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ВІДГУК 

офіційного опонента Боряка Геннадія Володимировича  

на дисертацію Гудзя Віктора Васильовича «Історіографія Голодомору 

1932-1933 років в Україні», представлену на здобуття наукового ступеня 

доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

 

Наукова проблема Великого голоду в Україні 1932–1933 років має 

надзвичайне суспільне значення, адже без осмислення цієї, без перебільшення, 

найбільш масштабної трагедії національної історії новітньої доби неможливе 

подолання політичної та ментальної спадщини тоталітарного минулого й 

розбудови держави, розвиток якої визначатимуть інтереси людини й 

усвідомлення поваги до людського життя як головної цінності. Важко навести 

іншу наукову проблему, яка була б настільки травматичною у колективній 

пам’яті суспільства. Ставлення до проблеми Голодомору стало своєрідним 

маркером національної ідентичності, а визнання або невизнання його як 

спеціальної політики винищення більшовицькою владою частини українського 

селянства стало синонімом визнання або невизнання злочинів комуністичного 

режиму проти людяності. Саме проблематика Голодомору стала політичним 

вододілом між прихильниками європейських цінностей, з одного боку, і 

прибічниками імперської радянської та нинішньої російської ідеології, з 

іншого. Водночас сьогодні, коли обсяг студій Великого голоду 1932–1933 років 

сягає понад 20 тис. різножанрових публікацій, стає очевидним, що дослідження 

історичних знань з проблеми однієї з найбільших гуманітарних катастроф 

людства відстають від емпіричного вивчення подій та обставин цієї трагедії і 

потребують ретельного історіографічного осмислення. 

Синтетичні історіографічні праці, прикладом яких є дисертація В. В. Гудзя, 

покликані не лише систематизувати й адекватно репрезентувати наявний 

науковий доробок з теми, але й виявити малодосліджені проблеми, дискусійні 

питання, найбільш перспективні для подальшого опрацювання джерельні 

ресурси, сегменти подієвої канви Голодомору тощо. 
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Наукова цінність і безумовне новаторство дисертаційного дослідження 

В. В. Гудзя полягає передусім у тому, що воно є першою спробою осягнути в 

академічному форматі історіографічного дослідження увесь гігантський корпус 

публікацій з проблеми Голодомору, накопичений за понад вісім десятиліть. Без 

перебільшення можна твердити, що дисертант наважився здійснити не просто 

науковий прорив у дослідженні теми (забігаючи наперед, зазначу, що спроба ця 

виявилася цілком успішною), але й громадянський і моральний подвиг. 

У відповідності до поставленої в роботі мети дисертантом сформульоване 

широке коло дослідницьких завдань. Формулювання об’єкту та предмет 

дослідження, окреслення його територіальних та хронологічних меж 

відповідають специфіці обраної теми. 

Загальна структура дисертації продумана та логічно вибудована за 

проблемно-хронологічним принципом. Назви розділів цілком адекватно 

відбивають зміст дослідження. При цьому розділ 5 («Окремі проблеми історії 

голодомору у працях сучасних українських науковців») сформований за 

проблемним принципом, позаяк саме українська історіографія має найбільше 

розмаїття теоретичних та емпіричних розробок теми, в тому числі на 

регіональному рівні. Текст дисертації складається зі вступу, шести розділів з 

висновками до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел та літератури (понад 2300 позицій).  

У першому розділі дисертант представив спеціальне синтетичне 

дослідження, по суті – історіографічний огляд історіографічних праць з теми 

Голодомору, визначивши при цьому загальний стан історіографічного процесу 

та особливості історіографічного доробку вітчизняних і зарубіжних науковців.  

Критично проаналізувавши історіографічні праці з історії «великого 

перелому» та Голодомору радянських та вітчизняних авторів, дисертант 

відзначив ідеологічну заангажованість перших і загалом невисокий 

методологічний рівень других. Водночас відзначено добротний фаховий рівень 

історіографічних студій Голодомору В. Васильєва, Л. Гриневич, Я. Калакури, 

Г. Капустян, Г. Касьянова, С. Кульчицького, К. Назарової та ін. Дисертант 

встановив, що в Україні на сьогодні дослідження Голодомору утвердилися як 
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окремий напрям історичних досліджень, представлений спеціальними 

монографіями та кваліфікаційними роботами; окреме місце автор відвів 

аналізові праць, присвячених творчій лабораторії провідних дослідників теми. 

