Ukraiñski g³ód w latach 19321933 oraz jego geografia...

231

ANNALES

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SK£ODOWSKA
LUBLIN  POLONIA
VOL. LIX, 14

SECTIO B

2004

Katedra Geografii Ukrainy, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie (Ukraina)

Fedir ZASTAWNY

Ukraiñski g³ód w latach 19321933 oraz jego geografia
poprzez pryzmat wspó³czesnej statystyki demograficznej
The Ukrainian famine in the years 19321933, and its geography in the light
of modern demographic statistics

W roku 2003 Ukraina obchodzi³a 70-lecie wielkiego g³odu  najciê¿szego
przestêpstwa przeciwko ludzkoci, zaplanowanego i urzeczywistnionego przez
ówczesny rz¹d Zwi¹zku Radzieckiego, przestêpstwa skierowanego przeciwko
mieszkañcom ukraiñskich wsi, przeciwko ca³ej Ukrainie. G³ód lat 19321933 
to jedna z najbardziej tragicznych stron naszej historii, któr¹ przez dziesiêciolecia zbywano milczeniem. O g³odzie w tych latach nadal wie siê na Ukrainie zbyt
ma³o.
W artykule rozwa¿ane s¹ kwestie dotycz¹ce przyczyn g³odu i jego tragicznych skutków dla narodu ukraiñskiego. Okrelono tak¿e skalê i geografiê g³odu.
KRÓTKO O G£ODZIE

Wyj¹tkowo ciê¿ka i tragiczna dla ukraiñskiego narodu by³a po³owa XX wieku. Na wiecie rozegra³y siê dwie najbardziej okrutne wojny wiatowe, które
pozostawi³y po sobie krwawe ¿niwo. Ukraina przesz³a przez trudne lata powstañ
narodowych: w latach 19201923 we wschodnich, pó³nocnych i po³udniowych
regionach, a w latach 19421953  na zachodzie kraju. Ukraina prze¿y³a wówczas trzy sztucznie stworzone okresy g³odu w latach: 19211923, 19321933
i 19461947. Mia³y tu miejsce okrutne stalinowskie masowe represje, wywózki
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i zes³ania setek tysiêcy ludzi na Syberiê, na pó³noc imperium radzieckiego oraz
do Kazachstanu i na Daleki Wschód. Liczna grupa wyemigrowa³a do Ameryki,
Europy Zachodniej i Australii. Wed³ug ocen ekspertów, gdyby nie wymienione
straty, liczebnoæ Ukraiñców na Ukrainie kszta³towa³aby siê obecnie na poziomie 100150 mln osób.
Najwiêksze liczebnie straty ponios³a Ukraina na skutek g³odu w latach 1932
1933. Wówczas z g³odu pomar³y miliony ludzi, g³ównie mieszkañcy ukraiñskich
wsi; w miastach sytuacja by³a mniej dramatyczna na skutek otrzymywania przez
ludnoæ kartek ¿ywnociowych, które przynajmniej czêciowo mo¿na by³o wymieniæ na ¿ywnoæ. G³ód zabra³ ¿ycie prawie 1/3 mieszkañców USSR. ¯ycie
stracili g³ównie Ukraiñcy, ich odsetek na wsi kszta³towa³ siê bowiem na poziomie 8090% w narodowociowej strukturze ludnoci. Du¿e straty ponieli te¿
polscy, bu³garscy i mo³dawscy mieszkañcy wsi, których udzia³ w strukturze ludnoci wiejskiej by³ wzglêdnie wysoki.
