші оціночні цифри жертв Голокосту було
оприлюднено вже наприкінці Другої світової
війни. Про 6 млн знищених нацистами євреїв заявив радянський письменник Ілля Еренбург у публіцистичній статті, яка 17 грудня 1944 р. вийшла
в газеті «Правда», а 22 грудня 1944 р. була передрукована радянською англомовною газетою
«Радянські військові новини», що виходила в

Лондоні [39, с. 51]. Свідчення про 6 млн єврейських жертв Голокосту було зафіксовано в документах Нюрнберзького міжнародного трибуналу. Зокрема, таку цифру демографічних втрат
єврейського народу назвав колишній офіцер СС
Вільгельм Хьотль, котрий у 1944–1945 рр. був
заступником начальника VI відділу Імперського
управління державної безпеки, що діяло в Східній Європі. У листопаді 1945 р. В. Хьотль засвідчив під присягою, що про 6 мільйонів знищених
євреїв йому оповів у серпні 1944 р. Адольф Айхман, котрий у цей період займався депортацією
до німецьких концтаборів угорських євреїв [106,
с. 569]. Іншим нацистом, який на Нюрнберзькому трибуналі підтвердив, що чув від А. Айхмана
про 4–5 мільйонів знищених Третім Райхом євреїв, був штурмбаннфюрер СС Дітер Вісліцені,
котрий дав свідчення в січні 1946 р. [107, с. 371].
Під час судового процесу в Єрусалимі, який відбувався 1961–1962 рр., А. Айхман підтвердив, що
в роки війни він справді заявляв про 5 або 6 мільйонів євреїв, знищених нацистами [5, с. 75–76].
Напередодні Нюрнберзького трибуналу підрахунок демографічних втрат єврейського народу внаслідок влаштованого нацистами геноциду
здійснив Англо-американський комітет у справах
європейських євреїв та Палестини. Результати
підрахунків комітету, які склали 5 721 500 жертв,
було використано Нюрнберзьким трибуналом у
листопаді 1945 р. в тексті звинувачувального протоколу головних нацистських злочинців, щоправда, з певним застереженням: «З 9 600 000 євреїв,
котрі на території Європи опинилися під владою
нацистського режиму, згідно з обережними оцінками, зникли 5 700 000, більшість яких було знищено нацистськими злочинцями» [105, с. 36].
У 1951 р. фахівець-статистик Якуб Лещинський
визначив кількість єврейських жертв Голокосту
як 5,957 млн осіб [Цит. за: 7, с. 139]. Через десятиліття автор фундаментальної праці «Винищення
європейських євреїв» Рауль Гільберг заявив про
5,1 млн знищених нацистами євреїв [64, с. 1320–
1321]. У середині 1970-х рр. дослідник зі США
Якуб Робінсон нарахував 5 820 960 жертв Голокосту [95, с. 54–55]. Інша американська дослідниця Люсі Давидович у середині 1980-х рр. оцінила
загальні демографічні втрати єврейського народу
під час Голокосту в 5 933 900 жертв [49, с. 403].
Автори-укладачі виданої 1990 р. чотиритомової
«Енциклопедії Голокосту» Ізраель Гуттман та
Роберт Розетт визначили мінімальну кількість
жертв Голокосту як 5,596 млн, а максимальну –
5,860 млн [52, с. 1799].
Авторитетним дослідником демографічних
втрат єврейського народу під час Голокосту
вважається німецький історик Вольфганг Бенц,
який на початку 1990-х рр. виступив науковим
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редактором колективної монографії «Обчислення геноциду». До написання книги було залучено 17 авторів зі всіх країн Європи, де відбувалися переслідування та знищення євреїв. В. Бенц
прийшов до висновку, що жертвами Голокосту
стали від 5,29 до 6 млн осіб [41, с. 17]. У публікації 1999 р. В. Бенц нарахував вже 6,222 млн
демографічних втрат єврейського народу під час
Голокосту, не враховуючи єврейських жертв з
Албанії, Болгарії, Данії, Італії, Люксембургу та
Норвегії [42, с. 152–153].
Із загальної картини підрахунків демографічних втрат єврейського народу внаслідок Голокосту, що налічують між 5 і 6,3 млн жертв,
випадають обчислення двох британських дослідників. Уже в одній із перших дослідницьких
робіт з історії Голокосту, що її 1953 р. видав британець Геральд Рейтлінгер, було наведено статистику, відповідно до якої жертвами нацистів
стали від 4 194 200 до 4 581 200 європейських
євреїв [93, с. 489–500]. Через тридцять років
інший британський історик – Джеральд Флемінг –нарахував 4 975 477 «єврейських жертв
остаточного розв’язання» [55, с. 207].
Найвищу цифру єврейських жертв Голокосту
запропонував знаний дослідник історії антисемітизму, французький соціолог Леон Поляков –
від 5 до 7 млн осіб, що загинули «винятково насильницькою смертю або від виснаження, без
урахування від’ємного натурального приросту
1939–1945 рр.». Включно з ненародженими, на
думку французького вченого, всі демографічні втрати єврейського народу склали «близько
8 млн осіб» [89, с. 455].
Як зауважив 1996 р. відомий британський популяризатор історії Норман Дейвіс, «абсолютно
точної цифри [жертв Голокосту] бути не може»,
але «жодна відповідальна оцінка не опускалася
нижче 5 млн усіх жертв» [14, с. 1055]. Зазначаючи, що ймовірні демографічні втрати єврейського народу внаслідок Голокосту можуть налічувати від 4,871 до 6,271 млн жертв, Н. Дейвіс
пропонує як середню оцінку цифру 5,728 млн
убитих і доведених до смерті [14, с. 1210, с. 1376].
Центральна база даних імен жертв Шоа Національного меморіалу Катастрофи та Героїзму «Яд-Вашем» налічує близько 4,5 млн імен
осіб, котрі, згідно зі свідченнями очевидців або
рідних, загинули, зникли безвісти або зазнали
переслідувань під час Голокосту. Основну частину бази (інформацію про 2,7 млн осіб) було
зібрано протягом майже 60 повоєнних років на
основі листів опитування, що їх опрацьовував
меморіальний комплекс «Яд-Вашем». У листопаді 2004 р. базу даних, яка на той час наближалася до 3 млн імен, було викладено в Інтернет
із закликом до всіх бажаючих доповнювати її.
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Протягом трьох років кількість даних досягнула майже 3,2 млн імен [2, с. 210]. Після цього
до бази почали включати інформацію і про тих
осіб, котрі зазнали переслідувань, але пережили
Голокост, або й інших євреїв, котрим довелося
різко змінити своє життя через геноцидні події
1939–1945 рр. До прикладу, як вказано на сайті
розробників бази даних, до неї 2014 р. внесено
інформацію про приблизно 1,5 млн євреїв, котрі
під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.
були евакуйовані углиб СРСР і чиї умови життя
від цього погіршилися.
У плані демографічного розвитку Голокост
спричинив для єврейського народу важкі наслідки довготермінової дії. Згідно з підрахунками відомого демографа Серджіо делла Перголи,
частка євреїв у складі людства зменшилася із
0,75 % у 1939 р. до 0,23% на початку 1990-х рр.
[99, с. 465–489]. Гіпотетичні моделі розвитку
єврейської популяції в ХХ ст. за негеноцидним
сценарієм дозволяють припускати, що вже в
1990-х рр. кількість єврейського народу у світі
могла б становити від 20,3 до 31 млн осіб, що
приблизно вдвічі більше від реальної кількості
євреїв у світі на той час – близько 13 млн осіб.
Згідно із оцінками демографів, 2015 р. у світі
налічувалося 14,3 млн євреїв, тобто кількість єврейського народу була меншою, ніж у 1933 р.
Демографічні втрати циганів
унаслідок геноциду 1941–1945 рр.
Нацистський режим Німеччини від середини
1930-х рр. вдавався до систематичних переслідувань та обмеження прав циганів. Їх ув’язнювали
у концтаборах, а починаючи від вересня 1939 р.
примусово виселяли за межі Третього Райху.
Влітку 1941 р. нацисти почали фізичне винищення циганів на окупованих територіях СРСР, а згодом і в окупованій Польщі. За прикладом нацистів до переслідувань циганів почали вдаватися й
уряди окремих союзників Німеччини, насамперед Румунії та Хорватії. Організований німецькими нацистами та їхніми союзниками геноцид
циганів тривав від червня 1941 р. до квітня 1945 р.
Загалом геноцид циганів тривав 46 місяців.
Оцінку загальної кількості циганських жертв
часів Другої світової війни ускладнює той факт,
що достеменно невідома ні кількість циганів у
Європі перед початком їх масового винищення, ні динаміка змін їх популяції в 1930-х рр.
Підрахунок циганської популяції Європи був
ускладнений мандрівним способом життя багатьох представників цього народу, а також тим,
що частина циганів при переписах вказували
не циганську, а іншу ідентичність. До прикладу,
на Балканах цигани часто називали себе «турками» [38, с. 275, с. 300–301]. Порівняно добре
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 ідома довоєнна кількість циганів у країнах Зав
хідної Європи й менше – в країнах центральної
та східної частини континенту. Згідно з підрахунками німецького дослідника Ридігера Фоссена, у 1939 р. в Європі на територіях, що перебували під контролем нацистів або опинилися під
ним у наступні роки, мешкало 947,5 тисячі циганів [111, с. 85–86]. Американський історик Генрі
Гуттенбах налічив у Європі напередодні Другої
світової війни 885 тисяч циганів [67, с. 45].
Перші підрахунки числа циганських втрат
унаслідок геноциду 1941–1945 рр. здійснили на
початку 1970-х рр. британські дослідники Дональд Кенрік та Греттан Пакстон. Згідно із їхніми дослідженнями, жертвами нацистів стали
219,7 тисяч осіб циганського походження [72,
с. 184]. Щоправда, у своїх наступних публікаціях Д. Кенрік двічі змінював число жертв як у
бік зниження, так і в бік збільшення. У 1994 р.
учений оголосив, що за час нацистського володарювання життя втратили 250 тисяч циганів
[71, с. 70], але вже в 1998 р. дещо знизив цифру
ймовірних втрат, заявивши, що жертвами переслідувань нацистів стали близько півмільйона
циганів, серед яких загинули близько 200 тисяч
осіб [70, с. 57; 16, с. 202].
На початку 1980-х рр. результати своїх досліджень, що почасти грунтувалися на аналізі документів Третього Райху, опублікував Р. Фоссен.
Згідно з його підрахунками, безповоротні демографічні втрати циганського етносу внаслідок
нацистського геноциду у період 1939–1945 рр.
становили 275 тисяч осіб [110, с. 85–86]. Відомий
дослідник Голокосту Мартін Гілберт у 1985 р.
назвав цифру 250 тисяч жертв нацистів серед
циганів [58, с. 824]. Дослідник із Гавайського
університету Рудольф Руммель налічив 258 тисяч жертв геноциду циганів [97, с. 108].
У 1987 р. один із чільних активістів сучасного
міжнародного руху циганів Янко Генкок оцінив
усі втрати циганського народу за роки Другої
світової війни в 600 тисяч осіб [62, с. 81]. У липні
1988 р. на міжнародній конференції в Оксфорді
Я. Генкок заявив, що жертвами нацистів та їхніх
союзників стали принаймні 1–1,5 млн циганів
[63, с. 2017–2025]. Хоча оголошені Я. Генкоком
цифри не були підкріплені жодними науковими
підрахунками, у нього знайшлися послідовники,
котрі взялися обстоювати істотно більше число
циганських втрат у роки Другої світової війни,
ніж нарахували Р. Фоссен, М. Гілберт та Р. Руммель. Дослідник із Чехословаччини Отто Ульч
в 1988 р. оцінив усі жертви циганів у роки Другої
світової війни в 1 млн жертв [108, с. 306].
У середині 1990-х рр. троє західноєвропейських дослідників назвали вже дещо менші
цифри втрат, аніж Я. Генкок і О. Ульч: Жан П’єр

Лего – 400–500 тисяч осіб, Ізабель Фонсека та
Майкл Стюарт незалежно одне від одного оцінили кількість жертв геноциду циганів у 500 тисяч
осіб [78, с. 134; 56, с. 243; 103, с. 5].
Отже, існує два діапазони ймовірних демографічних втрат циганського народу в роки Другої
світової війни. У рамках першого налічують від
200 до 275 тисяч безповоротних жертв, амплітуда другого коливається від 0,5 до 1 млн осіб.
Більш обгрунтованою видається перша оцінка.
У тривалій часовій перспективі геноцид циганів помітно не вплинув на демографічний розвиток цього народу. Хоча підрахунки точної кількості циганської популяції як у Європі, так і в світі
загалом дотепер викликають значні проблеми,
наявні в розпорядженні науковців дані свідчать,
що вже через 30 років після геноциду, наприкінці
1970-х рр. циганська популяція Європи принаймні подвоїлася у порівнянні з її кількістю 1939 р.
або й навіть зросла у 3–5 разів. Двічі проведені
в першій половині 1980-х рр. підрахунки показали кількість тогочасного циганського населення
Європи у діапазоні від 1 988 000 до 5 621 000 осіб
у першому випадку та від 3 421 750 до 4 935 500
осіб – у другому [38, с. 301]. Протягом шістдесяти
років, що минули з моменту завершення масового винищення циган у Центрально-Східній Європі до початку ХХІ ст., циганський етнос подвоїв
свою кількість у світі і принаймні в 4–5 разів
збільшив присутність у Європі, включно з тими
територіями, де в 1941–1945 рр. відбувалося його
масове винищення. Згідно з максимальними
оцінками, кількість циганів у Європі у повоєнний
час могла зрости навіть у 10 разів [40, с. 254].
Демографічні жертви Камбоджі
періоду правління червоних кхмерів
Геноцид у Камбоджі став наслідком встановлення у цій країні в квітні 1975 р. прокомуністичного режиму червоних кхмерів під керівництвом
Пол Пота. Червоні кхмери перебували при владі
до початку січня 1979 р., коли були усунуті внаслідок збройної інтервенції до Камбоджі в’єтнамських військ. Влаштований червоними кхмерами
геноцид у Камбоджі тривав 43,5 місяця.
Масштаби демографічних втрат від геноциду,
здійсненого режимом червоних кхмерів, точно
не відомі досі. Підрахунки кількості жертв геноциду в Камбоджі ускладнено відсутністю надійних статистичних даних про кількість населення
країни перед 1975 р. і після 1978 р. Перші два загальні переписи в Камбоджі після проголошення 1954 р. незалежності від Франції відбувалися
в квітні 1962-го і березні 1998 рр. Згідно з даними
першого, населення країни налічувало 5 728 771
особу, другий, що відбувся через 36 років, зафіксував 11 437 565 мешканців Камбоджі [57, с. 21].
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Від часу перепису 1962 р. до початку геноциду
минуло 13 років, а від часу завершення влаштованої режимом червоних кхмерів масової екстермінації мирного населення до наступного перепису
пройшло 20 років. Важливо відзначити, що до
квітня 1994 р. в Камбоджі не існувало централізованої статистичної системи поточного обліку
смертності й народжуваності. Зважаючи на це,
кількість населення Камбоджі напередодні та
після влаштованого червоними кхмерами геноциду відома лише приблизно. Згідно з оцінками
демографів, у 1975 р. населення Камбоджі становило близько 7,09–7,34 млн, а в 1980 р. – близько
6,59 млн осіб. На думку демографів ООН, у випадку негеноцидного сценарію розвитку країни,
враховуючи натуральний приріст популяції, станом на 1 грудня 1979 р. населення Камбоджі мало
б сягнути 8,7–9 млн осіб [45, с. 3].
Підрахунок прямих демографічних втрат
Камбоджі внаслідок правління червоних кхмерів ускладнено й відсутністю точних даних про
кількість біженців, котрим протягом 1975–1979
рр. вдалося залишити країну, перебравшись до
Таїланду та В’єтнаму. Згідно з оцінками дослідників, число таких біженців могло перевищувати чверть мільйона осіб.
Істотні розбіжності в підрахунку різними дослідниками демографічних втрат Камбоджі виникають і через суперечки щодо того, чи треба
включати до загальної кількості жертв геноциду
тих цивільних мешканців Камбоджі, яких було
вбито в ході завершального етапу громадянської
війни, що передувала приходу до влади червоних кхмерів. Втрати під час громадянської війни
були досить великими; згідно з опублікованими
1980 р. оцінками Центрального Розвідувального
Управління США, внаслідок бойових дій між червоними кхмерами та урядовими військами лише
протягом 1970–1975 рр. загинули 600–700 тис.
осіб [68, с. 2]. Частина дослідників уважає ці цифри завищеними, наполягаючи на тому, що реальні людські втрати внаслідок бойових дій 1970–
1975 рр. не перевищували 200–300 тисяч осіб.
Одразу після повалення влади Пол Пота в’єтнамська пропаганда заявила, що жертвами режиму червоних кхмерів у 1975–1978 рр. стало
понад 3,1 млн камбоджійців. Під контролем
в’єтнамців у Камбоджі було створену спеціальну
слідчу комісію, яка мала розслідувати злочини
червоних кхмерів і встановити кількість жертв
їхнього режиму. Результати роботи комісії було
оприлюднено 25 липня 1983 р. Згідно з даними
цієї комісії, демографічні втрати Камбоджі внаслідок внутрішньої політики режиму Пол Пота
становили 3 314 768 осіб [53, с. 109].
У січні 1980 р. загальну оцінку втрат населення Камбоджі за 1975–1978 рр. зробили фахівці
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Центрального Розвідувального Управління США.
За їхніми підрахунками, за вказаний період
загальний демографічний дефіцит, включно
з біженцями та спадом народжуваності, склав
1,2–1,8 млн осіб. Згідно із даними авторитетної міжнародної правозахисної організації
«Amnesty International» («Міжнародна амністія»), жертвами геноциду 1975–1978 рр. стали
принаймні 1,4 млн камбоджійців [43, с. 179].
Головними дослідниками демографічної історії геноциду 1975–1978 рр. у Камбоджі вважаються дослідник зі США Бен Кєрнан та польський
науковець Марек Слівінський, який тривалий
час працював у Женевському університеті.
У середині 1990-х рр. Б. Кєрнан заявив, що під
час геноциду в Камбоджі загинуло 1,671 млн осіб
[75, с. 458]. Підставою для обрахунків Б. Кєрнана
стала велика кількість мікродосліджень втрат населення Камбоджі в рамках різних малих локальних і соціальних груп. Така методика дозволяє
точно підрахувати кількість жертв у межах певної
замкненої групи, межі якої можна чітко визначити. Пізніше отримані результати підрахунків
екстраполюють на населення конкретного регіону країни, де умови життя й особливості урядової
репресивної політики були подібними. Американський учений окремо аналізував втрати в різних регіонах Камбоджі, додатково розрізняючи
сільські та міські громади. У 2003 р., врахувавши
результати демографічних студій французького дослідника Жака Мігоцці та науковців зі США
Юдити Баністер, Кірстен Джонсон і Патрика Гевеліна, Б. Кєрнан дещо збільшив свої попередні
оцінки і заявив, що демографічні втрати Камбоджі
можуть налічувати від 1,671 до 1,871 млн осіб, що,
згідно з його підрахунками, мало б становити 21–
24 % популяції країни станом на 1975 р. [74, с. 587].
Згідно з підрахунками М. Слівінського, який,
застосовуючи подібну методологію дослідження, вивчав втрати камбоджійського населення
на підставі кількох репрезентативних груп, за
часи існування режиму червоних кхмерів у Камбоджі загальні демографічні втрати країни могли сягнути навіть 2,16 млн осіб [100, с. 40, с. 49–
67]. М. Слівінський став першим ученим, який
дослідив зростання смерності 1975–1979 рр.
у Камбоджі в різних вікових і статевих групах. За
його підрахунками, смертність серед чоловіків
у період 1975–1979 рр. становила 33,9%, що майже вдвічі перевищує рівень жіночої смертності
того самого часу, що становив 15,7%. Такий факт
свідчить про те, що більшість жертв режиму червоних кхмерів умерли насильницькою смертю,
оскільки природна смертність мала б бути приблизно однаковою серед чоловіків та жінок.
Найбільший із центрів досліджень геноциду
в Камбоджі, який діє в Йєльському університеті
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США, оцінив кількість жертв камбоджійського
геноциду цифрами від 1,2 до 1,7 млн осіб. Протягом 1995–1999 рр. фахівці Центру документування геноциду в Камбоджі при Йєльському університеті зібрали інформацію про всі виявлені
на той момент масові поховання жертв червоних
кхмерів у Камбоджі. Таких поховань виявилося
20 492. Згідно з оцінками дослідників, у них має
бути поховано 1 112 829 осіб [54, с. 27].
Американський дослідник історії Камбоджі
Девід Чендлер спочатку називав цифру 1,7 млн
жертв геноциду в Камбоджі, однак згодом заявив, що мінімальні втрати наседення країни
становили від 800 тисяч до 1 млн померлих і
вбитих. Утім, цифри, наведені Д. Чендлером,
були тільки оціночними, оскільки вчений не
проводив аналітичних студій людських втрат
Камбоджі 1975–1978 рр. [46, с. 261].
Мінімальну цифру жертв режиму червоних
кхмерів періоду 1975–1978 рр. у середині 1980-х
рр. визначив американський дослідник Майкл
Вікері, який оцінив «надмірну смертність» у Камбоджі під владою червоних кхмерів у 740,8 тисячі
осіб, зазначаючи, що від прямого урядового насильства у роки правління Пол Пота в Камбоджі
загинуло не більше 300 тисяч осіб, а решта були
доведені до смерті різким погіршенням умов
життя, важкою працею, голодом та відсутністю
належної медичної опіки [110, с. 200].
Тривалий час у науковому середовищі відбувалися дискусії щодо того, яку саме частину своїх
жертв режим червоних кхмерів знищив у безпосередній спосіб, а яка частина людей померла
від хвороб, голоду й виснаження. Питання про
структуру людських жертв у Камбоджі в період
1975–1978 рр. залишається й понині не вирішеним до кінця. Різні дослідники називають різні
цифри безпосередніх жертв (страчених чи замучених у тюрмах): від 300 тисяч до 1 млн осіб. На
думку М. Слівінського, безпосередніми жертвами вбивств стали від 720 тисяч до 1 млн людей,
а решта померли від голоду і хвороб, які, своєю
чергою, стали наслідком примусових переселень
і виснажливої праці [100, с. 79]. За оцінкою Б.
Кєрнана, внаслідок насильницьких дій режиму
було вбито принаймні 800 тисяч осіб [75, с. 456].
Важливо відзначити, що урядові репресії режиму Пол Пота пропорційно більше зачепили
релігійні й національні меншини країни, ніж
титульний етнос країни – кхмерів, переважна
більшість якого сповідувала буддизм. Серед місцевих мусульман винищено 33,7% популяції, католицька громада Камбоджі втратила 48,6% свого складу. Аналогічно вищий відсоток людських
втрат був і серед національних меншин країни:
38,4% у китайців, 37,5% у в’єтнамців, 40% серед
тайців та ін. [26, с. 536–537].

