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On the one side, millions of peasants, starving, 
often their bodies swollen with lack of food; on 
the other, soldiers, members of the G. P.U. 
carrying out the instructions o f the dictator
ship of the proletariat They had gone over the 
country like a swarm of locusts and taken 
away everything edible; they had shot and 
exiled thousands of peasants, sometimes whole 
villages; they had reduced some of the fertile 
land in the world to a melancholy desert. The 
conquest of glory, seemed a vain pursiut

Malkom Muggeridge

По один бік —  мільйони селян, голодних, 
часто опухлих від голоду, по другий бік —  
солдати, працівники ДПУ, що виконують 
інструкції диктатури пролетаріату. Вони 
пройшли по країні як сарана, забираючи все 
їстивне. Вони розстріляли й депортували 
тисячі селян, іноді цілі села. Вони обернули 
найродючішу в світи землю насумну пустелю. 
Завоювання хліба, як і завоювання слави, 
виявилося для них марною справою.

Мелком Маггерідж





Передмова

Українська вітчизняна друкована археографія голодомору 
1932—1933 рр., як і його історіографія, бере свій початок з кінця 
1980-х і поки що вичерпується двома-трьома десятками публікацій 
у періодиці та кількома фундаментальними виданнями. Такий стан 
речей не викликає подиву, адже закритість теми на державно- 
ідеологічному рівні не сприяла вивченню і публікації архівних 
джерел, як тих, що були доступними дослідникам, тим більше 
тих, які зберігалися в закритих або приватних архівах.

Нині діюча і фінансована державою програма “Архівна і 
рукописна україніка” передбачає збирання, вивчення і наступну 
публікацію документальних матеріалів з історії України. Це дає 
надію на прискорення процесу заповнення археографічних лакун. 
Пильна увага в Державній програмі приділяється введенню в 
археографічний обіг (в тому чи іншому вигляді) документів, які 
зберігаються в закордонних архівних зібраннях і без яких об’єк
тивне відтворення історичного минулого України не є можливим.

Масив документів, що послужив джерельною базою для 
західних дослідників голодомору 1932-1933 рр. в Україні, ще не 
набув у нас широкого наукового і громадського розголосу, проте 
заслуговує на це. Не тільки продовження пошуків архівних джерел 
як в республіці, так і за її межами, а й зіставлення цих матеріалів 
дасть змогу якнайповніше відтворити події початку 1930-х років 
в Україні в контексті вітчизняної і світової історії. Розширення 
джерельної бази з історії українського голодомору 1932-1933 рр. 
є не тільки потребою історичної науки, перед якою нині з’явилася 
рідкісна можливість позбутися тиску державної ідеології або тих 
чи інших політичних вподобань (адже високого ступеня політи-
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зованості не позбавлена і зарубіжна .історіографія новітньої 
історії). Це відповідає потребі моральної спокути перед мільйонами 
загиблих голодною смертю наших співвітчизників. На жаль, дуже 
запізнілою.

Першими друкованими свідоцтвами про голод, який став 
наслідком радикальних соціалістичних перетворень у вигляді 
“індустріалізації" і “колективізації”, можна вважати повідомлення 
світової преси. З весни 1932 р. на сторінках широко розпов
сюджуваних ‘Тайме”, “Нью-Йорк тайме”, “Фігаро”, “Манчестер 
гардіан”, “Ноіє Цюріхер цайтунг”, “Газетт де Лозанн”, “Райхпос г”, 
“Ля стампа” тощо почали з’являтися статті спочатку про труднощі 
з продовольством, а пізніше і про масове голодування в Україні, 
Поволжжі, на Північному Кавказі. Авторство цих публікацій 
найчастіше належало власним кореспондентам західних інфор
маційних агенств і періодичних видань у СРСР. Іноді з інформацією 
виступали не журналісти, а іноземні громадяни — безпосередні 
свідки подій. Мали місце й огляди аналітичного характеру. Від 
останніх бере свій початок багата західна бібліографія голодомору 
1930-х р. У свою чергу, газетні репортажі, повідомлення, свідоцтва 
очевидців стали її першою джерельною базою.