До позитивних рис дослідження В. В. Гудзя безумовно слід віднести 

опрацьований у другому розділі (“Джерельна основа та методологія 

дослідження”) масштабний, складний і неоднозначний за структурою, 

видовими ознаками та інформаційним потенціалом джерельний масив, що є 

основою наукових студій Голодомору. Дисертантом аргументовано, що, попри 

сталінський «архівоцид» та інформаційну блокаду, у відкритому доступі 

залишалося чимало історичних джерел, які, в сукупності дають уявлення про 

політику центральної і республіканської влади, про процеси в українському 

селі на початку 1930-х рр. Автор показав, що після розпаду СРСР найбільше 

поповнення джерельної бази (шляхом виявлення та публікації джерел) 

відбулося в ході підготовки до відзначення 75-х роковин трагедії, коли, 

зокрема, в кожній області були опубліковані книги пам’яті жертв Голодомору 

(до речі, це багатотомне видання аналізується в дисертації лише конкретному 

регіонально-історіографічному вимірі, натомість як цілісний науково-

публіцистичний, дослідницько-документальний та довідковий проект-

мартиролог загальнонаціонального рівня воно не знайшло критичної оцінки на 

сторінках дисертації). Виявлено особливості формування зарубіжної 

джерельної бази з історії Голодомору в Україні. Наголошено, що з 1990-х років, 

внаслідок переміщення епіцентру археографічної роботи на пострадянський 

простір історіографічний корпус на Заході зазнав певних трансформацій: 

мемуари і спогади поступилися місцем спеціальним студіям, науковим 

форумам та іншим форматам вивчення і популяризації тематики Голодомору. 

В. В. Гудзь продемонстрував володіння комплексним методологічним 

інструментарієм історіографічної роботи, використавши загальнонаукові, 

спеціальні історичні методи та історіографічні підходи, які дають сукупний 

синергетичний ефект. Серед таких спеціальних засобів – історіографічний 

аналіз і синтез (культурологічний підхід), порівняльно-історіографічний метод, 
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герменевтичний підхід у біографічному методі, який дозволив кваліфіковано 

викласти власне бачення «історії історіографії у людському вимірі».  

Водночас у цьому розділі поняття джерельної бази трактовано, на мою 

думку, занадто широко. Передусім тут не зовсім коректно об’єднано поняття 

власне первинної джерельної бази, яка формувалася упродовж понад 80 років 

спочатку в архівах органів влади, установ і організацій, а згодом – у державних 

архівах, і вторинної, або актуалізованої джерельної бази, що паралельно 

вищезназначеним процесам також формувалася упродовж понад восьми 

десятиліть шляхом накопичення масиву археографічних публікацій архівних 

документів і наративних джерел. До цього багатокомпонентного масиву автор 

долучає категорію “історіографічні джерела”, яка в контексті дослідження мала 

б застосовуватися, на мою думку, виключно до монографічних досліджень та 

наукових статей з проблеми Голодомору, але аж ніяк до документальних 

видань та публікацій наративних джерел. Далі під категорію джерельної бази 

автор підводить науково-бібліографічні довідники; камерально-археографічні 

публікації – анотовані переліки документів та довідники хронікального 

формату; архівознавчі та джерелознавчі розвідки, огляди окремих видів джерел; 

збірники матеріалів наукових конференцій; історичну белетристику, 

підручники тощо. Також не зовсім вмотивованим, на мою думку, є: включення 

до цього розділу російського археографічного доробку 1990-х – 2000-х рр., 

адже це – категорія зарубіжної історіографії, хоча автор аргументує свою 

позицію, говорячи про “спільний археографічний контекст” (с. 186); залучення 

матеріалів російсько-українського діалогу з проблематики голоду в першій 

декаді ХХІ ст., які автор називає “історичним джерелом” (с. 191), хоча по суті 

це є скоріше історіографічне джерело. В результаті такого поєднання 

різновидових і різножанрових матеріалів, а також, через стислі обсяги розділу, 

очевидно, продиктовані архітектонікою дослідження, дисертант лише побіжно 

окреслив низку важливих питань, а деякі проблеми виявилися взагалі 

маргіналізованими.  

Передусім не вдалося ретельно артикулювати одну з базових причин 

болісних і не завжди результативних пошуків істориками відповідей на 
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поставлені дослідницькі питання. Маю на увазі деформацію первинної 

джерельної бази, катастрофічне для історичної науки вихолощення і фізичне 

винищення окремих сегментів урядових архівів міжвоєнної доби. Хоча про 

архівоцид як державну політику з навмисного винищення певних категорій або 

груп архівних документів автор побіжно згадує (с. 183, 186).  

Археографічний доробок російських істориків є безумовно важливим 

сегментом джерельної бази, адже представляє її верхній, надзвичайно 

інформативний рівень. Але при цьому дослідники мають пам’ятати про 

політичне завдання, що його виконували російські археографи (принаймні, з 

2000-х рр.). Вони просто змушені були відповідати на археографічні публікації 

в Україні. Згадуючи лише побіжно про ключовий документ для розуміння 

політичної заангажованості російських істориків, що у січні 2007 р. надійшов 

до державної архівної служби України, дисертант, очевидно, не мав можливості 

ознайомитися з його повним текстом (представленим, зокрема на сайті 

“Історичної правди” і веб-порталі Інституту історії України НАН України). 