Дослідження переважної більшості науковців
вказують на приблизно однакову кількість жертв
режиму червоних кхмерів. Оцінюючи загальні
демографічні втрати Камбоджі періоду геноциду
1975–1978 рр., науковці налічують від 1,2 до 2 млн
жертв, включно з біженцями та ненародженими.
У тривалій часовій перспективі геноцид у Камбоджі справив обмежений вплив на динаміку демографічного розвитку камбоджійського суспільства. Згідно з даними проведеного на початку
березня 2008 р. перепису, населення Камбоджі
становило 13 395 682 особи [57, с. 19]. Отже, протягом тридцяти років після геноциду 1975–1978
рр. населення Камбоджі не тільки відновило свою
догеноцидну кількість, а й навіть майже подвоїлося, а враховуючи кхмерську діаспору (2,7–3 млн
осіб), зросло у 2,2–2,25 рази у порівнянні з 1975 р.
Демографічні втрати тутсі
внаслідок геноциду в Руанді
Геноцид у Руанді почався у квітні 1994 р., коли
контрольовані гуту військо, поліція та проурядові воєнізовані формування стали чинити скоординовані напади на національну меншість країни – тутсі. Геноцидні дії тривали до середини
липня цього самого року, коли збройні формування тутсі встановили контроль над переважною частиною території країни, внаслідок чого
масові вбивства тутсі з боку гуту припинилися.
Геноцид тутсі в Руанді тривав приблизно 3,5 місяця. Свідки подій стверджують, що основна частина жертв загинула протягом перших шести
тижнів масової екстермінації.
Одразу після масового винищення руандійських тутсі з’явилися перші оцінки безповоротних демографічних втрат цього народу, які коливалися в межах 900 тисяч – 1 мільйона. Наступні
дослідження знизили число жертв до 0,5 млн,
хоча уряд Руанди продовжує наполягати на тому,
що геноцид забрав життя понад мільйона людей.
Підрахунок демографічних втрат тутсі під час геноциду 1994 р. базується на даних переписів, що
відбулися до та після масової екстермінації.
Значний діапазон у підрахунках імовірної
кількості жертв геноциду 1994 р. викликано суперечками про реальну кількість руандійських
тутсі напередодні їх масового винищення. Більшість дослідників дотримується думки, що дані
руандійських переписів серпня 1978-го та серпня
1991 рр. було сфальшовано таким чином, аби применшити інформацію про реальну кількість тутсі
в Руанді. Правляча верхівка країни, що складалася з гуту, свідомо применшуючи кількість руандійських тутсі, обгрунтовувала у такий спосіб
політику, що полягала в ігноруванні інтересів
цієї національної меншини. Згідно з даними перепису 1991 р., в Руанді мешкало 7 099 844 осіб,
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серед яких 596 387 становили тутсі (8,4% усього
населення країни) [92, с. 124]. Враховуючи середньорічний приріст населення на момент початку
геноциду, в країні мало б проживати близько 642
тисяч тутсі. Демограф Вільям Зельтцер вважає,
що в країні в липні 1994 р. мало б мешкати 657
тисяч тутсі, за умови демографічного розвитку за
негеноцидним сценарієм (Цит. за: 77, с. 6, с. 17).
Однак, існують підстави вважати, що в 1991 р.,
а отже, й у 1994 р. кількість тутсі в Руанді була ще
більшою. Проведені 1987 р. локальні переписи показали кількість руандійських тутсі на рівні 10,6%
усього населення країни. Якщо ці показники екстраполювати на дані перепису 1991 р. й урахувати
натуральний приріст населення, напередодні геноциду в Руанді мали б мешкати 811 941 тутсі.
Згідно з першими офіційними повідомленнями створеного тутсі влітку 1994 р. нового уряду
Руанди, жертвами геноциду квітня–липня 1994
р. стали від 937 тисяч до 1 млн осіб. У листопаді
2002 р. руандійський уряд уточнив число жертв,
оголосивши, що від 1 жовтня 1990 р. до 31 грудня
1994 р. в Руанді було вбито 1 074 017 осіб, серед
яких 934 218 встановлено за іменами [76, с. 21].
Руандійський уряд заявляв, що 93,6% серед цих
убитих становили тутсі. Серед інших жертв 0,85%
убили через те, що вони своїм виглядом нагадували тутсі, 0,37 % – за дружбу з тутсі, 0,32% – за перебування у шлюбі з тутсі і 0,17% – через підозри
в тому, що вони можуть бути тутсі з походження.
Серед убитих гуту 0,64% загинули через публічні
вияви незадоволення нападами на тутсі.
У 1995 р. експерти ООН оцінили загальні втрати від геноциду в Руанді у 800 тисяч осіб, зазначивши при цьому, що 90 % із них становили тутсі
[94, с. 38]. Отже, згідно з цією оцінкою, прямі демографічні втрати руандійських тутсі внаслідок
геноциду мали б скласти принаймні 720 тисяч
осіб. Приблизно тоді ж один із найавторитетніших дослідників історії геноциду в Руанді Жерар
Пруньє оцінив кількість жертв геноциду серед
тутсі у 800 тисяч осіб [91, с. 264, с. 265].
Міжнародна
правозахисна
організація
«Human Rights Watch» визначила набагато менше число жертв. У опублікованому 1999 р. звіті
організації було вказано, що під час геноциду
загинуло близько 507 тисяч тутсі [77, с. 15].
Оцінки числа жертв геноциду 1994 р. кілька
разів знижувались, адже виявилося, що кількість
тих тутсі, що змогли пережити геноцид, більша,
ніж вважалося спочатку. Згідно з першими оцінками, геноцид змогли пережити лише 150 тисяч
руандійських тутсі, здебільшого діти, сироти і
вдови. За наступними підрахунками, від геноциду змогли врятуватися від 200 до 300 тисяч тутсі
[44, с. 188]. Проведені в серпні 2009 р. Міністерством соціальної політики Руанди дослідження
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виявили 309 368 тутсі, котрі змогли пережити
геноцид 1994 р. на території Руанди. Переважна
більшість серед тих, хто вижив, на момент початку геноциду перебувала на контрольованих
озброєними формуваннями партизанів-тутсі
територіях або зуміла туди дістатися вже після
початку нападів та погромів. Найбільше тутсі
вижило в районі Гасабо (провінція Кігалі) та районі Русізі (Західна провінція).
Таким чином, згідно з оцінками дослідників,
жертвами геноциду 1994 р. в Руанді, ймовірно,
стали щонайменше 500 тисяч тутсі. Враховуючи
жертви громадянської війни 1990–1993 рр., загальні демографічні втрати тутсі можуть становити 800 тисяч – 1 млн жертв.
У довготривалій часовій перспективі геноцид
1994 р. мав обмежені наслідки для демографічного розвитку тутсі. Протягом менш ніж двадцяти
років цей народ досягнув догеноцидного рівня як
за кількістю, так і за відсотковою часткою у національній структурі руандійського суспільства.
Швидкому відновленню кількості руандійських
тутсі сприяло те, що після створення в країні
контрольованого тутсі уряду з сусідніх країн до
Руанди переселилося багато представників цього
народу (велика частина була реемігрантами, які
залишили Руанду в 1960-х – 1970-х рр. унаслідок
переслідувань з боку контрольованих у той період гуту урядів). У сучасній Руанді відсоток тутсі
в національній структурі населення країни навіть
дещо зріс у порівнянні з догеноцидним періодом.
Напередодні геноциду 1994 р. тутсі становили,
згідно із різними оцінками, 10–12 % населення
Руанди, зараз вони становлять 14% усіх мешканців країни. Щоправда, важливим чинником, який
істотно вплинув на національну структуру постгеноцидної Руанди, стала еміграція понад 2 млн
руандійських гуту, котрі, побоюючись помсти за
причетність до геноцидних дій проти тутсі, залишили країну й переселилися до сусідніх держав.
Попри тривалі та скрупульозні дослідження, точної кількості жертв жодного з геноцидів
ХХ ст. науковцям встановити не вдалося. У переважній більшості випадків ми маємо справу
лише з приблизними, а подекуди й просто оціночними цифрами. Особливо складно визначити
кількість жертв геноциду у тих випадках, коли
він був поєднаний із громадянською війною чи
зовнішнім збройним конфліктом, унаслідок якого відбувалося «природне» зростання смертності
як через прямі військові втрати, так і через різке
погіршення соціально-економічних умов життя
мирного населення. Між тим, переважна більшість випадків масової екстермінації цивільного
населення у ХХ ст. відбулася саме під час масштабних військових конфліктів або відразу після
їх завершення. Власне, у таких обставинах мали
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місце геноциди вірмен в Османській імперії на тлі
Першої світової війни, євреїв та циганів під час
Другої світової війни, тутсі під час громадянської
війни в Руанді. Геноцид у Камбоджі відбувався
одразу після завершення тривалої партизанської
війни, яку вели червоні кхмери. Із загальної картини вирізняються геноциди українців та казахів,
які є унікальними випадками масового винищення мирного населення не просто у мирний час, а
й після тривалого періоду мирного життя.
Головна демографічна особливість Голодомору полягає в тому, що українці – кількісно найбільший із народів, котрі протягом ХХ ст. зазнали
геноциду. Іншою унікальною рисою Голодомору
є те, що він був одним із двох у ХХ ст. випадків
геноциду, який відбувся на території, де жертви
становили переважну більшість населення. Масове винищення казахів та вірмен відбувалося на
територіях, де ці народи становили відносну, але
не переважну більшість. Євреї, цигани та тутсі в
тих країнах, де відбувалася їх масова екстермінація, становили виразні національні меншини.
Другим народом, який під час геноциду опинився у подібній ситуації, що й українці, були
кхмери, котрі також становили переважну більшість населення території, на якій відбулося їх
масове винищення. Водночас принципова різниця між геноцидами українців та кхмерів полягає у тому, що в результаті Голодомору демографічні втрати українського населення були у
відсотковому плані значно більші, ніж втрати
національних меншин України (росіян, євреїв,
білорусів та ін.), а у випадку Камбоджі – втрати
кхмерів пропорційно виявилися меншими, ніж
відсоток жертв серед національних меншин їхньої країни (китайців, в’єтнамців, тайців та ін.).
Важливо відзначити ще одну рису Голодомору, яка полягає у структурі його жертв. Існують
достатні підстави твердити, що більша частина демографічних втрат України 1932–1933 рр.
була безповоротною, оскільки українські селяни
були практично позбавлені можливостей утекти за кордон, як це відбувалося, до прикладу, у
випадках голоду в Казахстані та почасти під час

геноцидів у Османській імперії, Камбоджі та
Руанді. Так само українські селяни мали дуже
обмежені можливості уникнути переслідувань,
«розчинившись» серед місцевого (насамперед
міського) населення, як це сталося з частиною
вірменського населення Османської імперії.
Серед народів, котрі пережили в ХХ ст. геноцид, найбільш виразно та недвозначно негативні тенденції демографічного розвитку виявляються в українців та євреїв. Інші народи, котрі
зазнали масової екстермінації, протягом постгеноцидного періоду зуміли подвоїти, а подекуди
й потроїти свою кількість. Протягом двадцяти
років після геноциду 1994 р. руандійські тутсі
практично відновили свою кількість і досягнули
п’ятнадцятипроцентного приросту своєї популяції у світовому масштабі. Менш ніж за тридцять
років, що минули після геноциду 1975–1978 рр.,
кількість кхмерів у Камбоджі подвоїлася, а у світі
зросла майже в 2,2–2,25 раза. Протягом тридцяти років після геноциду періоду Другої світової
війни подвоїлася кількість циганів у Європі, а за
іншими підрахунками, навіть зросла в 3–5 разів.
Дещо повільніші темпи демографічного розвитку в постгеноцидний період продемонстрували
вірмени та казахи. Протягом століття, що минуло після геноциду в Османській імперії, кількість вірмен у світі зросла в 2–2,5 раза. Після демографічних втрат унаслідок голоду 1931–1933
рр. казахи зуміли відновити свою популяцію в
Казахстані лише через сорок років. Проте в наступні сорок років, до 2009 р., кількість казахів у
Казахстані зросла майже в два з половиною, а у
світі – майже в три рази.
Демографічний розвиток українців та євреїв
у постгеноцидний період відбувався по-іншому.
Протягом сімдесяти років, що минули після Голокосту, євреї так і не змогли відновити своєї догеноцидної кількості. Натомість уражений геноцидом
1932–1933 рр. український народ протягом вісімдесяти наступних років зумів досягти приросту
лише приблизно в 20% своєї світової популяції, а
на тих територіях, де, власне, й відбувся геноцид,
кількість українців майже не змінилася.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ
ВІД ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ
У статті досліджуються демографічні наслідки Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. на Поділлі в період
найбільшої трагедії українського н ароду: організованого більшовицькою владою виморювання мирного населення голодом.
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Volodymyr Petrenko

DEMOGRAPHIC LOSSES OF PODILLYA POPULATION
DURING THE HOLODOMOR OF 1932–1933
The article explores the demographic consequences of the Holodomor-genocide of 1932 – 1933 in Podillya region,
which was the biggest tragedy of Ukrainian people, organised by the bolshevicks: killing the civilians by hunger.
Keywords: hunger, bolshevism, demographic losses, populations of Podillya, registration, statistics, consequences.

Встановити остаточну кількість жертв Голодомору 1932–1933 рр., особливо за матеріалами
офіційної статистики, складно. Це зумовлено
такими причинами: становище з реєстрацією
РАЦС (реєстрація актів цивільного стану) демографічних подій стало практично таємним
наприкінці 1933 р. у зв’язку з покладанням відповідальності за записи про народжуваність та
смертність на НКВС СРСР; не всі сільські ради
встигли передати реєстраційні документи в районні РАЦС, і вони були знищені в період нацистської окупації 1941–1944 рр.; частину документів РАЦС було втрачено під час їх евакуації
на Схід країни у 1941 р.; міграція населення, хоч
і в незначній кількості, відбувалася і в цей трагічний період; переписи населення регіонів, які
проходили у 1937-му, 1939 рр., включали сім’ї
військових, кількість яких значно збільшилася в прикордонних областях перед Другою світовою війною; не встановлено точну кількість
переселенців в Україну з інших республік під
час Голодомору 1932–1933 рр. та після нього;
не вівся точний облік померлих від голоду, часто в графі про причини смерті запис відсутній;
у багатьох селах смертність від голоду применшувалась, а в деяких взагалі не фіксувалася;
постійні адміністративно-територіальні зміни також ускладнюють дослідження кількості
жертв Голодомору [13, с. 125].
Результати демографічних змін в СРСР мав
визначити другий Всесоюзний перепис населення, який планувалося провести в грудні 1933 р.
Однак у зв’язку з демографічними катаклізмами,
пов’язаними з масовими репресіями, колективізацією сільського господарства, що призвело до
переміщення й фізичного знищення величезної

кількості людей, стихійною міграцією із сіл в міста і, врешті, Голодомором 1932–1933 рр., проведення перепису кілька разів відкладалося.
Перші ж результати перепису 1937 р. не оприлюднені донині (їх дані зберігаються в архівах
РФ), вражали. Замість «передбачуваних» 180 млн
жителів у країні налічувалося 162 млн [15, с. 46].
Організаторів перепису звинуватили в необ’єктивності й заарештували. Начальника Центрального управління народногосподарського
обліку Держплану СРСР І. Краваля, який відповідав за перепис, розстріляли.
Перепис населення країни відбувся лише
в 1939 р., його статистичні дані в основному задовольнили сталінський режим.
У порівнянні з останнім переписом 1926 р. населення СРСР зросло з 147 млн 028 тис. чол. до
170 млн 557 тис. чол.; кількість росіян збільшилася з 77 млн 791 тис. чол. до 99 млн 591 тис. чол.;
білорусів – з 4 млн 739 тис. чол. до 5 млн 275 тис.
чол. Кількість українського населення зменшилася з 31 млн 195 тис. чол. до 28 млн 111 тис. чол.
(різниця – 3 млн 084 тис. чол.) [15, с. 49].
Значна частина науковців заявляє про фальсифікацію перепису населення 1939 р. і стверджує,
що кількість жертв Голодомору 1932–1933 років
в Україні становить від 7 до 10 млн осіб. Саме такі
дані виголошено і в ООН у 2003 р. [16, с. 2].
На Поділлі (Вінницька область у 1932–1933 рр.
об’єднувала 71 район Вінниччини, Хмельниччини, Житомирщини, Київщини) [2, арк. 1–4]
від Голодомору загинуло від 781 тис. 574 чол.
[3, арк. 1–104] до 1 млн 127 тис. 761 чол. [4, арк.
135]. Архівні джерела містять різну інформацію.
Населення Вінницької області на час її заснування становило 5 млн 272 тис. 939 чол. [2,
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арк. 1–4]. Після відокремлення у жовтні 1932 р.
семи районів до Київщини – Бабанського, Монастирищенського, Оратівського, Плисківського, Погребищенського, Уманського, Христинівського [11, арк. 170.] – з населенням 546 тис. 842
чол. [2, арк. 1–4] у Вінницькій області проживало 4 млн 726 тис. 097 чол. Таку саму кількість
населення (до Голодомору) подано у довіднику
з основних статистично-економічних показників господарств районів Вінницької області за
1932 р. – 4 млн 726 тис. 400 чол. [10, с. 8].
На липень 1934 р., за даними «особого» сектора Вінницького обкому КП(б)У, населення області зменшилося до 3 млн 598 тис. 336 чол. [4, арк.
135]. Різниця становить 1 млн 127 тис. 761 чол.
Отже, найімовірніше, протягом 1932–1933 рр.
Подільський регіон втратив 1 млн 127 тис. 761
чол. Звичайно, не можна стверджувати, що всі
подоляни стовідсотково стали жертвами Голодомору (деяка частина з них змогла втекти на
новобудови, інша – за кордон), але переважна
більшість померла саме голодною смертю.
У вересні 1937 р. Монастирищенський, Оратівський, Плисківський і Погребищенський райони знову ввійшли до складу Вінницької області [5, арк. 74].
Стосовно тільки районів сучасної Вінницької
області (35-ти із 71-го), документами Державного архіву Вінницької області підтверджується,
що кількість населення Вінниччини зменшилася під час Голодомору 1932–1933 рр. на 531 025
чол. [6; 7, арк. 1–246].
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Якщо в лютому 1932 р., на час утворення сучасної Вінницької області, в її районах проживали 2 млн 580 тис. 732 чол., то після Голодомору, в 1934 р., – 2 млн 049 тис. 707 чол. У зв’язку
з тим, що наприкінці 1932 р. більшовицька влада в Україні ввела паспортний режим, який забороняв селянам залишати вимираючі села, зазначені 531 тис. 025 чол. майже повністю можна
вважати жертвами Голодомору 1932–1933 рр.
(у відсотковому відношенні – 20,5%, кожен п’ятий житель Вінниччини) [6; 7, арк. 1–246].
Виявлені архівні документи об’єктивно
підтверджують кількість жертв Голодомору
1932–1933 рр. у Вінницькій області, а більшість
вказаних числових даних підкріплюються ще
й кількома джерелами.
Приблизно таку саму кількість жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вінницькій області
(568 тис.) оприлюднено відомим англійським
вченим Віткрофтом; ці цифри базуються на дослідженні архівних відомостей, які зберігаються
в Російському державному архіві економіки і визначаються 5–6-разовим збільшенням смерності населення у цей трагічний період [1, с. 162].
На жаль, перманентні адміністративно-територіальні зміни на теренах Подільського краю
(наприклад, вже у 1935 р. було започатковано функціонування ще 14 районів) [8, арк. 2]
ускладнюють абсолютну точність показників
демографічної статистики, проте нижче подана
таблиця найближче до достовірності відображає
кількість загиблих від Голодомору вінничан.