Об’єктивність і точність повідомлень власних кореспондентів 
західних газет про події в Радянському Союзі завжди викликали і 
будуть викликати сумніви, оскільки їх кореспонденції підлягали 
обов’язковій радянській цензурі, а особисто вони повсякчас 
перебували під тиском офіційних властей і загрози втрати візи. 
Переважна більшість їх змушена була передавати неповну 
інформацію. І не тільки через свою компромісну позицію, а й через 
неприступність для них повної інформації (в 1933 р. їм просто 
заборонили в’їзд в Україну і на Північний Кавказ). Проте навіть і 
в такому урізаному вигляді ці повідомлення не могли не 
привернути увагу західної громадськості й стимулювали потребу 
в більш змістовних і достовірних даних. Іноді їх удавалося 
передати, обходячи цензуру, через дипломатичні канали, але 
частіше можливість опублікувати всі зібрані відомості без купюр 
у західних журналістів з ’являлася тільки після повернення 
додому.
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Кореспонденції і статті М.Магтеріджа, В.Чемберлена, Ю. Ла
йонса, які відтворювали жахливу картину вилюднення українських, 
кубанських, ставропольських сіл внаслідок небаченого голоду, 
поряд із більш стриманими виступами їхніх колег; публікації 
інтерв’ю з іноземними громадянами (найчастіше, фахівцями, що 
працювали в Радянському Союзі), яким так чи.інакше вдалося 
побувати в уражених голодом районах; нарешті, виступи в того
часній пресі представників громадських і політичних організацій 
українців за кордоном (Уряд УНР за кордоном, Європейська феде
рація українців за кордоном, Український Червоний Хрест, Комі
тети допомоги голодуючим в Радянській Україні, створені в 
Польщі, Румунії, Чехо-Словаччині, до складу яких у міжвоєнний 
період входили українські землі Галичина, Західна Волинь, Пів
нічна Буковина, Закарпаття), ряду європейських громадських і 
церковних організацій (особливо, Міжнародного допомогового 
комітету під головуванням кардинала Теодора Інніцера, віденсь
кого архиепископа) або повідомлення про ті чи інші заходи цих 
організацій — все це категорія газетних джерел, які, насамперед, 
підтверджують сам факт голоду 1930-х рр., а вже потім з більшою 
чи меншою достовірністю дають уявлення про перебіг подій.

До протилежної за змістом категорії з цього кола джерел слід 
віднести виступи в пресі таких впливових осіб, як кореспондент 
“Нью-Йорк тайме” В. Дюранті, прем’єр-міністр Франції Е. Ерріо, 
які слідом за офіційними радянськими представниками запе
речували голод в основних зернових районах СРСР. Проте 
категоричність таких виступів уже влітку 1933 р. знизилась, 
оскільки на цей час катастрофа, досягла таких розмірів, що 
приховувати її ставало все важче. За таких умов подібні автори 
мусили визнавати хоча б досить тривалі труднощі з продо
вольством і навіть ’’підвищення” у зв’язку з останніми смертності, 
зокрема в Україні й на Північному Кавказі.

Таким чином, явна суперечливість, подекуди неточність і не- 
об’ективність публікацій світової преси про голод 1932— 1933 рр. 
ускладнює використання їх як документальних джерел, вимагає 
обов’язкового зіставлення цих джерел з іншими. Проте українська 
історична наука має опановувати цей значний масив документів,
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який не залишився поза увагою як західних дослідників, так і 
Комісії конгресу США й Міжнародної комісії з розслідування 
голоду 1932-1933 рр. в Україні.

Так само, як і західні журналісти, обмежені у своєму пересу
ванні по країні і до того ж не володіючи інформацією у повному 
обсязі, західні дипломати принаймні мали змогу користуватися 
дипломатичною поштою — каналом зв’язку, який не підлягав 
перлюстрації. Це робило їх відвертішими. Можна припускати, що 
дипломатичні депеші, доповіді, звіти західних посольств і кон
сульств своїм міністерствам закордонних справ містять усі без 
вийнятків зібрані відомості. Останнє дає підстави вважати їх більш 
достовірним (але далеко не повним) джерелом при відтворенні 
ситуації в аграрному секторі Радянського Союзу по різних регіонах 
наприкінці 1920-х -  напочатку 1930-х рр.

Досить відомими і опублікованими є італійські, британські та 
німецькі дипломатичні джерела. t

Доповіді італійських консульств у Харкові, Києві, Одесі, Ленін
граді й посольства у Москві за 1932-1935 рр., які зберігаються в 
Римі в архіві Міністерства закордонних справ Італії, були виявлені 
й підготовлені до друку в перекладі англійською мовою Укра
їнським комітетом з вивчення голоду (Торонто) при сприянні кліру 
Української католицької церкви. Ці документи були використані 
у своїй роботі Комісією конгресу США з розслідування голоду в 
Україні й опубліковані нею в 1988 р.1. Наступного року, незалежно 
від попередньої публікації, італійські дипломатичні документи 
були надруковані А.Граціозі французькою мовою2.

