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Wielki Głód na Ukrainie 1932–1933 / Голодомор в
Україні 1932–1933
Wielki Głód na Ukrainie 1932–1933 /
Голодомор в Україні 1932–1933,
oprac. zbiorowe, Warszawa – Kijów
2008, 1296 s. (seria „Polska i Ukraina w
latach trzydziestych – czterdziestych
XX wieku”, t. 7)
Wersja elektroniczna publikacji w Bibliotece Cyfrowej IPN
Książka jest siódmym tomem serii wydawniczej „Polska i Ukraina w latach trzydziestych –
czterdziestych XX wieku”. Głównym celem wydawnictwa jest przedstawienie
niepublikowanych wcześniej dokumentów, pochodzących z zasobu Wydzielonego
Państwowego Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, archiwów państwowych Ukrainy,
Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) oraz Archiwum Akt Nowych (AAN), dotyczących
tragedii głodu na terenie sowieckiej Ukrainy w pierwszej połowie lat trzydziestych, a także
reakcji mniejszości ukraińskiej w II Rzeczypospolitej Polskiej na napływające informacje zza
wschodniej granicy. Dokumenty te zostały wytworzone przez sowieckie służby specjalne
(OGPU/NKWD), aparat partii komunistycznej oraz polski wywiad (Oddział II Sztabu
Głównego), Policję Państwową i polską administrację państwową (Wydziały Bezpieczeństwa
Urzędów Wojewódzkich).
Wydawnictwo zawiera 230 dokumentów publikowanych w językach polskim, rosyjskim i
ukraińskim. Aż 133 dokumenty pochodzą z archiwów SB Ukrainy w Kijowie, Odessie,
Sumach, Doniecku, Dniepropietrowsku, Mikołajowie i Chmielnickim. Są to dokumenty
wytworzone przez organy OGPU (następnie NKWD) i dotyczą problemów kolektywizacji,
głodu oraz inwigilacji przedstawicielstw dyplomatycznych na terenie objętym głodem.
Kolejne dokumenty zostały odnalezione w Obwodowym Archiwum Państwowym w IwanoFrankiwsku, Tarnopolu, Łucku oraz w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym
Ukrainy we Lwowie. Dokumenty te zostały wytworzone przez polską administrację na
terenie południowo-wschodnich województw II RP oraz organy Policji Państwowej. Trzecia
grupa materiałów archiwalnych wykorzystanych w pracy to dokumenty pochodzące z
Archiwum Akt Nowych i Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. Są to materiały
wytworzone przez polskie placówki dyplomatyczne i rezydentów polskiego wywiadu.
W tomie zastosowano układ chronologiczny. Publikacja posiada ponadto indeksy oraz
wkładkę ilustracyjną.
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