G³ód obj¹³ te¿ swoim zasiêgiem rejony Federacji Rosyjskiej, zamieszkane
przez Ukraiñców. By³a to masowa i nieludzka rozprawa z ukraiñskimi mieszkañcami wsi, odwet za niechêæ do zaakceptowania ustroju ko³chozowego. Najwiêcej
zginê³o dzieci i ludzi w wieku podesz³ym oraz mê¿czyzn, którzy gorzej od kobiet
znosili g³ód. To w³anie na pocz¹tku lat trzydziestych, a nie w czasie II wojny
wiatowej  jak czêsto siê pisze  liczba mê¿czyzn na Ukrainie Zachodniej (wed³ug spisu ludnoci z roku 1937) zmniejszy³a siê o 2,1 mln w stosunku do liczby
kobiet.
W okresie g³odu wschodnich i pó³nocnych obrze¿y ówczesnej Ukrainy Radzieckiej strzeg³y uzbrojone patrole, których zadaniem by³o zatrzymywanie si³¹
g³oduj¹cych ludzi na terenie Ukrainy. Pozbawieni paszportów mieszkañcy ukraiñskich wsi nie mieli ¿adnych szans na opuszczenie miejsca zamieszkania. W celu
ratowania dzieci umieraj¹cych z g³odu rodzice masowo pozostawiali je na ulicach miast. Istnia³y przypadki kanibalizmu. Ludnoæ wymiera³a ca³ymi wsiami,
chutorami.
Kolektywizacja na wsi doprowadzi³a do gwa³townego obni¿enia wydajnoci
produkcji rolniczej. Przyk³adowo w 1930 roku zebrano 23 mln ton zbo¿a, za
w r. 1931  18, a w r. 1932  13 mln ton. Po³owê zabiera³o pañstwo (w r. 1931
 oko³o 40%, w r. 1932  55%). Uzbrojone oddzia³y kierowane na wie zabiera³y mieszkañcom ostatni¹ ¿ywnoæ.
Na s¹siednich terenach Ukrainy Zachodniej, le¿¹cej wówczas w granicach
Polski, Rumunii i Czechos³owacji, g³ód nie wystêpowa³.
Kraje zachodnie wiedzia³y o g³odzie na Ukrainie i podejmowa³y próby pomocy jej ludnoci. Wiedziano o nim i w innych republikach kraju, nie mo¿na
by³o jednak o tym mówiæ. Dziennikarzom zagranicznym zakazywano pisaæ o g³odzie, naruszenie zakazu grozi³o wydaleniem z kraju. W takich warunkach niezrozumia³e jest oficjalne uznanie Zwi¹zku Radzieckiego przez rz¹d USA w listopadzie 1933 roku.
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Pierwsze publikacje na temat ukraiñskiego g³odu w latach 19321933 ukaza³y siê za granic¹ w po³owie lat osiemdziesi¹tych XX wieku. Jednym z pierwszych
cudzoziemców, którzy zaczêli zbieraæ materia³y o ogólnoukraiñskiej tragedii, by³
amerykañski badacz James Meays, obecnie profesor politologii w Narodowym
Uniwersytecie Kijowsko-Mohylañskiej Akademii. Meays pisa³: Tylko wtedy,
gdy naród Ukrainy uwiadomi sobie bogactwo dziedzictwa swej przesz³oci, kultury, historii, wszystkiego z czego powsta³o jego pañstwo i on sam, Ukraina
bêdzie mog³a pójæ drog¹, z której zosta³a zepchniêta przez represje, g³ód, barbarzyñstwo gospodarcze, polityczne, kulturowe, których odpowiedników trudno
znaleæ w historii naszej cywilizacji, a których imiê brzmi zag³ada.
Robert Konkwest, angielski dyplomata, w swojej ksi¹¿ce ¯niwa boleci. Radziecka kolektywizacja i g³ód opisa³ liczne przyk³ady okropnoci ukraiñskiego
g³odu (Konkwest 1993). Ksi¹¿kê tê powinien przeczytaæ ka¿dy Ukrainiec. Nale¿y wspomnieæ te¿ publikacjê dokument Rok 33: g³ód. Narodowa ksiêga-memoria³ (Kowalenko, Maniak 1991). Zebrano w niej zakazane przez lata i poufne
materia³y o wielkiej tragedii narodu ukraiñskiego. Praca zosta³a powiêcona pamiêci milionów mieszkañców ukraiñskiej wsi, którzy zginêli mierci¹ mêczeñsk¹ na skutek g³odu [...] pamiêci ukraiñskich wsi i chutorów, które przesta³y
istnieæ po najwiêkszej tragedii XX wieku (s. 4).