Кількість населення в районах Вінницької області у лютому 1932 р. і травні–грудні
1934 р. (дані про райони, територія яких – сучасна Вінниччина) [6; 7, арк. 1–246]

№

Райони

Лютий 1932 р.

Травень–
грудень 1934р.

84 321

73 338

10 983

116 834

98 614

18 220

Різниця

1

Барський

2

Бершадський

3

Брацлавський
(разом зі Шпиківським – 1933 р.)

83 002

63 826

19 176

4

Вінницький
(окрім населення Вінниці)

74 868

65 292

9 576

5

Вороновицький

43 145

34 883

8 262

6

Гайсинський

109 961

86 646

23 315

7

Джулинський

54 511

39 633

14 878

8

Жмеринський

78 931

73 846

5 085

9

Іллінецький

84 009

57 059

26 950

10

Калинівський

79 039

59 419

19 620

11

Козятинський

89 855

61 494

28 361

12

Копайгородський

73 770

58 260

15 510

13

Крижопільський

81 340

72 629

8 711
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14

Липовецький

102 750

74 965

27 785

15

Літинський

72 742

54 501

18 241

16

Махнівський

51 922

34 719

17 203

17

Могилів-Подільський

94 989

81 924

13 065

18

Мурованокуриловецький

38 439

28 936

9 503

19

Немирівський
(разом із Ситковецьким – 1933 р.)

94 050

67 854

26 196

20

Оратівський

50 751

39 224

11 527

21

Піщанський

58 552

50 697

7 855

22

Плисківський

56 272

44 248

12 024

23

Погребищенський

70 382

57 731

12 651

24

Станіславчицький

32 459

25 160

7 299

25

Теплицький

79 524

57 023

22 501

26

Тиврівський

60 709

48 486

12 223

27

Томашпільський

87 073

62 610

24 463

28

Тростянецький

67 106

50 267

16 839

29

Тульчинський

55 461

43 093

12 368

30

Уланівський

60 057

45 670

14 387

31

Хмільницький

84 396

71 162

13 234

32

Чернівецький

73 587

65 882

7 705

33

Чечельницький

75 748

63 773

11 975

34

Шаргородський

91 142

72 500

18 642

35

Ямпільський

69 035

64 343

4 692

2 580 732

2 049 707

531 025

Разом: Вінниччина

На Хмельниччині (27 р-нів) демографічні втрати населення у роки Голодомору 1932–1933 рр.
менші – 229 407 чол., що становить 12%. Територія районів даного регіону на той час здебільшого
була прикордонною, що мало вирішальне значення при вилученні «бригадами» продовольства у
селян: до активної діяльності більшовицька влада
змушувала місцевих активістів не так жорстко; у

цих районах ще й густіше насаджувалися червоноармійські колгоспи. Приховування більшовиками злочину вимагало видимості благополуччя на
кордоні. Продовольча допомога надходила в першу чергу населенню прикордонних районів.
Такий самий відсоток (12%) кількості жертв
Голодомору на Хмельниччині зазначено у монографії С. Маркової [12, с. 97].

Різниця кількості населення у районах Хмельниччини в лютому
1932 р. і травні–грудні 1934 р. [6; 7, арк. 1–246]
№

Райони

Лютий
1932 р.

Травень–
грудень 1934 р.

Різниця

1.

Антонінський

103 105

95 617

7 488

2

Волочиський

79 257

69 531

9 726

3

Городоцький

92 542

81 936

10 606

4

Грицівський

49 945

42 827

7 118

5

Деражнянський

73 351

62 952

10 399

6

Дунаєвецький

50 517

47 190

3 327

7

Заславський

100 340

91 089

9 251

8

Затонський

68 798

66 457

2 341

9

Кам.-Подільський
(окрім насел. м. Кам.-Под.)

95 759

83 389

12 370
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10

Летичівський

78 325

64 261

14 064

11

Ляховецький

45 221

42 140

3 081

12

Меджибізький

45 499

32 126

13 373

13

Михалпільський

30 449

27 614

2 835

14

Новоушицький

89 294

80 029

9 265

15

Оринінський

44 677

41 170

3 507

16

Полонський

76 666

55 021

21 645

17

Проскурівський

121 469

109 921

11 548

18

Славутський

100 381

93 882

6 499

19

Смотрицький

70 971

66 027

4 944

20

Солобковецький

39 704

38 065

1 639

21

Старокостянтинівський

91 427

78 042

13 385

22

Староушицький

66 073

39 538

26 535

23

Теофіпільський

83 590

80 766

2 824

24

Чемировецький

50 082

47 547

2 535

25

Шепетівський

64 211

51 843

12 368

26

Юринецький (Сатанівський)

45 816

41 903

3 913

27

Ярмолинецький

40 694

37 873

2 821

1 898 163

1 668 756

229 407

Разом: Кам’янеччина (сучасна
Хмельниччина)

До складу Вінницької області у роки української трагедії входили і п’ять районів сучасної
Житомирської області. Статистика зменшення

населення у цих районах в роки Голодомору
значно більша – 99 012 чол., 26,6% [6; 7, арк.
1–246].

№

Райони

Лютий 1932 р.

1

Бердичівський

127 684

99 506

28 178

2

Дзержинський

47 125

35 471

11 654

3

Любарський

81 761

57 349

24 412

4

Чуднівський

66 640

48 753

17 887

5

Янушпільський

47 997

31 116

16 881

371 207

272 195

99 012

Разом: Житомирщина

Але найвищою була смертність від голоду в
чотирьох районах сучасної Черкащини, які в період Голодомору (до жовтня 1932 р.) перебували

№

Райони

1

Бабанський

2

Монастирищенський

3

Уманський

4

Христинівський
Разом: Черкащина
(на той час – Київщина)

Травень–грудень 1934 р.

Різниця

у складі Вінницької області. Кількість населення
у цих районах зменшилась на 139 464 чол., що
становить 37,7% [6; 7, арк.1–246; 14, с. 1–152].

Лютий 1932 р.
95 880

Травень–грудень 1934 р.
47 640

Різниця
48 240

72 389

58 917

13 472

143 983

81 600

62 383

57 185

41 816

15 369

369 437

229 973

139 464
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Підсумовучи трагічну статистику жертв Голодомору 1932–1933 рр. на території Поділля (за
адміністративно-територіальним поділом 1930-х
рр. – 71 район Вінницької області), зазначу, що
кількість населення з лютого 1932 р. по травень–
грудень 1934 р. зменшилася з 5 млн 219 тис.
539 чол. (не враховано населення Вінниці та
Кам’янця-Подільського, якому в основному видавалися продовольчі пайки; також населення
центрів Поділля практично не зменшилося у
зв’язку з прибуттям і розташуванням у цей період червоноармійських прикордонних частин)
до 4 млн 220 тис. 631 чол. Різниця становить

998 тис. 908 чол., тобто майже один мільйон
життів забрав штучний Голодомор: це 20% населення – кожен п’ятий подолянин. Серед них
більше половини дітей, які були найменше захищені від голодної смерті [9, арк. 12–25, 176, 177].
Найбільше постраждало населення саме тих
районів, яке вело відчайдушну, запеклу боротьбу з більшовизмом за суверенну Україну
впродовж 20-х – 30-х років ХХ ст. Голодомор
1932–1933 рр. став для сталінського тоталітарного режиму засобом придушення героїчного
опору подільських селян злочинній політиці
більшовизму.
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Олексій Курінний

ГОЛОДОМОР 1932–1933 рр. НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ
ЯК ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ
Дослідження присвячено проблемі визнання Голодомору 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як спланованого геноциду української спільноти регіону. Даний геноцид супроводжувався протиправними діями, що носили характер лінгвоциду та знищення української автентичної культури Північного Кавказу і, зокрема,
Кубані. Наведені у дослідженні докази цих злочинів проти людства підтверджують наміри щодо знищення
й дезорганізації української іредентної спільноти Північного Кавказу як суб’єкта колективних прав людини
включно із правом на самовизначення аж до виходу зі складу радянської Росії.
Ключові слова: Голодомор, геноцид, етноцид, злочин проти людства, іредентизм, українці, Північно-Кавказький край, українізація, національні райони, зміна топонімів, асиміляція, депортація, усвідомлення геноциду, відповідальність.

Oleksiy Kurinnyi

THE HOLODOMOR OF 1932 – 1933 IN NORTHERN CAUCASUS
AS THE GENOCIDE OF UKRAINIANS
The research is dedicated to the problem of recognizing the Famine in the Northern Caucasus in 1932–1933 as an act
of deliberate genocide against the Ukrainian community in a certain region. The Genocide was followed by illegal actions of linguocide and destruction of Ukrainian indigenous culture of Northern Caucasus, especially in Kuban region.
The proofs of these crimes against humanity, listed in the research, illustrate the intentions to destroy or disorganize
the Ukrainian Northern Caucasus irredentist community as the subject with the human rights (including the right of
self-determination). The destruction lasted up to the exit of these lands from the borders of Soviet Russia.
Keywords: Holodomor, genocide, ethnocide, crimes against humanity, irredentism, Ukraininans, North Caucasus, Ukrainization, national districts,G geographical renaming, assimilation, deportation, understanding genocide,
responsibility.

У статті розглянуто проблему геноциду українського населення Північно-Кавказького краю
РСФРР як злочину проти людства [19], що становить жорстокий, та водночас і найефективніший засіб ліквідації етнічних груп. Ліквідація чи
дезорганізація такої групи як носіїв колективних
прав людини необхідна для нівелювання права на самовизначення, а отже, й для збереження територіальної цілісності метрополії-імперії.
Основну увагу у статті приділено Голодомору на
Північному Кавказі як геноцидові української національної меншини радянської Росії, примусовій депортації українців Кубані – як злочину проти людства, а також супровідним протиправним
репресивним діям, що носили характер етноциду
і лінгвоциду та спричинили мовну й етнічну асиміляцію українців. У статті вперше в рамках української юридичної науки (історії держави й права
та захисту прав національних меншин) поставлено питання про відповідальність за вчинення
злочинів проти людства щодо української національної меншини Росії й запропоновано можливі
форми і механізми такої відповідальності.
Відомий російський дослідник принципу самовизначення О. Тарасов називає лише чотири
моделі можливого реагування метрополії (імперії) на прагнення поневолених етносів до самовизначення у разі чітко засвідченої на міжнародно-

му рівні їхньої волі здобути власну державність та
(або) відокремитись від метрополії [42]. Єдиною
правомірною реакцією є визнання за етнічною
групою права на свободу, як-от щодо народів
Австро-Угорщини (італійців, поляків, румунів,
українців). Інші згадані автором три способи вирішення національного питання є неправовими.
Однак якщо асиміляція спільноти чи її депортація (виселення з історичних місць проживання)
назагал є грубими порушеннями індивідуальних
і колективних прав людини, однак залежно від
обставин можуть як мати ознаки злочину проти
людства чи ж геноциду, так і не мати цих ознак, –
то ліквідація й дезорганізація спільноти як множини людей геноцидом є однозначно.
Така ліквідація спільноти не обов’язково супроводжується цілковитим знищенням усіх належних до неї осіб. Більшовицький режим не мав
наміру (та й не міг з низки міркувань) фізично
знищити всіх українців Кубані – але він виморив
голодом і депортував, тобто усунув найактивнішу
частину українства, що дозволило надзвичайно
швидко зросійщити решту. Розпад і асиміляція
багатомільйонної української меншини Північного Кавказу були необхідними умовами збереження кордонів Росії, оскаржуваних за інтенсивного національно-культурного відродження
українців на території Північного Кавказу.

74

О. Курінний. Голодомор 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців

Особливу ж загрозу для цілісності Росії українство Північного Кавказу становило з двох причин: з урахуванням усієї попередньої етнодемографічної історії кубанського українства і його
суспільно-політичної активності, а також з огляду на стрімкі процеси національно-культурного
відродження українства Північного Кавказу як у
1917 р., так і надалі – під впливом політики коренізації.
Так, від другої половини ХІХ ст. аж до 30-х років ХХ ст. Кубанська область відповідно до всіх
статистичних даних та оцінок дослідників була
переважно українською за населенням і його
мовою1.
Зокрема, згідно з відомостями з Кавказького
календаря 1886 р., серед мешканців Кубанської
області станом на 1882 р. українці становили
503 235 осіб і 46,8 %, тоді як росіяни – 41 %,
горці – 9,73% [18, c. 192]. Попри інтенсивні переселення на Кубань українців та їх вищий, ніж
у росіян, природний приріст (за даними О. Міллера), їх відсоток упродовж наступних 30 років,
за офіційними даними, фактично не зростав.
За даними першого всеросійського перепису
1897 р., особи з рідною малоросійською (українською) мовою становили у Кубанській області
47,36 %, з великоруською (росіяни й русифіковані) – 42,56 %, інші – 10,08 %. [30, c. V, 60].
Отримані дані викликають справедливі нарікання щодо можливого значного заниження
числа українського населення Кубані. Навіть
тогочасні російські імперські дослідники вказують: за даними других листів перепису відсоток
українського населення все ж вищий: українську
мову вважали рідною 859 122 особи, або 49,1 %;
російську – 732 283, або 41,8 % [31; 25, c. 569, 570].
Тодішні українські науковці, зокрема засновник української політичної географії С. Рудницький, висловили незгоду з офіційною статистикою («Це ж загальнозвісна річ, що, може,
ніде не записано стільки українців на москалів,
як саме на Підкавказзю») і запропонували власні
оцінки: «Вже в 70-х роках числив Чубинський не
менше як 60 % українців на Кубані. <…> Україн
ська мова й звичай панують усюди на Кубанщині
й заглушили московщину майже цілком. В виду
цих обставин відомий етнограф і статистик Русов
прийняв для українського живла на Кубанщині
60 %» [37, c. 258–259].
Відомий кубанський історик та етнограф І.Д.
Попко ще у 1858 р. відзначав щодо етнотипу:
«На даний час весь військовий склад чорноморського народонаселення носить одну фізіономію, втілений однією народністю – малоросій-

ською», а також мови й культури: «Чорноморці
розмовляють добре збереженою малоросійською мовою. На стільки ж збереглися під їх
військовою кавказькою оболонкою риси малоросійської народності у вдачі, звичаях, повір’ях
у хатньому й суспільному побуті <…> все нагадує Вам на цій далекій кавказькій Україні гетьманську Україну, Наливайка і Хмельницького».
Крім того, дослідник вказує, що після трьох
значних переселень на Кубань малоросійських
козаків з Полтавської, Чернігівської та Харківської губерній іноетнічний елемент (насамперед
черкеси й татари) досить покозачився й фактично розчинився у масі панівного українського населення [44, c. 34–35].
Із такими твердженнями ХІХ – початку ХХ століття погоджуються й сучасні російські дослідники кубанського козацтва. Б.Є. Фролов пише: «Визнаючи поліетнічний склад війська, ми цілком
солідарні з Ф. Щербиною, який стверджував, що
представники інших національностей просто “тонули” у масі суто малоруського населення. <…>
В умовах Кубані відбулася уніфікація локальних
варіантів загальноукраїнської традиційної культури» [43].
Тому Кубань виявила політичну активність
істотно вищу, ніж пересічні російські губернії
чи області. Вже в ультиматумі більшовикам від
4 грудня 1917 р. Центральна Рада фактично визнала за Кубанню право на самовизначення [27,
c. 43], яке було реалізовано восени 1917 р. зі створенням Кубанської Народної Республіки, проголошеної незалежною у січні 1918 р. За період визвольних змагань на Кубані, яка у 1918–1920 рр.
оформилась у Кубанську Народну Республіку (Кубанський Край), при владі змінилося троє отаманів (генерали О.П. Філімонов, М.М. Успенський,
М.А. Букретов), п’ятеро голів уряду (О.П. Філімонов, Ф.С. Сушков, П.І. Курганський, проукраїнські Л.Л. Бич, В.М. Іванис). Іще частіше змінювався склад уряду – загалом 9 разів.
Така «міністерська круговерть» багато в чому
була наслідком суперечностей між україномовним чорноморським і російськомовним лінійним
козацтвом Кубані. Перше, економічно й політично активніше, стояло на федералістських (а часто
й відверто проукраїнських самостійницьких) позиціях [21, c. 7]. Не випадково отаман Всевеликого війська Донського П.М. Краснов станом на
1918 р. відзначав, що Кубанська рада розкололась
на дві провідні течії: українську і самостійницьку,
причому українці переконували кубанців цілковито увійти до складу України. Керівництво КНР
Л. Бич та М. Рябовол [20, c. 108] вело переговори

