
 



  

 

 

Жнива болю та скорботи 
Пам’ятаючи про трагiчнi подii 

(До Дня пам’яті жертв Голодомору) 

 
                                             А таiм, далеко у Москвi, 

                                             У хижому, похмурому Кремлi, 

                                             Тирани кривавий свiй бенкет справляли,  

                                             Вони оскалено торжествували: 

                                             «Не буде бiльше Украiнi на землi!» 

                                                                    Василь Симоненко 

 

 
        Чи не найтрагічнішою сторінкою у віковій історії нашої держави, 

чи не найбільшим в історії людства злочином влади проти 
українського народу був Голодомор 1932 – 1933 років в Україні. Як 
наслідок не природного, стихійного лиха, а соціальної політики 
держави штучно створений голод в Україні мав також і ідеологічне 
підґрунтя. Політична кампанія за виконання державного плану 
хлібозаготівель, у ході якої влада забирала в українських селян не 
тільки зерно, а й решту продуктів, проходила під гаслом боротьби 
проти куркульства, за ліквідацію його як класу. Війна більшовиків 
проти українства велась під прапором «боротьби з націоналізмом: у 
1933-му році на кордоні Росії з Україною стояли війська НКВС, щоб 
перешкодити українським селянам рятуватись від голоду переходом 
до Росії. А допомога, яку збирали українці на заході для братів зі 
сходу, опинялась в руках НКВСників. 

         Після Голодомору нові репресії завершили становлення 
компартійного тоталітаризму, а в національному – знищили все 
живе, що могло свідчити про національно-політичну окремішність 
українського народу, причому в усіх сферах життя. 

         Пам’ять про невинно убієнних хай завжди очищає, облагороджує 
наші душі, нашу думку, нашу свідомість. 

  Пом’янім їх усіх в молитві 
  Нині й довік



  

 



 

 

63.3(2Ук)  

К 23  

Кардаш П. Злочин. / Петро Кардаш. – К. : 

Фортуна, 2003. – 418 с.  

Мільйони українців за часи нашої історії поклали 

своє життя за свободу України. Їх подвиги ми 

мусимо пам’ятати. Іван Мазепа, Симон Петлюра, 

Степан Бандера, Роман Шухевич, світлини котрих і 

розповіді про котрих читач знайде на сторінках 

книги П. Кардаша «Злочин». 

 

63.3(2Ук) 
К 52 
   Клювак В. В., Куцинда В. І. Голгофа 
українського народу / В. В. Клювак, В. І. 
Куцинда. — Львів, 2008. — 264 с. 
   Запропонований збірник документів із фондів 
Державного архіву Львівської області, підготовлений 
Володимиром Клюваком, заступником директора 
архіву, членом Національної спілки журналістів 
України та В’ячеславом Куциндою, директором 

архіву, заслуженим працівником культури України, присвячений 75-й річниці страшної трагедії 
українського народу — Голодомору 1932—1933 років.  Перед читачем — друга спроба оприлюднення 
документів Державного архіву Львівської області за 1932 – 1934 роки, які до здобуття Україною 
незалежності зберігались у спецсховищах під грифом “Таємно”. Основу збірника склали матеріали 
галицької преси, інформаційні та аналітичні записки польської поліції, спогади очевидців і жертв 
злочину, подібного якому світова історія не знає. З глибини десятиліть долинають голоси визначних 
релігійних, політичних, громадських діячів, журналістів, простих людей-українців та “чужинців”. 
Автори-упорядники повністю зберегли мову оригіналів, що допомагає читачеві краще відчути дух 
часу і ніби доторкнутись до пожовклих від часу сторінок архівних документів. Для найширшого кола 
читачів. 



 

 

 
3.3(2Ук) 
В 383 
Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921 – 
1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947 : Злочини 
проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, 
О. М. Мовчах. – 2-е вид., допов. – К.; Нью-Йорк 
: Вид-во В.П. Коць, 2000. – 274 с. 
 

   
У книзі на основі архівних й опублікованих джерел та 
спогадів-свідчень людей розповідається вперше в 
Україні та світі однією книгою про три радянські 
голодомори, їх причини і наслідки. 
 

 
 

 
 

63.3(2Ук) 
К64 
   Конквест Р. Жнива скорботи [Текст] : 
радян. колективізація і голодомор : пер. з 
англ. / Р. Конквест ; літ. оброб. та ред. С. 
Васильченка, О. Вітрученка, Ю. Медюка. — К. 
: Либідь, 1993. — 384 с. : 4 арк. фотоілюстр. 
 
  Колективізація і Голодомор 1929-1933 рр. — ця чи не 
найжахливіша соціальна катастрофа минулого 
століття призвела до більших жертв, ніж перша 
світова війна. То й була справжня війна радянського 

режиму проти власного народу, відлуння якої чутно й дотепер.«Жнива скорботи» — переконлива 
спроба відтворити для широкого загалу якомога повнішу картину цієї трагедії.  Автор книжки — 
один із найвідоміших західних дослідників радянської історії Роберт Конквест писав її тоді, коли не 
тільки в колишньому СРСР, а й багатьма на Заході не визнавався навіть сам факт Голодомору. 
 
 
 
 
 

 

63.3(2Ук) 
Т 67 
    33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / 
Упоряд.: Л.Б.Коваленко, В.А.Маняк. – К. : 
Рад. письменник, 1991. – 584 с. 
   7 серпня 1932 року було видано постанову ВЦВК на 
РНК СРСР, названу в народі "законом про п’ять 
колосків". Вона передбачала за крадіжку колгоспної 
власності розстріл із конфіскацією майна чи 
позбавлення волі на термін не менше як 10 років.