Нагадаю, йдеться про План-проспект збірника документів “Голод 1932–

1933 рр. в СРСР”, опрацьований В. Кондрашиним, із скандальною 

рекомендацією підбирати документи “таким чином, аби була видна трагедія 

всього радянського селянства, без акценту на Україну”; “враховуючи 

український фактор”, підібрати документи “з таким розрахунком, аби вони 

доводили універсальний характер хлібозаготівель”, особливу увагу присвятити 

виходу з кризи: “зміцненню трудової дисципліни в колгоспах” та розмірам і 

термінам насіннєвих і продовольчих позик. Загалом оцінки археографічного 

доробку російських істориків у дисертації є дещо непослідовними. Критикуючи 

методологічні засади їхніх археографічних практик і їхню політичну 

заангажованість, автор водночас з надмірним, як здається, пієтетом пише про 

“значні досягнення російської історіографії”, “найбільшу заслугу у виданні 

фундаментальних збірників документів періоду аграрної революції” тощо 

(с. 943). Непослідовності в оцінках новітнього російського археографічного 

доробку можна було уникнути, якби автор врахував, по-перше, його 

“персональний” вимір, а, по-друге, подав би періодизацію історії його 
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формування, виділивши у ній кілька періодів, наприклад: 1) 1990–і рр.; 2) 

початок – 2000-х рр. – середина 2000-х рр.; 3) друга половина 2000-х – 2010-і 

рр.; 4) 2014–2019 рр. 

Специфічний, дуже розгалужений і потужний сегмент джерельної бази 

становлять Інтернет-ресурси з проблеми Голодомору. Це численні проекти 

онлайнових публікації документів та довідників, документальних виставок до 

роковин Голодомору, текстових та мультимедійних публікацій усних свідчень, 

формування електронних архівів і спеціальних бібліотек. Неодноразово 

використовуючи електронні версії традиційних публікацій (особливо – 

зарубіжних, відповідно – малодоступних у традиційному книжковому форматі), 

автор не виокремив спеціальні (тематичні) Інтернет-ресурси як самостійне 

джерело, що мало б бути піддано джерелознавчому та історіографічному 

аналізові. На сьогодні специфічних видових ознак набувають різні категорії 

дотичних електронних архівів і бібліотек. Серед ключових для дослідження 

Голодомору – Електронний архів Голодомору на порталі Інституту історії 

України НАН України (його попередня версія, виставлена на національному 

архівному порталі була успішно використана автором).  

Значення Інтернет-ресурсів з проблеми Голодомору як наукового, так і 

освітнього й публіцистично-просвітницького характеру, увиразнюється, якщо 

взяти до уваги маніпуляції з ними у 2010–2013 рр., зокрема, видалення на 

догоду політичному режиму потужного масиву джерел з веб-сайтів низки ОДА 

та державних архівів областей України; таємниче зникнення значного 

онлайнового масиву (бл. 2000 свідчень очевидців), створеного під патронатом 

Президента Віктора Ющенка на веб-сайті Міжнародного благодійного фонду 

“Україна 3000”. Автор згадав про вилучення інформації про Голодомор з 

президентського сайту після приходу до влади В. Януковича (с. 743), але не 

пішов далі і не зауважив більш важливі – невідтворні по суті – лакуни в 

регіональних масивах мережевих ресурсів з проблеми Голодомору. 

Поза спеціальною увагою дисертанта залишилися також Матеріали до 

реєстру меморіальних фондів (2006–2008), сконцентровані на національному 

архівному порталі (це спеціалізований анотований довідник по регіональних 
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сегментах умовного зведеного “Архіву Голодомору”), що підсумовує 

подвижницьку роботу архівістів України з опрацювання і оприлюднення 

дотичних масивів документів в контексті підготовки до 75-х роковин Великого 

Голоду. 

Автор неодноразово посилається у різних контекстах та під різними 

назвами на унікальний новаторський проект Українського наукового інституту 

Гарвардського університету, що розробляється спільно з академічними й 

іншими науково-дослідними інституціями України. Йдеться про проект 

“МАПА. Цифровий атлас України”, основу якого складає серія інтерактивних 

карт, створених із застосуванням ГІС-технологій. Дисертант по суті оминув 

його увагою, зупинившись лише на початковій стадії розроблення – 2012-му 

році (с. 143). Натомість за останні роки проект МАПА набув рис потужного 

мережевого ресурсу, що має непересічне наукове значення, адже інтерактивні 

карти дозволяють “накладати” шарами різнородні дані, встановлювати 

несподівані зв’язки і взаємозалежності між ними, тобто проводити унікальний 

аналіз низки параметрів і в такий спосіб формулювати нові дослідницькі 

завдання, що стають стимулом для перспективних досліджень Голодомору. 

Очевидно, завдання спеціального аналізу усіх зазначених ресурсів залишаються 

перспективними викликами для подальших студій дисертанта. 

Представлений у другому розділі джерелознавчий аналіз масиву 

конкретних публікації загалом можна вважати хоча й достатнім, але побіжним, 

а узагальнюючі висновки стислими (с. 247–250); останні не охоплюють навіть 

усіх видів джерел, наведених у списку використаної літератури. 