Зокрема, за картографічними працями П. Чубинського (1872), О. Ріттіха (1875), Л. Нідерле (1909–1912), Н. Дурново (1914,
уточнена 1927 року) та за даними Всеросійського перепису населення від 1897 р.
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з гетьманом Української Держави П. Скоропадським про об’єднання з Україною. Українська
спільнота Кубанської республіки стрімко самоорганізовувалась і формувала власні органи влади,
аж до скликання окремої Чорноморської Ради,
яка висловилась за возз’єднання з Україною. При
цьому кубанське українство протиставляло себе
російській частині козацтва. Денікін, оцінюючи
ситуацію, зазначав: ворожнеча між чорноморцями-українцями та лінійцями-росіянами могла
легко спричинити повний розрив і ставила на
порядок денний питання щодо виокремлення
зі складу Кубанського війська адміністративних
округів російських козаків-лінійців і приєднання
їх до Терського війська [43].
Проте надалі, через події громадянської війни – зокрема, русифікаторську політику Денікіна
та безперервні кровопролитні війни з більшовиками, – українство в регіоні тимчасово прийшло
до занепаду. За даними (можливо, неповними)
радянського перепису населення 1920 р., на території Південно-Східного краю радянської Росії
проживало лише 11% українців і, зокрема, 14%
на Кубані [7, c. 149], які перетворились із домінуючої спільноти на незначну національну меншину. Водночас українці відступили й в освітній
сфері: якщо в 1919 р. в регіоні існувала 1391 початкова, 180 неповносередніх і 151 середня школа й навчальні заклади вищого рівня, то вже до
1924/25 н. р. залишилось лише 147 україномовних
шкіл [39, c. 141, 144]. Можливо, саме через зміну
ідентичності та освітні втрати, що засвідчили послаблення пасіонарності місцевого українства,
Кубань не ввійшла до складу радянської України
ще на початку 1920-х рр. Можливо також, що ці
руйнівні чинники підказали радянському керівництву алгоритм майбутніх злочинних дій супроти українців регіону.
Подальші події «коренізації» вже вкотре змінили становище кавказького українства. Воно отримало змогу боротися за реалізацію своїх культурних та освітніх прав, в результаті було відкрито
сотні українських шкіл (у 1926/27 н. р. їх кількість
зросла до 219, а в 1931/32 н. р. перевищила 1200),
а число українських учнів Північно-Кавказького краю РСФРР, які навчалися в школах рідною мовою, зросло з 12% в 1928/29 н. р. до 80%
в 1931/32 н. р. [15, с. 11; 22, c. 287–288]. Було відкрито педагогічний технікум, зростали наклади
преси й літератури українською мовою, з УСРР
надсилались підручники. Тривало становлення
місцевої української національної інтелігенції.
Зазначені умови національного життя сприяли відчутному збільшенню кількості українства
регіону, яке з 14% зросло до 37%, а в історичній
Кубані – до 41,1% [17, c. 629–631] (за іншими даними, до 50%) із абсолютною більшістю в окре-
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мих районах. Втративши державно-політичну
еліту за громадянської війни, переживши період
інтенсивної асиміляції й опинившись поза Україною, українська спільнота Кубані все ж встигла
самоорганізуватись, виявити себе як спільнота й
заявити вимоги щодо реалізації своїх культурних прав. У другій половині 20-х – на початку
30-х рр. українське населення Кубані й усього
Північного Кавказу становило класичну іреденту – суцільну українську етнічну територію, безпосередньо прилеглу до кордонів УСРР.
Про неодмінні за таких умов політичні права
і, зокрема, самовизначення спершу не йшлося,
навпаки, українці Північного Кавказу являли
собою безпрецедентний приклад безправ’я у
контексті радянської національної політики.
У Північно-Кавказькому краї існувала низка
національних районів, та жоден із них не був
формально українським із очевидної причини:
кількість і територія проживання українців, що
в 1926 р. становили більшість у 37 районах Північно-Кавказького краю (і, зокрема, у 19 районах Кубані), перевищували аналогічні показники для автономних республік РСФСР і навіть для
Вірменської РСР як союзної республіки, не кажучи вже про Молдавську АРСР у складі УСРР,
тож пояснити значну кількість компактно розташованих і прилеглих до України українських
національних районів у РСФРР за відсутності в
українців Росії власної республіки і без приєднання їх до УСРР – з позицій права та здорового
глузду було б неможливо. Разом із тим активізація політичних вимог українства ставала незворотною: радянська Україна замість перетворення на об’єкт тяжіння західних українців Польщі,
Румунії і Чехословаччини стрімко перетворювалася на П’ємонт для східних українців [1].
Саме в цей час питання перегляду кордонів
педалювались народним комісаром освіти УСРР
М. Скрипником: політбюро ЦК КП(б)У з ініціативи М. Скрипника 21 травня 1927 р. ухвалило
резолюцію: «Поставити питання про приєднання до України земель з більшістю українського
населення, що з нею межують» [32, c. 525]. Фактично ж УСРР від імені українців як суб’єкта права на самовизначення боролась за належну його
реалізацію і вимагала даного права для кубанців як невід’ємної частини єдиного українського
народу. Зазначені вимоги і тенденції, вочевидь,
налякали Й. Сталіна та вище радянське керівництво, яке зрозуміло, що єдина можливість
вирішити питання перегляду українсько-російських кордонів й унеможливити самовизначення української спільноти Північного Кавказу полягає у ліквідації самої цієї спільноти.
Численні джерела не лише підтверджують
штучний характер голоду як свідомо сплано-
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ваного Голодомору-геноциду, а й засвідчують
антиукраїнську спрямованість цієї безпрецедентної досі каральної акції. Так, згідно з дослідженнями Д. Білого, оскільки всі репресивні
обставини – Голодомор, репресії, депортації –
торкнулися насамперед українських районів, де
українці становили від 30 % (Тихорецький район) до 87 % (Темрюцький), а загалом у сільській
місцевості Кубані, яка була найбільше охоплена
Голодомором, українці становили 66,6%, то і
відсоток українців серед жертв досягав близько
70 %. Д. Білий, на основі власних розрахунків та
з посиланням на дані матеріалів архіву Гувера
при Стенфордському університеті США, стверджує: в Північно-Кавказькому краї з 1929-го по
1933 рік від Голодомору, депортацій, каральних
акцій загинуло близько 2 млн 250 тис. чоловік, називає цифру жертв серед українців краю
в 1 млн 575 тис. осіб [5]. За даними С. Чорного,
від Голодомору на Кубані загинула приблизно
половина місцевих українців [23, c. 326]. За даними Р. Медвєдєва, з Кубані було депортовано
населення 16 станиць, загалом 200 тис. чоловік,
причому М.В. Палібін зазначає, що виселяли і
колгоспників – середняків та бідняків.
З огляду на це стає зрозуміло, що наплив переселенців з центральних районів Росії на ці
території був набагато більшим, ніж в Україні.
Якщо в Україну в 1933 р. 329 ешелонами було
завезено 21 856 господарств російських колгоспників загальною кількістю 117 149 осіб, то на
Кубань тільки упродовж 1931–1932 рр. прибуло
понад 500 тис. переселенців з центральної Росії,
значну частину яких становили демобілізовані
червоноармійці [33, c. 78].
За даними В.М. Ракачова, до середини грудня 1933 р. на Північно-Західний Кавказ (тобто
на терени колишньої Кубанської області – насамперед у постраждалі райони Чорноморії та
північно-східної Кубані) з Уралу, з центральних
областей Росії, з південноросійських та українських областей прибуло 105 ешелонів із загальним числом переселенців 38 504 особи, з них
чоловіків – 19 499, жінок – 11 388, дітей – 7617.
Відповідальні за переселення визнавали, що за
жовтень–грудень 1933 р. втекла з місць поселення понад тисяча осіб [20]. Тобто 37 тисяч осіб залишились у регіоні [36, c. 63].
Геноцид супроводжувався й лінгвоцидом:
згортанням українізації, повним знищенням
системи україномовної освіти, преси, книговидання. За свідченнями С.М. Фатейчева, були
репресовані літератори В. Потапенко, Г. Доброскок, Т. Іващенко, Т. Строкун, М. Садиленко,
Ю. Коржевський, М. Сало, І. Шаля, С. Грушевський та інші – майже весь актив української
письменницької інтелігенції. Кілька вцілілих

письменників або емігрували у роки війни (В.
Очерет-Барка, Д. Нитченко-Чуб, Н. Щербина),
або ж були репресовані вже у післявоєнний час
(Розумієнко) [48], декотрі почали писати російською мовою. Було заборонено випуск двадцяти
українських газет і журналів, припинено радіомовлення українською, закрито всі українські
школи й вузи, кадровий та учнівський склад
педінституту й українського відділення робфаку теж було репресовано. Навесні і влітку 1933
р. на задвірках станичних і міських бібліотек
Кубані зафіксовано масове спалення україномовної літератури [38, c. 214; 45, с. 255–267].
Цей факт засвідчує й один із сучасників подій,
згодом репресований директор Уманського (Ленінградського) педучилища І.Л. Полежаєв [9,
c. 52]. Водночас відбувалося знищення української топоніміки – перейменування виселених
станиць: Полтавська стала Червоноармійською,
Уманська – Ленінградською [46], назви населених пунктів подавались у російській транскрипції (характерно, що окремі назви залізничних
станцій і понині зберегли український характер,
як-от залізнична станція «Ведмидивка» у станиці Медведівській Тимашевського району Краснодарського краю [49, c. 82], залізнична станція
«Джерелиевка» [50] та ін.
Для кавказького українства наслідки безпрецедентного для ХХ ст. геноциду, супроводжуваного етноцидом і лігнвоцидом, стали прогнозовано катастрофічними. Зокрема, історик
І.М. Скибіцька, яку важко запідозрити в упередженості на користь свідомого українства (з огляду на її критику позиції громадського комітету
«Кубань з Україною»), чітко резюмує: «У 1932 р.
“українізація” була раптово припинена, змінившись жорсткою русифікацією. Політика Сталіна
перевершила етнокультурну асиміляцію царської влади. В результаті український етнос змінив етнічну самосвідомість на російську» [40].
Отже, в 1932–1933 рр. остаточно знищено ук
раїнство Північного Кавказу, реалізовано насильницьку зміну етноніму тамтешнього українського населення на «хохлів», «малоросів»,
«носіїв малоруської говірки», «нащадків козаків», «руських», «перевертнів» (за самоназвою)
[16], навіть… «кубаноїдів».
Сприйняття вцілілою спільнотою чи її рештками самого факту й характеру репресивних дій
щодо себе, їх належної політико-правової оцінки як злочину проти людства, а також адекватне
визнання і проголошення такою спільнотою винуватців цих дій має важливе значення не лише
для власне встановлення винуватців і ступеня
їхньої провини, а й для розуміння постгеноцидної суті соціальної групи: рівня збереженості чи
втрати нею ознак (а отже, і статусу) колектив-
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ного суб’єкта права на самовизначення, а також
права на належну компенсацію за геноцидні дії,
аж до відновлення попереднього (догеноцидного) становища.
Слід наголосити, що визнання і специфічне
сприйняття винуватців геноциду характерне для
всіх без винятку його жертв. Відомою всім є позиція вірменів і греків щодо Туреччини, яка не
потребує зайвих коментарів. Так само для євреїв
беззаперечно усвідомлення провини державного апарату Німеччини у вчиненні Голокосту, а
також причетності до нього (чи принаймні злочинної бездіяльності) всього німецького народу.
Так, після Голокосту все німецьке асоціювалось
для євреїв із жахом нацизму. Тож навіть перше
покоління ізраїльтян – вихідців з Німеччини –
відмовилось від будь-якого збереження німецькомовної спадщини, зокрема, їхні діти вже не
знали німецької мови й культури; непотрібними
стали й німецькі книги, які продавали в Ізраїлі
за безцінь або й узагалі викидали на смітник
[24]. Подібне усвідомлення винуватців Голодомору характерне і для українства, зокрема Кубані як етноісторичного ядра українського населення Північного Кавказу.
Асимільоване українське населення Кубані,
так само як і мешканці свідомішої в національному сенсі Центральної України, цілковито
визнає факт Голодомору та дуже категорично
визначає приховані його причини й так чи інакше причетних до геноциду суб’єктів, зокрема
і колективних. Так, на думку багатьох очевидців, якби в «чорноморських» станицях західних
округів Кубані переважало неукраїнське населення, покарання голодом було б не настільки
страшним. Визнано також, що війська Червоної
Армії закривали доступ насамперед до україномовних козацьких станиць [29].
Сучасні російські дослідники теж засвідчують
надзвичайно напружені стосунки в усіх сферах
суспільного життя (економічній, освітній, мовній) між постраждалими від голоду станичниками-українцями та прибулими на місце загиблих
росіянами. Тут варто згадати статтю російського
діяча Г. Померанца, де йшлося про те, як діти,
нащадки кубанських українців, примушували
своїх однолітків (з новоприбулих російських колоністів) спілкуватися ще панівною тоді на Кубані українською мовою [34]. Так само і відносини між дорослими представниками корінного
українського населення та прибулими колоністами-росіянами характеризувались ворожістю,
недовірою та відвертим протистоянням, яке не
вщухло й станом на 1989 р. [46]. Прикметно, що
спланований характер Голодомору як геноциду
передусім української спільноти Кубані визнають
і самі представники російського народу, які були
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очевидцями тих подій. Так, за спогадами матері
А. Долгальова, з дванадцяти тисяч жителів станиці Шкуринської в 1932–1933 рр. вмерло з голоду
шість тисяч етнічних українців (козаків): «вимерли Корнієнки, Дриги, Сергієнки, Пилипенки…»,
тоді як етнічні росіяни залишились живими, бо ж
отримували пайки та якусь їжу [11].
На жаль, перебування Кубані поза межами
України, значний рівень асиміляції тамтешнього населення, а головне, сучасна державно-політична кон’юнктура в Росії є тими чинниками,
які фактично унеможливлюють централізований збір свідчень геноциду й супутніх злочинів,
що мали б вагоме юридичне значення. Разом із
тим і нині можливо збирати не просто спогади
постраждалих очевидців, але й документальні
свідчення і статистичні дані.
Характерно, що, на відміну від асимільованих
вірменів і греків сучасної Туреччини, русифіковане українство Північного Кавказу вбереглося
від цілковитого злиття з етнічно російською більшістю. Російський науковець Д.Н. Ніколаєнко,
аналізуючи кубанську статистику етнографічних
досліджень В.М. Кабузана, стверджує: знищення
української самоідентифікації регіону не передбачало негайну готовність розчинитися у складі
великоросів, – а радше означало зміну належності кубанської спільноти шляхом її входження
(при збереженні внутрішньої цілісності) до «росіян» як наднаціональної категорії, ідентичної в їх
розумінні політоніму «радянські люди» [26].
Тематика політико-правової відповідальності
колективних суб’єктів міжнародного права (держав і народів) на сьогодні не є цілком опрацьованою. Для неї характерна передусім складність визначення суб’єктів і порядку цієї відповідальності
за злочини геноциду й інші злочини проти людства [12, п. 2, ст. 1] і фактично цілковита відсутність загальновизнаних та нормативно закріплених чи хоча б наявних у доктрині стандартів такої
відповідальності. Це пояснюється низкою причин: порівняною рідкістю таких випадків (усього
впродовж ХХ ст. було із належним обґрунтуванням заявлено лише про злочини геноциду щодо
циганів та євреїв, вірменів, українців; у Боснії-Герцеговині, Руанді, Камбоджі; пропонують
визнати і геноцид греків) й екстраординарністю
відповідальності, що зумовлює неможливість її
універсального нормативного врегулювання. Як
правило, вона наступає за результатами збройних конфліктів і носить характер коригування
міжнародної та внутрішньої політики держав,
що програли у цих конфліктах (як-от, Туреччини,
Німеччини – за наслідками світових воєн).
Водночас вивчення низки післявоєнних політичних прецедентів, не завжди досліджуваних у контексті відповідальності, демонструє
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 риклади санкцій як несприятливих наслідків
п
для винної в геноциді держави та її народу: як
правило, на користь постраждалої спільноти
(Туреччина і Вірменія, Республіка Сербська і Федерація Боснії і Герцеговини, Німеччина і Польща). Варіанти можливих санкцій та коригування
політики доволі різноманітні. На сьогодні можна вести мову про такі можливі санкції за злочини проти людства:
• Взяття державою на себе зобов’язання всіляко сприяти відновленню прав і кількості
постраждалої спільноти на своїй території,
тобто, фактично, дія принципу «позитивного захисту» (як повоєнна політика ФРН
щодо євреїв), прийнятність і правомірність
якої визнається навіть доктриною найрадикальніше налаштованих до України російських шовіністів [6].
• Зміна кордонів винної держави та позбавлення її власної території (втрата Німеччиною 25% східних етнічно німецьких земель
у 1945 р.) [10].
• Обмеження права спільноти на самовизначення і проживання на певній території,
розмірів її державної й етнічної території
(німці Чехії, Польщі).Також на Лозаннській
конференції 1923 р. державами-переможцями було відкинуто вимоги звинуваченої
у геноциді греків і вірмен турецької сторони
щодо самовизначення турецького населення Західної Фракії [13, c. 254].
• Визнання за постраждалою спільнотою права на самовизначення аж до відокремлення
і створення своєї держави незалежно від її
постгеноцидної кількості й стану – як виняткового прецеденту, зумовленого геноцидом
(фактично, компенсація за пережитий геноцид) й іншими злочинними діями щодо даної спільноти (аргументація самовизначення Косова [8, c. 92] та аргументи Росії щодо
визнання Абхазії і Південної Осетії) [14, 28].
Як бачимо, така політична відповідальність
на практиці реалізується шляхом зменшення території держави, керівництво якої визнано винним у геноциді, чи із застосуванням негативних
санкцій до соціальних груп (етнічних меншин,
іредентних груп тощо), які підтримували керівництво держави. Тож якщо обмін населенням
між УРСР та Польщею мав за мету припинення
збройного протистояння і не носив характеру
санкцій супроти винятково однієї сторони конфлікту, то виселення до 5 мільйонів австрійських німців з Чехії, а також корінного населення з німецьких територій Сілезії, Померанії та
Пруссії за подальшої передачі територій Польщі
може бути лише дуже умовно пояснено (але не
може бути виправдано) необхідністю забезпе-

чення соціального миру, історичними правами
Польщі на ці землі. Отже, такі дії щодо Німеччини й німецькомовних груп (зокрема, австрійців) можуть бути правомірними лише у разі
визнання цих дій формою екстраординарної,
легітимованої міжнародним правом політичної
відповідальності етнічних німців за злочини
проти людства. В іншому ж разі очевидним є
брутальне порушення доктринальних та щойно
закріплених на той час (1944–1946 рр.) принципів міжнародного права щодо суверенітету,
непорушності державної території і реалізації
права націй на самовизначення. Без обгрунтування відповідальністю Німеччини й німців безпрецедентні рішення Версальської, Ялтинської і
Потсдамської конференцій автоматично стають
неправовими і з огляду на наслідки (занепад німецької культури, багатотисячні жертви депортації) – злочинними.
Максимально наближеним до відповідної
української ситуації щодо волевиявлення тривалий час асимільованого населення – прецеденту відновлення правового статусу та повного
обсягу прав спільноти, що потерпала від злочинів проти людства (відновлення «status quo»),
є досвід розбудови державно-територіального
устрою повоєнного Іраку протягом 2003–2008
рр. Так, до остаточної редакції Конституції нового Іраку, схваленої на всенародному референдумі
15.10.2005 р., на вимогу постраждалої від багаторічних репресій та етноциду курдської спільноти
було додано спеціальну ст. 140, за якою виконавча
влада Іраку зобов’язана вжити необхідних заходів
з виконання приписів ст. 58 Тимчасового адміністративного закону (Transitional Administrative
Law), затвердженого Радою з управління Іраком
від 8.03.2004 р. Зокрема, йшлося про заходи з
«нормалізації», проведення перепису населення
та референдуму щодо правового статусу (територіальної належності) регіону, постраждалого від
злочинів проти людства [3]. Окрім того, приписи
статті значною мірою унікальні, адже в зазначеній ст. 58 на найвищому рівні влади сучасного
Іраку було законодавчо визнано глибокі демографічні й територіальні маніпуляції, які порушили
права людини, в тому числі політичні права й
колективні права національностей та етнічних
меншин. Саме тому правові приписи, передбачені ст. 58 Закону спільно зі ст. 140 Конституції,
передбачали заходи зі швидкого і безкомпромісного усунення правопорушень часів режиму
С. Хусейна. Так, передбачалося «вжити заходів
із подолання несправедливості, спричиненої діяльністю попереднього режиму щодо зміни демографічного характеру певних регіонів, у тому
числі Кіркуку, депортації, вигнання осіб з місць
їх проживання, форсування міграції до регіону та