W 1984 roku rozporz¹dzeniem prezydenta Ronalda Reagana powo³ano w USA
specjaln¹ komisjê w celu zbadania przyczyn g³odu na Ukrainie w latach 1932
1933. Wyniki pracy Komisji, zakoñczonej w 1988 roku, to 30 tomów dokumentów i wniosek, by uznaæ g³ód za akt zag³ady narodu ukraiñskiego. Jest spraw¹
bardzo wa¿n¹, by dokumenty te zosta³y przyjête i rozpatrzone przez Radê Najwy¿sz¹ Ukrainy, która jest w ich posiadaniu od 1993 roku.
W Ukrainie Radzieckiej g³ód 19321933 zosta³ oficjalnie uznany za fakt
dopiero w 1988 roku, podczas specjalnego posiedzenia Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii Ukrainy, lecz t³umaczono go nieurodzajem. W roku 1989
Biuro Polityczne zezwoli³o na wydanie pierwszych dokumentów o g³odzie na
Ukrainie. Po uzyskaniu przez Ukrainê niepodleg³oci w 1993 roku odby³o siê
oficjalne uczczenie pamiêci zmar³ych z g³odu.
Nale¿y podkreliæ, i¿ g³ód 19321933 by³ kontynuacj¹ polityki przeciwko
narodowi ukraiñskiemu, zapocz¹tkowanej jeszcze w okresie narodzin w³adzy radzieckiej. Bezporedni¹ odpowiedzialnoæ za g³ód ponosz¹: W. Lenin, J. Stalin,
W. Mo³otow, L. Kaganowicz, S. Kosior, W. Czubar, P. Postyszew i in. Przytoczê cytat z poufnego listu Lenina do Mo³otowa z marca 1922 roku: W³anie
teraz i tylko teraz, kiedy w g³oduj¹cych miejscowociach jedz¹ ludzi, a na drogach le¿¹ setki, a nawet tysi¹ce trupów, mo¿emy (i dlatego musimy) przeprowadziæ ekspropriacjê wartoci cerkiewnych z najwiêksz¹ energi¹, nie powstrzymuj¹c siê przez zduszeniem jakiegokolwiek oporu (Kowalenko, Maniak 1991, s. 9).
Wiosn¹ 1932 roku w poufnym licie do Kaganowicza Stalin pisa³: Sprawy na
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Ukrainie nabra³y z³ych obrotów. Z³ych  na linii partyjnej. Mówi¹, i¿ w dwóch
obwodach (jeli siê nie mylê w Kijowskim i Dniepropietrowskim) oko³o 50 powiatowych komórek partyjnych opowiedzia³o siê przeciwko planom chlebozagotowek [tj. przymusowego zabierania od rolników wiêkszej czêci zebranego zbo¿a  przyp. aut.], uznaj¹c je za niewykonalne. W innych rejonach sprawy nie
przedstawiaj¹ siê lepiej. Je¿eli nie skoncentrujemy siê obecnie na poprawieniu
naszej sytuacji na Ukrainie, mo¿emy straciæ Ukrainê. Proszê uwzglêdniæ fakt, i¿
w ukraiñskiej partii komunistycznej (500 tys. cz³onków, cha-cha!) jest niema³o
(tak, du¿o!) niepewnych elementów, wiêcej  bezporednich agentów Pi³sudzkiego... Nale¿y postawiæ przed sob¹ najwa¿niejszy cel  w najkrótszym czasie przekszta³ciæ Ukrainê w prawdziw¹ fortecê Zwi¹zku Radzieckiego, wzorow¹ republikê. Nie nale¿y ¿a³owaæ ¿adnych pieniêdzy na ten cel (Muziczenko 2002,
s. 4). Jak widaæ, g³ód 19321933 mia³ g³êboki podtekst polityczny.
