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Заперечення геноцидного характеру Голодомору є суттєвою складовою 
історичної політики у сучасній Росії. Маніпуляції суспільними уявленнями про 

минуле для російської влади є важливим інструментом психологічної 
мобілізації прихильників антизахідного політичного курсу президента 
Володимира Путіна. Крім цього, зумисне спотворення історії Голодомору 

виконує роль одного із інструментів інформаційної війни, яку Російська 
Федерація веде проти України. Російська пропаганда намагається 

представити Голодомор як результат випадкового збігу обставин, що не мав 
жодного антиукраїнського спрямування.  

Ключові слова: Голодомор, Росія, пропаганда, заперечення геноциду. 

 
Denial of the genocide nature of the Holodomor is an essential component of 

the Historical policy of contemporary Russia. For the authorities of Russian 
Federation the manipulation with the public perceptions of the past is an 
important tool for psychological mobilization of supporters of president Vladimir 

Putin anti-Western political course. As well deliberate distortion of the Holodomor 
history served as one of the tools of the Russian Federation’s information war 
against Ukraine. Russian propaganda is trying to portray the Holodomor as the 

result of a coincidence that had no anti-Ukrainian orientation. 
Key words: Holodomor, Russia, propaganda, denial of the genocide. 

 
Історична політика Російської Федерації останніх двох десятиріч 

демонструє виразну тенденцію до інструменталізації історії. У сучасній Росії 

історія перестала бути винятково академічною дисципліною, її часто 
застосовують як політичний інструмент чи навіть засіб ведення інформаційної 

війни. Як відзначив у 2018 р. російський історик та правозахисник Нікіта 
Петров, Кремль зовсім не вагається використовувати історію як «інструмент 
просування державної ідеології»1. Європейський парламент у резолюції 

«Значення пам’яті про минуле Європи для її майбутнього» від 19 вересня 
2019 р. висловив «глибоке занепокоєння через ті заходи, які теперішня влада 

Росії здійснює з метою спотворення історичних фактів та відбілення злочинів, 
вчинених радянським тоталітарним режимом», наголосивши водночас, що ці 
кроки «становлять небезпечний елемент веденої проти демократичної Європи 

інформаційної війни, яка має на меті поділити Європу», у зв’язку із чим 
«закликав Єврокомісію рішуче протидіяти цим зусиллям»2. Прийнята 

                                                           
1 Petrov N. Don’t Speak, Memory. How Russia Represses its Past. Foreign Affairs. (New York). Vol. 

97. 2018. No. 1. P. 19. 
2 Importance of European remembrance for the future of Europe. European Parliament resolution of 
19 September 2019 on the importance of European remembrance for the future of Europe 
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Європейським парламентом резолюція напряму пов’язала перспективи 
демократичного шляху розвитку Росії та відмову Кремля від 

інструментального використання історії з метою реабілітації злочинів 
комуністичного режиму СРСР: «До тих пір, поки уряд, політична еліта та 

політична пропаганда [Російської Федерації] будуть продовжувати відбілювати 
комуністичні злочини і глорифікувати радянський тоталітарний режим, 
демократичні зміни у цій країні будуть ускладнені»3.  

«Історичний ревізіонізм» відзначений у інформаційному бюлетені 
Державного департаменту США від 20 січня 2022 р. як один із п’яти головних 
дезінформаційних наративів, котрі російська пропаганда використовує для 

досягнення політичних цілей Російської Федерації. Серед основних мішеней 
російських пропагандистів, зовнішньополітичне відомство США назвало «голод 

в Україні відомий як Голодомор»4. Державний департамент США підкреслив, 
що у тих випадах, «коли історія не узгоджується з політичними цілями Кремля, 
російські урядовці та їхні представники заперечують історичні події або 

спотворюють історичні наративи, щоб представити Росію у більш 
привабливому світлі та обслуговувати її внутрішній та геополітичний порядок 

денний»5. 
Наративні рамки 
Інструменталізація історії полягає у зумисному та цілеспрямованому 

деформуванні суспільних уявлень про минуле шляхом акцентування одних 
епізодів історії та приховування або тривілізації (применшення значення) 
інших. Головними засобами інструменталізації історії є маніпуляції історичною 

інформацією через ігнорування науково встановлених і підтверджених 
фактів, а також фальсифікації через поширенням наративів, які зумисно 

уводять в оману.  
Свідоме і цілеспрямоване заперечення Голодомору 1932–1933 рр., як у 

буквальній формі, так і у вигляді заперечення його геноцидного характеру, є 

суттєвою складовою процесів інструменталізації історії у сучасній Росії. 
Заперечення Голодомору-геноциду цілковито вкладається у загальну 
тенденцію замовчування та тривіалізації вчинених комуністичним режимом 

СРСР злочинів, до яких вдається пропаганда Російської Федерації. 
На превеликий жаль в Україні небагато наукових досліджень, 

присвячених вивченню тих механізмів заперечення Голодомору-геноциду, які 
використовують російська історіографія та пропаганда. Частину ідеологем 
російської публіцистики початку ХХІ ст., пов’язаних із запереченням 

Голодомору, проаналізувала Валентина Борисенко6. Окремі аспекти 
заперечення Голодомору в сучасній Росії висвітлив Андрій Козицький7. 

Заперечення Голодомору в сучасній Росії має комплексні причини й  
переслідує кілька цілей, як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Головною 

                                                                                                                                                                                                   
(2019/2819(RSP)). P. 5. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-

0021_EN.pdf (дата звернення 28.05.2022 р.). 
3 Ibid.  
4 Russia’s Top Five Persistent Disinformation Narratives. U.S. Department of State. Fact sheet. Office 
of the spokesperson. January 20, 2022. URL: https://www.state.gov/russias-top-five-persistent-

disinformation-narratives/ (дата звернення 28.05.2022 р.). 
5 Ibid. 
6 Борисенко В. Імперський синдром: фальсифікації Голодомору 1932–1933 років в Україні. 
Українознавство. (Київ). 2009. № 3. С. 188–191. 
7 Козицький А. Дослідження Голодомору та геноцидні студії. Львів: Апріорі, 2021. С. 102–145. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.pdf
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метою політики заперечення Голодомору-геноциду у ХХІ ст. в Російській 
Федерації є реабілітація комуністичної імперії. Французька публіцистка 

російського походження Галя Аккерман зробила припущення, що «реабілітація 
Сталіна – головний елемент історичного ревізіонізму», який «править за міст 

між царатом і совєцьким режимом»8. Метою такого ревізіонізму є своєрідна 
«ментальна реставрація», загальнонаціональне примирення на основі однаково 
позитивної оцінки усіх тих політичних сил, «які діяли задля блага великої Росії, 

байдуже, чи йшлося про Денікіна, Сталіна або Тухачевського … Адже добро і 
зло – не абсолютні категорії: добро – це те, що служить великій російській 
державі»9.  