Зокрема, це стосується фото- і кінодокументів. Проблема іконографії 

Голодомору сьогодні лише визріває в академічному вимірі, тому не дивно, що 

дисертант не зупинився на ній детальніше, але водночас на браку серйозних 

наукових студій у цій сфері і як наслідку – грубих прорахунках в ілюструванні 

трагедії 1932–33 рр. фото- і кінодокументами 1920-х рр. з Поволжжя, що 

надзвичайно активно експлуатуються вже не одне десятиліття, особливо 

представниками комуністичної історіографії та іншими антиукраїнськими 

силами, у дисертації варто було б наголосити. Як приклад можна навести т. зв. 
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справу Дугласа Тоттла – публікацію в Торонто у 1987 р. під прізвищем 

канадського журналіста пропагандистської антиукраїнської книжки “Fraud, 

Famine, and Fascism: The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard” 

(“Шахрайство, голод та фашизм: Міф про геноцид України від Гітлера до 

Гарварду”). Розділ “Famine Photographs. Which Famine?” (“Фотографії голоду. 

Якого голоду?”), у якому йшлося про некоректне використання саме 

фотодокументів початку 1920-х рр. про голод у Поволжжі, став однією з 

ключових ланок у ланцюгу аргументів для звинувачення українського Гарварду 

у “шахрайстві”. 

Насамкінець ще одне застереження щодо джерельного розділу. Звісно, у 

широкому сенсі усе, про що тут йдеться, становить масив історіографічних 

джерел, але ця дефініція, на мою думку, не завжди коректно застосовується 

саме тут, особливо, якщо врахувати, що в наступних розділах ретельно 

аналізуються власне історіографічні джерела, тобто праці дослідників 

Голодомору. 

У третьому розділі роботи простежено процес зародження і становлення 

історіографії голоду в Україні 1932–1933 рр. на Заході і в Радянському Союзі у 

30-х – 80-х роках ХХ ст. Дисертант вперше встановив, що ще у 1930-х рр., які, 

зазвичай розглядаються лише як період накопичення джерельної бази, за 

кордонами СРСР фактично почалася теоретична розробка історії Голодомору у 

його інтенціональній версії. Відзначено, що у 60-х роках була науково 

оформлена і функціональна версія голоду в СРСР 1932–1933 рр., яка 

пояснювала катастрофу ненаміреними діями влади з реалізації амбітних 

економічних планів. Цей розділ багатий на цікаві і тонкі термінологічні 

спостереження (застосування поняття геноциду, Великого голоду), уможливлені 

широкою ерудицією автора та його прискіпливим аналізом величезного масиву 

публікацій. 

Дисертант слушно наголосив, що радянська історична література 

здебільшого недооцінюється сучасними істориками, хоча має не лише 

джерельне (в сенсі запровадження широкого фактографічного матеріалу, 

базованого на архівних джерелах), але й історіографічне значення. Переконливо 
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констатовано, що найбільш плідним для радянської історіографії був період 

хрущовської «відлиги». Тоді історики-аграрники зауважували: здійснювалися 

надвисокі заготівлі, невиплата трудоднів, репресії, блокада «чорнодошкових» 

сіл, що викликало «продовольчі труднощі» (І. Слинько); колгоспів позбавлено 

не лише продовольчого зерна, а й насіння та фуражу (П. Гудзенко та ін.). Втім, 

як зазначає дисертант, згодом, у 70-х – першій половині 80-х рр. більше правди 

про Голодомор розповіли не цензуровані історики, а письменники, які 

змалювали вражаючі картини людомору в Україні.  

Інноваційний характер має виокремлення дисертантом 4-х підрозділів для 

історіографічного осмислення процесів, що відбулися в світовій історіографії 

Голодомору на короткому хронологічному відтинку другої половини 80-х 

років. У них проаналізовано розробку Дж. Мейсом і Р. Конквестом та їх 

послідовниками теоретичної конструкції Голодомору як складової геноциду 

українського народу та спроби спростування тоталітарної концепції істориками 

і політологами, які доводили ненавмисний характер голоду 1932–1933 рр. в 

СРСР та відсутність у ньому будь-якого національного спрямування. 

Проведено також компаративне дослідження розробки теми Великого голоду у 

цей період українськими та російськими істориками, внаслідок чого виявлено 

принципові розбіжності у тлумаченні його причин і характеру.  

У 4-му розділі «Концептуальні інтерпретації та регіональний вимір 

сучасної української історіографії Голодомору» В. В. Гудзь поєднав 

характеристики персонального внеску у розробку теорії Голодомору провідних 

українських фахівців та доробку дослідників цієї теми на регіональному рівні. 