Odtworzyæ historiê g³odu ukraiñskiego nale¿y przede wszystkim dlatego, ¿e
nie posiadamy dot¹d wszelkich niezbêdnych danych dla ca³oci kraju. Praktycznie brak jest porównywalnych wskaników dla okrelenia strat ludzkich na skutek g³odu w poszczególnych obwodach, miastach i wsiach. Braki mog¹ czêciowo uzupe³niaæ materia³y uzyskane w wyniku opracowania i wykorzystania niekonwencjonalnych dla geografii danych statystyki demograficznej. Wa¿ne jest
uzasadnienie podejæ i metod, które pozwol¹ na okrelenie terytorialnych osobliwoci ukraiñskiego g³odu.
Statystyka demograficzna notuje szeroki zakres zagadnieñ: liczbê ludnoci,
p³eæ, wiek, liczbê urodzeñ, liczbê mierci, migracje etc. Informacje tego typu s¹
dostêpne dla ca³ej Ukrainy, dla Republiki Autonomicznej Krymu, dla poszczególnych obwodów i powiatów. Statystyka taka jest bez w¹tpienia bardzo cennym
ród³em informacji, jednak w ci¹gu d³ugiego czasu, tj. do koñca lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, by³a ona niedostêpna dla badaczy. Spis ludnoci z 1937
roku uznano za niewiarygodny, a jego dane za zani¿one. Dopiero w 1990 roku
zosta³y udostêpnione okrojone dane z tego spisu.
Na podstawie istniej¹cych danych demograficznych zaistnia³a mo¿liwoæ
rozstrzygniêcia dwu podstawowych zagadnieñ:
1) okrelenia wielkoci strat ludnoci ukraiñskiej na skutek g³odu w latach
19321933,
2) ustalenia cech geograficznych g³odu na poziomie obwodów.
OKRELENIE STRAT LUDNOCI NA SKUTEK G£ODU

Okrelenie wszystkich strat ludnoci Ukrainy na skutek g³odu lat 19321933
nie jest spraw¹ ³atw¹, brakuje bowiem bezporednich danych statystycznych. S¹
jedynie zbli¿one czasowo dane ze spisu roku 1926, dane dotycz¹ce liczby ludnoci z roku 1931 i niektóre wskaniki ze spisu 1937 roku. S¹ to praktycznie wszyst-
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kie materia³y statystyki demograficznej, które przynajmniej czêciowo mog¹ rzuciæ wiat³o na straty ludzkie w wyniku g³odu w latach 19321933. S¹ to informacje ograniczone, na których podstawie trudno okreliæ precyzyjnie parametry
ilociowe ofiar g³odu. Nic dziwnego, ¿e dane ró¿nych autorów zasadniczo ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹.
Postawione zadanie okrelenia strat demograficznych w oparciu o istniej¹ce
dane wymaga³o doprowadzenia ich do stanu porównywalnoci. W tym celu zastosowano odpowiedni¹ metodykê, daj¹c¹ pewnoæ uzyskania doæ wiarygodnych wyników.
Wed³ug spisu ludnoci z 17 grudnia 1926 roku liczba mieszkañców Ukrainy
Radzieckiej stanowi³a 29,0 mln, z 1 stycznia 1931  31,9 mln, z 6 stycznia 1937
 28,4 mln. S¹ to wskaniki bazowe. Wynika z nich, ¿e w okresie 19261930
(przez cztery lata g³odu) liczba ludnoci Ukrainy Radzieckiej zwiêkszy³a siê
o 2,9 mln, co daje roczny przyrost o 725 tys. osób. Mo¿emy wiêc przyj¹æ, ¿e
w 1931 roku liczba ludnoci tak¿e wzros³a o 725 tys. i na pocz¹tku roku 1932,
pocz¹tku najwiêkszego g³odu, osi¹gnê³a 32,6 mln.