Немає жодних сумнівів у тому, що у сучасній Росії апелювання до історії 
має великий мобілізуючий потенціал, який посилює електоральну підтримку 

гравців політичної арени. Під впливом урядової пропаганди багато росіян 
приходять до висновку, що у роки сталінського режиму навіть ціною 
страшних жертв та страждань країна здійснила цивілізаційний ривок, 

брутальними методами провела принаймні часткову суспільно-економічну 
модернізацію. Помітна частина росіян персоніфікує в особі комуністичного 

диктатора Йосифа Сталіна образ наддержавного статусу Росії, монолітної 
суспільно-політичної єдності, сили, спокою та порядку. За словами сучасного 
російського журналіста та письменника Леоніда Млєчіна, росіяни «готові 

багато чого пробачити Сталіну з вдячності за відчуття співпричетності до 
великих перемог, котрі він приватизував»10.  

Крім чинника внутрішньополітичної стабілізації суспільних настроїв, 

заперечення Голодомору виконує у Росії й зовнішньополітичні функції. 
Комуністичні символи та радянський дискурс, які зберігали до 24 лютого 

2022 р. певну привабливість для частини українців, розглядалися у Кремлі як 
інструменти російського політичного впливу на Україну. «Використання історії 
як різновиду пропаганди» та спотворення картини минулого були відзначені 

як «одні із основних стратегічних інструментів антиукраїнських сил та Росії на 
Донбасі» у аналітичній доповіді українського Національного інституту 
стратегічних досліджень 2019 р.11 Можна чітко ствердити, що у російських 

запереченнях Голодомору та його геноцидного характеру, йшлося не лише про 
голод 1932–1933 рр., але й про спробу нав’язати мешканцям України штучно 

створені у Москві уявлення про те, якими повинні бути «справжні українці». 
Заперечуючи Голодомор, помітна частина російських авторів не приховує 
того, що робить це, зважаючи на те місце, яке займає пам’ять про голод 1932–

1933 рр. у процесах формування самосвідомості громадян незалежної 
Української держави12. 

Мішенню російської антиголодоморної пропаганди в Україні є головно ті 
українські громадяни, які вирізняються амбівалентною національно-

                                                           
8 Аккерман Г. Безсмертний полк. Священна війна Путіна. Тернопіль: Богдан, 2019. С. 99. 
9 Там само. С. 100. 
10 Млечин Л. Сталин. Наваждение России. Санкт-Петербург: Питер, 2012. С. 429. 
11 Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України: Аналітична 
доповідь / За заг. ред. В. М. Яблонського. Київ: Національний інститут стратегічних 

досліджень. 2019. С. 109. 
12 Близнецов В. Оранжевая угроза: “голодомор”.  Политический Класс. (Москва). 2009. № 11. 

С. 77–86; Марчуков А. Операция “голодомор”. Родина. (Москва). 2007. № 1. С. 60–68; 

Марчуков А. “Голодомор” в идеологической системе украинства. Имперское возрождение. 

(Москва). 2008. № 2. С. 81–95.  



Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду:  
матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 листопада 2021 р.). 

_________________________________________________________________________________________________ 

63 

 

культурною ідентичністю. Саме на таку аудиторію розрахована помітна 
частина заперечень Голодомору-геноциду, насамперед та, яка свідомо та 

цілеспрямовано використовує мову ненависті та обсценну (ненормативну) 
лексику. Автори таких текстів неприховано глузують та знущаються зі 

страждань українців під час Голодомору, називаючи їх вигаданими. Метою 
цих російських публікацій є викликати психологічний дискомфорт в 
українських читачів, зруйнувати відчуття емоційної солідарності із жертвами 

голоду 1932–1933 рр. Заперечуючи Голодомор, один із чільних російських 
пропагандистів Юрій Мухін відкрито пише: «Давайте на будь-якому 
конкретному прикладі розберемо, чому сьогодні соромно бути українцем»13. 

Деструктивний потенціал скерованої на заперечення Голодомору 
російської пропаганди посилюється у зв’язку із загальною кризою 

пізнавальних та аксіологічних здібностей сучасної людини. Інформаційне поле, 
в якому змушений існувати пересічний обиватель, перевантажує його пам’ять 
симулякрами, кітчем, фейками та перебільшеннями. Дослідник, який вивчає 

російський наратив заперечення Голодомору-геноциду, мусить пам’ятати, що, 
вивчаючи той образ голоду 1932–1933 рр., який формує російська 

пропаганда, водночас не слід втрачати із виду проблему меж людського 
пізнання. Збереження у колективній пам’яті уявлень про голод 1932–1933 рр. 
напряму залежить від схем редукції та інтерпретації історичних фактів, а 

також наративних рамок, які визначають і водночас обмежують можливості 
самостійного отримання інформації на цю тему. Російська пропаганда не 
просто намагається заперечити історію Голодомору-геноциду, вона має на меті 

поставити під сумнів саму необхідність ставити питання про цю трагічну 
подію.  

Цієї мети російська сторона намагається досягнути використовуючи 
прямі, інтерпретаційні та імплікативні заперечення14. Противники визнання 
Голодомору актом геноциду в сучасній Росії заперечують незручні для них 

факти або стараються оголосити їх неістотними. З метою опосередкованого 
інтерпретаційного заперечення, російська пропаганда вдається до 
маніпуляцій та фальсифікацій. Імплікативне заперечення Голодомору 

ґрунтується на вибудовуванні хибних схем взаємозалежності різних подій та 
історичних процесів відповідно до моделі «якщо…, то…» й наступному 

спростуванні тверджень, які, буцімто, логічно пов’язані із обставинами 
виникнення або перебігу голоду 1932–1933 рр. 

Варто звернути увагу на те, що Російська Федерація назагал уникає 

прямої дискусії з тими оцінками Голодомору 1932–1933 рр., які побутують в 
Україні. Щодо української візії голоду 1932–1933 рр. російська держава вже 

протягом понад десятиліття застосовує тактику «агресивного стирання», яка 
полягає не просто у запереченні, але й навіть переслідуванні осіб за 
поширення українських наукових досліджень Голодомору-геноциду. Яскравим 

прикладом такої тактики стало оголошення у Російській Федерації 
«екстремістськими» низки видань, які презентують відмінну від російської 

                                                           
13 Мухин Ю. Как натравить Украину на Россию. Миф о “сталинском Голодоморе”. Москва: 

“Яуза”, 2014. С. 8. 
14 Теоретичні основи вивчення форм та методів заперечення геноциду створив британський 
соціолог Стенлі Коен (1942–2013). Див.: Cohen S. States of Denial. Knowing about Atrocities and 
Suffering. Cambridge: Polity Press, 2001. XVI+360 p. 



Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду:  
матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 листопада 2021 р.). 

