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ВІДГУК 

офіційного опонента Капустян Ганни Тимофіївни 

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 

 

В умовах, коли українське суспільство зазнає людських і духовних втрат від 

російської гібридної війни, звернення до історичної пам’яті народу, якою є 

трагедія Голодомору, є важливим і актуальним для національної 

самоідентифікації і консолідації. При цьому все більшої ваги набирає осмислення 

уроків національної катастрофи 1933 р., одним із тривалих наслідків якої є 

травматичний синдром постгеноцидного суспільства.  

Робота В. В.  Гудзя має також значну наукову актуальність з огляду на її 

теоретико-методологічне значення для розвитку конкретно-історичних досліджень 

Великого голоду 1932–1933 рр., який до сьогодні має різне тлумачення в Україні, 

Російській Федерації і «далекому зарубіжжі». Саме історіографічні праці як 

напрям інтелектуальної історії, допомагають дослідникам повніше усвідомити 

свою суспільну і наукову роль, завдання реалізації пізнавальних інтересів, їх 

відповідності до потреб соціуму, визначити власне місце в науковій системі 

координат. До того ж, дисертація є першим комплексним дослідженням практично 

всього корпусу вітчизняної і зарубіжної наукової літератури з предмету 

теоретичних концепцій і фактологічних набутків з історії Голодомору в Україні. 

Згідно автореферата, дисертаційне дослідження В. В. Гудзя складається з 

шести розділів, перший з яких містить не лише традиційний аналіз джерельної 

бази та методології дослідження, а характеристику стану історіографічної 

розробки теми, яка не встигає за потоком численних емпіричних студій історії 

Голодомору.  
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У першому розділі В.В.Гудзь встановив, що піонерами історіографічних 

студій теми Голодомору, розпочатих в середині 1980-х рр., були представники 

української еміграції за океаном М. Царинник, М. Марунчак, Р. Сербин, Ф. Сисин 

та ін. Тоді ж автор Дж. Мейс провів перший комплексний історіографічний аналіз 

літератури і джерел з цієї теми. Відзначено, що після розпаду СРСР найбільш 

інтенсивне вивчення наративу з історії Великого голоду 1932-1933 років 

практикував російський історик В. Кондрашин. Як наголошено в дисертації, у 

вітчизняній історіографії тема Голодомору була одним із сюжетів синтезних 

досліджень зарубіжної літератури з історії України 20–30-х рр. Г. Васильчука, 

В. Коцура та спеціальних студій С. Дровозюка, В. Марочка, К. Назарової, 

М. Шитюка та ін. 

Авторський аналіз генези, рівня репрезентативності і перспектив 

розширення джерельної бази з історії та історіографії Голодомору представлено у 

другому розділі роботи. Дисертант не лише систематизував великий за обсягом 

корпус історіографічних джерел, який складають понад 2,3 тис. публікацій, а й 

простежив особливості його формування за всю історію вивчення теми та 

встановив внесок окремих науковців у впорядкування та введення в науковий обіг 

документів, джерел усної історії. 

У такому ж проблемно-хронологічному розрізі простежено процес 

формування методологічних підходів до вивчення радянської історії періоду 

сталінізму і визначено засадничі методологічні принципи дослідження наукових 

студій Голодомору. В. В. Гудзь вдало використав загальнонаукові, спеціальні 

історичні та історіографічні методи дослідження, що дало можливість всебічного 

розгляду і вирішення поставлених в дисертації дослідницьких завдань. 

У третьому розділі роботи дисертантом вперше простежено піввіковий 

процес наукового дослідження колективізації та голоду в Україні 1932–1933 років 

радянськими і зарубіжними науковцями, який, як правило є предметом 
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дискретних джерелознавчих досліджень. Встановлено, що В. Мудрий ще у 1933 р. 

у своєму коментарі збірнику першим обґрунтував ідею подвійного удару Кремля 

по Україні голодом і терором: по селянству та національній інтелігенції, культурі. 

Теорію про Голодомор як геноцид, порівняний з Голокостом, у 70-х – першій 

половині 80-х рр.. розвивали діаспоряни В. Плющ, В. Душник, В. Гришко, 

А. Безансон (Франція) та інші.  Водночас в цей період вже були сформовані 

ревізіоністські гіпотези про голод в СРСР як результат збігу об’єктивних 

труднощів і перегинів хлібозаготівель. 