Ze spisu ludnoci z 6 stycznia 1937 roku wynika, ¿e na Ukrainie mieszka³o
28,4 mln ludzi, czyli o 4,2 mln mniej, ni¿ wyliczono dla pocz¹tku roku 1932.
Nale¿y przy tym jeszcze uwzglêdniæ fakt, i¿ podczas dwu kolejnych lat po g³odzie (tj. w latach 1935 i 1936) nast¹pi³ bezwzglêdny przyrost ludnoci, choæ na
pewno ni¿szy od analogicznej wielkoci sprzed lat g³odu. Mo¿na oceniæ ten przyrost na 500 tys. osób rocznie, co oznacza, ¿e na koniec okresu g³odu liczba
mieszkañców kszta³towa³a siê na poziomie 27,4 mln osób. Oznacza to, ¿e bezporednie straty ludnoci podczas g³odu osi¹gnê³y liczbê 5,2 mln osób (32,6 mln 
27,4 mln = 5,2 mln). Nale¿y jeszcze uwzglêdniæ fakt, i¿ wyludnione wsie ukraiñskie by³y zasiedlane przez ludnoæ z innych republik ZSRR, g³ównie z Rosji,
a jej liczbê mo¿na oceniæ na oko³o 0,5 mln osób. W spisie z 1937 roku zostali oni
uwzglêdnieni jako mieszkañcy Ukrainy. Podane wczeniej straty ludnoci wskutek g³odu nale¿y wiêc powiêkszyæ o kolejne 0,5 mln osób, czyli z 5,2 mln do
5,7 mln.
Przytoczone wy¿ej wielkoci nie s¹ ostateczne. Nie uwzglêdniaj¹ bowiem
strat na skutek g³odu wród Ukraiñców zamieszkuj¹cych w poszczególnych obwodach Rosji (Kurski, Worone¿ski), na Dolnym Powo³¿u, Pó³nocnym Kaukazie
i w Kazachstanie, gdzie odsetek Ukraiñców by³ wysoki, a straty wskutek g³odu
znacz¹ce. Wed³ug przybli¿onej oceny ogólne straty ludnoci ukraiñskiej w wymienionych regionach Federacji Rosyjskiej stanowi³y oko³o 1,5 mln osób; Konkwest (1993) ocenia je nawet na 2 mln osób. Przy uwzglêdnieniu wiêc tak¿e
i tych strat liczba Ukraiñców, którzy zmarli z g³odu, wynosi³a ponad 7 mln osób
(5,7 mln + 1,5 mln).
Do strat wskutek g³odu nale¿y wliczaæ nie tylko bezporednie ubytki ludnoci, ale i porednie, powsta³e na skutek wspominanego ju¿ zmniejszenia przyrostu
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naturalnego. Ten rodzaj strat zaznacza siê tak¿e po latach, w powtarzalnych cyklach, z czasem zmniejsza siê i po 45 pokoleniach praktycznie przestaje byæ
dostrzegalny w strukturze wiekowej. Wielkoæ strat ludnoci z tego powodu mo¿na
oceniæ na 1,7 mln. Obliczaj¹c sumaryczne straty demograficzne wskutek g³odu
na Ukrainie w latach 19321933, mo¿na stwierdziæ, ¿e kszta³tuj¹ siê na poziomie
9 mln osób (7,2 mln + 1,7 mln). Wed³ug obliczeñ Konkwesta (1993) liczba ta
wynosi 7 mln, za wed³ug ukraiñskiego historyka Kulczyckiego i amerykañskiego
badacza Maskudowa  6 mln (Kulczycki 2002). Wed³ug przytoczonego schematu
mo¿na obliczyæ straty spowodowane przez g³ód w ka¿dym obwodzie Ukrainy.