Зокрема, дисертантом чітко концпетуалізовано позиції провідних 

представників «канонічної» версії Голодомору – С. Кульчицького, В. Марочка, 

Ю. Шаповала. Досліджено також аргументацію дослідників ліберально-

ревізіоністського і комуністичного таборів Г. Касьянова, В. Солдатенка, 

Г. Ткаченка та ін. Встановлено, що С. Кульчицький першим в Україні 

прокладав широкий шлях до історичної істини та історичної пам’яті для 

наукової і громадянської спільноти, на якому, власне, і формується сучасний 

стрижневий науковий дискурс з теми Голодомору. Головний висновок про те, 
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що український голод був геноцидом, вчений висловив ще у 1990 р., і відтоді 

не відступав від цієї позиції, але уточнив, що сталінський «нищівний удар», 

яким було блоковано села і вилучено в селян продовольство, припав на січень 

1933 р.  

Щодо публікацій українських опонентів геноцидної концепції 

Голодомору, то автор дійшов висновку, що передусім їм бракує предметних 

досліджень причин і обставин трагедії народу. Окрім того, більшість 

прибічників не геноцидної версії голоду оперують скоріше ідеологічними, ніж 

науковими конструктами і спрямовані на критику української політики 

національної пам’яті. 

В результаті дослідження регіональних студій Голодомору В. В. Гудзь 

дійшов висновку, що, попри існування численних місцевих оглядів 

регіональної літератури, відсутні дослідження, де б давався інтегрований 

компаративний аналіз такої літератури з історії Голодомору в національно-

територіальному, внутрішньо регіональному та локальному історичному 

просторі. Підтверджено, що в тих областях республіки, де у 1930 р. був 

сильний опір колективізації і розкуркуленню, репресії лютували найбільше. 

Відповідно і смертність від людомору в УСРР 1932–1933 рр., на відміну від 

інших радянських голодовок, найбільше вразила не південні зернові регіони, а 

Київщину і Харківщину, куди входило кілька нинішніх областей.  

Загалом, як встановив В. Гудзь, регіональні студії Голодомору 

відзначаються емпіризмом, насиченою фактологією, базованою на місцевих 

архівах, великою питомою вагою джерел усної історії, що надає основу для 

подальшої розробки теми, як у царині мікроісторії, так і компаративних 

синтезних студій з охопленням усієї території тодішніх областей УСРР.  

Надзвичайно виразним є п’ятий розділ роботи, в якому дисертант 

дослідив окремі теоретичні аспекти історії Голодомору, застосувавши 

проблемний підхід. Дослідником виділено шість умовних тематичних блоків, 

які охоплюють наступні питання: 1) передумови і причини Голодомору; 2) 

організатори і виконавці злочину, мета і мотиви; 3) хронологічні рамки, 
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механізми і обставини; 4) демографічні та інші наслідки; 5) історико-

правовий вимір; 6) боротьба за правду про Голодомор.  

Дисертант переконливо дослідив, що прибічники концепції Голодомору 

як геноциду українського народу (В. Васильєв, Г. Єфіменко, C. Кульчицький, 

В. Сергійчук, Ф. Турченко, Ю. Шаповал та ін.) виводять передумови 

Голодомору з ідеологічних засад більшовизму, природи тоталітарної держави 

та методів її самозбереження, одним із яких був терор голодом 1932–1933 рр. 

Частина дослідників (C. Білокінь, В. Верстюк, П. Панченко, Б. Хорошун та ін.) 

розглядали Голодомор в контексті системної національної політики Кремля в 

розширених хронологічних рамках.  

Виявлено, що більшість науковців називають головним винуватцем 

Голодомору Сталіна, який із наближеними членами Політбюро ЦК ВКП(б) 

спрямовував і контролював «нищівний удар». Його вину, пропорційно до рівня 

прерогатив, поділяла номенклатура, – від В. Молотова і Л. Кагановича до голів 

сільрад, секретарів партосередків та активістів, насамперед «буксирів», яких 

О. Майборода назвав колабораціоністами. Відтак, представники 

комуністичного і проросійського таборів в українській історіографії заявляли, 

що голод в СРСР стався через недобір врожаю, зловживання місцевої влади і 

розкрадання зерна, у яких були винні і самі українці.  

Важливе значення для розуміння відмінностей між голодом і 

Голодомором займає розглянуте В. Гудзем питання визначення українськими 

науковцями часу і засобів творення Голодомору. Встановлено, що більшість 

істориків обмежується констатацією рамок Голодомору 1932–1933 роками або 

їх конкретизацією з листопада 1932 до вересня 1933 р.  

Дисертант простежив дискусії вітчизняних науковців про обсяги 

смертності та різновиди соціокультурних травм, яких зазнав український народ 

під час і після Голодомору. Демографічні наслідки голоду були уточнені після 

обнародування в роки «перебудови» матеріалів «репресованого» перепису 

населення СРСР 1937 р. та з удосконаленням методики підрахунків, але 

залишаються предметом гострої дискусії. Дані C. В. Кульчицького, який ще у 

1990 р. визначив 4,5–4,8 млн смертей від голоду в Україні, узгоджуються з 
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пізнішими результатами досліджень Інституту демографії та соціальних 

досліджень НАНУ. Додаткові джерела демографічної статистики, що їх 

пропонують врахувати В. Марочко і В. Сергійчук, ймовірно, можуть додати до 

мартирологу української Голгофи десятки тисяч людей, але не мільйони. 