Розглянувши радянську літературу з історії колективізації та «продовольчих 

труднощів», як тоді називався голод, дисертант встановив, що найближче до 

правди про голод історики наблизилися від ХХ зїзду КПРС до кінця 60- рр., коли 

навіть такий «офіційний» історик як С. Трапезніков визнав, що у багатьох 

колгоспів у 1932–1933 рр. було відібрано «всі запаси харчів і навіть хліба», в той 

час як держава не поставила селян на централізоване продовольче постачання. 

В. В. Гудзь вперше в історіографічній практиці провів компаративний аналіз 

потоків літератури з історії Великого голоду у бурхливий період другої половини 

80-х років. Визначено особливості історіографічного дискурсу на Заході, 

розпочатого творцями геноцидної концепції Голодомору Дж. Мейсом і 

Р. Конквестом, яким протистояли науковці з ревізіоністського табору, а також 

інтерпретації подій 1932–1933 рр. в радянському селі українськими та 

російськими істориками.  

У четвертому розділі В. В. Гудзь встановив науковий внесок у дослідження 

теми провідних вітчизняних істориків С. Кульчицького, В. Марочка, 

Ю. Шаповала, які найбільш інтенсивно розвивали геноцидну версію Голодомору, 

та погляди деконструкторів цієї версії з ревізіоністського і комуністичного 

таборів. Дисертант наголосив на пріоритеті С. Кульчицького у дослідженні 

проблеми Голодомору в незалежній Україні, який ще з в період перебудови навів 
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докази про навмисний терор голодом, націлений кремлівською верхівкою на 

українське селянство, та навів власні підрахунки кількості жертв цього злочину. 

Одна з позитивних особливостей дослідження В. В. Гудзя полягає у 

сміливому визначенні власної позиції при розгляді гострих питань наукового 

дискурсу, який точиться між апологетами теорій наміреного Голодомору геноциду 

і ненавмисного голоду, як наслідку намагання держави взяти побільше зерна для 

індустрії та армії. На думку дисертанта, більшість опонентів геноцидної версії 

голоду недооцінюють роль суб’єктивного політичного чинника в тоталітарній 

державі. 

Ще однією новацією у дисертації В. В. Гудзя є перший спеціальний розгляд 

регіональних досліджень Голодомору у всіх областях УСРР станом на 1932 рік. 

Підтверджено, що штучний голод 1932-1933 рр. в Україні найбільше вразив не 

зернові регіони як це було в РСФРР, а ті райони республіки, де у спостерігався 

найбільший опір колективізації і національно-культурне піднесення. Встановлено, 

що регіональні студії Голодомору складають найбільшу частку наукового доробку 

вітчизняних дослідників і їх джерельна база надає можливості подальшого 

вивчення теми в локальному та повсякденному вимірах.  

П’ятий розділ дисертації побудовано за проблемний принципом, 

застосованим дослідником до виділених ним шести тематичних блоків: 1) 

передумови і причини голоду; 2) організатори і виконавці злочину; 3) 

хронологічні межі та механізми здійснення; 4) наслідки Голодомору; 5) історико-

правовий вимір Голодомору; 6) боротьба проти замовчування і викривлення 

причин голоду.  

В. В. Гудзь відзначив, що абсолютна більшість вітчизняних науковців 

доводять геноцидний характер Голодомору, який був вчинений з метою підриву 

соціальної і національно-культурної бази українського народу. Деякі дослідники 

все ж заперечують унікальність Голодомору і поділяють висновки російських 
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науковців про сталінське нищення радянського селянства надмірними 

хлібозаготівлями, або доводять, що голод спричинили помилки влади і неврожай.  

Розглянувши результати вирішення проблеми винуватців та жертв 

Голодомору в українській історіографії, В. Гудзь встановив, що українські 

науковці ще до вироку Київського апеляційного суду визначали головними 

винуватцями злочину Сталіна і його посланців у республіку В. Молотова, 

Л. Кагановича, П. Постишева та ін. Наголошується, що, як довели українські 

історики, частина партійно-радянського керівництва УСРР перманентно 

протестувала проти надвисоких хлібозаготівельних квот для республіки, а місцеві 

керівники нерідко чинили спротив голодовому нищенню своїх земляків. 