GEOGRAFIA UKRAIÑSKIEGO G£ODU

G³ód na Ukrainie by³ powszechny. W poszczególnych obwodach zjawisko to
osi¹gnê³o skalê zatrwa¿aj¹c¹. Jak okreliæ przestrzenne osobliwoci g³odu w sytuacji, kiedy brak bezporednich danych? Nale¿y szukaæ danych porednich.
Analiza wspó³czesnych danych demograficznych dowodzi, i¿ za ich porednictwem mo¿na doæ wiarygodnie oceniæ okrelone zjawiska i procesy demograficzne odbywaj¹ce siê w przesz³oci. W celu zbadania geografii g³odu 19321933
wykorzystano oficjalne materia³y z wydanej w Kijowie publikacji Urzêdu Statystycznego Sk³ad ludnoci Ukrainy wed³ug p³ci i wieku na dzieñ 1 stycznia 2000
roku (2000). Zawiera ona dane statystyczne zestawione oddzielnie dla mieszkañców miast i wsi, poszczególnych obwodów i miast licz¹cych ponad 100 000 mieszkañców.
Analiza danych statystycznych pozwoli³a na okrelenie przestrzennej dyferencjacji oddzia³ywania g³odu 19321933 na Ukrainie w poszczególnych obwodach. W materia³ach statystyki demograficznej zaszyfrowana jest informacja o ¿yciu ca³ego pokolenia, s¹ w nich wiadectwa strat ludnoci podczas g³odu i podczas II wojny wiatowej, wiadectwa wrêcz katastrofalnego zmniejszenia liczby
Ukraiñców w latach trzydziestych i czterdziestych. Demograficzna statystyka 
swoiste archiwum i kronika narodu ukraiñskiego.
Po pierwsze, w czasie g³odu, wojen, represji, kryzysów ekonomicznych i politycznych miertelnoæ jest wielokrotnie wiêksza od liczby narodzin. Rezultat 
radykalne zmniejszenie liczby mieszkañców. Jest to regu³a, od której nie ma wyj¹tków. Ukraiñskie dowiadczenia obfituj¹ w tego typu negatywne wydarzenia.
Po drugie, informacja statystyczna utrwala wszystkie znacz¹ce zmiany liczby ludnoci, jej struktury p³ciowej i wiekowej. Jest to bardzo istotne w przypadku Ukrainy, przez d³u¿szy czas bowiem (lata przedwojenne i pierwsze lata powojenne) informacja statystyczna w kraju nie by³a upowszechniana. A w³anie te
lata zaliczamy do najgorszych dla narodu ukraiñskiego. Dziêki temu, ¿e statystyczne dane, zw³aszcza odnosz¹ce siê do struktury wiekowej i p³ci nie znikaj¹,
lecz jedynie starzej¹ siê, dzi mo¿emy odtworzyæ du¿o interesuj¹cych infor-
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macji na temat ukraiñskiego g³odu lat 19321933. Ze starzeniem siê wskaników statystyki demograficznej wi¹¿e siê wymiana grup wiekowych, niekiedy
zmiana terytorium zamieszkania czy mieræ czêci ludnoci. Jak wszystko to oddzia³uje na wiarygodnoæ informacji, któr¹ staramy siê zrekonstruowaæ? Jest to
zasadnicze pytanie wymagaj¹ce kontroli eksperymentalnej. Dopiero wtedy, kiedy wyniki zostan¹ potwierdzone eksperymentalnie, mo¿na wnioskowaæ o istnieniu lub braku celowoci wykorzystania tego typu informacji.