_________________________________________________________________________________________________ 

64 

 

точку зору на ці процеси15. По суті, російська пропаганда намагається 
вплинути не лише на те, як будуть оцінювати Голодомор росіяни, а й на те, як 

його пам’ятатимуть.  
Офіційний наратив 

Офіційний наратив Голодомору в російській історіографії 
посткомуністичного періоду сформувався у першій половині 1990-х рр. на 
основі тих оцінок колективізації та сталінської політики в аграрному питанні, 

які були зроблені ще в останні роки існування СРСР. Хоча російські історики 
вже не згадували про «відступ від ленінських принципів кооперативної 
політики» та «хибні рішення» сталінського керівництва, які призвели до 

«викривлень справжнього соціалізму», запропоновані ними пояснення причин 
голоду 1932–1933 рр. за своєю суттю продовжували лінію виправдання 

комуністичної політики, якої дотримувалася радянська пропаганда у 1987–
1991 рр. Заявляючи, що Й. Сталін допустив серйозні помилки, російські 
дослідники (Ілля Зеленін, Микола Івніцький, Віктор Кондрашин, Євгеній 

Осколков), однак, не вбачали жодного злого умислу у його діях16. Більше того, 
комуністичного диктатора навіть м’яко виправдовували, наголошуючи, що 

йому довелося приймати рішення в умовах складної міжнародної та 
внутрішньополітичної ситуації та серйозної дезорганізації 
сільськогосподарського виробництва. Негативні наслідки Голодомору, за 

словами російських дослідників, значною мірою, були зумовлені важким 
спадком попередніх років, насамперед, низькою агротехнічною культурою, а 
також поганим адмініструванням новоствореним колгоспами17.  

Суттєвим моментом цієї російської візії Голодомору стало принципове 
заперечення проти будь-яких оцінок сталінської політики як антиукраїнської. 

На думку російських істориків, голод з однаковою інтенсивністю вразив цілу 
територію СРСР, а «загальноселянська трагедія у всіх регіонах, що її пережили, 
по суті була ідентичною»18. Російські науковці наполягали на тому, що вище 

керівництво СРСР жодним чином не використовувало голоду в своїх 
політичних цілях, а навіть, у міру своїх можливостей, намагалося полегшити 
ситуацію України, кілька разів зменшуючи плани хлібозаготівель для неї та 

надаючи продуктову допомогу голодуючим українцям. Відповідно, спільним 

                                                           
15 У грудні 2011 р. Російська Федерація заборонила поширення на своїй території трьох книг, 
що висвітлювали український погляд на голод 1932–1933 рр. Зокрема, у Росії заборонили 

книгу із матеріалами судової справи проти винуватців Голодомору, яка була розглянута в 

Апеляційному суді міста Києва 12–13 січня 2010 р. «Голодомор 1932–1933 років в Україні: 

Матеріали кримінальної справи № 4752 (2010), а також дослідження з історії Голодомору 

Володимира Василенка «Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду: правова 
оцінка» (2009) та Василя Марочка «Геноцид українців» (2007). У травні 2015 р. у перелік 

забороненої літератури російська влада внесла виданий в Україні переклад роботи Рафала 

Лемкіна «Радянський геноцид в Україні» (2009). Усі ці публікації Росія оголосила 

«екстремістськими».  
16 Марочко В. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932–1933 рр. в Україні: Нова чи стара 
інтерпретація? Український історичний журнал. (Київ). 2006. № 3. С. 189. 
17 Зеленин И., Ивницкий Н., Кондрашин В., Осколков Е. О голоде 1932–1933 годов и его 
оценке на Украине. Отечественная история. (Москва). 1994. № 6. С. 256–262. 
18 Зеленин И., Ивницкий Н., Кондрашин В., Осколков Е. О голоде 1932–1933 годов и его 

оценке на Украине. С. 256. 
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знаменником російських наукових публікації на тему Голодомору стало 
принципове заперечення його геноцидного характеру19.  

Російські історики дотримуються думки, що сталінська політика була 
скерована на перебудову аграрного сектора у межах цілого СРСР  й не мала 

жодної локальної специфіки в Україні та на Кубані. Цю політику, на їх погляд, 
нібито, слід було розглядати як антиселянську, а не антиукраїнську. У ході 
підготовки збірника архівних документів, присвячених голоду 1932–1933 рр., 

голова Федерального архівного агентства Російської Федерації Володимир 
Козлов розіслав учасникам цього проекту листа із інструкціями, як саме має 
бути підготоване це видання. У цьому листі загальна концепція збірника 

роз’яснювалася наступним чином: «Враховуючи “український фактор”, 
належить добирати документи з таким розрахунком, щоб вони доводили 

універсальний характер хлібозаготівель 1932 р., здійснюваних одними й тими 
ж методами у кризових районах (Україна, Північний Кавказ, Нижня Волга). … 
Причому добирати їх слід у такий спосіб, щоб було видно трагедію всього 

радянського селянства»20. Свого кінцевого варіанту російська візія Голодомору 
набрала у монографії Віктора Кондрашина, яка вийшла друком у 2008 р.21  

Упродовж 2007–2008 рр. відбулося остаточне утвердження й офіційної 
позиції Російської держави щодо голоду 1932–1933 рр. При цьому, активна 
протидія з боку Москви українським оцінкам Голодомору почалася п’ятьма 

роками раніше. Тоді російська влада відреагувала на виголошене 24 листопада 
2002 р. президентом України Леонідом Кучмою звернення до «Українського 
народу у зв’язку з Днем пам’яті жертв та політичних репресій», в якому 

містилася ініціатива «донести до міжнародної громадськості правду про 
Голодомор, про його причини і наслідки, домогтися його визнання 

міжнародною спільнотою як акту геноциду проти українського народу»22. Не 
меншу стурбованість Москви викликала ухвалена Верховною Радою України 
28 листопада 2002 р. постанова № 258–IV «Про 70-ті роковини голодомору в 

Україні», в якій законодавці підтверджували геноцидну кваліфікацію 
«політики, що проводилася на державному рівні керівниками тоталітарного 
радянського режиму проти громадян України, національного духу, менталітету 

та генетичного фонду Українського народу» й рекомендували Міністерству 
закордонних справ України «ініціювати визнання міжнародним 

співтовариством голодомору 1932–1933 років в Україні актом геноциду проти 
Українського народу»23. Для протидії цим українським ініціативам, в 2002–

                                                           
19 Баранов Е. Ю. Демографические последствия голода начала 1930-х годов в СССР 
(историографический аспект). Институты развития демографической системы общества: 
Уральский демографический форум: сборник материалов. Екатеринбург: Институт экономики 

УрО РАН, 2014. С. 258; Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Историческая память: Формы сохранения, 
конструирования и презентации. Известия Коми научного центра УрО РАН. 2019. № 4 (40). С. 