О. Курінний. Голодомор 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців
за його межі, поселення в регіоні осіб, ворожих
до регіону, а також позбавлення мешканців роботи та коригування їхньої національності» [2].
Отже, наслідки злочинних дій ворожого курдам
сунітського арабського режиму С. Хусейна, що
мали всі ознаки злочину супроти людства, було
визнано такими, що підлягають першочерговому
усуненню й виправленню – і такими, що унеможливлюють об’єктивні результати референдуму.
Цілком аналогічну концепцію мало бути б застосовано у випадку референдуму про збереження
СРСР. Саме на такий унікальний прецедент і має
орієнтуватись українство щодо оцінки й подолання наслідків насильницької зміни національного
складу Північного Кавказу, дезорганізації і знищення української спільноти регіону внаслідок
Голодомору-геноциду й депортацій.
З урахуванням згаданих прецедентів відповідальності та самої суспільної обстановки на час
вирішення подібних питань стає зрозумілою
принципова неможливість розгляду питання
Голодомору невідривно від політики, – що означало б штучну й неприйнятну спробу відмежуватися від наслідків геноциду та інших злочинів,
від їх впливу на сучасні суспільно-політичні й
міжнародні процеси, а також від суспільної думки в Україні, Росії та в світі щодо Голодомору,
від сучасної політики Росії як правонаступниці
СРСР тощо.
Досвід держав, народів та окремих соціальних
груп свідчить про їхнє бажання домогтися компенсації, зокрема й на державно-політичному
рівні, за пережите, а також про готовність світової спільноти – з міркувань насамперед політичної доцільності – надати їм таку компенсацію. Тут
визначальну роль відіграє чинник збереженості
спільноти: зрозуміло, що на міжнародному рівні
ніхто не зможе забезпечити відновлення фізично
знищеної соціальної групи; ніхто й не стане вимагати повернення територій та надання матеріальної компенсації асимільованому населенню,
що втратило ознаки народу чи етносу. Так само
зрозуміло, що не може йтися про таку політичну
відповідальність Китаю за знищені мільйони своїх громадян чи Камбоджі – за діяння режиму П.
Пота. Адже можна вести мову лише про злочин
режиму супроти власного народу (із покаранням
осіб) або ж одного народу супроти іншого.
Саме тому представники суспільно-політичної «еліти» й широкого загалу Росії так прагнуть
остаточно асимілювати Кубань, ведуть мову про
геноцид «козацтва», знищення «російської Вандеї» [47, c. 106] – тобто роблять усе, щоб не лише
закріпити наявний на сьогодні стан асиміляції
українства Кубані як суб’єкта самовизначення,
але й екстраполювати такий стан на весь період
колонізації Кубані, викреслюючи з дослідниць-
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ких і публіцистичних (значною мірою, шовіністичних) праць саму згадку про українців [4].
Радянські вчені, можновладці, митці тривалий
час замовчували Голодомор як факт, цілковито
оминаючи його увагою, нині ж заперечують геноцид українців, апелюючи до… фактів Голодомору на Кубані, Північному Кавказі, Північній
Слобожанщині!
При цьому «науковці» Росії безапеляційно й
категорично заперечують український характер
населення західної Кубані та історичну належність чорноморського козацтва до українського етносу. Беззаперечна впродовж більш ніж
150 років належність населення Чорноморії до
українства нині визнається російськими «дослідниками» козацтва як «околонаучная точка
зрения, полностью отрицающая этническую,
социальную, культурную и языковую самобытность кубанского казачества», яка «в корне неверна, ибо она совершенно не соответствует
действительности» [16]. Зрозуміло, при цьому ні
про етнографічні карти й статистичні дані мовного складу, ні про злочини Голодомору й етноциду – згортання українізації, ні, зрештою, про
спалення україномовних книжок не згадується.
Так само й російські державно-політичні діячі заперечують Голодомор як геноцид українців,
підкреслюючи його загальносоюзний характер,
а найрадикальніші їх представники взагалі відмовляють українцям у визнанні окремим народом, проголошуючи Голодомор ідеологічною
підставою створення української нації. Таку позицію легко пояснити у контексті відповідальності за геноцид: допоки існує незалежна держава
Україна і самостійний український народ, допоки на рівні світової спільноти збережено відомості про проживання в минулому на Північному
Кавказі автохтонного українського населення,
достатньо організованого для захисту своїх прав
та політичних вимог, – доти потенційно зберігатиметься перспектива політичної відповідальності Росії за геноцид українського народу
загалом і Кубані та всього Північного Кавказу,
аналогічна відповідальності Туреччини, Німеччини та сербських держав.
1. Чітко заявлене та інтенсивно обстоюване
прагнення народу до реалізації права на самовизначення неможливо ігнорувати. Воно може
або визнаватись метрополією, або ж втратити
актуальність із ліквідацією його носія, що може
досягатись як фізичним знищенням народу чи
національної меншини, так і їх дезорганізацією,
асиміляцією як колективного суб’єкта певних
прав. Метою СРСР і були знищення, асиміляція
українців Кубані як організованої національної
меншини та потенційного носія права на самовизначення.
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2. З огляду на наведені статистичні дані
й оцінки, Голодомор 1932–1933 р. на Кубані
й усьому Північному Кавказі, попри численні
жертви серед інших народів, є геноцидом української більшості регіону, що супроводжувався
етноцидом українського етносу і знищенням
української мови (лінгвоцидом) й культури.
Саме тому він повинен розглядатися невідривно
від Голодомору як геноциду в Україні 1932–1933
рр., що зумовлює необхідність внесення відповідних змін до Закону України «Про Голодомор
1932–1933 рр. в Україні».
3. Вціліле асимільоване українське населення Кубані зберегло почуття відособленості від

титульної нації російської держави, яка санкціонувала геноцид та етноцид, а також має чітке
усвідомлення винуватців цього злочину.
4. Остання обставина залишає можливість
ставити в майбутньому питання про відповідальність Росії як правонаступниці СРСР та РСФРР за
злочин геноциду – шляхом його офіційного визнання Російською Федерацією, а також вчинення активних позитивних дій із усунення негативних наслідків геноциду, відродження української
громади Кубані й Північного Кавказу та визнання за нею всього обсягу відповідних колективних
прав людини: прав національних меншин і корінних народів аж до права на самовизначення.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Martin T. The Affirmative Action Empire:
Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–
1939. – NY.: Ithaca, 2001. – 496 pp.
2. O’Leary B. Article 140: Iraq’s Constitution,
Kirkuk and the Disputed Territories. – 07.05.2008. //
http://www.kurd.org/doc/OLeary_Paper.pdf
3. The Constitution of Iraq, adopted on 15 October
2005. – Режим доступу: http://www.uniraq.org/
documents/iraqi_constitution.pdf
4. Бараниченко В.Е. Схватка над бездной:
история кубанского казачества в контексте мировой истории: факты и версии / В.Е. Бараниченко.
– Краснодар: Сов. Кубань, 1999. – 640 с.
5. Білий Д. Зміни у складі українського населення Кубані в 1932–33 рр. // Донецький вісник
Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 2 – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2002. – 220 с. – Режим доступу: www.ruthenia.info/txt/donvisn/t2/index.html
6. Баулин П. Приказано уничтожить (Сокращение населения Украины произошло на 80% за счет
русских) // Завтра. – 2003. – 16 березня. – № 12 (487).
7. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони
України: Історична ретроспектива та сучасний
стан. – К.: Основи, 1994. – 168 с.
8. Громыко А. Ящик Пандоры VS волшебная
лампа Аладдина // Международная жизнь. –
2008. – № 5. – С. 90–94. – Режим доступу: http://
www.ieras.ru/pub/gromyko/2.pdf
9. Дневники Ивана Лазаревича Полежаева //
Родная Кубань. – 2002. – № 3. – С. 51–62.
10. Дирксен фон Г. Москва, Токио, Лондон.
Двадцать лет германской внешней политики /
Пер. с англ. Н.Ю. Лихачевой. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2001. – 445 с.
11. Долгальов А. Голодомор – свідчення кубанського росіянина. – Режим доступу: http://
memorial.kiev.ua/content/view/536/149/
12. Європейська конвенція про незастосування
строків давності до злочинів проти людяності та

воєнних злочинів (1974) // http://zakon.rada.gov.
ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_125
13. Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. – М.: Вече, 2000. – 416 с. //
militera.lib.ru/h/zadohin_nizovsky/05.html
14. Заявление Президента России о признании независимости Южной Осетии и Абхазии от
26.08.2008 // http://www.1tv.ru/news/polit/126962
15. Захаров Є. Чи можна кваліфікувати Голодомор 1932–1933 років в Україні та на Кубані як
геноцид? – Харків: Права людини, 2008. – 48 с.
16. Захарченко В.Г. Народные песни Кубани. –
Вып. 2. Песни черноморских казаков / Центр нар.
культуры Кубани; Сост., примеч. ст. В.Г. Захарченко. – Краснодар, 1997. – 586 с.
17. Кабузан В.М. Украинцы в мире: динамика
численности и расселения. 20-е годы ХVІІІ века –
1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса. – М.: Наука,
2006. – 658 с.
18. Кавказский календарь на 1886 год. Издан по
распоряжению Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе / Под ред. Е. Кондратенко. – Тифлис: типография Канц. Главноначальств.
гражданск. частью на Кавказе, 1885. – VI, 3. – 206 c.
19. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства (1968) // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=995_168
20. Краснов П.Н. Всевеликое войско Донское // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. Дон
и Добровольческая армия. – М.: Голос, 1992. – 416 с.
21. Кубанское краевое правительство в годы революции и Гражданской войны на Кубани в 1917–1920
// Протоколы заседаний Кубанского краевого правительства: 1917–1920 / Сборник документов в 4-х
томах / под ред. А.А. Зайцева. – Проект «Библиотека
Кубанского края». – Краснодар, 2008. – 342 с.
22. Кульчицький С.В. Голодомор 1932–1933 рр.
як геноцид: труднощі усвідомлення. – К.: Наш час,

О. Курінний. Голодомор 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців
2008. – 424 с.
23. Лавер О. Динаміка кількості східної української діаспори в ХХ столітті та її роль в майбутньому України // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – К., 2004. – Вип. 12. – С.
326. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/
JournALL/pro/12/14.pdf
24. Найдич Л. Новая алия сохраняет русский //
Отечественные Записки. – 2005. – № 2.
25. Население Кубанской области по данным
вторых экземпляров листов переписи 1897 г. / Под
ред. Л.В. Македонова. – Екатеринодар: Типография Кубанского Областного правления, 1906. – С.
569, 570.
26. Николаенко Д.В. Логика принятия решений
и освоения территорий // Сочинения. 3-е издание
на CD-ROM. – СПБ: Амадеус, 2002. – Режим доступу: http://www.hiv-aids-epidemic.com.ua/past0138.htm
27. Нота Генерального Секретаріату Раді Народних Комісарів від 4.12.1917 // Україна в ХХ
столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів
/ Упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв та ін. – К.:
Вища школа, 2000. – 351 с.
28. Обращение Совета Федерации Федерального Собрания РФ к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву о признании независимости
Южной Осетии и Абхазии // Парламентская хроника. 2008. – 25 серпня.
29. Палий О. Украинский взгляд из России //
Новый мост. – 26.08.2008. – Режим доступу: http://
www.new-most.info/stories/interview/5895.htm
30. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. LXV. Кубанская область /
Под ред. Н.А. Тройницкого. – СПБ: Центральный
Статистический комитет МВД, 1905. – 284 с.
31. Петренко Є. Звідки і чому з’явилися українці
на Кубані // Польовий Р. Кубанська Україна. – К.:
Діокор, 2004. – 304 с.
32. Політична система для України: історичний
досвід і виклики сучасності / Гол. ред. В.М. Литвин; авт. кол.: О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк
та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с.
33. Полян П. Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР. – М.:
О.Г.И – Мемориал, 2001. – 351 с. – Режим доступу:
http://memo.ru/history/deport/polyan1.htm
34. Померанц Г. Догматы полемики и этнический мир // Звезда. – 2003. – № 6. – http://
magazines.russ.ru/zvezda/2003/6/pomer.html)
35. Развитие образования и культуры на Кубани. – Режим доступу: http://kraj-kuban.by.ru/
culture2.htm
36. Ракачев В.Н. Компенсационные миграции
1930-х гг. на Кубани и Ставрополье // Историческая и социально-образовательная мысль. –

81

2012. – № 2 // http://cyberleninka.ru/article/n/
kompensatsionnye-migratsii-1930-h-gg-na-kubani-istavropolie#ixzz4S61pgDAn
37. Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О.І. Шаблія. –
Львів: Світ, 1994. – 416 с.
38. Савка Я. Російщення Кубані – південно-східного бастіону України // Російщення України:
Науково-популярний збірник / Гол. ред. Л. Полтава. – К.: Видання українського конгресового комітету Америки ради оборони і допомоги Україні,
1992. – 408 с. – Режим доступу: historyso.narod.ru/
39. Cepгiйчyк B.І. «Укpаїнiзaцiя Poсiї». Пoлiтичнe oшyкaнствo українців poсiйськoю бiльшoвицькoю влaдoю в 1923–19З2 poкаx. – К.: Укpaїнська
Bидавнича Cпiлка, 2000. – 336 с.
40. Скибицкая И.М. «Кубань с Украиной»?:
или кто раскачивает политическую лодку сегодня / И.М. Скибицкая // Кубань-Украина. Вопросы
историко-культурного взаимодействия. – Краснодар, 2007. – Вып. 2. – С. 169–177.
41. Тарасов О. Право народов на самоопределение как фундаментальный демократический принцип // Свободная мысль – XXI. – 2002. – № 9.
42. Фролов Б.Е. Национальный состав Черноморского казачьего войска (1787–1860 гг.) // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2002.
– № 2. – С. 4–48. – Режим доступу: www.yuga.ru/
kazaki/history/?id=4354
43. Черноморские казаки в их гражданском и
военном быту. Очерки края, общества, вооруженной силы и службы. В двух частях. – Краснодар:
Советская Кубань, 1998. – 190 с.
44. Чумаченко В.К. Казачья литературная Голгофа (писатели, историки и журналисты – жертвы
политических репрессий) // Третьи кубанские литературно-исторические чтения: Материалы научно-теоретической конференции (доклады, научные сообщения, публикации) / Науч. ред. В.К.
Чумаченко. – Краснодар, 2001. – 289 с.
45. Хубова Д.Н. Голод 1932–1933 годов, рассказы очевидцев // Голод 1932–1933 годов: Сборник статей и документов / Под общей редакцией
Ю.Н. Афанасьева. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995. – Режим
доступу: bibliotekar.ru/golodomor/index.htm
46. Широпаев А.А. Тюрьма народа – русский
взгляд на Россию. – М.: ФЭРИ-В, 2001. – 144 с.
47. Экскурс в литературу Кубани (Из опыта работы учителя русского языка и литературы МОУСОШ № 68 г. Краснодара С.Н. Фатейчева). – Режим доступу: http://school68.kubannet.ru/index.
files/Page2838.htm
48. Атлас железных дорог СССР. Пассажирское
сообщение / Ст. ред. В.Н. Белоглазова. – М.: ГУГК,
1982. – 188 с.
49. http://moscow-poezd.ru/map457847_0_0.
htm – режим доступу.

82

О. Курінний. Голодомор 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців

Еркерт Р Ф. Етнографічна мапа Російської імперії. – Берлін, 1862 (фрагменти, французькою
мовою). Синім нанесено визнані на міжнародному рівні сучасні державні кордони України – Курінний О. В.

Європа / друк і публікація картографічного видавництва «Фрайтаґ і Берндт». – Відень:
Фрайтаґ і Берндт, 1920 (фрагмент). Показує «області, приналежність котрих має бути визначена
на референдумах», а також «планований поділ Туреччини». Синім нанесено визнані на міжнародному
рівні сучасні державні кордони України – Курінний О. В.

О. Курінний. Голодомор 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців

83

Етнографічна мапа Європи Ґ. Фрайтаґа / Ред. др. А. Габерландт. – Відень: Картографічне
видавництво «Фрайтаґ і Берндт», 1915 (фрагменти). Синім нанесено визнані на міжнародному рівні
сучасні державні кордони України – Курінний О. В.

Нова торговельна мапа Європи видавництва «Ренд МакНеллі і Ко». – Чикаго: Ренд МакНеллі і Ко, 1922 (фрагменти). Нетипова американська мапа «нової Європи», що деталізує територіальні зміни, посталі з Версальського договору. Включає також підсумки Паризької мирної конференції.
Синім нанесено визнані на міжнародному рівні сучасні державні кордони України – Курінний О. В.

84

О. Курінний. Голодомор 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців

Ганцов В. Діалектична класифікація українських говорів. – К.: Укpаїнська Академія Hаук,
1923. – 67 с. (З каpтою). Терени поширення української мови (включно з Кубанню, Донщиною, Слобожанщиною, Холмщиною і Підляшшям, а також Кримом і Бессарабією) скопійовано із мапи видатного чеського
етнографа й історика Л. Нідерле «Етнографічна мапа слов’янства» від 1909-1912 рр. Синім нанесено визнані
на міжнародному рівні сучасні державні кордони України – Курінний О. В.

Курінний О. Мапа геноциду українців Північного Кавказу у 1932 – 1933 рр. Виконана на основі
мапи: Русские и украинцы – различение переписью // Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004). – М.: Европа, 2006. – 128 с. – С. 24.

О. Курінний. Голодомор 1932–1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців

85

Таблица I. Карта 7. Современное деление восточных славян на языки // Кудряшов К. В. Русский
исторический атлас. – М.-Л.: Государственное издательство, 1928. — 12 с., XVIII л. цв. карт. Мапу
засновано на: Диалектологическая карта русского языка в Европе / Составлена членами МДК, состоящей при отделении русского языка и словесности Имп. АН, Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколовым и
Д.Н. Ушаковым. Исполнена членом ИРГО И.Н. Поддубным. – Петроград: Издание Имп. РГО, 1914.

Этническая карта Кавказа // Народы Кавказа. Том 1 / Под ред. М. О. Косвена, Л. И. Лаврова, Г.
А. Нерсесова, Х. О. Хашаева. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1960. – 611 с. – С. 22-23. – Серия «Народы мира: Этнографические очерки» / Под ред. С. П. Толстова (фрагмент).

Сергій Вакулишин

ЛЮДСЬКІ ВТРАТИ ПРИМІСЬКОЇ СМУГИ КИЄВА
У статті з’ясовано адміністративну належність 22 сіл доприміської зони Києва в першій половині
30-х рр. ХХ ст., узагальнено документальні та усні свідчення про Голодомор, опубліковані на зламі ХХ–
ХХІ ст., простежено залежність людських втрат від рівня колективізації, подано підсумкові показники
смертності. Автор звертає увагу на недостатній меморіальний супровід пам’яті жертв Голодомору.
Ключові слова: колгосп, приміська смуга, межі Києва, кордони міліції, смертність від голоду, пам’ятники.

Serhiy Vakulyshyn

HUMAN LOSSES IN THE VILLAGES NEARBY KYIV
The article states the administrative reference of 22 villages nearby Kyiv in the period of the early 30th years
of the XX century; it generalizes the documental and oral history evidences about the starvation, published at
the verge of XX and XXI centuries; it observes the correlation of human losses with the scope of collectivisation
processes; it states the final numbers of the deaths. The author pays attention to the lack of monuments to memorize the victims.
Keywords: collective farm, suburbs, Kyiv boundaries, militia borders, the starvation level, memorials.