Збірник документів з архіву Міністерства закордонних справ 
Великобританії “The Foreign Office and the Famine: British Docu
ments on Ukraine and hte Great Famine of 1932-1933” (Edited Marco 
Carynnyk, Lubomyr Y. Luciuk and Bohdan S. Kordan. With a Fore

1 Див.: Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933. Report to Congress. Com
mission on the Ukraine Famine. Adopted by the Commission, April 19, 1988. Sub
mitted to Congress, April 22, 1988. — Washington, 1988. — P. 397;—506.

2 Letters de Kharkov // Cahiers du Monde Russe et Sovietique (France). — 1989. — 
Vol. 30 (1-2). — P. 5—106.
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word by Michael R. Manus. — Kingston, Ontario; New York, 1988), 
крім доповідей дипломатичних представників Великобританії в 
СРСР, містить меморандуми і доповідні записки про стан сільсь
кого господарства України та інших регіонів Радянського Союзу, 
складені співробітниками Міністерства, експертами, а також 
звернення міжнародних і українських організацій до Ліги Націй 
про допомогу голодуючим в Україні. Матеріали збірника охоплю
ють період 1932-1935 рр. 59 із 85 запропонованих документів 
надруковано вперше, 23 публікувалося в збірнику “British Docu
ments on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Forcing Office 
Confidential Print. Part II: From the First to the Second World War. 
Series A: The Soviet Union, 1917-1939” (University Publications of 
America, 1984-1986), 3 -  у виданні “Documents on British Foreign 
Policy, 1919-1939. Second series, vol. 7, 1929-34” (London, 1958).

Д.Злепко опрацював і підготував до друку документи із 
зібрання Політічного архіву Міністерства закордонних справ ФРН 
у Бонні3. Видання містить донесення, річні та піврічні звіти полі
тичного, соціополітичного, економічного характеру німецьких 
консульських представництв у Харкові й Києві, а також докладне 
повідомлення про перебування Е. Ерріо в Україні.

Отже, опрацьовані до цього часу дипломатичні матеріали дають 
передусім можливість реконструювати політичну, соціальну і еко
номічну ситуацію в країні в першій половині 1930-х рр. такою, 
якою вона бачилася західним експертам (слід враховувати, що в 
повідомленнях італійських і німецьких дипломатів помітний вплив 
ідеології фашизму й антисемітизму). З іншого боку, вони свідчать 
про те, що уряди країн Заходу володіли достатньою інформацією 
щодо масштабів катастрофи, яка спіткала селян основних зерно- 
виробних регіонів СРСР, зокрема України. Проте ані економічних, 
ані політичних санкцій проти правлячого режиму в СРСР, незва
жаючи на заклики світової громадськості, вжито не було. Навпаки,

3 Der ukrainische Hunger-Holocaust: Stalins verschwiegener Volkermord 1932/33 an 
7 Millionen ukrainischen Bauem im Spiegel geheimgehaltener Akten des deutschen 
Auswartigen Amtes / Eine Dokumentation, herausgegeben und eingeleitet von Dr. 
D. Zlepko.— Sonnebtihl: Verlag Helmut Wild, 1988.
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1933 р. США встановили з Радянським Союзом дипломатичні 
відносини, 1934 р. СРСР було прийнято до Ліги Націй. У своїх 
висновках Комісія конгресу США зазначила, що “американський 
уряд мав достатню і своєчасну інформацію про голод, але не 
зробив будь-яких кроків, щоб поліпшити ситуацію. Натомість адмі
ністрація заявила про дипломатичне визнання Радянського уряду 
в листопаді 1933 р. безпосередньо після голоду. Державний депар
тамент почав отримувати відомості про голод ще з осені 1932 р. 
Гуманітарні звернення від близьких голодуючих надходили до 
Білого дому з середини тижня інаугурації президента Рузвельта. 
У першій половині жовтня 1933 р. факт голоду в Україні кате
горично підтверджували американські дипломати в Ризі та 
Афінах”. У цьому своєму висновку Комісія спиралася на доку
менти Держдепартаменту США4. Такої ж політики невтручання 
додержувались і уряди інших країн, про що свідчать документи 
цього збірника (див. №№ 22, 23-27).

Знову постає питання про роль західних демократій у ста
новленні й зміцненні тоталітарних режимів. (Закид не новий, проте, 
як сказав Джеймс Біллінгтон, директор бібліотеки конгресу США: 
‘Творення тоталітаризму — це глобальне дійство, ми всі в ньому 
винні, ми всі брали в ньому участь. Я пам’ятаю свідоцтва західних 
журналістів, які побували на Соловках і написали, що там усе 
гаразд, тому що побачили людей у чистому одязі”5). Такий аспект 
теми голодомору — голодомор 1930-х рр. у контексті світової 
історії XX ст. — ще чекає на грунтовний аналіз, який не буде 
можливим без подальшого розширення джерельної бази за рахунок 
західних архівних зібрань.