Дисертант справедливо зауважив, що після прийняття Верховною Радою закону 

про Голодомор як геноцид стрімко наростає кількість і якість досліджень 

всього спектру наслідків цієї гуманітарної катастрофи, яка мала сукупний 

кумулятивний ефект і породила постгеноцидне суспільство (Дж. Мейс). 

Дослідники були одностайні в тому, що вплив Голодомору 1932–1933 рр. 

порушив глибинні пласти духовності, традиційної культури, релігії, соціальної 

психології, національного менталітету.  

Водночас, повертаючись у цьому контексті до джерелознавчої складової 

дисертації, слід зауважити, що демостатистичні джерела та їхній аналіз були 

дещо маргіналізовані дисертантом. Загалом й історіографічний блок, 

пов’язаний з новітньою дискусією щодо числа жертв Голодомору (підкреслю: 

дискусією тепер уже всередині табору, здавалося, б однодумців!), прописаний 

автором не надто ретельно. Парадоксально, але невизнання професійними 

вченими завищених даних (7–10 млн жертв), що активно функціонують у 

медійному просторі, стало підставою для звинувачення їх у прихильності до 

концептів російських істориків і ледь не в українофобії. І хоча доробок групи 

українських демографів (О. Гладуна, Н. Левчук, О. Рудницького, та ін.) під 

керівництвом американського дослідника О. Воловини ретельно аналізується у 

роботі, як і аналіз здобутків їхніх опонентів (В. Сергічука, В. Марочка, 

В. Борисенко, О. Стасюк та ін.), автор оминув увагою останню, надзвичайно 

важливу для розуміння дискусії про демографічні втрати з точки зору 

методології і концептуальних підходів (а головне – з точки зору блискучого 

аналізу демостатистичних джерел) публікацію Н. Левчук “До питання про 

"старі" та "нові" підходи до оцінки втрат населення України внаслідок 

Голодомору 1932–1933 рр.” (“Український історичний журнал” 2018, № 2). 

Упродовж кількох останніх років ця дискусія, що балансує на межі скандалу в 

науковому середовищі, набула безпрецедентної гостроти і вже спровокувала 
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серйозний розкол в академічному співтоваристві, залишивши позаду, 

затьмаривши собою і просто згорнувши багато інших актуальних проблем 

досліджуваної теми. На цьому варто було б наголосити спеціально.  

Залишається дискусійною оцінка фахівцями відповідності Голодомору 

статті 2 Конвенції ООН 1948 р. про геноцид: М. Антонович, В. Василенко, 

Л. Лук’яненко вважають, що в цьому документі є і перелік груп – об’єктів 

геноциду, і геноцидних дій, спрямованих проти якоїсь із них, тоді як 

Є. Захаров, В. Марочко, C. Кульчицький апелюють до факту вилучення з 

Конвенції, за наполяганням СРСР, категорій соціальних і політичних груп, що 

ускладнює її застосування до української катастрофи. Багато розмірковуючи 

довкола внеску автора концепції геноциду Рафаеля Лемкіна і першовідкривача 

й публікатора його промови «Радянський геноцид в Україні» (1953) Романа 

Сербина, дисертант впритул наблизився до простого і очевидного висновку (але 

так і не зробив його) щодо Голодомору як геноциду: якщо автор концепції 

геноциду прямо визнає Голодомор в Україні 1932–1933 рр. класичним зразком 

геноциду, то продовження дискусії, чи був Голодомор геноцидом з точки зору 

відповідності або невідповідності ст. 2 Конвенції ООН 1948 р. до певної міри 

втрачає сенс. Навіть за наявності нюансів у дефініціях і різночитаннях, 

пов’язаних, зокрема із тиском СРСР при оформленні остаточної редакції 

Конвенції, із трактуванням прикметників “національний” та “етнічний” на 

Сході і на Заході Європи та іншими обставинами, висновок має бути 

однозначним. 

В окремому підрозділі В. Гудзь проаналізував рефлексії вітчизняних 

науковців на боротьбу за правду про комуністичний геноцид в Україні, 

замовчуваний в Радянському Союзі маловідомий у світі і забріхуваний в 

сьогоднішній Російській Федерації. Дисертант дійшов висновку, що 

дослідження багатолітньої боротьби за правду про Великий голод в Україні, 

розпочате діаспорою, набрало значних масштабів у незалежній Україні і 

набирає темпів та популярності за кордоном.  

У шостому розділі дисертації В. Гудзь спершу проаналізував англомовні 

студії радянського голоду1932–1933 рр., що становлять істотну частку світової 
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історіографії Голодомору. Відзначено, що Р. Девіс, C. Віткрофт, М. Таугер та 

їх однодумці з ревізіоністського табору недооцінили роль суб’єктивного 

чинника у функціонуванні сталінської державної моделі. Проте, як наголосив 

дисертант, з виходом у світ у 2010-х роках монографій Н. Наймарка, 

Т. Снайдера, Е. Епплбом та інших дослідників і публіцистів, по-перше, 

розвинуто ідеї «геноцидної» концепції голоду 1932–1933 р. По друге, 

розширено підхід до проблеми в історичному та політичному вимірі в контексті 

серії сталінських геноцидів різного виду в СРСР та в більшій географічній 

площині. По-третє, продовжено практику інтеграції проблеми Голодомору як 

геноциду у світовий інтелектуальний простір в історичному та юридичному 

контексті. 