В. В. Гудзь відзначив важливість для розуміння унікальності Голодомору 

питання про хронологічні межі цього явища. Встановлено, що деякі історики 

солідарні з В. Марочком, котрий веде мову про 22 місяці Голодомору – від грудня 

1931  р. до жовтня 1933 р. Інші науковці погоджуються з C. Кульчицьким, котрий, 

взявши за основу критерій дії влади, розрізняє Голодомор з грудня 1932 або з 

1 січня до 7 лютого 1933 р., як «нищівний удар» Сталіна, відмінний від 

голодотворення в інших частинах СРСР (крім Кубані).  

Як виявлено в роботі В. Гудзя, багато дослідників досліджувало форми і 

методи судового і позасудового насильства, що за виразом В. Марочка, 

нагадувало танець дикунів навколо жертви. Йшлося про висілки і депортації, 

арешти і штрафи, облогу сіл і повернення втікачів, блокаду республіки і облави за 

її межами, розбій і самосуди, мародерство і позбавлення їжі, моральні і фізичні 

тортури, трощення хат і майна, податки і позики, невиплату авансів, заборону 

помелу і таке інше, що зруйнувало моральні норми і саме життя людей. 

Г. Махорін та інші зауважують, що ще влітку 1932 р. на Україну припадало до 

60% всіх селянських виступів СРСР проти насильства влади, але після людомору і 

терору осені–зими 1932–33 рр. настала апатія.  
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Дисертант детально проаналізував дослідження вітчизняних науковців про 

демографічні наслідки Голодомору, не побоявшись висловити і власні судження із 

цього дискутивного питання. Проаналізувавши методологічні підходи до 

обрахування кількості жертв сталінського геноциду, які використали українські 

прибічники мінімальних (4,5 млн) і максимальних (7 млн) обсягів людських втрат 

1932-1933 рр., В. Гудзь, висловив власну думку про більшу вірогідність 

підрахунків фахових демографів і С. Кульчицького, що, водночас, не означає 

встановлення абсолютної і остаточної цифри. 

Окремо розглянуті в роботі питання дефініцій на означення відповідності 

феномену Голодомору міжнародному та українському «геноцидному» 

законодавству. В. Гудзь виявив різні тлумачення цього питання у співставленні 

злочину 1932-33 рр. в Україні з Конвенцією ООН про запобігання геноциду 1948 

р. окремими правниками та істориками і окреслив загальну тенденцію до 

імплементації проблематики Голодомору в міжнародні геноцидні студії. 

В. Гудзь висвітлив також дослідження вітчизняних науковців інформаційної 

блокади Голодомору, запровадженої Сталіним, і наступних фальсифікацій історії 

цього навмисного народовбивства на пострадянському просторі. Відзначено, що 

на даний час C. Кульчицький, В. Марочко, Л. Гриневич, В. В’ятрович, 

Ю. Шаповал та інші досить ретельно простежили способи замовчування та 

приховання владою правди про Голодомор за часів існування СРСР, методи і 

форми дезінформації про українську катастрофу, а Дж. Мейс, Я. Папуга 

проаналізували причини замовчування трагедії України чільними політиками 

Заходу. Як дослідив В. Гудзь, низка інших науковців висвітлила зусилля істориків 

та політиків щодо поширення правди про Голодомор як геноцид українського 

народу, але ці зусилля зустріли опір не лише в Російській Федерації, а у самій 

Україні.  
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У розділі 6. «Концептуальні особливості дослідження Голодомору у 

сучасній зарубіжної історіографії» В.Гудзем зроблено наголос на дослідженні 

теоретико-методологічних інтерпретацій причин і обставин Великого голоду, які 

спостерігаються в різних таборах зарубіжних радянологів після розпаду СРСР. 