Сталося так, що зазначену проблему не з’ясовує Національна Книга Пам’яті: цілісна картина кількості жертв київських околиць відсутня і
в томі «Київ» (наведено лише поодинокі згадки),
і в томі про Київщину. Вперше факт жахливих
наслідків Голодомору 1932–1933 рр. поблизу Києва (вимирання половини села на Бориспільщині) занотували американські науковці-дослідники в середині 80-х років [1], хоча про трагедію
України у західному світі знали вже влітку 1933
року. «...В селах смертність часто сягає 80 % і ніколи не опускається нижче за 50 %. Найбільших
втрат зазнали Київська, Полтавська, Сумська
області, де вже можна говорити про безлюдну
територію», – повідомляв італійський консул
С. Граденіго [2]. Один із найвідоміших західних
дослідників радянської історії, Роберт Конквест,
опублікував 1986 року протилежний висновок
про те, що смертність на Київщині становила
15–20 % [10].
Коли в Україні почався процес колективізації,
на Київщині також почали створювати колгоспи.
В 1930 роках в околицях Києва було створено такі
колгоспи:
• на Правому березі: імені Волинської Дивізії (Хотів), імені Ворошилова (Грушки),
імені Кагановича (Біличі та Горенка), «Комуніст» (Микільська Борщагівка), імені
Леніна (Жуляни), «Незаможник» (Жуляни), «Новий Світ» (Пирогів), «Перемога»
(Віта-Литовська та Біличі), імені Першого
Травня (Софіївська Борщагівка), імені Петровського (Мостищі), імені Сталіна (Гатне),
«Червоний Незаможник» (Петропавлівська
Борщагівка), «Червоний Партизан» (Крюківщина).

• на Лівому березі: імені Ворошилова (Троєщина), імені Ватутіна (Вигурівщина), «Десна» (Погреби), «Дружба» (Троєщина), імені
Кірова (відділення у с. Троєщина), «Нове
Життя» (Бортничі), імені Третього Року П’ятирічки (Позняки), імені Тринадцятиріччя
Жовтня (Троєщина), «Червоний Жовтень»
(Вигурівщина), «Червоний Молочар» (Вигурівщина), імені Шевченка (Осокорки).
Протягом ХХ ст. половина правобережних і
майже всі з наведених лівобережні села увійшли
в межі Києва. У поданому вище переліку відсутні ще три населені пункти: Мишоловка, Совки та
Воскресенська Слобідка, оскільки в них колгоспів
не створювали; ці села було приєднано до Києва
вже 1933 року.
В час, який нас цікавить, ці терени, перебуваючи поза межами міста, належали адміністративній одиниці«Київська приміська смуга», утвореній 1931 р. Керувала нею Київська міська рада. В
1937 р. замість скасованої Київської приміської
смуги утворено дві адміністративні одиниці Київської області: Святошинський (згодом – Києво-Святошинський) та Броварський райони.
Під час голодової катастрофи 1933 р. всередині
офіційних міських меж виник компактний «зачищений» терен. Він охоплював так званий історичний центр Києва з важливими комуністичними установами. До спроби його реконструкції
мене підштовхнули окремі згадки про кордони
міліції. Наприклад, Роман Круцик вважає, що
природний кордон Дніпра полегшував роботу загороджувальних загонів, які не допускали селян
до Києва [14]. Свідок Федір Довгодько підтвердив
цю версію: «Ми кололи лід на Дніпрі. Проїжджаючи набережною в бік Подолу, люди спостеріга-
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ли страшну картину – на березі лежали десятки,
сотні трупів. Багато людей падало прямо в нас на
очах. Ніхто їх не забирав» [6].
Ганна Кочубей свідчила: «Я бачила велику
масу голодуючих селян, які з останніх сил йшли
до Києва... Потім на околицях Києва поставили
застави, які не пускали людей з сіл до міста, і вже
не так багато стало на вулицях голодуючих,які
просили хліба, чи померлих з голоду. Але все
одно вони йшли до міста і йшли...» [13]. Андрій
Опанасенко бачив у Києві «...конаючих мешканців навколишніх сіл, коли можна так назвати тих знедолених істот, що втратили від голоду
людську подобу. Вони вже нічого не просили, а
сиділи або лежали опухлими колодами під стінами будинків на Верхньому і Нижньому Валу на
Подолі. Померлих звозили до Бабиного яру і там
ховали. Привозили й напівживих, що вже там
помирали» [3]. Чи зможуть майбутні дослідники
встановити, яку частину цих жертв становили вихідці з ближчих сіл?
Обережні висловлювання чекістів наближено
відтворили реалії Голодомору. Цитую доповідну записку Обласного відділу ГПУ до ЦК КПБУ
про Київський приміський р-н (початок лютого
1933 р.): «В с. Жуляны отмечены случаи голода
и заболевания на почве недоедания и употребления в пищу суррогатов. Голодают в основном
вдовы, обременённые большими семьями, нетрудоспособные старики и, в отдельных случаях,
бедняки-единоличники и колхозники» [7]. Свідок Андрій Шпорт конкретизував цю картину:
«І минула зима. Нашому інститутові за Феофанією виділили ділянку землі. Вперше ми побачили
те, про що лиш чутки ходили: трупи на узбочинах
рівчаків. Жінок, дітей, престарілих людей...» [5].
Анкета Київської райспілки сільгоспколективів «Про тяжкий продовольчий стан громадян
та допомогу голодуючим» (квітень 1933 р.), опрацьована професором П. Вакулюком, містить
подробиці, що вражають: «Бортничі – 795 сімей
перебувають у тяжкому стані. Троєщина – опухлих дорослих 16, дітей 18, в дуже важкому стані
дорослих 29, дітей 5, помер від голоду один дорослий» [4].Анонімна жителька с. Бортничів,
1923 р. н., була впевнена, що в 1933 році у них вимерло півсела [12].
Приклади, записані мною на початку 90-х рр.
від місцевих довгожителів, було кілька разів опубліковано. Віта-Литовська. В сім’ї, що складалася
з 12 осіб, вижив тільки один. Жуляни. В селі з’їли всіх собак. Декого з людей врятували млинці
з жолудевого борошна. Корчувате. Робітників
цегельні рятувало підсобне господарство, годувалися щавлевою юшкою та соєю. Мишоловка.
Вулицями села сунули до лісу «спецробітники»:
прив’язуючи трупи мотузкою за ступні, тягли їх
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за собою і кидали десь на голосіївському узліссі…
Тоді ж я зацікавився сумарною кількістю втрат
у селах Київської приміської смуги. Джерельною
базою розрахунків стали статистичні таблиці, що
містять документи 1931–1934 рр. Державного архіву Києва [8]; тогочасний довідник [9]; приватні свідчення місцевих довгожителів Івана Бондаренка (Віта-Литовська), Омеляна Семененка
(Михайлівська Борщагівка), Варвари Кузьменко
(Вигурівщина) та інші. Порівняння цих документів дало змогу зробити висновки щодо людських
втрат. Зустрічі з корінними жителями цих населених пунктів дозволили уточнити попередні
розрахунки і, найголовніше, усвідомити, що ті
втрати були наслідком Голодомору.
Залежність людських втрат від рівня колективізації має такий вигляд: сільрада Микільська
Борщагівка – колективізовано 94 % господарств,
жертвами Голодомору стали 32 % селян, Біличі
– колективізовано 76 %, жертвами Голодомору
стали 18 %, Пирогів – колективізовано 72 %, жертвами Голодомору стали 24 %, Вигурівщина – колективізовано 65 %, жертвами Голодомору стали
13 %, Жуляни – колективізовано 57 %, жертвами
Голодомору стали 13 %, Бортничі – колективізовано 47 %, жертвами Голодомору стали 44 %,
Троєщина – колективізовано 47 % жертвами Голодомору стали 16 %, Віта-Литовська – колективізовано 32 % жертвами Голодомору стали 19 %.
Але проблема полягала в неспівмірності населених одиниць. Адже архівні документи оперували окремими селами нарівні зі специфічними
одиницями – «сільськими радами»...Довелося
«розщеплювати» сільради, зберігаючи пропор
ційність залюднення сіл, хуторів і колишніх
дачних селищ. Наприклад, з осені 1932-го до літа
1933 р. в сільраді Микільська Борщагівка вмирало 74 людини щомісяця, 19 людей щотижня
(з осені 1931-го до літа 1932 р. – відповідно 9 та
2 людини). Половина жертв – діти. Зокрема в
Братській Борщагівці – 100, в Микільській та Михайлівській Борщагівках – по 135 дітей.
Зібрані мною відомості стосуються 18 сіл і 4 хуторів. Середній, ретельно перевірений показник
втрат у селах, які ввійшли тепер у міську смугу Києва, становить 23 %. Якщо зіставити його з остаточним висновком Інституту демографії(пересічно 200 жертв на 1000 жителів Київщини) [11], то
ці населені пункти розпадаються на дві групи:
1. Смертність нижча за 20 %: села Біличі, Вигурівщина, Жуляни, Троєщина, хутір Мриги.
2. Смертність вища за 20 %: села Бортничі,
Братська Борщагівка, Віта-Литовська, Воскресенська Слобідка, Красний Хутір, Микільська Борщагівка, Михайлівська Борщагівка, Мишоловка,
Осокорки, Пирогів, Позняки, Совки, хутори Дегтярі, Китаїв, Коник, Корчувате, Самбурки.
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Отже, Голодомор 1932–1933 рр. є найтрагічнішою сторінкою навіть локально-соціальної
мікроісторії. Голодова смерть спіткала близько
8000 мешканців 22-х сіл і хуторів приміської смуги. Відтак укотре слід наголосити на необхідності
встановлення мережі пам’ятних знаків жертвам
Голодомору в конкретних місцях трагедії, на вулицях сучасних київських околиць: селищ Жуляни, Мишоловка, Пирогів, житлових масивів,
побудованих на місці колишніх сіл (Воскресенка,
Троєщина та інші). Бажано – з довговічних матеріалів, з подальшим позначенням на офіційних картографічних виданнях, оскільки дерев’яні ошатні пропам’ятні хрести, встановлені 2003
року на місці 4-х сіл нинішнього Святошинського
р-ну столиці, досі не «прописано» на сторінках
щорічного атласу «Київ».
Місцем для одного з майбутніх пам’ятників
може бути майданчик, звільнений від гранітного
опудала комсомольця, навпроти заводу верстатів-автоматів (парк «Нивки»). Річ у тім, що на

місці заводу на початку 30-х років розміщувалася Святошинська машино-тракторна станція,
яка «врятувала» численні колгоспи нинішнього
Києво-Святошинського району столичної області й нинішнього Києва: Біличів, Борщагівок,
Жулян… Отже, текст монументу на місці комсомольської МТС мусить нагадувати про 10 000
людських жертв Голодомору.
Сьогодні музей історії Святошинського району – єдиний у столиці, що комплексно досліджує
і представляє історію одного адміністративного
району Києва. Особливістю експозиції цього музею є те, що проблематика Голодомору раз у раз
постає перед відвідувачами: у вступному розділі
вони бачать «скарби бабусиної скрині», що дивом уціліли у вихорі страхіть ХХ сторіччя, в археологічному – уламок жорна, про яке мріяли
українські селяни у 1932–1933 роках, у воєнній
кімнаті – наочні свідчення того, куди йшли колосальні кошти, зекономлені на житті українських
селян – дітей, жінок, чоловіків…
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Юрій Брязгунов

ВТРАТИ УКРАЇНЦІВ ВІД ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ НА ВОРОНЕЖЧИНІ
У статті аналізуються втрати українців від Голодомору 1932–1933 років на Воронежчині. Перепис населення 1926 року в СРСР показав, що у Воронезькому регіоні з-поміж усіх 3 307 548 мешканців краю налічувалося 1 078 552 українців (32,6%). Воронезькі архіви свідчать, що 1928 року тут мешкало стільки ж українців. Але надалі українське населення різко зменшилося. У 1929–1931 роках селян позбавляли землі та засобів
до існування, депортували з летальними наслідками до Сибіру та Півночі Росії.
Ключові слова: Голодомор 1932–1933 рр., колективізація, розкуркулення.

Yuriy Bryazhunov

LOSSES OF UKRAINIAN PEOPLE FROM THE HOLODOMOR
DURING 1932–1933 IN VORONEZH REGION
The article analyzes the losses of Ukrainian people from the Holodomor of 1932–1933 in Voronezh region. The 1926
census in the Soviet Union confirmed that the 1,078.552 inhabitants or 32.6% of the 3,307.548 population of Voronezh
region were Ukrainians. The archives of Voronezh prooved that in two years, in 1928, the same number of Ukrainians
lived there. However, later the Ukrainian population decreased dramatically. In 1929–1931 farmers were deprived of
land, left with no means of existence, and deported to Siberia and Northern Russia, frequently with the lethal effects.
Keywords: the Holodomor of 1932–1933, collectivization, dispossession.

Частиною доказової бази геноциду української спільноти в СРСР поза межами України
в роки Голодомору 1932–1933 рр. є порівняльна характеристика даних переписів населення
1926 та 1937 років на тодішній території РРФСР.
Цифри перепису 1926 р., які в науковому й навіть
у офіційному, радянському, документальному
обігові не підлягали сумніву [4, c. 5], засвідчили,
що з-поміж загальної кількості мешканців Росії
(93 107 746 осіб) українців було 6 948 381 особа – майже 7,5 відсотка населення республіки.
Перепис 1937 року свідчить, що українців у Російській Федерації раптово стало в понад 2,2 раза
менше – 3 087 022. Такі тенденції у цифрах катастрофічного зменшення української людності на
теренах РРФСР не повинні викликати подиву, бо,
як зазначається в окремих дослідженнях, до проведення перепису 1937 р. було залучено всіх фахівців, котрі брали участь і в організації перепису
1926 р. [4, с. 11]. Сумлінно поставившись до проведення перепису першого разу, вже досвідчені, з
практичними навичками люди не могли, зрозуміло, тотально нівелювати свій авторитет під час
організації й проведення наступного такого вседержавного заходу. Показовий і той факт, що тоталітарний кремлівський режим, аби приховати
факти колосальних втрат населення в 1930-і рр.,
вирішує дискредитувати результати величезної скрупульозної праці учасників перепису, що
кілька разів відкладався, оголосивши їх «дефектними», а самих його організаторів репресувати
як «ворогів народу» [4, с. 9]. Водночас так само
серйозно маємо підійти й до результатів обох
переписів на території Воронезького краю, що

в 1932–1933 рр. називався Центральним Чорно
зем’ям, куди входили окремі терени нинішньої
Курської, Липецької, Орловської, Тамбовської та
Білгородської областей РФ.
Результати перепису 1926 року показали, що
на території Центрального Чорноземного району, куди входила й Воронезька губернія, українців жило 1 651 853 особи, котрі становили понад
15 відсотків населення ЦЧО. У самій Воронежчині з-поміж 3 307 548 мешканців краю було
1 078 552 українці (32,6%) [3, c. 12, 13, 16–17]. Додамо, що в мирних умовах 1925–1926 рр. значно
підвищилася народжуваність і суттєво зменшився коефіцієнт смертності саме в Європейській
частині РРФСР. Зросла відповідно і середня тривалість життя: до 42 років – у чоловіків, до 47 –
у жінок. Але вже після 1928 р. підвищився рівень
смертності, а з 1929 р. знизилася народжуваність
[7, c. 10, 12, 21]. І це має своє підгрунтя, адже на
ці роки припадає так зване «розкуркулення»
сільського населення, виселення в інші глибинні
райони РРФСР чи його примусове залучення до
колективних форм господарювання. У Центрі документації новітньої історії (колишній Воронезький обласний партійний архів) автором знайдено
«Звіт про роботу серед національних меншин»
від 4.04.1928 р., підготований партвідділом нац
меншин АПО Воронезького губкому ВКП(б), де
українці з-поміж 3 308 023 (невелике зростання
майже на півтисячі) осіб усього населення краю
становили все ті ж 1 073 552 особи, або 32,6 відсотка. Українці компактними групами мешкали в
шести повітах, у 42-х із 91 волості та в чотирьох містах, становлячи при цьому від 23-х до 91 відсотка
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місцевого населення [16, арк. 5]. Водночас слід
врахувати, що частина української спільноти після утворення Воронезької області відійшла до сусідніх регіонів. Уже за ті майже два роки помітне
гальмування у збільшенні населення краю. Пояснити це можна насамперед тодішньою реальністю на тлі тотального радянського терору під час
так званої «колективізації», враховуючи зростання кількості репресованих, депортованих і полеглих під час збройного опору, адже на Воронежчині відбулися чи не найгучніші заворушення з боку
селян у цей період (зокрема, Коршівське повстання 1930 р. [7, c. 46]). Лише восени 1928 р. у ЦЧО
було вчинено майже 200 збройних акцій проти
державних чиновників і партійних функціонерів.
Репресії у відповідь призвели до того, що лише з
Центрального Чорнозем’я в 1930–1931 рр. до Сибіру, на Північ, в інші райони СРСР було вислано
25 979 сімей – 128 393 особи [21, с. 27–29]. Голод
уже в ті роки так само мав місце, бо чимало з розкуркулених осіб позбавлялися не лише всього
майна та житла, а й, зрозуміло, продуктів харчування та доступу до них. Не всі вислані прибули
на місця дислокації. Чимало померло від хвороб.
Однак масштаби катастрофи в період 1932–
1933 рр. були значно трагічнішими. Найперше
треба наголосити, що за понад десятилітній проміжок між двома згаданими переписами кількість населення Воронезького краю 1937 р. так і не
досягла рівня 1926 р., а становила лише 97,9 відсотків (6 216 357 і 6 086 834 відповідно, мінус 129
523 особи) [7, c. 38]. Водночас, на тлі зменшення
абсолютної кількості мешканців Воронежчини
на 2,1 відсотка, кількість українців за цей самий
період на Східному Подонні зменшилася більше
ніж наполовину: із згаданих 1 073 552-х українців
вижили в це лихоліття лише 482 774 [4, c. 92] наші
одноплемінники, або 44,96 відсотка. Звичайно,
можемо припустити тиск переписувачів на опитуваних, аби вони забували свою етнічну належність і переходили в російську. Але чи може бути
настільки значним число перекинчиків, коли,
нагадаймо, в організації перепису брали участь ті
самі переписувачі, що й 1926 р., котрі перебували
в тих самих місцях і заходили до родин українців
у ті самі помешкання. В умовах тотального терору
НКВС, якому, зрештою, й передали опіку над переписом, два різні документи, заповнені однією й
тією самою рукою, могли стати у середині 1930-х
фатальними для їх автора.
Водночас звертаємо увагу на той факт, що
кількість білорусів, євреїв, представників інших національностей за ці роки не зменшилася.
Приміром, білорусів у Воронезькій області 1926
р. було 2514 осіб, а 1937 р. вони становили 3109
осіб. Збільшилося єврейське населення – 6026
осіб і 10 630 відповідно [3, c. 16; 4, с. 92].