66.  
20 Цит. за: Шаповал Ю. Історична пам’ять про Голодомор: втрати та віднайдення. Культура 
історичної пам’яті: європейський та український досвід. Київ: ІПІЕНД, 2013. С. 165. 
21 Кондрашин В. Голод 1932–1933 гг.: Трагедия российской деревни. Москва: Политическая 

энциклопедия, 2008. 519 с. Друге видання книги з’явилося у 2018 р.: Кондрашин В. Голод 
1932–1933 гг.: Трагедия российской деревни. Москва: Политическая энциклопедия, 2018. 566 с. 
22 Маємо визнати – це був геноцид. Зі Звернення Президента України Леоніда Кучми до 
українського народу у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодомору і політичних репресій. Голос 
України. (Київ). 2002. № 221 (2972). 26 листопада. С. 3. 
23 Про 70-ті роковини голодомору в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 
листопада 2002 р. № 258-IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 51. Ст. 377. 
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2003 рр. Росія використала проросійські політичні сили в Україні, насамперед 
Комуністичну партію України, яка у той момент була представлена великою 

фракцією у парламенті24. Зважаючи на те, що «потужні сили, зацікавлені 
навіть не в амнезії та амністії, а в масштабному реванші радянської ідеології й 

суспільного ладу (принаймні в його застійному варіанті)… для президента 
Л. Кучми… були часом ситуативними союзниками»25, президент України 
відмовився від своєї попередньої пропозиції добитися міжнародного визнання 

Голодомору актом геноциду. Виступаючи у загальних дебатах 58-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН із закликом вшанувати пам’ять жертв Голодомору 
1932–1933 рр., президент Л. Кучма не став наполягати на геноцидній 

кваліфікації вчиненого сталінським режимом злочину. У результаті цього, 
Генеральна Асамблея ООН ухвалила 7 листопада 2002 р. «Спільну заяву з 

нагоди 70-ї річниці Голодомору – Великого голоду 1932–1933 років в 
Україні»26. Заява, яку підтримала й Росія, не містила слова «геноцид» й 
висловлювала співчуття не лише українським жертвам Голодомору, але й 

«мільйонам росіян, казахів та представників інших національностей, які 
померли від голоду в Поволжі, на Північному Кавказі, в Казахстані та інших 

районах колишнього Радянського Союзу унаслідок громадянської війни та 
примусової колективізації»27. По суті, заява представляла російську оцінку 
Голодомору як спільної трагедії усіх народів СРСР, наголошуючи, водночас, 

через згадку про міфічну «громадянську війну» на двосторонній ескалації 
насилля, яке буцімто мало місце в 1932–1933 рр. 

До протидії українській візії Голодомору Росія повернулася після 

Помаранчевої революції 2004 р. та ухвалення Верховною Радою України 28 
листопада 2008 р. Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні». 

За три тижні до ухвалення цього закону, на початку листопада 2006 р. міністр 
закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що 
найгострішими проблемами міждержавних стосунків Росії та України є статус 

російської мови та Голодомор28. У квітні 2008 р. нижня палата Державної 
думи Російської Федерації прийняла заяву, в якій заперечила проти того, аби 
кваліфікувати Голодомор як акт геноциду29. Восени 2008 р. постійний 

                                                           
24 Упродовж 1998–2002 рр. КПУ мала найбільшу за чисельністю фракцію (123 депутати) у 

Верховній раді України ІІІ скликання, у 2002–2006 рр. фракція комуністів була третьою за 
чисельністю (65 депутатів) у парламенті IV скликання. 
25 Гриценко О. А. Президенти і пам’ять. Політика пам’яті президентів України (1994–2014): 
підґрунтя, послання, реалізація, результати. Київ: “К.І.С.”, 2017. С. 244. 
26 Марочко В. Визнання Голодомору 1932–1933 рр. в Україні – геноцидом: Історичний факт 
політичного самоутвердження та морального зцілення нації. Проблеми історії України: факти, 
судження, пошуки. 2007. № 16. С. 273. 
27 Joint statement by the delegations of Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Benin, Bosnia and 
Herzegovina, Canada, Egypt, Georgia, Guatemala, Jamaica, Kazakhstan, Mongolia, Nauru, 

Pakistan, Qatar, the Republic of Moldova, the Russian Federation, Saudi Arabia, the Sudan, the 

Syrian Arab Republic, Tajikistan, Timor-Leste, Ukraine, the United Arab Emirates and the United 

States of America on the seventieth anniversary of the Great Famine of 1932–1933 in Ukraine 
(Holodomor). Annex to the letter dated 7 November 2003 from the Permanent Representative of 
Ukraine to the United Nations addressed to the Secretary-General. P. 2. URL: 

https://digitallibrary.un.org/record/505743?ln=en (дата звернення 28.05.2022 р.). 
28 Якубова Л. «Русский мир» в Україні: на краю прірви. Вид. 2-ге. Київ: ТОВ “Видавництво Кліо”, 

2018. С. 89. 
29 Постановление Государственной Думы Российской Федерации № 262-5 от 2 апреля 2008 
года «О Заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

https://digitallibrary.un.org/record/505743?ln=en
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представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін заблокував спробу 
представників України включити питання про Голодомор у порядок денний 

63-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН30. У листопаді 2008 р. президент Росії 
Дмитро Мєдвєдєв відмовився взяти участь в офіційних заходах, які мали 

відбутися у Києві з нагоди 75-ї річниці голоду 1932–1933 рр. Російський 
президент не обмежився однією лиш відмовою і оприлюднив 14 листопада 
2008 р. утриманого у різкому тоні відкритого листа із власним трактуванням 

подій, у якому, зокрема, йшлося: «Голод 1932–1933 років у Радянському Союзі 
не був спрямований на знищення будь-якої окремої нації. Він став наслідком 
засухи і насильницької колективізації та розкуркулення, що проводилися 

відносно всієї країни, а не однієї тільки України. Загинули мільйони жителів 
Середнього і Нижнього Поволжя, Північного Кавказу, Центрального 

Чорнозем’я, Південного Уралу, Західного Сибіру, Казахстану, Білорусі. Ми не 
виправдовуємо репресій сталінського режиму щодо всього радянського 
народу. Але говорити про те, що існувала мета знищення українців, – це 

значить суперечити фактам і намагатися додати націоналістичний підтекст 
спільній трагедії»31. 

Заперечуючи геноцидну кваліфікацію Голодомору-геноциду сучасна 
російська історіографія використовує кілька ліній аргументації та тактичних 
схем. Першою «лінією оборони» слугують твердження про те, що голод 1932–

1933 рр. став наслідком фатального збігу непереборних обставин, а його 
причини мали об’єктивний характер. Таким чином, російські дослідники 
доводять, що Голодомор спричинили ті тенденції, які з’явилися ще задовго до 

1932 р. і продовжували існувати й після 1933 р.32  
Наступна лінія аргументації стосується заперечень будь-яких намірів 

Кремля вчиняти геноцид. Російські історики наполягають, що у радянського 
керівництва не могло бути жодних планів посилювати голод чи 
використовувати його у власних інтересах, бо це, мовляв, могло б послабити 

Радянський Союз. Ті рішення вищого керівництва СРСР, які об’єктивно 
погіршували ситуацію голодуючих й спричиняли їх смерть, були, нібито, або 
помилковими, або вимушеним кроками, а не зумисною антиукраїнською 

політикою Кремля.  
Третьою принциповою позицією російських істориків, є твердження, що 