Повертаючись до документів дипломатичного походження, ми 
хочемо звернути увагу на те, що при посиланні на них слід врахо
вувати певну обмеженість джерел інформації, якими могли 
користуватися іноземні дипломати. Ними могли бути офіційні 
повідомлення, радянська преса, власні спостереження, а також 
бесіди з неофіційними інформаторами. Різноманітність і повнота

4 Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress. -  P. xxiii.
5 Литературная газета. -  1991. -  11 вересня.
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останніх двох залежали як від можливостей дипломата щодо 
пересування в межах СРСР, так і від обізнаності й ступеню відвер
тості тих, хто погоджувався надати йому відомості.

У цій площині плідним уявляється зіставлення цієі групи 
джерел з документами центральних і місцевих партійних органів 
СРСР і України, ВУЦВК і місцевих органів радянської влади, 
наркоматів, ДПУ, прокуратури, міліції, судів, центральною і міс
цевою пресою. Значний масив таких документів з державних 
(Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Збірник документів 
і матеріалів /Упор. Г.М.Михайличенко, Є.П.Шаталіна. -  К., 1992) 
і колишніх партійних (Голод 1932-1933 років на Україні: Очима 
істориків, мовою документів /Упор. Р.Я.Пиріг та ін. -  К., 1990) 
архівів колишнього Союзу РСР і України вже введено до широкого 
наукового вжитку.

Упорядники першого з названих збірників поставили за мету 
дати широку картину економічної катастрофи початку 1930-х рр. 
внаслідок “соціалістичної перебудови села”, результатом якої став 
голодомор в сільських місцевостях України. Абсолютна більшість 
з 403 наведених у виданні документів зберігається в Центральному 
державному архіві вищих органів влади і управління України 
(колишній ЦДАЖР УРСР) і всі останні рохи була доступною 
для дослідників, але не могла бути використаною з відомих 
причин. Подано також матеріали з деяких обласних державних 
архівів.

Упорядники другого з названих видань у доборі документів 
керувалися завданням опублікувати досі невідомі, секретні доку
менти, виявлені в центральних і обласних партійних архівах. Серед 
одібраних для публікації 248 документальних джерел особливу 
увагу привертають доповідні записки ДПУ УСРР Центральному 
комітету КП(б)У, обласних відділів ДПУ — обкомам партії і голові 
ДПУ УСРР про стан з продуктами харчування і голодування насе
лення по окремих областях і районах України. Наводяться і ста
тистичні дані смертності від голоду, але упорядники зазначають, 
що вони нерідко складалися без-достаньої перевірки і тому 
підлягають уточненню.

Не викликає сумніву необхідність дальшого пошуку джерел
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у державних обласних архівах України, архівах служб безпеки 
в Києві й Москві (правонаступниках ДПУ-НКВС), Міністерства 
закордонних справ Росії (колишнього -  СРСР). Таку саму роботу 
продовжують наші західні колеги. Так, М. Царинник працює над 
публікацією джерел дипломатичного походження з архівів Держ
департаменту США, веде наукову розвідку в державних архівах 
Франції. v

Зібрання та публікація наступної групи документів — спогадів 
очевидців, що проживають за межами України — пов’язані з робо
тою Комісії конгресу США, яка була створена 13 грудня 1985 р., 
“щоб вести вивчення голоду в Україні 1932-1933 рр., розширювати 
знання всього світу про голод, сприяти кращому розумінню аме
риканською громадськістю радянської системи з метою роз’яс
нення ролі Совєтів у голоді в Україні”6 та реалізацією її “Усного 
історичного проекту” (Oral History Project of the Commission on 
the Ukraine Famine /CUF/). В основу останнього було покладено 
“Український усний історичний пошуковий проект по голоду” 
(Ukrainian Famine Oral History Pilot Project) 1984 p., який розробив 
і очолив Джеймс Е. Мейс. Пізніше дослідження у цьому напрямі 
продовжувалися у співробітництві з Українським науковим інсти
тутом Гарвардського університету.