Eksperymentalne sprawdzanie rozpoczniemy od rozstrzygniêcia pytania:
czy zmniejszenie liczby ludnoci, ¿yj¹cej lub narodzonej podczas g³odu, w sposób dostateczny wychwytuje wspó³czesna statystyka demograficzna? Wykorzystamy w tym celu wskaniki struktury p³ci i wieku ludnoci Ukrainy,
poszczególnych obwodów i republiki autonomicznej Krymu wed³ug stanu
z 1 stycznia 2000 roku (oddzielnie dla miast i oddzielnie dla wsi, oddzielnie
dla mê¿czyzn i oddzielnie dla kobiet). Uwzglêdniamy liczbê zarówno urodzonych w okresie przed morem w 1930 roku, jak i podczas moru w roku
1933 oraz po morze w roku 1936. Liczba wówczas urodzonych (wed³ug stanu na 1 stycznia 2000 roku) na Ukrainie wynosi³a: 614,5 tys. osób (1930),
340,1 tys. osób (1933), 498,9 tys. osób (1936). Czyli wed³ug stanu na 1 stycznia 2000 r. liczba urodzonych w r. 1933 by³a mniejsza o 274,4 tys. osób
(1,9 razy) od liczby urodzonych w roku 1930 i o 158,9 tys. osób (o 1,5 razy)
mniejsza od liczby urodzonych w roku 1935.
Analogiczne porównania w obrêbie wymienionych lat wykonano oddzielnie
dla miast i wsi, dla ca³ej Ukrainy, dla poszczególnych obwodów i republiki Krym
(oddzielnie dla kobiet, oddzielnie dla mê¿czyzn).Wyniki analizy potwierdzaj¹
istniej¹c¹ ró¿nicê (która przetrwa³a w danych na rok 2000) pomiêdzy liczebnoci¹ urodzonych do, podczas i po g³odzie. Najwiêksza ró¿nica uwidacznia siê w przypadku mieszkañców wsi (2,8 razy). Jest to zjawisko, które dodatkowo potwierdza fakt, i¿ g³ód na wsi by³ wiêkszy.
Eksperymentalne sprawdzenie jednoznacznie potwierdza zasadnoæ wykorzystania przytoczonej informacji w celu okrelenia geografii g³odu na Ukrainie.
Podzia³ ludnoci wed³ug wieku i p³ci na Ukrainie i w poszczególnych obwodach
mo¿na zaobserwowaæ za porednictwem piramid p³ci i wieku (ryc. 1). Charakterystyczn¹ osobliwoci¹ piramid jest obecnoæ w nich sporych zwê¿eñ, o ostrych
k¹tach, które wiadcz¹ o gwa³townych ubytkach liczby ludnoci w tragicznych
demograficznie latach. Zwê¿enia przypadaj¹ce na okres g³odu 19321933
w poszczególnych obwodach porównywalne s¹ do zwê¿eñ odpowiadaj¹cych okresowi II wojny wiatowej.
A oto wnioski p³yn¹ce z analizy wybranych piramid wiekowych dla poszczególnych obwodów Ukrainy, zestawionych na ryc. 2 (podkrelam, ¿e urodzeni
w 1933 roku zaznaczeni s¹ na piramidach jako grupa wiekowa licz¹ca 67 lat,
a urodzeni w latach 19411945  jako 5458-latkowie):
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Ryc. 1. Piramidy wieku i p³ci ludnoci wiejskiej Ukrainy (stan na 1 stycznia 2000 r.)
Sex and age pyramids of rural population in the Ukraine (1st January 2000)
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Ryc. 1. c.d.
Continued
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Ryc. 1. c.d.
Continued
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Ryc. 2. Geografia struktury wieku i p³ci ludnoci wiejskiej Ukrainy (stan na 1 stycznia 2000 r.)
Geography of gender and age structure of rural population in the Ukraine (1st January 2000)
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1. W zachodnich obwodach Ukrainy (obwód wo³yñski, rówieñski, lwowski,
tarnopolski, iwano-frankowski, czerniowiecki, zakarpacki), nale¿¹cych do II wojny
wiatowej do Polski, w latach 19321933 g³odu nie by³o, co ilustruj¹ piramidy
bez zwê¿eñ.