велику частину відповідальності за Голодомор несе керівництво Української 

                                                                                                                                                                                                   
“Памяти жертв голода 30-х годов на територии СССР”». URL: 

https://duma.consultant.ru/documents/955838 (дата звернення 15.12.2021 р.). 
30 З формальної точки зору делегація України в ООН сама відкликала свою пропозицію внести 

у порядок денний 63-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН питання про політичну оцінку 

Голодомору. Однак, відбулося це через активну протидію Російської Федерації, яка 

перешкоджала українським дипломатам домовлятися про підтримку проекту резолюції 
делегаціями представлених в ООН країн. 
31 Цит. за: Головченко В., Дорошко М. Голодомор 1932–33 рр. в Україні як геноцид: проблема 
міжнародного визнання. Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Київ, 2017. Вип. 1 (46). С. 8. 
32 Суттєвим елементом політики «нормалізації» оцінки голоду 1932–1933 рр. є акцентування 

уваги на тих труднощах із забезпеченням продуктами харчування, які СРСР, за твердженням 

російських істориків, переживав тривалий період – щонайменше протягом 1929–1934 рр. Див. 
наприклад: Голод в СССР: 1930–1934 гг. / Сост. Антипова О. А. и др. Москва: Федеральное 

архивное агентство, 2009. 518 с.; Голод в СССР 1929–1934 / Ред. колег.: В. Кондрашин и др. Т. 

1–3 (в 4-х кн.). Москва: Международный фонд Демократия, 2011–2013. 656 с. + 560 с. + 912 с. 

+ 560 с. 

https://duma.consultant.ru/documents/955838
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СРР, яке свідомо дезінформувало Москву щодо стану справ у республіці: 
«Велетенські жертви України в 1933 р. зумовлені не лише політикою Центру, 

але й самовпевненою поведінкою її партійного лідера С. Косіора, який в 1932 
р. приховав від Центру масштаби кризи сільського господарства республіки, а 

на початку 1933 р. до останнього відмовлявся визнати факт великої голодної 
трагедії України»33.  

Намагаючись заперечити геноцидний характер Голодомору, окремі 

російські науковці із офіційним академічним статусом подекуди вдаються до 
відвертих фальсифікацій. У такий спосіб, до прикладу, провідний науковий 
співробітник Інституту історії та археології Уральського відділення Російської 

Академії наук, професор Сергій Нефьодов висловив у 2013 р. гіпотезу, що 
причиною голоду 1932–1933 рр. в Україні стали миші, які поїли сховане 

українцями зерно34. Прикметно, що опубліковане у науковому 
міждисциплінарному виданні Російської академії наук дослідження 
С. Нефьодова, було виконане за підтримки гранту Російського гуманітарного 

наукового фонду (Урал 11-11-66003а/У). 
Слід наголосити, що вироблена російською історіографією понад двадцять 

років назад схема заперечення геноцидного характеру Голодомору у загальних 
рисах зберігається незмінною дотепер. Почасти це пояснюється тим, що 
російські історики приділяють порівняно незначну увагу дослідженням голоду 

1932–1933 рр. За словами білоруського дослідника Вячаслауа Меньковського, 
«якщо число українських публікацій з проблематики Голодомору постійно 
зростає, російська складова історіографії проблеми досить скромна…  важко 

говорити про сформовану російську наукову школу дослідження українського 
голоду 1932–1933 років»35.  

Неофіційний наратив 
Водночас із офіційним наративом заперечення Голодомору, який, 

претендуючи на академічність, представляє російська історіографія, у другій 

половині 2000-х рр. у Росії з’явився й неофіційний наратив полемічно-
публіцистичного заперечення. Цей наратив представлений, головно, 
публікаціями у мережі Інтернет, а також низкою книг популярно-

белетристичного характеру. Головними авторами літературно-публіцистичних 
праць із запереченнями Голодомору-геноциду стали: Юрій Мухін, Іван 

Чигирін, Сигізмунд Міронін, Юрій Шевцов, Олена Пруднікова36. Усі згадані 
автори далекі від історичної науки, ніколи не провадили самостійних 

                                                           
33 Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 гг. – общая трагедия народов СССР: Национально-
региональный аспект. Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы: 

материалы VI междунар. науч. конф., Киев, 10–12 октября 2013 г. Москва: РОССПЭН, 2014. 

С. 201. 
34 Нефёдов С. Биологические причины голода 1933 года. Общественные науки и 
современность. (Москва). 2013. №. 1. С. 138–139. 
35 Menkouski W., Šmigeľ M., Dubinka-Hushcha L. «The Hunger Games»: Ukrainian Famine of 1932–
1933 in History, Historiography and Historical Policy. Banská Bystrica: Belianum, 2020. С. 173–

174. 
36 Мухин Ю. Кликуши голодомора. Москва: Яуза-пресс, 2009. 288 с.; Чигирин И. Миф и правда 
о «сталинском голодоморе». Великие Луки: Политика, 2009. 92 с.; Миронин С. «Голодомор» на 
Руси. Москва: Алгоритм, 2008. 224 с.; Шевцов Ю. Новая идеология: голодомор. Москва: 

Европа, 2009. 184 с.; Прудникова Е., Чигирин И. Мифология «голодомора». Москва: ОЛМА 

Медиа-груп, 2013. 528 с. 
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досліджень джерел, їхні публікації більше ніж наполовину складаються із 
компіляцій раніше висловлених ідей та гіпотез.  

Помітну увагу популяризації заперечення Голодомору приділяли також й 
інформаційні програми російських телеканалів. У 2008 р. Всеросійська 

державна телевізійна та радіокомпанія зняла документальний телевізійний 
фільм «Голодомор-33. Невивчені уроки» («Голодомор-33. Невыученные уроки»), 
режисером якого є Олексій Денисов. 

Войовниче псевдоісторичне заперечення Голодомору призначалося 
насамперед для «внутрішнього споживання» – для тих громадян Російської 
Федерації, у яких вже сформувалися «негеноцидні» оцінки голоду 1932–

1933 рр., які відчували ностальгію за радянським періодом в історії країни й 
котрі назагал позитивно оцінювали всі аспекти сталінської внутрішньої та 

зовнішньої політики. Апелюючи до культурних кодів радянської епохи, 
псевдоісторичні заперечення Голодомору мали на меті лише закріпити ті 
уявлення про голод 1932–1933 рр., що вже були сформовані раніше. Крім 

цього, брутальне заперечення Голодомору, яке поєднувалося із винятково 
грубим приниженням і висміюванням українців як нації, відігравало роль 

інструмента психологічної мобілізації прихильників антизахідної політики 
президента Володимира Путіна. У кривому дзеркалі російської пропаганди 
спрямований на зближення із європейськими інституціями політичний курс 

України періоду президентства Віктора Ющенка був представлений як 
«інтрига» або «спецоперація» Заходу проти Росії. Сформований у СРСР ще у 
1980-х рр. наратив про Голодомор як «вигадку українських націоналістів зі 

США та Канади» та інструмент ідеологічної боротьби проти комуністичного 
режиму в умовах світового протистояння двох військово-політичних блоків 

дуже добре вписувався у такі уявлення37. Таким чином, заперечення 
Голодомору слугувало інструментом дискредитації прихильників української 
незалежності в очах прихильників путінського політичного режиму. 