Основною причиною жахливих і величезних
летальних наслідків у краї й інших регіонах, де
компактно мешкали українці, називають тотальне вилучення хліба та інших продуктів. Таке
значною мірою мало місце й на Воронежчині.
Приміром, Россошанському районові 1932 р.
було доведено план здавання зерна в 1,8 раза
більше, ніж попереднього року [9, с. 34]. Ольховатському району було наказано здати хліба
стільки, що навіть за умови вилучення зернових
запасів, виділених селянам на й так мізерні трудодні, їм не вистачало ще понад три тисячі тонн
обов’язкових поставок [9, c. 35]. Іще восени 1932
р. весь урожай у вигляді хлібозаготівлі було відправлено на елеватор. Категорично на цьому наполягала Ольховатська МТС, начальник якої особливо перевіряв, чи не залишилося в колгоспних
засіках зерна. Річну працю колгоспників не було
отоварено. Водночас заборонявся вільний продаж зерна колгоспникам, доки не буде виконано
план хлібозаготівель. Але й ті, хто з таким драконівським завданням усе ж упорався, не могли реалізовувати збіжжя до 15 січня 1933 р. [8, с. 8; 22,
с. 14]. На основі архівних даних Воронезької області науковці опублікували зміст телеграми Сталіна – Молотова партійному керівникові краю
І.М. Варейкису з категоричною вимогою вилучати з господарств навіть надпланову продукцію [9, c. 38–39, 110]. Станом на 1 вересня 1932 р.
річний план було виконано лише на 28,6 відсот
ка [15, с. 1]. Через те, що область під кінець 1932
р. виконала план хлібозаготівлі лише на 65 відсотків (1млн 306 тис. тонн), у першому кварталі
наступного року у селян експропріювали ще 641
тис. тонн збіжжя, а в квітні–червні – додатково
68 тис. тонн [9, c. 35–36].
Помічено факти й морально-етичного плану
як наслідок політики російського більшовизму
на селі в 1932–1933 рр. Доктор історичних наук
професор В.І. Сергійчук у газеті «Дзеркало тижня» (№ 44, 2014 р.) оприлюднив факт про те, як
українці з Луганщини в Кантемирівському районі Воронежчини спожили мерзлі буряки і від
цього й померли. Відтак із тамтешнього обкому
партії полетіло грізне попередження першому секретареві ЦК КП(б)У С.В. Косіору: краще
пильнуйте, щоб ваші люди не їли наш буряк. На
цьому тлі в колишньому партархіві Воронежчини вдалося знайти документ, який свідчив, що
під час зібрань щодо територіальної проблеми
1926 р. з метою повернення до України південних теренів Воронежчини місцеві українці наголошували на необхідності бути разом із братами
в УРСР, бо під час голоду 1921 року Україна їм допомагала вижити. І робили висновки, що разом
у єдиній українській родині жити буде краще
[17, а. 8]. Уже в зимові місяці 1933 р. знесилені

Ю. Брязгунов. Втрати українців від Голодомору 1932–1933 років на Воронежчині
від голоду українці Старобільського, Сватівського та інших прикордонних районів УРСР ішли в
Ольховатський район Воронежчини в пошуках
харчів, водночас розповідаючи про страшні наслідки голоду в Україні й вимирання цілих сіл
у республіці. Ольховатським українцям також
було непереливки від своїх посіпак: опухлих дітей і дорослих, котрі ледь пересувалися засніженими полями в пошуках кукурудзяних качанів,
колосків, стручків сої, мерзлих буряків, колгоспні об’їздчики шмагали батогами [5]. Селяни села
Шапошниківка на Ольховаччині загинули прямо на підводах, коли при перевезенні посівного матеріалу на поля з’їли по кілька зернин, не
знаючи, що збіжжя було густо протруєне отрутохіміками [6]. Від цього гинули й школярі. Але
в переліку померлих від голоду окремі історики
чомусь не враховують такі втрати, як і спочилі
під час транспортування на заслання й загиблі
вже в Сибіру чи на Півночі.
У Центральному Чорнозем’ї внаслідок московського геноциду почався мор, коли вигибали цілі населенні пункти. Так звана «обвальна»
колективізація наприкінці 1920-х рр., поруч із
розкуркуленням і депортацією, у ЦЧО також
відлунилася в Голодоморі 1932–1933 рр.: за даними очільника обкому ЦЧО І.М. Варейкиса,
урожайність на полях Центрального Чорнозем’я
відставала від західноєвропейської в 3–5 разів.
Сільгоспмашини на полях області були відсутні
фактично повністю. Натомість на Воронежчині
налічувалося майже сто тисяч допотопних сох.
Іще на першій партконференції ЦЧО (1928 р.)
делегати заявляли: «Кількість бідноти на селі
не зменшується... Звалити все це на підривну
куркульську роботу несерйозно». Слід зазначити, що й партактив і навіть керівники районів не
завжди погоджувалися з лінією Сталіна – Молотова на селі. За це жорстоко карали: в Ольховатці
було заарештовано голову райвиконкому, другого секретаря райкому партії, секретаря райкому комсомолу, агронома, чиї імена мешканці
селища дізналися з публікації райгазети лише
1990 р. [13, 64–65]. Натомість інші факти свідчать про протилежне: в Давидівському райкомі партії Воронежчини чергували комуністи та
комсомольці з гвинтівками, а секретар райкому
із загоном помічників зброєю змушував селян
району їхати в поля орати й сіяти. А на початку 1930 р. в області діяли так звані судово-слідчі бригади з посівної кампанії та колективізації
сільського господарства ЦЧО. У січні–лютому
вони засудили 4562 людини, з яких 14 – до розстрілу [9, c. 17]. Водночас із майже 11 млн мешканців ЦЧО так зване надлишкове населення
краю становило 2,5 млн осіб, котрих треба було
забезпечувати всім необхідним.
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Навесні та влітку 1933 року різко зросли спалахи канібалізму. Люди гинули прямо на робочих
місцях унаслідок повного виснаження. І ось на
цьому тлі той самий партійний керівник області
Варейкис із 13 по 16 березня 1933 р. проводить у
Воронежі перший з’їзд колгоспників-ударників і
з блюзнірською урочистістю оголошує про цілковиту перемогу колгоспного ладу в Центральному
Чорнозем’ї [9, c. 50]. Як бачимо, таке «торжество» злочинної системи в краї з понад мільйонною українською спільнотою відбулося з колосальними людськими жертвами.
Необхідно зосередити увагу й на тому факті, що
в ЦЧО Голодомор не обмежився піковим 1933 роком. 1934 р. голод знову повернувся на Воронежчину й у нинішні Білгородщину, Курщину та Орловщину. В окремих районах, аби врятувати хід
виконання сільгоспробіт, людям видавали відходи виробництва [20, арк. 136]. Повну відсутність
хліба, недостатню кількість іншого продовольства
було зафіксовано в Кантемирівському, Ріп’євському, Єлань-Коліновському районах на території
Воронежчини [9, c. 51]. Документи свідчать і про
інше: органи освіти зафіксували «наднормативний» відсів учнів із шкіл області. На кінець 1934 р.
план заповнюваності в початковій школі було виконано лише на 92,5 відсотка, в неповній середній школі – лише на 71,1 %. Замість запланованих
124,7 тис. учнів до неповної середньої школи переведено лише 94 тис. Випуск школярів із четвертого класу був усього 72,5% із числа тих, котрі почали навчання восени, із 7-го – 73,3 %. Керівники
наросвіти при цьому нагадували, що нормативні
відсотки відсіву на наступний навчальний рік не
можуть перевищувати в початковій школі 5 відсотків, в неповній середній – 7 %, а в повній середній – до 3 %. Насправді за всіма категоріями
учнів відсів становив не менше 21–23 % [2, c. 133].
Водночас нагадаємо, що в області в 1927/1928 навчальному році було вже 413 українських шкіл
лише першого ступеня, де рідною мовою навчалися маленькі українці в 766 групах – 42 516 хлопчиків і дівчаток. Але це дані лише з п’яти українських повітів (Богучарського, Россошанського,
Валуйського, Острогозького, Новохоперського),
без Бобровського (10 українських груп учнів) та
інших. Усього ж у школах першого ступеня п’яти
українських повітів навчалося 98 637 школярів.
У чотирьох повітах українізовано 18 шкіл 1-го ступеня. Із 12 шкіл другого ступеня області в п’ятьох
українізовано перші групи п’яти шкіл, у шістьох
були українські групи, українську мову викладали в трьох педтехнікумах [20, арк. 7]. Кількість
українського шкільного контингенту зростала і в
наступні роки. В окремих районах, наприклад,
Ольховатському, маленькі українці кількісно
переважали: з 97 всіх шкіл 53 були українськи-
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ми [13, c. 18]. Але й у 44 шкільних закладах із
російською мовою викладання переважали юні
українці, бо на той час у Ольховатчині, за даними
губкому, як, до речі, іще в шести волостях цього
Россошанського повіту, українське населення становило 100 відсотків [19, арк. 70, 71, 72]. Отож, застосувавши просту арифметичну дію й із загальної кількості учнів (4179) вирахувавши принаймні
21 відсоток жахливого «відсіву», отримаємо як
мінімум понад 1270 учнів, загиблих лише через
геноцид 1932–1933 рр. Але ж у Ольховатському
районі мешкало до Голодомору 7345 дітей шкільного віку із загальної кількості 70 715 мешканців.
У Россошанському районі на початок 1931 р. було
55 українських шкіл, а ще два педагогічні технікуми, один медичний технікум, де навчання теж велося українською мовою. Загалом на Воронежчині було українізовано на той час 5 педтехнікумів
(Россошанський, Богучарський, Павловський,
Грайворонський, Острогозький) з 388 учнями.
У Богучарі та Калачі відкрито два українські сільгосптехнікуми на 80 учнів, у Суджанському та
Валуйському педтехнікумах українську мову було
запроваджено як обов’язкову. У Россошанській
окрузі було відкрито робітфак на 157 учнів, такий
самий у Воронезькому держуніверситеті – на 40
осіб. На 1932/1933 н. р. було поставлено завдання
охопити в українських педтехнікумах контингентом учнів до 1590 осіб, збільшити до п’яти кількість українських сільгосптехнікумів (2841 учнів),
відкрити український вищий навчальний заклад
на 300 осіб у 1931/1932 н. р. із доведенням кількості студентів згодом до 1015 осіб. Окрім того,
заплановано доукраїнізувати кількість шкіл підвищеного типу до 139 з контингентом до 98 091
учня. Нагадаємо, що п’ять волостей Богучарського повіту також мали 100-відсоткове українське
населення, три – понад 80 %, одна – понад 73 %.
В Острогозькому повіті, де осіли у ХVІІ ст. козаки
Першого Слобожанського полку, одна волость на
100 % була українська, дві мали понад 80 відсот
ків українців. Усього на Воронежчині 13 волостей
мали 100 % українців, дві – 90 %, п’ять – 80 %,
дві – 70%, три – 60 %. Разом у 25 волостях Воронежчини українців було понад 60 процентів [19,
арк. 70, 71, 72; 16, арк. 5, 7]. Водночас, як свідчать
окремі дослідження, дитяча смертність у 1930-х
рр. становила до третини від усіх померлих [12,
c. 210, 211]. Отож масштаби української трагедії
були відповідними.
Прискіпливого вивчення потребує й тенденція різкого падіння народжуваності, адже

вона в європейській частині Росії зменшувалася з 1929 р. аж до 1935-го включно. Але і згодом,
аж до 1939 р., вона не вийшла на показники
1928 р. – найвищого у цьому відношенні. Відтак
смертність зростала стосовно 1928 р. впродовж
усього наступного десятиліття. Відповідно природний приріст у цей самий період жодного року
не перевищував показник у 2448,9 тис. – найвищий на той час, а 1933-го мав від’ємний показник – мінус 215,2 тис. У Воронезькій області така
офіційна цифра становила понад 25 тис. (без урахування мертвонароджених): на 180,2 тис. новонароджених – 205,5 тис. померлих. Водночас
слід зауважити, що й ці дані значно занижені, бо
в районах голоду не встигали фіксувати всі факти смерті через загибель у 1932–1933 рр. самих
працівників органів обліку [7, c. 11, 12]. У записці
1937 р. кремлівському керівництву М.В. Курман,
заступник начальника Відділу населення та охорони здоров’я, написав, що низка спеціальних
досліджень із виїздом на місця засвідчила, що
в Україні, Азово-Чорноморському краї, Саратовській області, Сталінградському краї, Курській та Воронезькій областях мала місце велика
кількість випадків смерті, не записаних у книгах
ЗАГС. Більша частина таких смертей припадає
на 1933 рік. Відтак, за його підрахунками, того
року не було зареєстровано 1 млн смертей, а зареєстровано 5,7 млн, отож разом ця цифра становить 6,7 млн померлих осіб. Зазвичай середньорічна смертність становила 2,6 млн Але різницю
втрат у 4,1 млн загиблих 1933 р. навіть російські
дослідники визнають заниженою. Тепер уже
вважається, що в 1930-ті роки понаднормова
смертність у РРФСР становила майже 3,7 млн
загиблих, а надзвичайна смертність 1932–1933
рр. у вражених голодом районах – 1,5 млн Але й
цю цифру не можна вважати остаточною, бо за
десять років між двома переписами Воронезька
область мала лише 97,9% населення від перепису
1926 р. Курська область втратила 14,3%, Саратовська, де 1937 р. залишилося тільки 93 583 українців, досягла того року лише 77% від свого складу
1926 р. [7, c. 40–41, 46, 68; 4, с. 92, 96, 101]. Зазнали трагічних утрат українці на Кубані, на інших
теренах Росії, де наші одноплемінники компактно мешкали здавна.
Глибоке і всебічне вивчення причин, наслідків і, головне – справжньої кількості загиблих
українців у роки Голодомору необхідно продовжувати – як борг сучасників перед пам’яттю
мільйонів жертв геноциду.
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ПІДСУМКИ ПЕРЕПИСІВ НАСЕЛЕННЯ 1920–1930-х років
ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ
Статтю присвячено джерелознавчому аналізові підсумків демографічних переписів 1920–30-х рр. Охарактеризовано обсяг публікацій їх результатів та архівні матеріали. Продемонстровано можливості порівняльного аналізу статистичних результатів обстежень для виявлення динаміки кількості, національного складу, галузевої зайнятості та соціальної структури населення.
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RESULTS OF THE CENSUS OF 1920-30’S AS A HISTORICAL SOURCE
ABOUT THE HOLODOMOR
The article is based on the source analysis of the demographic census results in 1920th–1930th. The amount
of publications, their conclusions and archival materials are analyzed. The comparative analyses is used as a sourse
to research statistical data in order to follow the dynamics of population numbers, ethnic composition, sectoral
employment and social structure.
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Період 1920–1930-х pp. є одним із ключових у
вітчизняній історії, який у науковій літературі та
публіцистиці одержав діаметрально протилежні
оцінки – від крайньої ідеалізації до безапеляційного негативу. Так чи інакше, але в історичній
пам’яті українського народу ці десятиріччя асоціюються з найтрагічнішими сторінками нашої
історії ХХ століття, а саме – штучним масовим
голодом 1921–1922 рр. та Голодомором-геноцидом 1932–1933 рр.
Цю статтю присвячено аналізові джерельних
можливостей переписів населення 1920–30-х рр.
у процесі дослідження наслідків реалізації злочинної політики сталінсько-більшовицького
режиму та її впливу на динаміку кількості, національного складу населення, соціальної структури суспільства.
Доведено, що при вивченні соціальних процесів та демографічних структур вирішальна роль
належить матеріалам статистики з її серцевиною – суцільними та вибірковими переписами
населення [7; 8; 9; 11]. Отже, постановку проблеми зумовлено тим, що побудова динамічних
рядів, які повинні базуватися на однорідних або
однотипних даних, призводить до необхідності
шляхом порівняльного аналізу з’ясувати ідентичність (чи розбіжність) понять, категорій, методологічних ключів програмних засад переписів.
Упродовж зазначеного періоду було здійснено
загальні переписи населення у 1920-му, 1926-му,
1937-му, 1939 рр., міський перепис у 1923 р. та
«Облік міської людності УСРР» у 1931 р. Проте
обсяг публікацій підсумків цих обстежень істотно відрізняється. Зокрема, значний обсяг ма-

теріалів переписів 1920-х рр. вміщено у багато
томному виданні «Труды ЦСУ», в яких майже
повністю опубліковано підсумки переписів
1920 р. та 1923 р. [15].
Слід наголосити, що матеріали жодного з радянських переписів не опубліковано в такому
обсязі, як підсумки Всесоюзного перепису населення 1926 р. Основна публікація підсумків перепису включає 56 томів, які розподілялись на
сім відділів. Відомості про населення України у
відповідності до тем розділів вміщено в ХІ–ХІІІ
та ХVІІІ–ХХХ тт. [2]. Доповнюють і продовжують попередні публікації підсумки обліку міського населення УСРР 1931 р. [13].
Тривалий час вважалися знищеними матеріали перепису 1937 р., що не відповідає дійсності, адже деякі підсумки цього перепису почали
публікуватись на початку 1990-х рр. [4]. Тоді ж
вийшли друком і деякі дані перепису 1939 р.[5].
Звернення до архівних матеріалів дозволяє
заповнити наявні прогалини в публікаціях. Зокрема, оригінали документів стосовно підготовки і статистичного змісту підсумків переписів
1923 р. та 1926 рр. зберігаються в Центральному Державному архіві вищих органів влади та
управління України (фонд 582 – ЦСУ). У фондах
цього ж архіву міститься шість одиниць зберігання з відомостями про кількість і склад населення України за переписом 1939 р. [19, оп.11, спр.
1760–1765]. В п’яти з них зосереджені статистичні дані про кількість міського та сільського
населення в розрізі областей і населених пунктів, а в одній обчислено професійну зайнятість
населення за статтю та віком. Основний масив
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підсумків (майже 1,2 тис. одиниць зберігання)
перепису 1939 р. зосереджено у фонді Центрального Управління народногосподарського обліку
(ЦУНГО) Держплану СРСР Російського державного архіву економіки (доступ до фонду було
відкрито лише у 1987 р.) [16].
Визначення конкретного предмету перепису
і сукупність ознак, які реєструє перепис, становлять його програму. Отже, програма є стрижнем
перепису, оскільки все інше фіксує рівень розробки намічених переписом ознак.
Основою програмних положень демографічних переписів є визначення категорій населення як об’єкта статистичного обстеження. При
цьому демографи, як правило, розрізняють три
категорії населення: наявне (фактичне), постійне (осіле) і приписне (юридичне). Під наявним
населенням розуміли тільки те, яке на момент
перепису перебувало у даному населеному
пункті, – до цієї категорії включали осіб, що
перебували у даному місці тимчасово або проїздом, і, навпаки, виключали постійно пов’язаних з даним пунктом, але випадково відсутніх
на критичний момент перепису. До категорії
постійного населення зараховували постійних
мешканців даного населеного пункту, навіть
тимчасово відсутніх, і, навпаки, не відносили
тимчасово присутніх [6, с. 62–63]. В основу перепису 1920 р. було покладено облік наявного
населення, хоча в містах за допомогою квартирної карти отримували кількість і постійного
населення. Але відмінність у кількості наявного
та постійного населення, за нашими підрахунками досить значна – 2,1%. Аналогічною була постановка питання про категорії населення, що
підлягали обліку, і під час проведення перепису
1923 р. Проте інструкційні вказівки щодо реєстрації постійного населення унеможливлюють
встановлення його точної кількості. Отже, порівнюючи підсумки переписів 1920 р. та 1923 p.,
слід оперувати даними про наявне населення.
Перепис 1926 p., як і попередні, здійснювався
за принципом обліку населення наявного, причому звертали особливу увагу на повноту охоп
лення населення та уникнення подвійних запи
сів. Постійне населення обліковували у 1926 р.
тільки в містах та селищах міського типу, але
внаслідок недосконалості критеріїв визначення
тимчасової відсутності та перебування (як і в 1920
р.) значною була різниця між кількістю наявного та постійного населення – 2,3 % [18, Т. XLV, с.
13]. Тому при використанні даних перепису слід
оперувати кількістю наявного населення. Такий
підхід оптимально відтворює статистичну картину кількості жителів.
Облік міської людності 1931 р. охоплював
тільки постійне населення при максимальному
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скороченні терміну тимчасової відсутності та
тимчасового перебування. В цілому кількість
міських жителів, що обліковувались і в 1926 p.,
і в 1931 p., становить 95,1% [13, с. 3] їх загальної
кількості по УСРР, що до певної міри компенсує
наявні недоліки, пов’язані з процесом отримання та обробки статистичних даних.
За одноденним переписом 1937 р., у кожному
населеному пункті переписували все наявне населення, яке перебувало там на дату проведення
перепису – 6 січня. Проте неможливість навчити як слід 1 млн 200 тис. обліковців, зайнятих
у проведенні перепису, та заплутані інструкційні
вказівки призвели до певного заниження кількості населення. Але виникає сумнів у тому, що
ці обставини могли вагомо вплинути на загальну
кількість населення, як це декларувалось у звинуваченнях на адресу організаторів перепису.
Переписові 1939 р. підлягало постійне та наявне населення. В порівнянні з 1937 р. було
значно розширено коло осіб, що включалися до
останньої категорії. За підрахунками П.Г. Под’ячих, у підсумках перепису 1939 р. різниця між
показниками постійного та наявного населення
становила тільки 0,06% [14, с. 19], що не виходить за межі допустимої неточності.
Отже, зміни у підходах до визначення категорій населення, які підлягають переписові, залежали не тільки від наукових норм, а й мали
політичний відтінок, особливо в 1930-х pp. Аналіз методології проведення переписів 1920-х pp.
у цьому розрізі свідчить про відсутність сталих наукових підходів. Програми ж обстежень
1930-х pp. підпорядкували розв’язання цієї проблеми не тільки науковим, а й господарським
потребам чи політичним вимогам. У першому
випадку прикладом слугує облік міського населення 1931 р., який мав на меті отримання максимально точних даних про кількість населення
у зв’язку з перевіркою правильності видання
документів на постачання, а під час перепису
1939 р. ситуація змінилася на протилежне – він
проводився з метою максимального наближення
до прогнозованої Сталіним кількості населення.
Таким чином, наявність неоднакових програмних підходів до визначення категорій населення, що підлягає обліку, може призвести
до порівняння неідентичних даних. Практика
переписів 1920-х pp. засвідчила, що розбіжність у кількості наявного та постійного населення може бути досить значною. Аналізуючи
таке становище, ми дійшли висновку, що, використовуючи підсумки переписів 1920–30-х pp.,
доцільніше оперувати кількістю наявного населення. Такий підхід дає можливість зафіксувати
«відображення», «відбиток» кількості та складу
населення України на момент перепису.
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В об’єктивному висвітленні динаміки кількості міського та сільського населення найважливішу роль відіграє проблема цензу населених
пунктів. Визначення характеру поселення виходило за офіційні рамки, тобто до міських поселень відносили не лише ті, що мали відповідне
управління (міська чи селищна рада) або були
затверджені в такому статусі офіційно. До цієї
категорії відносили і ті поселення, які за числом
і характером виробничої зайнятості населення
могли вважатися міськими, незалежно від того,
чи визнані вони за такі адміністративно. Так, за
програмами переписів 1920, 1923 та 1926 рр., до
міських поселень відносили: затверджені у цьому статусі ВУЦВКом, селища при фабриках, заводах, копальнях, руднях, залізничних станціях,
морських і річкових пристанях, дачні та курортні селища за умови, що в них проживало понад
0,5 тис. осіб, не менше половини з яких зайняті
поза сільським господарством. При аналогічній
структурі галузевої зайнятості самодіяльного
населення міськими поселеннями вважалися
також промислові села та містечка, але з кількістю жителів не менше 2 тис. [18, Т. ХVІІІ, вип. 2,
с. 3].Особливістю переписів 1920-х pp. було те,
що територія окремого міського поселення визначалася смугою суцільної забудови. В зв’язку
з цим до складу міських поселень входили і передмістя, що адміністративно не були включені
до міської території, але були зв’язані з містом
економічно та суцільною забудовою. Таким чином, у 1920-х pp. до міських, крім адміністративно затверджених, належали населені пункти, що
відповідали сукупності трьох ознак: характеру
поселення, зайнятості та кількості населення.
«Інструкція з організації підготовки та проведення Всесоюзного перепису населення 1937
року» не подає визначення критеріїв для поселень міської або сільської категорії, а лише констатує величезне значення складання точних
списків міських населених пунктів [10, с. 25].
Методика їх складання не відрізнялася від переписної практики 1920-х pp. Такий підхід став
і одним із звинувачень на адресу організаторів
перепису. Водночас підлягав критиці принцип
суцільної забудови як ознаки для визначення
меж території міського поселення.
При підготовці до перепису 1939 р. існувало
два списки поселень: перший складався із затверджених такими адміністративно; другий – удвічі
більший – являв собою переписний перелік населених пунктів міської категорії, у визначення
меж яких було покладено формальний принцип
суцільної забудови, внаслідок чого міські поселення не охоплювались так, як вони склалися
на той час. При цьому обмежитись формальним порядком було неприпустимо, адже збіль-