 

 

 

 

63.3(2Ук) 

Г 61 

Голод 1932-1933 років на Україні: оч а 

істориків, мовою документів [ред. кол. Ф.М. 

Рудич, І.Ф. Курас, М.І. Панчук та ін.]. – К. : 

Політвидав України, 1990. – 605 с. 
    Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і 

«закритих» сторінок історії українського народу – 

голодові 1932-1933 рр. У статях вчених висвітлюються 

соціально-економічні та моральні аспекти здійснення в 

республіці сталінської політики колективізації та 

хлібозаготівель, яка стала безпосередньо причиною 

продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду. 

 

 

 
63.3(2Ук) 
Г 61 

Голодомор 1932-1933 років в Україні: 
причини, демографічні наслідки, правова 
оцінка: матеріали міжнародної наукової 
конференції. Київ 25 – 26 вересня 2008 року 
/ відп. ред. І.Р. Юхновський. – К. : Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 
с. 
   Запропонована увазі читача книга є збірником 
матеріалів Міжнародної конференції. Збірник поділено 
на три розділи: політичні і соціально-економічні 
чинники Голодомору 1932-1933 років; масштаби і 
наслідки демографічної катастрофи 1932-1933 років в 
Україні; правова оцінка Голодомору 1932-1933 років як 
геноциду українського народу. 

 
 
 

63.3(2Ук) 
  К 90 

Кульчицький С.В. Голодомор 1932 – 1933 
рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С.В. 
Кульчицький. – К.: Наш час, 2008. – 424 с. 
   На підставі баг ьох документів і свідчень автор 
встановлює, що Голодомор 1932-1933 рр. в 
українському селі в собою результат замаскованої 

д хлібозаго вл  аральної акції з вилучення у селян 
сього ная го  продовольства.  х 

 кн  дове о, щ  Сталін застосував цю 
р тичну ак ю уації гострої кризи і голоду 

а ьох регіон х РСР, які були наслідком 
юваної емлр прискореної «революції згори».



 

 

63. (2Ук) 
 45 

   Мей  ж. «Ваші мертві вибрали мене…» / Джеймс 
Мейс. – К.: ЗАТ «Українська пресгрупа», 2008. – 672 

 
    Це перше в Україні видання основних праць відомого 
американського історика. Це аналітичний щоденник злетів і 
падінь, поразок і перемог молодої української держави. 
Наукова рецепція Голодомору Джеймса Мейса носить 
яскраво виражені ознаки пошуку суто політичних причин 
цього страхітливого явища. Лейтмотив книжки – 
конкретні питання політики, економіки, культури. Ці та 
багато інших актуальних питань розглядає автор книги, 
американець з українським серцем. 

 

63.3(2Ук) 
Н 43 
    Неживий О. Голодомори в Україні у ХХ 
столітті: навчальний посібник / О. Неживий. 
– К.: МАУП, 2007. – 328 с. 
Це перше видання автора  на основі аналізу 
голодоморів як методів управління суспільствами 
від найдавніших часів – покарання «невгодних» та 
«виховання» тих, хто вцілів, з метою 
беззастережного керування фізично та духовно 
зламаними спільнотами. На прикладі трьох 
голодоморів в Україні у ХХ столітті простежено дії 
організованої злочинності владних (СРСР) і світових 
прихованих структур. 

 
 
 
63.3(2Ук) 
Р 64 

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-
1933 років в Україні в документах ГПУ-
НКВД / відп. ред. В. Даниленко. – К.: ВД 
«Стилос», 2007. – 604 с. 
    У виданні представлено документи радянських 
органів державної безпеки – Державного політичного 
управління (ДПУ) та Народного комісаріату 
внутрішніх справ (НКВС), що містять дода ву 
архівну інформацію про причини, перебіг і н ідки 
найстрашнішої трагедії в українсь го народу 
ХХ століття – -1933 ро2 . Майже 70 

оків ці документи збе лись під грифа и 
крет сті.но



 

 

63.3(2Ук) 
К 960 
    Кушерець, В. Через терни – до України / 
Василь Кушерець, Василь Василашко; 2-ге 
вид., перероб. – К. : Знання України, 2012 . – 
152 с.  
Повернення до України через терни – це відкриття не 
лише «закритої» історії, але й вивчення нездоланності 
народу, що мав світову державу Київську 
Русь,захистив Європу від орд Батия,дав людству урок 
виживання у голодоморах і репресіях,створив 
демократичну незалежну державу.   Присвячується 
родинам,які пережили трагедію Голодомору 1932-1933 
років Науково-публіцистичне дослідження про невідомі 
раніше сторінки репресій 1937 року написане на основі 
Державного архіву СБУ і розраховане на різні верстви 
населення. 
 

 
 

 
 

 

      63.3 (2 Ук) 
М 62 
    Минуле України: відновлені сторінки / 
За ред.. І. М. Хворостяного. – К. : Наукова 
думка, 1991. – 280 с. 
Обличчям до забороненого і перекрученого – так можна 
виразити спрямування даного видання. Розкриття 
трагічних сторінок голодомору, репресій, таємних 
важелів пакту Молотова-Ріббентропа не можуть 
залишити байдужим жодного громадянина України. 



 

 



 

 

 