Основні схеми заперечення Голодомору в неофіційному 
пропагандистському наративі назагал відповідають оцінкам офіційного 
російського наративу. Визнаючи факт голоду 1932–1933 рр., російська 

пропаганда пробувала представити його як результат фатального збігу 
обставин, якого не можна було ані передбачити, ані відвернути. У такий 

спосіб  рукотворний Голодомор-геноцид набував обрисів стихійного лиха, 
незалежного від людської волі: «Як бачимо, голод 1932–1933 років й справді 
був викликаний системною кризою. Ні організаційний період аграрної 

реформи, ні природні фактори, ні куркульська протидія, ні антиурядові 
змови, ні приватний ринок, ні злодійство окремо не могли би у цей рік 

призвести до катастрофи. Разом же, підтримуючи та посилюючи одне одного, 
вступаючи між собою в “хімічні” реакції, вони призвели до воістину трагічних 
наслідків»38. Таким чином, нав’язувалася думка, що у Голодоморі нібито винні 

всі, а отже ніхто. 
У пропагандистському наративі заперечення Голодомору у порівнянні із 

офіційним наративом набагато більше місця займає перекладання 

відповідальності за масштабні жертви голоду 1932–1933 рр. на самих 
українців: вище партійне та державне керівництво Української СРР, 

                                                           
37 Козицький А. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. 
(причини, особливості, наслідки). Львів: “Літопис”, 2012. С. 192. 
38 Прудникова Е., Чигирин И. Мифология «голодомора». С. 391. 
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керівництво колгоспів, а також самих українських селян, які буцімто й були 
головними творцями голоду 1932–1933 рр. Головними тезами цієї наративної 

стратегії є твердження про те, що: урожай погано зібрали і зберігали 
неналежним чином (відповідальні за це – низові ланки влади в Україні); вже 

після того, як голод почався, керівництво УСРР тривалий час намагалося 
утримати його в таємниці від Москви, через що вища влада СРСР про 
Голодомор взагалі не знала, а коли у Москві дізналися про голод, очільники 

УСРР продовжували дезінформувати вище керівництво СРСР, через що 
Й. Сталін не володів повнотою інформації про ситуацію й міг недооцінювати 
масштабів голоду; безпосереднім вилученням хліба в Україні займалися самі 

українці. Цілковито новою вигадкою, яка з’явилася у російському 
інформаційному просторі на початку ХХІ ст., стали заяви про існування 

«впливового українського лобі» у вищому керівництві СРСР: «присутність 
великого українського лобі у радянських верхах в 1932 році перекладає 
відповідальність за так званий “голодомор” саме на них, – що ж вони не 

заступилися за своїх співвітчизників?»39.  
Спроби представити керівництво Української СРР як головного творця 

Голодомору можна оцінити як розвиток тези сталінської пропаганди про те, 
що порушення законності та злочини під час колективізації та розкуркулення 
вчиняли насамперед приховані троцькісти та інші вороги сталінського 

керівництва, які у такий спосіб мали намір дискредитувати сталінський курс у 
аграрному питанні40. 

Визнаючи застосування комуністичним режимом СРСР репресій проти 

мешканців України під час колективізації та Голодомору, російська 
пропаганда намагається представити їх як результат двосторонньої ескалації 

насилля у ході протистояння українців та радянської влади. Відповідно до 
логіки російських пропагандистів, саме активний опір «українських куркулів і 
петлюрівців» спровокував владу на застосування сили. Брутальність 

протистояння влади і народу під час Голодомору нібито була симетричною. 
Більше того: у сфальшованій російськими пропагандистами картині минулого 
саме комуністичний режим змушений реагувати на провокаційні дії 

українських націоналістів, які підступно намагалися дезорганізувати 
сільськогосподарський сектор України.  

Перенесення відповідальності за вчинені злочини із винуватців на жертв 
є поширеною практикою заперечення геноциду. Російська пропаганда у цих 
спробах спотворити картину минулого не є оригінальною. О. Пруднікова та 

І. Чигирін твердять: «Тепер про організаторів голоду й тих, хто ними не є. … 
Хто приклав руку? Усе ще численні вороги сталінської команди, аграрної 

реформи й радянської влади у цілому в зворушливому єднанні з милими 
сусідами, першою чергою поляками. Але головний організатор голоду, на нашу 
думку – НЕП. Ще селянські повстання 1918–1921 років мали причиною один-

єдиний фактор: заборону спекуляції продовольством. Їх організатори воювали 
не за білих, есерів чи міфічний селянський рай, а за вільні ціни на хліб. Ті ж 
причини лежали в основі хлібних воєн 20-х років й постійних голодовок, 

причиною яких були природні закони хлібного ринку. До 1932 року вільний 
ринок в СРСР був вже наполовину розгромлений, але розгромлений знизу – 

                                                           
39 Миронин С. «Голодомор» на Руси. С. 55. 
40 Козицький А. Дослідження Голодомору та геноцидні студії. С. 76. 
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знищено клас куркулів, які були основними поставниками товару для 
спекулянтів, а до самих спекулянтів кривава рука ОДПУ поки не дотягнулася. 

І ось уявіть собі: 1932 рік. У СРСР пристойний врожай, але наполовину 
розбазарений й вгроблений. У Східній Європі – неврожай. Чудова кон’юнктура 

для торгівців хлібом. А поставника немає! Й тоді торгівці почали скуповувати 
крадене. Вільний ринок, який до того часу став майже повністю чорним, як 
гігантський порохотяг викачував із села продовольство – все, до чого міг 

дотягнутися»41. 
У неофіційному наративі заперечення Голодомору-геноциду російські 

пропагандисти приділяють помітну увагу заявам про те, що серед українських 

жертв Голодомору, буцімто, не було жодних антикомуністичних та 
самостійницьких настроїв: «Що стосується можливості відновлення української 

державності в 30-ті роки, то для того, щоб її усунути, зовсім не було потреби 
розправлятися з українським селянством. Навпаки, селяни краще, ніж будь-
хто ще, пам’ятали, яким кривавим анекдотом обернулася горезвісна 

«державність» під час громадянської війни. Через українські села прокотилися 
всі благодійники, яких закликали для зміцнення своєї влади численні 

українські уряди, – німці, австрійці, румуни, поляки, зрештою, місцеві 
бандити, які частково представляли собою збройні сили цієї самої влади. Всі 
вони хотіли їсти й, відповідно, всі грабували. Щоб повернутися до теми 

«державності», потрібно було дочекатися часів, коли вже не лишиться тих 
людей, які б пам’ятали Громадянську війну, й лише після цього стало 
можливим повторення самостійної української держави. «Самостійність» тоді, 

так як й тепер, була перш за все політичною, інтелігентською забавою, й для 
усунення даної загрози бити потрібно було політичну верхівку та інтелігенцію, 

чим й займалося НКВД всі 30-ті роки. А до чого тут селяни?»42. 
Особливо агресивний та брутальнй характер пропагандистське 

заперечення Голодомору має у російськомовному сегменті світової мережі 

Інтернет. Опубліковані там російськими авторами тексти із запереченнями 
Голодомору характеризуються грубістю та зверхністю, а за своєю формою 
дуже часто представляють типову мову ненависті. Водночас із тим, помітно, 

що призначені для Інтернету пропагандистські наративи заперечення 
Голодомору допасовані до певних ідеологічних чи навіть рекламних матриць. 