шення кількості міських поселень випереджало
процес їх законодавчого оформлення. Особливо
важливо це було для України, де внаслідок індустріалізації з’явились нові міста (не затверджені
у цьому статусі), кількість населення яких була
значно вищою, ніж у багатьох «старих» містах
республіки. Цю плутанину було усунуто, і, отже,
у 1939 р. вперше у переписній практиці список
міських поселень складався винятково із затверджених такими адміністративно, внаслідок чого
переписні й адміністративні межі поселень повністю збігалися.
Впродовж 1920–30-х рр. значних змін зазнав
національний склад населення. За програмами
переписів означеного періоду, відповідь на питання про національність отримували на основі
самовизначення опитуваних, тобто суб’єктивного
їх уявлення, що надає цим даним певної відносності. Так, перепис 1920 р., не порушуючи принципу самовизначення при відповіді на питання
про національність, ускладнив цю відповідь інструкцією. В ній, зокрема, під поняттям «національність» автори програми розуміли «групу
населення, об’єднану спільністю національної самосвідомості». Таке складне тлумачення навряд
чи сприяло реальному станові речей. Зваживши
на це, автори програми перепису населення 1923
р. спростили формулювання до його розуміння
кожним пересічним громадянином, адресувавши право віднести себе до тієї чи іншої національності винятково опитуваному. Такий підхід
був обгрунтованим, а отримані дані слугують репрезентативним історичним джерелом.
На відміну від попередніх, перепис 1926 р.
з’ясовував не «національність», а «народність»
опитуваного (представники однієї національності можуть належати до різних народностей).
У зв’язку з цим матеріали перепису ширше відображають етнічний склад населення в порівнянні з попередніми переписами та іншими статистичними джерелами. Перелік народностей
налічував 195 позицій, 82 з яких зустрічаються
у підсумкових даних по Україні. Але цей факт не
виключає можливості порівняння матеріалів даного обстеження з підсумками інших переписів,
де фіксувалася лише національність. Для такого
порівняння досить одержати суму показників за
народностями, що входять до складу тієї чи іншої національності.
Слід відзначити цікаву обставину – в інструкції
з проведення перепису для України було спеціальне доповнення, відповідно до якого «для правильнішого запису національності осіб, які будуть
називати себе “руськими”, треба просити їх точно
зазначити, до яких саме “руських” (росіян, українців чи білорусів) вони себе зараховують» [3, с.
10]. У 1937-му та 1939 рр. фіксація національної
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належності була ідентичною програмі перепису
1923 р. Отже, опитуваному надавалась цілковита
свобода національного самовизначення. Проте
за різними переписами дані про національний
склад населення мали неоднаковий ступінь розробки. Так, переписом 1923 р. подано розподіл
населення за 23 національностями [18, Т. ХХ,
ч. 4, передмова]; у 1926 р., як уже зазначалось,
виділено 82 етнічні групи, які населяли Україну [18, Т. ХІ]; в опублікованих матеріалах перепису 1937 р. зафіксовано 13 національностей [4,
с. 94]; підсумки перепису 1939 р. подають відомості про 56 найчисленніших національностей,
відомості тільки щодо десяти з яких потрапили
до публікацій [5, с. 68]. Тому при аналізі складу
населення за цією ознакою детально можна розглядати динаміку кількості десяти найчисленніших національностей, кількість яких (і в містах,
і на селі) була не меншою за 20 тис. осіб. Оскільки сумарно питома вага цих національностей
серед усього населення коливалась від 99,65%
у 1926 р. до 99,4% у 1939 р., дані про їх число й
територіальну концентрацію мають дати оптимальну відповідь на поставлене запитання.
Тісно пов’язаним із питанням про національність є питання про рідну мову. Хоча воно й формулювалось однаково, його зміст мав свої відтінки. Так, у 1920 р. рідна мова ідентифікувалася з
розмовною і, на думку організаторів цього обстеження, мала допоміжне значення, виконуючи
роль контрольного запитання для визначення
національності, взятої в розумінні етнографічному [12, с. 19]. За переписом 1926 р. наголос робився на тому, що рідною мовою вважається та,
якою опитуваний краще володіє, а у 1937-му та
1939 рр. вказувалася мова, яку сам опитуваний
вважав рідною. Зважаючи на те, що мова є частковою ознакою належності до тієї чи іншої національності, постановка питання про рідну мову
сприяє виявленню асиміляційних процесів, за
обставин втрати особами певної національності
своєї мови і набуття іншої у ролі рідної.
В переписах 1920–30-х pp. найбільший комплекс питань стосувався зайнятості населення.
Підсумкові дані за цією ознакою мають особливе
значення для вивчення виробничої та професійної характеристики населення і, отже, соціальної структури суспільства. Ці питання зумовлюють визначення не тільки кількості тих чи інших
груп занять, а й можливість їх соціально-демографічної характеристики. Адже вивчення складу населення за статтю, віком, національністю,
сімейністю, проведене без соціального зрізу,
втрачає науково-практичне значення.
Основою принципу розподілу громадян за
заняттям було джерело засобів до існування,
тобто заняттям відзначали тільки ту роботу, яка
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відповідала зазначеному принципові. Проте,
як відомо, не кожне джерело засобів існування
може бути заняттям (наприклад, проживання
на утриманні держави або окремих осіб: пенсіонери, стипендіати та ін., якщо вони не мають
оплачуваної роботи). Отже, під заняттям, яке не
завжди збігалося з професією, розумілась робота, що фактично виконувалась на момент перепису і давала опитуваній особі заробіток або натуральний прибуток.
Ознаку наявності чи відсутності власних засобів до існування було покладено в основу поділу
населення на самодіяльне та несамодіяльне.
За програмами демографічних переписів 1920–
30-х pp., самодіяльними вважали осіб, які мали
самостійне джерело засобів до існування — заробіток, стипендію, пенсію тощо. Отже, до цієї категорії, крім осіб, що брали участь у виробничій
діяльності, входили пенсіонери, студенти, утриманці державних установ і т.д. Все ж характеристика лише самодіяльності не може повністю відобразити рівень залученості населення до сфери
виробництва. З цією метою серед осіб, які мають
самостійне джерело засобів існування, виділяють
категорію «економічно активне населення», меншу за число самодіяльного населення на кількість осіб, які мають власний прибуток, але не мають заняття (наприклад, пенсіонери, стипендіати
та ін.) [17, с. 104]. В такий спосіб можна з’ясувати
співвідношення між економічним «активом» та
«пасивом» суспільства.
Проблема визначення «соціально-класової»
структури у переписах 1920-х рр. вирішувалася шляхом постановки питання про становище
в занятті. З огляду на важливість таких даних,
воно ставилося з максимальною деталізацією,
про що свідчить перелік соціальних категорій
[18, Т. ХХ, с. 390–391; 18, Т. ХХVІІІ, с. 6; 13, с. 11;
16, оп. 336, спр. 900].
За переписами 1920-х pp., розподіл населення на соціальні категорії майже не змінювався.
Принципову різницю між соціальними категоріями становить спосіб застосування їх представниками власної праці – за наймом або поза
ним. За цією ознакою виділимо дві основні групи, серед яких перші, а саме робітники, прислуга та службовці, наймалися на роботу, а решта
були хазяями всіх рівнів та членами сім’ї, що
допомагали в занятті, працювали у власному господарстві. До останньої групи належать
і особи вільних професій, які мали приватну
практику.
Відмінність між робітниками та службовцями
зумовлювалась особливостями їх участі у виробничій діяльності. До робітників відносили осіб,
зайнятих безпосередньо виробництвом і переміщенням матеріальних цінностей чи доглядом
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за виробничими механізмами. За службовців
вважали осіб, участь яких у виробництві виражалась у формі нематеріальних послуг, пов’язаних
безпосередньо з виробництвом або з обслуговуванням населення [3, с. 12]. Іншими словами, до
службовців відносили осіб, які керували виробничим процесом, його технічним забезпеченням
та організацією, здійснювали облік та контроль
робіт, займалися зберіганням та розподілом продукту, охороною безпеки, здоров’я населення,
культурно-освітньою роботою та інше. Вже сам
перелік свідчить про те, що склад цієї категорії
за переписами 1920-х pp. був досить неоднорідним. Тому службовці підрозділялись на три категорії: старший, середній та молодший персонал,
а за переписом 1926 р. до цієї соціальної групи
було віднесено й особисту прислугу, яку у 1923 р.
виокремлювали. Це пов’язано з тим, що середній
та молодший персонал серед службовців і прислуга були схожі за складом, а їхні функціональні
обов’язки не вимагали високої кваліфікації і не
були пов’язані з інтелектуальною працею. Водночас оперування даними про старший персонал службовців не дасть точного уявлення про
динаміку кількості кваліфікованих спеціалістів,
оскільки за характером заняття та професійним
складом близькою до службовців була частина
представників іще однієї соціальної категорії –
особи вільних професій. За переписами 1920-х
pp., до них належали лікарі, адвокати, вчителі
та ін., які мали приватну практику, та служителі
культу. Отже, при розгляді питання про кількість
спеціалістів у народній освіті, охороні здоров’я і
т.д. слід брати до уваги їх число як серед службовців, так і серед осіб вільних професій.
Кілька соціальних категорій представляли
самостійних господарів, які мали виробництво
або надавали послуги. До них належали хазяї з
найманими робітниками, хазяї, що працюють
тільки з членами сім’ї, та хазяї-одинаки. Така
градація приватних підприємців дозволяє диференційовано охарактеризувати приватний
сектор, оскільки відмінності між різними групами його представників були досить істотними.
Головною соціальною ознакою, що розрізняла
ці групи, був ступінь підприємницької ініціативи, тобто рівень економічного розвитку їх господарств, який вимагав експлуатації чужої праці
або праці родичів чи передбачав ведення господарства самотужки. Відтак, до «буржуазних»
верств відносили тільки тих хазяїв, ведення
господарства яких вимагало використання найманої робочої сили. Проте, на наш погляд, суто
капіталістичний характер способу придбання
засобів до існування був властивий і групі рантьє
(за переписами, «рентьєрів»), які були віднесені
до категорії «інші самодіяльні». Націоналізація

великої промисловості ліквідувала прошарок
осіб, які жили на проценти від наданих ними
у позику грошових капіталів або на доходи від
цінних паперів (акцій, облігацій тощо). Проте
в період НЕПу в Україні було немало городян,
які жили на доходи від здачі у найм житлових
приміщень та спекулятивної торгівлі. Саме ці
особи і було віднесено до категорії «рентьєри».
Виокремлення цих соціальних груп дозволяє
встановити співвідношення між активною та пасивною частками «приватно-капіталістичних»
верств, особливо міського населення.
Наступну соціальну групу – хазяїв, що працювали тільки з членами сім’ї, – становили особи,
які вели господарство без застосування найманої робочої сили. До цієї категорії належали
власники кустарно-ремісничих підприємств,
закладів торгівлі та сільськогосподарські виробники. Близькою до категорії самостійних виробників була група «членів сім’ї, що допомагають
в занятті», яка являла собою осіб, зайнятих у
сільському господарстві, почасти торгівлі, та в
кустарно-ремісничій промисловості. За законодавством, членами сім’ї вважались винятково
родичі, що мешкали разом із хазяїном і спільно
вели господарство, не одержуючи за свою роботу плати в будь-якій формі.
Особливий інтерес викликає категорія хазяїв-одинаків, які хоч і належали до приватного
сектора, проте за характером виробничої діяльності значно відрізнялися від двох попередніх
категорій. До одинаків відносили осіб, що працювали без будь-якої допоміжної робочої сили.
Це були люди, що торгували, надавали послуги, виробляли продукцію як удома, так і на замовлення, але не наймаючись на певний строк.
Таким чином, цій соціальній категорії був властивий перехідний характер, оскільки межа між
самостійним виробником та робітником була
вельми нестійкою.
На середину 1930-х років соціальна структура
суспільства зазнала значних змін, у зв’язку з чим
і було внесено корективи до переписного листка.
За переписом 1937 р., проблему відображення
соціальної структури планувалось вирішити, як і
раніше, за допомогою питання про становище в
занятті. Але кінцевий варіант переписного листка видавався збіднілим – крім робітників, службовців та колгоспників, фіксувались лише одно
осібники, кустарі, особи вільних професій та
служителі культу й «інші нетрудящі елементи».
Отже, зник термін «самостійний хазяїн»; кооперованих і скооперованих кустарів розглядали як
одну групу; служителі культу було віднесено до
нетрудових елементів, на відміну від 1920-х pp.,
коли їх фіксували як осіб вільних професій, тобто як інтелігенцію.
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У 1939 р. при збереженні таких самих соціальних груп, як і в 1937 p., кустарі розділялися на
кооперованих і некооперованих, окремо фіксувалися робітники та службовці, які були членами колгоспів, серед колгоспників виокремлювались ті, що мали сільськогосподарське заняття,
та «інші». В результаті програма перепису 1939
р. була ширшою.
Адекватне відображення соціальної структури населення неможливе без аналізу відомостей
про його розподіл за галузями народного господарства. Для цього в програмах кожного перепису створювали спеціальні класифікаційні схеми.
Так, за міським переписом 1923 р. окремою
галуззю було виділено гірничу справу, але зовсім не фіксувались зайняті у будівництві [18, т.
ХХ, ч. 4, передмова]. За наступними обстеженнями, першу було включено до фабрично-заводської промисловості, а останню – виокремлено.
Схеми розробки даних щодо галузевої структури
за переписом 1926 р. та обліком 1931 р. збігалися [18, т. ХХVІІІ, с. 6; 13,с. ХVІІ]. Але публікації
останнього мають деякі переваги. Так, крім поділу за галузями праці, було запроваджено й
поділ робітників, службовців та молодшого обслуговуючого персоналу за основними галузями
виробництва. Наприклад, серед «інших видів
транспорту» виокремлювали водний, авіа- і автотранспорт, трамвай та інші види транспортних підприємств; у галузі «установа» виділяли
охорону громадського порядку та безпеки, науку, народну освіту та соцвиховання, медично-санітарну справу і ветеринарію, народний зв’язок,
господарські установи та ін. [13, с. ХVІІІ].
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Надстрімке зростання кількості міського населення вимагало розвитку соціальної інфраструктури. У матеріалах перепису 1939 р. це відобразилось у деталізації галузевої структури
зайнятих у сфері нематеріального виробництва.
Вперше було виокремлено такі галузі праці, як
житлово-комунальне господарство, охорона
здоров’я, освіта, які за попередніми обстеженнями об’єднувались у галузі «Установи». Водночас архівні матеріали перепису 1939 р. мають
перевагу над опублікованими у зв’язку з тим, що
саме в них відображено розподіл між зайнятими
на залізничному й іншому транспорті та зв’язку
[16, оп. 336, спр. 1048, арк. 38].
Отже, ліквідувати лакуни у вивченні соціальної історії зазначеного періоду, які значною мірою існують внаслідок незатребуваності системи
статистичних показників переписів населення
1920–30-х pp., можливо шляхом залучення до
наукового обігу їх підсумкових матеріалів. Водночас порівняльний аналіз публікацій підсумків
та архівних одиниць зберігання переконує, що
там, де є достатній обсяг публікацій, слід віддати
перевагу їм, а не архівним матеріалам, оскільки
залучення останніх, особливо 1930-х pp., ускладнюється майже повною їх відсутністю в архівосховищах України і, по суті, вони не є первинними матеріалами, а перемонтовані у комбінаційні
таблиці відповідно до програми переписів. Результати порівняння методологічних засад переписів 1920–30-х pp. свідчать про можливість
порівняльного аналізу статистичних підсумків,
що відповідає меті побудови динамічних рядів за
соціальними та демографічними ознаками.
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