
 Книжкова виставка 

БЕЗ ПРАВА  

НАЗАБУТТЯ 

Смутком повіяло навколо... 

Знов при запаленій свічі Горить 

спомин голодомору Пекучим 

полум’ям в душі. 

 

Щороку Україна прихиляє коліна перед мільйонами жертв Голодомору 1932-1933 

р.р., перед тими страждальцями, могили яких розкидані по садках, балках, дворах, 

узбіччях доріг та цвинтарів. 

Вшановуючи пам’ять жертв Голодомору, 

наукова бібліотека Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка підготувала 

книжково-тематичну виставку-експозицію 

присвячену щорічному національному пам'ятному 

дню, що припадає на четверту суботу листопада. 

Матеріали, представлені на 

виставці,розкривають трагедію голодомору 

1932¬1933 років в Україні. Поряд із історичними 

фактами тут містяться свідчення людей, яківижили в 

ті страшні роки. 

 

 

 

 

 



Руденко М.Д. Вибране: Вірші та поеми (1936-2002) / 

Упорядкування, передмова і післямова Талалая Л.М. – К.: 

Дніпро, 2004.-800 с. 

Поема М. Руденка «Хрест» — твір, який увібрав у 

себе страшну фантасмагорію голоду в Україні 1932-1933 

років. Твір піднісся до символічного звучання завдяки 

філософському осмисленню трагедії часу, трагедії народу і 

врешті-решт самого автора. 

Хрест Сина Господнього взяв на свої плечі більшовик 

Мирон. Носієм високого духу по Україні Христос. Обох їх 

стражі революції з НКВС поставили до стінки, а душі 

виморених голодом — навічно знищена Атлантида нашої 

духовності — квилять, пролітаючи над планетою... 

 

 

 

Голод 1933 року на Луганщині. Матеріали фольклорної 

практики студентів Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка / Упор., передмова, ред. О.І. 

Неживого. — Луганськ: Знання, 2006. — 92 с. 

 

До збірника ввійшли матеріали фольклорної практики 

2006 року студентів першого курсу факультету української 

філології Луганського національного педагогічного 

університету імені Тараса Шевченка. Публікуються також 

вірш Василя Голобородька ―Телесик‖, спогади Микити 

Чернявського ―Родиме село Смоляни-нове‖ та новела Олексія 

Неживого ―Подарунок‖. 

 

 

Брошура в стислій формі розповідає про головні 

причини найжахливішої за масштабом і подіями трагедії, яку 

пережив у 1932-1933 рр. український народ. Автори 

розкривають фон трагедії, підкреслюють її штучність. Вони 

аргументовано доводять, що творцями Голодомору була 

верхівка комуністичної партії на чолі з Й. Сталіним. У центрі 

авторської уваги пошук відповіді на питання, чому терор 

голодом був спрямований проти України. Брошура описує 

механізм Голодомору, його умисність, кваліфікує його 

відповідно до Конвенції ООН 1948 як геноцид, злочин проти 

людяності. 

Брошура написана на основі докладного вивчення 

історіографії проблеми, в ній широко використані 

документальні матеріали, свідчення очевидців. 

 

 



Голод В Україні. Вибрані статті.-Луцьк: ВМА 

―Терен‖, 2006. - 164 с. 

 

Штучний голод 1932-1933 років, 

запроваджений верхівкою комуністичного 

тоталітарного режиму в Україні, був моторошним 

знаряддям знищення мільйонів українців. Ця книга 

містить збірку статей, котрі допоможуть описати й 

пояснити страшну трагедію тим, хто живе на цій 

багатостраждальній землі сьогодні. 

Для широкого кола читачів, учнівської й 

студентської молоді, усіх, кому не байдужа доля 

українського народу. 

 

 

Кому був вигыдний голодомор? — К.: МАУП 2004. 

— 64 с. 

У збірнику статей відомих українських політиків та 

науковців йдеться про передумови виникнення 

голодоморів в Україні. На багатому фактичному матеріалі 

досліджуються обставини, причини, називаються 

винуватці цих трагічних подій та їх наслідки. 

Наголошується також на тому, що вберегло 

українство від знищення. 

 

 

 

 

Василь Барка (справжнє ім’я Василь Костянтинович 

Очерет, 1908–2003), талановитий письменник і поет, 

представник української діаспори у Сполучених Штатах 

Америки.  

Роман «Жовтий князь» (1958–1961) — це перший в 

українській літературі великий прозовий твір, присвячений 

національній трагедії України — страшному голодомору 

1932–1933 років, що забрав життя мільйонів людей. 

Письменник створює символічний образ Жовтого князя, 

демона зла, який несе з собою лише руйнування, 

спустошення, муки і смерть. 

 



Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, 

мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг.— К.: 

Політвидав України, 1990.— 605 с. 

Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і 

«закритих» сторінок історії українського народу—голодові 

1932—1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, щойно 

розсекречені архівні матеріали, які відбивають справжні 

причини, хронологічний перебіг та наслідки трагедії. 

