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Комунізм і голод: міжнародня наукова конференція 

22 жовтня 2014 р.— 26–27 вересня 2014 р. науковці з Канади, Франції, Італії, Гонконґу, 
Англії, України та Сполучених Штатів Америки взяли участь у конференції «Комунізм і 
голод», яка відбулася у Торонто. Мета конференції полягала у дослідженні та 
порівняльному аналізі політично спричиненого масового голоду в Україні, Казахстані, 
Китаї та СРСР. Конференція була підготовлена та проведена співробітниками  Науково-
освітнього центру вивчення Голодомору при Канадському iнститутi українських студій 
Альбертського університету. 

 

Перший день роботи конференції проходив у Школі глoбальних справ ім. Мунка при 
Торонтському університеті й розпочався засіданням секції «Порівняльний аналіз голоду в 
Радянському Союзі, Казахстані, Україні та Китаї». В роботі секції взяли участь Нікола 
Верт (Інститут сучасної історії, Париж), Люс’єн Б’янко (Вища школа соціяльних наук, 
Париж) та Андреа Ґраціозі (Італійська національна аґенція з акредитації університетів і 
дослідницьких програм, Неаполь). Дискутантом виступила Ольга Андрієвська з 
Трентського університету (м. Пiтербoрo, Канада).  

 

У роботі другої секції «Особливості голоду в СРСР, Казахстані та Китаї» взяли участь 
Ніколло П’янчіола (Лінґ’янський університет, Гонконґ), Сара Камерон (Мерiлендський 
університет, США), Жоу Шун (Ессекський університет, Великoбританiя) та Ралф Такстон 
(Унiверситет iм. Брандайса, США). Дискутантом на цій сесії виступила Кімберлі Меннінґ 
(Університет «Конкордія», м. Мoнреаль). Ввечері того ж дня у залі Школи глoбальних 
справ ім. Мунка перед представницькою авдиторією відбулася відкрита лекція відомого 
фахівця-синолога Люс’єна Б’янко, «Порівняльний аналіз ставлення радянських та 
китайських комуністів до селянства». 

 

Другий день роботи конференції, яка перемістилася до приміщення Інституту Св. 
Володимира, розпочався сесією у форматі «питань-відповідей», спланованою саме для 
студентів та молодих науковців. Завдяки фінансовій підтримки з боку Науково-освітнього 
центру вивчення Голодомору взяти участь у конференції змогли десятеро дoслiдникiв, 
двоє з яких представляли українську науку. У другій половині дня відбувся круглий стіл 
за участі всіх доповідачів. На завершення конференції, з відкритою лекцією «Сталін і 
голод, як знаряддя нищення нації» виступив Андреа Ґраціозі. Всі заходи конференції, 
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включно з відкритими лекціями, було записано і невдовзі буде викладено у мережі на 
сайтах Школи глoбальних справ ім. Мунка (http://munkschool.utoronto.ca/events) та 
Науково-освітнього центру вивчення Голодомору (www.holodomor.ca). 

 

Конференція успішно досягла своєї головної мети, а саме: стала форумом для наукового 
обговорення між провідними фахівцями подібностей та відмінностей голоду у 
вищезгаданих країнах, який привернув увагу широкої і різноманітної авдиторії.  

 

Серед важливих  проблем вивчення голоду, до обговорення яких вдалися дискутанти, дві 
заслуговують на особливу увагу. Перша стосується ідеології та переконання, що держава є 
спроможною швидко та докорінно змінити суспільство. Друга проблема стосується 
питань врядування та структур врядування, зокрема розширеної спроможності 
комуністичних держав, таких як СРСР та Китай, втілювати власну політику без жодних 
обмежень завдяки можливості карати за спротив та приховувати власні дії від суспільства.   

 

На конференції також обговорювалася низка інших наукових проблем. Зокрема, учасники 
заходу неодноразово зауважували, що Сталін та вище керівництво СРСР були 
налаштовані вороже щодо селянства, й особливо селянства в Україні. Адже саме тут 
відбулися маштабнi селянськi антибільшовицькі повстання у 1919 р., а позиція селянства 
була вочевидь пов’язана з «національним питання». Отже, коли втілення програми 
колективізації призвело до гострої кризи, сталінський режим запровадив низку заходів, 
спрямованих на придушення опору українського селянства. Знищення голодом – 
Голодомор – було саме таким знаряддям придушення спротиву. Навмисність Голодомору 
була тим більше очевидна через одночасне згортання політики «українізаціїї». 