2. Mniejszy g³ód panowa³ we wsiach Krymu i obwodu odeskiego. T³umaczy
siê to tym, i¿ wówczas Krym nale¿a³ do Federacji Rosyjskiej, obwód odeski za
nale¿a³ czêciowo do Ukrainy, a jego czêæ zadniestrzañska  do Rumunii, gdzie
g³odu nie by³o.
3. Najwiêkszy g³ód obejmowa³ obwody centralne i po³udniowe: kijowski,
charkowski, po³tawski, czerkaski, kirowogradski, dniepropietrowski, ³ugañski,
doniecki, chersoñski, miko³ajewski i zaporoski.
4. W obwodach zachodnich i pó³nocnych (obwód winnicki, ¿ytomierski,
czernihowski i sumski) g³ód na wsi te¿ by³ du¿y, ale nie taki jak w obwodach
centralnych.
Od czasu g³odu minê³o ponad 70 lat. Wiêkszoæ dokumentów z tego okresu
nie trafi³a do archiwum, du¿o zaginê³o. Przez ca³e 60 lat w ZSRR milczeniem
skrywano tê tragiczn¹ historiê. W takiej sytuacji nale¿y szukaæ nowych dokumentów potwierdzaj¹cych tragediê narodu ukraiñskiego, by o g³odzie wiedzieli
wszyscy i ¿eby tragedia nigdy wiêcej siê nie powtórzy³a.
LITERATURA

Itogi wsesojuznoj perepisi naselenija 1937 g.: Sbornik statisticzeskich materialow, 1990; Finansy
i statistika, 1991. Moskwa: 451.
K o n k w e s t R. 1993: ¯niwa skorboti. Radjanska kolektiwizacja i go³odomor. Libid: ss. 382.
K o s a k W. 1993: Ukraina i Nimeczczina u Drugij switowij wijni. Pari¿Nju YorkLwiw: ss.
660.
K o w a l e n k o L., M a n i a k W. (red.) 1991: Rok 33  g³ód. Narodna kniga  memoria³. Radianskij pismiennik, Kijew: ss. 583.
K u l c z i c k i j S. 2002: Skilki nas zaginu³o wid g³odomoru 1933 roku? Dzierka³o ti¿nja, 23 listopada 2002.
M u z i c z e n k o J. 2002: Go³odomor proti woli. Ukraina mo³oda, 23 listopada 2002.
S e r b i n R. (red.) rok: Go³od 19211923 i ukrainska presa w Kanadi. KyjiwToronto: ss. 704.
Sk³ad nasielennja Ukraini za stattju i wikom na 1 sicznja 2000 roku, 2000: Der¿awnij komitet
statistiki Ukraini, Kyjiw: ss. 416.
SUMMARY

The Ukraine, and exactly that part of its territory, which was within the boundaries of the
Soviet Union after the First World War and the October Revolution in 1917, and next after the
Second World War, was affected with three periods of famine in the years 19211923, 19321933,
and 19461947.
This paper focuses on the famine in the years 19321933, which was recognized as the most
severe and tragic. This famine was caused by the collapse of agriculture production in consequence
of country collectivization and extermination of the Ukrainian, and also Polish population realized
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by the Soviet authorities. Losses of the Ukrainian population during that famine period are estimated at 5.77 millions of people.
In order to examine geography of famine, the author used modern data about the composition
of population, i.e. sex and age pyramids on 1st January 2000. This demographic statistics is a specific record of the losses of the whole generations.
The general conclusions about geography of famine are as follows:
1. The most severe famine occurred in the central and southern Ukrainian districts, i.e. Kiev,
Kharkov, Poltava, Donieck and other ones.
2. Less intensive famine was in the villages of Crimea, and in the Odessa district because the
Crimea belonged to the Russian Federation, and the Odessa district  partially to Romania.
3. The western districts of the modern Ukraine (Volhynia, Rovno, Lvov, Tarnopol, IvanoFrankivsk, Tscherniovcy, Trans-Carpathian) before the Second World War belonged to Poland,
and they were not affected with famine in the years 19321933.