Серед авторів найбільш яскравих інтернет-публікацій російського сегменту 
світової мережі на тему заперечення Голодомору: Ілля Білоус43, Тимур 
Глазков44, Олексій Кунгуров45, Руслан Веснянко46 та ін. 

 

                                                           
41 Прудникова Е., Чигирин И. Мифология “голодомора”. С. 390. 
42 Там само. С. 12–13. 
43 Белоус И. Мифы о Сталине: Голодомор. Тотальная фальсификация (в 3-х част.). 

Опубліковано 3 вересня 2015 р. URL: https://cont.ws/@iliabelous/117646 (дата звернення 

26.09.2021 р.) 
44 Глазков Т. Сказка про Голодомор. Опубліковано 7 листопада 2019 р. URL: 

https://coollib.com/b/496120-timur-evgenevich-glazkov-skazka-pro-golodomor/readp (дата 

звернення)  
45 Кунгуров А. Делай что должен, и будет что будет. Опубліковано 23 березня 2019 р. URL: 

https://kungurov.livejournal.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%

D0%BC%D0%BE%D1%80 (дата звернення 26.09.2021 р.) 
46 Веснянко Р. Родина украинского голодомора – в США. Опубліковано 25 листопада 2016 г. 

URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/11/25/rusla (дата звернення 28.04.2021 р.) 

https://cont.ws/@iliabelous/117646
https://coollib.com/b/496120-timur-evgenevich-glazkov-skazka-pro-golodomor/readp
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«Нормалізація» Голодомору 
Помітною тенденцією російської пропаганди останніх років є спроби 

«нормалізації» Голодомору, представлення його як типової для своєї епохи 
події. Релятивізуючи злочинну політику комуністичного режиму СРСР, 

російська пропаганда відкликається до загальної ситуації міжвоєнного 
періоду, яка буцімто характеризувалася широким застосуванням насилля у 
внутрішньополітичному житті усіх країн світу. Наводячи приклади випадків 

масового порушення прав людини та жорстокості у історії різних країн світу 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., російські пропагандисти пробують довести, що 
брутальне нехтування правами людини та навіть їх масові винищення у певні 

історичні періоди були цілком «нормальною» політичною практикою.  
У контексті Голодомору велику увагу російська пропаганда приділяє 

уявному голоду, який в 1932–1933 рр. буцімто вразив США і жертвами якого 
нібито стали від 5 до 8 млн американців. Таку карколомну заяву у жовтні 
2008 р. зробив російський економіст та підприємець Борис Борисов, якого 

російські журналісти представляли як «дослідника історії ХХ ст.»47. Описуючи 
вигадані страждання американських фермерів, Б. Борисов підводив своїх 

читачів до думки, що голод начебто був звичною річчю для 1930-х рр. навіть у 
високорозвинених країнах світу. Російська пропаганда охоче взялася 
тиражувати вигадки Б. Борісова про те, що багато людей у США померли не 

лише від голоду, а й перебуваючи на громадських роботах, організованих 
державною адміністрацією під час Великої депресії. Називаючи ці громадські 
роботи «американським ГУЛАГом», російські пропагандисти стверджували, що 

«через нього пройшли 8,5 млн осіб»48.  
Ще однією формою «нормалізації» Голодомору стало перекладання 

відповідальності за голод 1932–1933 рр. на країни Заходу, які нібито змусили 
радянський уряд розплачуватися за раніше поставлене промислове 
обладнання саме під час голоду. Відповідно до цієї версії, не володіючи 

достатніми запасами валюти, СРСР мусив під час Голодомору продавати 
зерно, якого бракувало для власного споживання. У такий спосіб російські 
пропагандисти пробують поділити відповідальність за геноцид між 

сталінським режимом та урядами тих країн, які купували у нього хліб. При 
цьому сучасна російська пропаганда, звісно ж, замовчує той факт, що у 1932–

1933 рр. Москва послідовно та вперто стверджувала, що жодного голоду в 
Україні немає. Такий спосіб імплікативного заперечення релятивізує 
відповідальність сталінського режиму, перекладаючи частину відповідальності 

на уряди країн Заходу, які купували хліб в СРСР у першій половині 1930-х рр. 
Ще одна технологія розмивання об’єктивної картини Голодомору полягає у 

його порівнянні з іншими подіями історії, які не були геноцидами, наприклад, 
Великим голодом в Ірландії середини ХІХ ст. чи Бенгальським голодом 1942 р. 

Пропагандистське заперечення Голодомору-геноциду в сучасній Росії 

демонструє важливу тенденцію радикалізації ступеня заперечення. Певні 
твердження, які початково з’являлися як «божевільні» версії, у міру свого 

                                                           
47 Настоящий голодомор был не СССР, а в США! Опубліковано 19 серпня 2009 р. URL: 

https://www.kp.ru/daily/24346.4/535294/ (дата звернення 26.09.2021 р.). Тиражуванню цієї 
вигадки прислужилася російська телекомпанія «Russia Today», яка 22 жовтня 2008 р. 

опублікувала інтерв’ю із Б. Борісовом, у якому він викладав свої фантазії. 
48 Веснянко Р. Родина украинского голодомора – в США. Опубліковано 25 ноября 2016 г. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2016/11/25/rusla (дата звернення 28.04.2021 р.) 
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повторення, набували статусу квазі-істини. Яскравим прикладом такої 
трансформації може слугувати теорія про те, що велика частина жертв 

Голодомору-геноциду нібито була спричинена грибковими захворюваннями 
зернових, які, буцімто, особливо поширилися в Україні в 1932–1933 рр. 

Першим цю версію, досить обережно запропонував С. Міронін у 2009 р. За 
його словами: «Ще однією хворобою, яка вразила хлібá й знизила урожай в 
1932 році, була спориння, яка особливо поширилася в 1932 році … 

Споживання у їжу враженого спориннею зерна жита веде до захворювань, які 
супроводжуються галюцинаціями. Цей факт міг стати (виділення. – А. К.) 