Компаративний аналіз історіографічного корпусу джерел виявив спільні і розбіжні 

тлумачення феномену Голодомору між прибічниками його геноцидної і не 

геноцидної версій та всередині цих таборів. Зокрема, В. Гудзь навів приклад, 

поширеного пояснення «ревізіоністами» факту наростання жорстокості кампанії 

хлібозаготівель взимку 1932–33 рр. незнанням Сталіним дійсного стану справ у 

селах, його вірою у саботаж, тоді як «тоталітаристи» навели низку доказів про те, 

що Кремль не тільки володів всією інформацією, а й скеровував «нищівний удар» 

по селянству УСРР. 

Розглянувши європейську літературу з історії Великого голоду, В. Гудзь 

відзначив розбіжності у його інтерпретації не лише за теоретико-методологічними 

позиціями, а й за домінантними парадигмами в окремих країнах, як-от Німеччині і 

Франції. Так, наперекір Р. Конквесту, німецький історик Ш. Мерль стверджував, 

що люди в українському селі вмирали не тому, що вони були українцями, а тому, 

що вони були селянами як і в інших регіонах СРСР. Натомість Н. Верт (Франція) 

звернув увагу на те, що голодний мор охопив 85% тих територій, де були 

селянські бунти 1930 р., насамперед Україну і Кубань і розцінював дії влади як 

геноцид українського народу. В. Гудзь визначив, з поміж загальних 

закономірностей європейських студій Голодомору, стрімке, але нерівномірне 

нарощення історіографічної джерельної бази за рахунок видань документів 

дипломатії і розвідки, матеріалів конференцій тощо. 

Характеризуючи відображення Голодомор-геноциду у працях українських 

емігрантів, В. Гудзь їх пріоритет у дослідженні теми і нагадав, що ще у 1980-х рр. 

українська діаспора домагалась визнання Голодомору 1932–33 років міжнародною 
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спільнотою і, вслід за Дж. Мейсом і Р. Конквестом, корегувала його оцінку із 

етноциду на геноцид українського народу. 

Аналіз В. Гудзем сучасної російської історіографії виявив різні точки зору 

на проблему Голодомору – від його визнання окремими науковцями та 

публіцистами до повного заперечення і звинувачення самих українців. Але 

академічна наука Російської Федерації загалом поділяє думку провідного 

дослідника теми В. Кондрашина, про те, що голод в Україні стався через 

спеціалізацію республіки на виробництві товарного зерна, яке було вилучено 

задля індустріалізації і обороноздатності. На переконання В. Кондрашина, 

постраждали від «удару сталінського молоха» саме селяни, і не тому, що вони 

були українцями, а тому, що були хліборобами.  

Кінцеві висновки і узагальнення, викладені в дисертації В. В. Гудзя, 

відповідають поставленій в роботі меті і дослідницьким завданням і містять 

слушні зауваження та пропозиції щодо поліпшення розробки історії Голодомору 

1932-1933 рр. на теренах УСРР. 

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу В. В. Гудзя, хотілося б 

висловити окремі зауваження та побажання.  

Насамперед, доцільно було б більшою мірою структуризувати джерельну 

базу роботи та, крім представленого переліку груп історіографічних джерел з теми 

Голодомору, глибше охарактеризувати їх особливості, міжвидові відмінності.  

Крім того, вважаємо, що намагання дисертанта охопити всю наукову 

літературу з теми Голодомору, призвело до деяких пробілів і диспропорцій у 

висвітленні стану дослідження теми в окремих областях (підрозділ 4.4.), можливої 

недооцінки наукового вкладу окремих місцевих авторів. 

Також привертає увагу той факт, що назва підрозділу 6.4. «Голодомор в 

Україні 1932–33 років у науковій літературі Російської Федерації», не вповні 

відповідає змісту цього підрозділу, який містить також аналіз публікацій сучасних 
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білоруських авторів.  

Варто також зауважити, що професор В. Косик французький історик з 

українським корінням. 

Вказані зауваження та побажання носять рекомендаційний характер і суттєво 

не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.  

Отже, дисертаційне дослідження В. В. Гудзя є помітним внеском в 

українську історичну науку, позаяк має фундаментальний характер, містить 

наукову новизну, виконане на належному теоретичному рівні, окреслює 

перспективи подальшого дослідження історіографії Голодомору.  

Робота 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 

 

 

 

Доктор історичних наук, професор,   

професор кафедри теорії, історії держави та права  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського МОН України  

Капустян Ганна Тимофіївна   

 

 

 

 