Окремий підрозділ відведено дисертантом для дослідження розмаїтого і 

водночас дискретного масиву європейських студій Голодомору. При цьому 

застосовано як компаративний, так і проблемний підхід, внаслідок чого 

встановлено, що питання про голод в Україні 1932–1933 рр. найбільше і 

найраніше серед європейських країн дискутувалося між французькими і 

німецькими радянологами. Виявлено також тенденцію внутрішньої 

консолідації наукового загалу тієї чи іншої країни на засадах єдиної 

домінантної концепції. Так, французькі, італійські, португальські, польські 

історики, як правило, обстоюють інтенціональну версію Голодомору, в той час 

як німецькі – функціональну. Ще однією прикметною рисою є спрямованість 

науковців на вивчення долі своїх одноплемінників, що компактно проживали в 

Україні в роки Голодомору: німців, румун, поляків, євреїв, болгар та інших.  

Розглядаючи літературу діаспори, дисертант відзначив, що більшість 

сучасних дослідників теми з кола української еміграції, як-от Т. Гунчак, 

Л. Мельничук–Морган, Г. Мокрушина, Р. Сербин, Ф. Сисин та ін., вважають, 

що у 1932–1933 рр. Сталін намагався підірвати потенціал двох ворожих 

комуністичному режиму елементів: вільного селянства в цілому та української 

нації. Протягом новітнього періоду українська зарубіжна історіографія голоду 

залишалась майже одностайною у своїх підходах до оцінки явища Голодомору 

як однієї з ланок геноциду українського народу.  



 15 

Дисертантом проведено також комплексне дослідження наукового 

наративу з теми Великого голоду, нагромадженого у Російській Федерації. 

Дисертант дійшов висновку, що з часів перебудови для російських істориків 

лишається засадничим наступне методологічне положення: організований 

голод відбувся у зернових регіонах СРСР, без розрізнення національностей і 

тому мав загальнодержавний розмах і антиселянський характер. У середині 

2000-х років російська версія всесоюзного голоду зазнала деякої модернізації – 

відбулося зміщення мейнстріму студій у бік критики геноцидної концепції 

голоду, яка вилилася в окремий напрямок дослідження на чолі з 

В. Кондрашиним. Але, як свідчить аналіз В. Гудзем російської літератури, 

влада Російської Федерації для своєї легітимізації продовжує експлуатувати 

радянські історичні міфи, що політизує і дослідження Голодомору.  

Автореферат дисертації загалом відповідає основним положенням 

дисертаційного проекту. У ньому відображено основні наукові результати, 

отримані в процесі дослідження, та їх апробацію, визначено ступінь новизни 

роботи, представлено авторські висновки та рекомендації.  

Дисертація є самостійно виконаним і завершеним дослідженням. Основні 

його положення та висновки викладені в одноосібній монографії (67 др. арк.), 

21 науковій статті у виданнях, що внесені до переліку наукових фахових видань 

України, а вісім з них – у виданнях, які паралельно включені до міжнародних 

наукометричних баз. Ще п’ять публікацій побачили світ у зарубіжних наукових 

виданнях, 19 наукових публікацій додатково відображають результати 

дослідження. Кінцеві висновки, сформульовані дисертантом, підпорядковані 

меті й науковим завданням роботи, а історіографічні оцінки доробку тих чи 

інших авторів є цілком коректними і науково обґрунтованими.  

Природно, що будь-яка наукова робота не може бути бездоганною, а 

особливо настільки масштабна й синтетична праця, якою є дисертація 

В. В.  Гудзя. Тож окрім зазначених вище застережень та зауважень відзначу 

наступні моменти. 

Намагаючись дослідити голодоморні студії в перехресному розрізі – на 

основі концептуальних, хронологічних та геокультурних підходів, – дисертант 
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разом з тим виявив певну непослідовність: проаналізував сучасну українську 

літературу ще й у персональному вимірі (розділ 4) та у проблемному вимірі 

(розділ 5: дослідження причин, винуватців, обставин, наслідків, дефініцій подій 

1932–33 рр., їх замовчування тощо). Видається цілком вмотивованим 

застосувати ці підходи також і до аналізу зарубіжної літератури. 

Певним упущенням автора є також обмеження в підрозділі 6.4. 

«Голодомор в Україні 1932–33 років у науковій літературі Російської 

Федерації» кола досліджень однією країною, в той час як публікації з теми 

Голодомору з’являлися і в інших пострадянських країнах, що власне, і 

продемонстрував автор, звернувшись у вказаному підрозділі також до доробку 

білоруських дослідників (с. 940–943).  