 

Керівництво комуністичного Китаю, більшість представників якого самі були вихідцями з 
селянської верстви, більш прихільно ставилося до селянства. Попри це, влада Китаю 
також розпочала жорсткий наступ на сільське населення країни, який призвів до 
катастрофічних наслідків для країни, хоча на відміну від Голодомору в Україні, в Китаї не 
ставили за мету цілеспрямоване знищення цілої верстви населення.  Вплив цих подій на 
комуністичних  провідників країни також був відмінним. В той час, як Йoсифoвi Сталіну 
вдалося приборкати селянство і укріпити особисту владу, Мао Цзедун був змушений 
вдатися до відступу, і лише через кілька років відновив свій колишній статус.   

 

Великий голод у Казахстані у 1931–33 рр. призвів до загибелі приблизно третини 
населення республіки (від 1.15 млн. до 1.5 млн. казахів), разом з яким загинуло чимало 
переселенців з европейської частини СРСР, насамперед, росіян та українців. Причиною 
голоду була вимога уряду забезпечити постачання надто великої кількости худоби для 
харчування населення Москви, Ленінграду та інших міст Росії, що було зроблено без 
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врахування ваги тварин та загального поголів’я худоби у республіці. Наслідком цієї 
політики стало винищення 90 вiдсoткiв худоби в Казахстані лише за декілька років. 
Кампанія з експорту худоби, хоча й не була безпосередньо спрямована на кочових казахів, 
супроводжувалася програмою «загальної осілости», яка, в свою чергу, могла 
використовуватися як виправдання надмірної реквізиції.  

 

Ще одним предметом обговорення стало питання про різні способи вшанування жертв 
голоду. Так, в Україні пам’ять про загиблих під час Голодомору вшановують на 
особистому та громадському рівнях, хоча не всі українські уряди однаково підтримували 
ініціятиви з вшанування жертв Голодомору. В Росії питання голоду в СРСР не становить 
предмету громадського обговорення. Ситуація в Казахстані є дещо відмінною: певний час 
тему великого голоду в Казахстані доволі активно досліджували, але потім полишили  
немов би питання було розв’язане. Пізніше до теми повернулися, але, знову припинили 
нею займатися, з огляду на можливі наслідки її «політизації». В Китаї тему голоду почали 
обговорювати публічно вже після смерти Мао, але це обговорення не спричинило широкої 
громадської зацікавлености. Натомість, обговорення цієї теми у суспільстві було 
обмеженим. 

 

Під час дискусій було зауважено, що в рамках конференції було б доцільно розглянути 
також постійний голод у Північній Кореї та голод в Етіопії у 1980-их рр. Під час 
обговорень, науковці звернулися до поняття «імперіялізму» й доречности його 
застосування щодо ситуації в СРСР, зокрема в контексті відносин «центру» і «периферії» 
в стосунку до України та Казахстану. З боку директора новоутвореного Українського 
центру досліджень Голодомору при Національному університетi «Києво-Могилянська 
Академія», Людмили Гриневич, пролунала пропозиція про порівняльні дослідження 
голоду в контексті імперій. 

 

До організації конференції крім Науково-освітнього центру вивчення Голодомору 
долучилися Програма досліджень України ім. Петра Яцика при Центрі европейських, 
російських та евроазійських досліджень Школи глoбальних справ ім. Мунка та Азійський 
iнститут  Школи глoбальних справ ім. Мунка, Інститут iм. Св. Володимира та Українсько-
канадський дослідчо-документаційний центр. Науково-освітній центр вивчення 
Голодомору, заснований завдяки щедрій підтримці Родинного фонду Кoстянтина i Люїзи 
Темертеїв, проводить та підтримує дослідження Голодомору та освітні заходи , що 
сприяють вивченню Голодомору та ознайомленню школярів з його історією. 

Фотографії: 

(1) Учасники конференції «Комунізм і голод»: доповідачі, дискутанти, стипендіати та 
організатори події 
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(2) Конференція «Комунізм і голод»: відкриття роботи круглого столу промовою д-ра 
Франка Сисина (Альбертський університет; в центрі). Поряд з ним учасники цього заходу 
готуються до дискусії.   

 
 
The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of Ukrainian studies outside Ukraine that engages in and support 
research and scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like more information on the Institute, please visit our 
website at www.cius.ca, facebook page at www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl or contact Dr. Bohdan Klid at 
(780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 
Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний 
розвивати і підтримувати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу 
інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca, фейсбук www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl або 
зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 

 