У статтях вчених висвітлюються соціально-

економічні та моральні аспекти здійснення в республіці 

сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка 

стала безпосередньою причиною продовольчих труднощів, 

а потім страхітливого голоду. 

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться вітчизняною 

історією. 

 

 

Борисенко В.К.Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид 

українціву 1932-1933 роках. - К.: ВД «Стилос», 2007. - 288 с. 

 У книзі на основі матеріалів усної історії розкривається 

глибина трагедії українського народу під час Голодомору-

геноциду у 1932-1933 роках. Усні свідчення неспростовно 

доводять, що акція геноциду українських селян була чітко 

спланованою більшовицькою владою Кремля. 

 

 

 

 

 

Роберт Конквест. Жнива скорботи. Радянська 

колективізаціяі голодомор /Пер. з англ. Н. Волошинович, З. 

Корабліної, В. Новак; Літ. опрацювання А. 

Криштальського.- Луцьк: ВМА «Терен», 2007.-456 с. 

  

Книга вперше побачила світ у 1986 році. Це одна з 

найґрунтовніших праць, яка була написана в часи, коли не 

тільки в колишньому Радянському Союзі, а й у багатьох 

країнах Заходу не визнавали навіть сам факт Голодомору 

1932-1933 рр. в Україні. Дослідження всебічно розкриває 

правду про геноцид проти українського народу, насамперед 

його штучність та спланованість радянським тоталітарним 

режимом. 

 



  

Марочко Василь. Голодомор 1932-1933 рр.- Київ, 

2007.-64 с. 

 Книжка в науково-популярному форматі оповідає про 

одну з найтрагічніших сторінок української історії -геноцид 

українців в 1932-1933 рр. шляхом спланованого 

комуністичною владою голодомору. Висвітлюється тактика й 

стратегія уряду СРСР та керівництва ВКП(б) на знищення 

українського села, руйнівні наслідки насильницької 

колективізації в Україні, рух опору проти примусового 

створення колгоспів та непосильних податків, особливості й 

перебіг голодомору, випадки людоїдства. Запропоновано 

методику підрахунку реальних жертв голодомору-геноциду. 

 

 

 

 

Портрет темряви: свідчення, документи і  матеріали 

у двох книгах/ Автор-упорядник Ящук Петро.- 

Львів:«Дивосвіт», 1999.-707 с. 

Свідчення, документи і матеріали пропонованого 

збірника у двох книгах висвітлюють спланованність, 

механізм, авторство геноциду XX століття українського 

народу за національною ознакою та наступ 

космополітичної реакції на християнство. 

Для усіх, хто намагається зрозуміти хід історичних подій. 

 

 

  

 

 

 

У даному виданні поміщений Підсумковий звіт 

Міжнародної Комісії з розслідування голоду в Україні 

1932-1933 років, опублікований в Канаді в 1990 році. 

 

 

 



Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в 

Україні в документах ҐПУ-НКВД. - 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 додаткову архівну інформацію 

про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в 

історії українського народу XX століття - Голодомору 1932-

1933 років. Документи розповідають про здійснення 

органами держбезпеки масових політичних репресій, у 

тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. 

Майже 70 років ці документи зберігались під грифами 

секретності і були недоступними для дослідників. 

 

  

Старів Семен. Страта голодом / Пер. з англ. за ред. 

Р.Доценка. - К.: Українознавство, 1997. - 256 с. 

Спогади Семена Старова про перебіг драматичних 

подій 1932 - 33 років в одному із сіл на Черкащині - це 

докладне свідчення про Великий Голодомор. Видані 

вперше (під псевдонімом Мирон Долот) англійською 

мовою в США 1985 року, ці спогади чималою мірою 

сприяли розкриттю справжньої суті більшовицького 

тоталітаризму. Нинішнє видання їх в Україні не менш 

актуальне: це не тільки згадка про трагічне минуле, а й 

пересторога перед тим, щоб воно не повторилося в нашому 

майбутньому. 

 

 

Голодомор 1932-1933 років в Україні: Хроніка / В. 

Ма-рочко, О. Мовчан. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. - 294 с. 

Хроніко-документальне видання відтворює факти, 

події, явища в селах Української СРР 1932—1933 рр. — 

Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, 

надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано 

опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні 

фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми 

Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, 

доповідні записки іноземних дипломатів. 



 Великий голод и Україні 1932-1933 років : у IV т. 

Свідчення очевидців  для Комісії Конгресу СІIIА / 

Виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс, - К.: Вид. дім 

«Киево-Могилянська академія», 2008. 

 Чотиритомне видання матеріалів Конгресово-

президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в 

Україні 1932-1933 рр. містить свідчення очевидців-

емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 

рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом 

геноциду українського народу. Ключова акція уряду 

(конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого 

зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була 

здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій 

чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії 

на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та 

Голодомору в Україні 1932-1933 рр. 

 

 

 

 