До числа дискусійних питань можна віднести проблему т. зв. 

ревізіонізму. Дефініція, що нею активно послуговується автор на окреслення 

відмінних від україноцентричної концепції Голодомору позицій, на мою думку, 

тут працює не зовсім коректно. Ревізувати, переглянути можна те, що вже є 

усталеним у даній конкретній історіографічній традиції або в певному 

історіографічному середовищі. А російська історіографія (з деякими нюансами) 

просто продовжує заперечувати навмисний (інтенціональний) і свідомий 

характер політики знищення селянства, як раніше радянська історіографія 

заперечувала голод як такий, а потім штучний характер голоду, коли змушена 

була визнати, що голод таки мав місце. Тобто, російська історіографія не 

переглядає радикально своїх поглядів, вона просто пристосовується до 

концептуальних і фактографічних здобутків світової історіографії, і в цьому 

сенсі вона не може вважатися ревізіоністською. Втім, повторюю, це питання 

залишається дискусійним. 

У роботі зустрічаються певні редакційні неточності, не зовсім коректні 

дефініції та невдалі вислови. Так, уже в анотації автор твердить, що визначив 

“здобутки і недоліки світової історіографії Великого голоду” (с. 2). Будь-який 

науковий доробок у дослідженні проблеми є поступом, прирощенням 

наукового знання (якщо не про конкретну проблему, то як мінімум – про її 

дослідника), а відтак може кваліфікуватися як доробок. Тому, на мою думку, в 
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історіографії не може бути недоліків, можуть бути оцінки, які розходяться з 

нашими оцінками, або концепції чи тези, яких ми не поділяємо. 

До стилістичних огріхів можна віднести деякі прикрі повтори, зокрема 

ситуація довкола одіозної книжки, виданої під прізвищем канадського 

журналіста Д. Тоттла, майже дослівно повторюється у різних розділах і різних 

контекстах не менше дев’яти разів (с.19, 21, 59, 74, 233, 400, 419–425, 749, 867). 

Не менш прикрими є помилкова назва ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; 

трактування “фотодокументів Олександра Вінербергера” і “світлин з архіву 

кардинала Теодора Інніцера” як двох різних зібрань (с. 140). Звісно, цей ряд 

дрібних упущень можна було б продовжити; водночас слід зауважити, що 

автора до певної міри виправдовує специфіка, формат i масштабність 

дослідження, чого не слід забувати, прискіпливо аналізуючи дану працю. 

 Аж ніяк не зайвими виявилися б у роботі і бібліометричні параметри, які 

можна було б опрацювати у вигляді додатків. Опрацьований автором 

величезний бібліографічний масив, що на сьогодні становить бл. 20 тис. 

позицій, можна було б представити у вигляді низки таблиць і діаграм, 

унаочнивши передусім співвідношення у цьому доробку масивів наукових і 

науково-популярних та публіцистичних публікацій; монографічних публікацій, 

науковий статей та інших публікацій малого жанру; встановивши питому вагу у 

ньому публікацій у серійних та періодичних виданнях; публікацій в 

електронних ЗМІ; публікацій архівних документів та усноісторичних матеріалів 

(до речі, питання щодо кількісного співвідношення цих та інших груп 

публікацій так і залишилося відкритим). Зрештою, опрацювання автором 

бібліометричних показників дало б можливість ретельно простежити динаміку 

інтенсивності вітчизняних та зарубіжних публікацій з теми Голодомору 

упродовж десятиліть; змістовні, структурні, видові, регіональні та інші 

характеристики історіографічного процесу; глибше усвідомити його зв’язок із 

відповідним суспільно-політичним контекстом, певні глибинні нюанси не пише 

глобального історіографічного процесу, але і його регіональних сегментів, ну, і 

зрештою, підкріпити, уточнити або й спростувати деякі власні спостереження й 

висновки. 
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Насамкінець, оскільки дисертацією є монографія, дозволю собі 

висловити основну претензію до монографії дисертанта: у ній відсутні 

покажчики. Наявність бодай іменного індексу значно підвищила б рівень 

культури оформлення результатів такого масштабного академічного 

дослідження, яким, повторюю, є дисертація В. В. Гудзя. 

Зрозуміло, усі висловлені зауваження мають рекомендаційний характер і 

не впливають на загальну високу оцінку роботи. Дисертація Віктора 

Васильовича Гудзя становить вагомий внесок у дослідження історії 

Голодомору в цілому і наукової рефлексії на цей феномен, зокрема. Основні 

положення дисертаційного дослідження, висновки та рекомендації, 

сформульовані автором, містять суттєву наукову новизну, достатньою мірою 

аргументовані й науково достовірні.  

Докторська дисертація В. В. Гудзя «Історіографія Голодомору 1932–1933 

років в Україні» відповідає існуючим вимогам МОН України, викладеним у пп. 

9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженому Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р., № 567 (зі змінами, внесеними 

згідно з постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.), 

а її автор – Гудзь Віктор Васильович – заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. 
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