однією із причин надзвичайно високої смертності від голоду в 1932 році, 
порівняно із іншими випадками голоду»49. Через чотири роки О. Пруднікова та 
І. Чигирін додали до версії С. Міроніна власну інтерпретацію: «Грибки, дійсно, 

дуже любили плодитися в різного роду схронах і ямах. Однак, версія, що, коли 
у людей закінчувався чесно зароблений хліб, вони поневолі лізли в ями, таємно 
мололи зерно й травилися – надто проста, лежить, можна сказати, на 

поверхні, і як все, що перебуває на поверхні, дещо легковажна. Селяни чудово 
знали, як виглядає зіпсоване зерно, якими є наслідки його вживання у їжу, а 

кількість хліба, потрібну для харчування однієї родини, можна перебрати й 
руками. Але хто завадить здавати й приймати зіпсоване зерно у вигляді 
хлібопоставок? Пам’ятаєте фільми, як продзагони шукають хліб, розкопують 

ями й вивозять знайдене на підводах? Міські комсомольці могли й не знати, 
що вивозять не життя, а смерть. Усе ж навряд чи зіпсоване зерно могло у 

масовій кількості просочуватися через всі санітарні кордони на шляху від 
клуні чи ями до державного хлібозаводу… Порушували, звичайно, але все ж не 
в масовому порядку. Але ще існував і чорний ринок – ось йому ніхто не указ! 

На таємних млинах мололи все що завгодно, лишень би ваги побільше, і 
отруйне борошно й крупа потрапляли в кооперативи та на чорний ринок. 
Можливо є й інше пояснення настільки жахливої смертності від ентеритів і 

колітів. Нам до голови воно не приходить»50. 
Натомість у опублікованих в Інтернеті в 2018–2019 рр. статтях вже 

міститься пряме твердження, що основна частина жертв Голодомору померла 
від мікотоксикозу через отруєння зерном, яке зіпсувалося через грубе 
порушення умов його зберігання. Більше того, відомий російський блогер 

О. Кунгуров твердив, що більшовицька влада свідомо вдавалася у 1932–
1933 рр. до примусового вилучення отруєного зерна в українців, оскільки цей 
крок був спробою порятувати українців він неминучої смерті через отруєння51. 

Заперечення Голодомору у сучасній Росії відбувається у тісному 
взаємозв’язку із фальсифікаціями української візії Голодомору-геноциду. Не 

маючи аргументів для наукової дискусії із українськими наративами 
Голодомору-геноциду по суті, пропагандистський апарат Російської Федерації 
штучно створює власну версію буцімто «української» картини голоду 1932–

1933 рр. Такі «українські теоретичні уявлення» про Голодомор російські 
пропагандисти грубо конструюють із обмеженого набору некритичних кліше,  

які мають дуже мало спільного із дійсністю. Завдяки цьому створюється об’єкт 

                                                           
49 Миронин С. «Голодомор» на Руси. С. 106–107. 
50 Прудникова Е., Чигирин И. Мифология «голодомора». С. 390. 
51 Кунгуров А. Делай что должен, и будет что будет. Опубліковано 23 березня 2019 р.  

URL: https://kungurov.livejournal.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%
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для критики із заздалегідь заданими негативними характеристиками. Саме 
цю сфальсифіковану «позицію України» щодо Голодомору-геноциду російські 

пропагандисти згодом й беруться спростовувати.  
Для того, аби полегшити собі завдання, російська пропаганда постійно 

наголошує, що імпліцитна картина Голодомору-геноциду в Україні не є 
єдиною, а українські дослідники нібито, ще й досі не сходяться у оцінках того, 
що вчинив більшовицький режим у 1932–1933 рр. Роблячи такі заяви, 

російські пропагандисти покликаються на заяви та публікації Георгія 
Касьянова, Дмитра Вєдєнєєва та Олексія Толочка, котрих представляють як 
«незаангажованих українських істориків».  

Незважаючи на примітивність пропагандистських прийомів негації 
Голодомору, представлених у неофіційному наративі заперечення геноцидного 

характеру голоду 1932–1933 рр., їх не варто недооцінювати. Колективна 
пам’ять про важливі сторичні події у сучасному світі великою мірою залежить 
від представлення цих подій у масовій культурі. Немає жодного сумніву в 

тому, що для мільйонів людей масова культура та світова мережа Інтернет 
натепер є головними джерелами історичних знань. Натомість для 

пропагандистів масова культура залишається інструментом утримання у 
фокусі суспільної уваги тих чи інших наративів. 

Ще одним важливим чинником, який слід враховувати оцінюючи 

руйнівний потенціал російської пропаганди спрямованої на заперечення 
Голодомору, є надзвичайна лабільність сучасної масової культури щодо 
авторитетів, експертних оцінок, змісту самих соціальних понять. Для сучасної 

масової культури не існує жодних авторитетів, а експерти несподівано 
з’являються із безвісти й так само зникають у нікуди. Багатьом людям 

подобається емоційно-експресивний та максимально спрощений спосіб подачі 
матеріалу. Імітована у соціальних мережах масовість підтримки певного 
(часто-густо безпідставного) твердження стає важливішою, аніж 

аргументована точка зору наукової монографії чи справжність експертів.  
Висновки 
Заперечення Голодомору у Російській Федерації відзначається своєрідною 

дворівневістю: поряд із офіційним наративом заперечення Голодомору, який 
представляє російська історіографія, у другій половині 2000-х рр. у Росії 

з’явився й неофіційний наратив полемічно-публіцистичного заперечення. Цей 
неофіційний наратив слугує, головно, для внутрішнього вжитку – мобілізації 
росіян для підтримки влади. Протидіючи визнанню Голодомору актом 

геноциду на міжнародній арені, Російська Федерація не використовує 
найбільш одіозних схем цього неофіційного наративу заперечення 

сталінського злочину проти Українського народу.  
Російська оцінка Голодомору зводиться до того, щоб визнати його свого 

роду «нещасним випадком на виробництві». Відповідно до запропонованої 

Москвою логіки голод 1932–1933 рр. спричинило бажання Кремля провести 
пришвидшеними темпами індустріалізацію у бідній та відсталій країні. При 
цьому, як наголошують російські науковці та пропагандисти, Й. Сталін діяв в 

умовах крайньої необхідності, бо форсовані темпи індустріалізації нібито 
зумовлювалися загрозою воєнного вторгнення до СРСР.  

Росія наполягає на тому, що сталінська політика щодо України під час 
Голодомору нічим не відрізнялася від політики щодо селян у інших регіонах 
СРСР. Заперечуючи антиукраїнський характер політичного курсу Кремля 
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початку 1930-х рр., російські історики та пропагандисти вперто ігнорують 
процеси згортання «українізації», а також репресії проти української 

інтелігенції та церкви, які відбувалися синхронно із підготовкою та 
проведенням Голодомору-геноциду.  

Запропонована ще у радянський період теза про однакову інтенсивність 
голоду 1932–1933 рр. в усіх регіонах СРСР, у пропагандистському наративі 
сучасної Росії трансформувалася у твердження, що російські регіони нібито 

постраждали від голодування навіть сильніше, аніж Україна. Російська 
пропаганда твердить, що число жертв голоду 1932–1933 рр. в СРСР за межами 
України, буцімто є навіть більшим, аніж кількість жертв Голодомору в Україні.  

Заперечення Російською Федерацією геноцидного характеру Голодомору є 
запереченням права України на власну історію, а отже, й прихованою формою 

заперечення права українців на незалежне державне існування. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