Усний проект Д. Мейса спирався на розроблену автором схему 
опитування. Різні групи питань передбачалося ставити колишнім 
сільським та міським жителям. Зокрема, першим ставилися такі 
запитання: яку частину врожаю забирала держава? це було багато? 
хто забирав зерно? що допомагало їм? чи мав місце активний опір 
державній заготівлі? чи був голод у ваших місцевостях (чи бачили 
на власні очі)? коли він розпочався? чи померли члени вашої 
родини, якщо так, то хто? чи відомі вам інші померлі? скільки 
людей померло у вашому селі? як люди рятували себе? як ви 
врятували себе? чи жили ви у вашому селі під час голоду? чи 
жили ви в Українській СРР? це було важко? куди поїхали? які

6 Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933, First Interim Report of Meet
ings and Hearings of and before the Commission on the Ukraine Famine held in 
1986. — Washington, 1987.— P. 8
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види перешкод ви зустрічали? який стан речей був там, де ви 
перебували? чи чули ви про спалахи канібалізму? що це було? 
чому стався голод? коли він закінчився? чому? У колишніх 
міських жителів питали: коли ви вперше побачили голодних 
селян? як уряд поводився з ними? чи достатньо хліба було в місті? 
скільки отримували хліба робітники? скільки хліба отримували 
ви? яким чином? чи був комерційний хліб на початку 1933 р.? 
скільки він коштував? ви жили підчас голоду в Україні? який 
стан речей був там, куди ви їздили? що говорив уряд про ситуацію, 
яка склалася під час голоду? чи відомо вам, скільки 
продовжувався голод? як ви про це дізналися? коли голод 
закінчився?7

Результатом “Усного історичного проекту” Комісії став уні
кальний тритомник ‘Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. 
Oral History Project of the Commission on the Ukraine Famine. Vol. 
1,2,3” (Edited for the Commission by James E. Mace and Leonid Heretz. 
Adopted by the Commission, June 20, 1990. -  Washington, 1990). 
Видання містить понад двісті інтерв’ю, які надійшли до Комісії в 
ході роботи над “Українським усним історичним пошуковим 
проектом по голоду” 1984 року, яка провадилася Леонідом Герецем 
(серія LH), аналогічним CUF-проектом (Сью Еллен Веббер, серія 
SW, надійшли до Комісії у 1987 р.), усним історичним проектом 
Українського центру дослідження голоду в Торонто (Іроїда 
Винницька, серія UFRC). Комісія також отримала записи, зроблені 
за власною ініціативою А. Сороковським у 1983 р. в Каліфорнії 
(серія СА), Кливлендським осередком Української національної 
жіночої ліги в тому ж році (серія ОН) та іншими (серія Misc). 
Інтерв’ю у тритомнику подаються мовою оригіналу — переважно 
українською, а також російською, польською, англійською. 
Кожному передує коротка анотація англійською мовою.

Проте, оскільки питання слугували лише каркасом співбесід з 
очевидцями, зібрані в ході опитування спогади у своїй сукупності 
відтворюють досить широку ретроспективу соціальних і політ
ичних процесів, які мали місце в міжвоєнні роки в Україні та в

7 Investigation of the Ukrainian Famine 1932v—1933. Report to Congress. — P. 224.
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інших регіонах СРСР, де проживали українці. Документальні 
свідчення дають змогу простежити за індивідуальним сприйняттям 
подій, оцінкою власного місця в тодішньому суспільстві, побутом 
вихідців з різних соціальних прошарків -  селян, робітників, інтелі
генції. Далеко не все в них стосується безпосередньо голодомору, 
але це тільки збільшує, на нашу думку, їхнє наукове і громадське 
значення. Багаторічні зусилля української еміграції -  окремих 
ентузіастів, наукових, дослідницьких, громадських центрів -  
стануть в пригоді не тільки історикам, а й етнографам, лінгвістам, 
психологам, літераторам.

Комісією конгресу США були також опубліковані стенограми 
заслуховувань свідків на своїх чергових засіданнях8. Уже згадуване 
у зв’язку з публікацією італійських дипломатичних джерел під
сумкове видання Комісії “Investigation of the Ukrainian Famine 
1932— 1933. Report to Congress. Commission on the Ukraine Famine. 
Adopted by the Commission, April 19, 1988. Submitted to Congress, 
April 22, 1988” містить, крім названих документів, огляди захід
ної і радянської історіографії та повідомлень радянської преси 
1930-х рр., висновки, до яких дійшла Комісія в ході своєї роботи, 
щодо причин, перебігу й наслідків голодомору в Україні й на 
Північному Кавказі, а також частину із зібраних Л.Герецом і 
С.Веббер свідчень у перекладі англійською мовою.

Окремо було опитано 12 очевидців на засіданнях Міжнародної 
комісії з розслідування голоду 1932-33 рр. в Україні, і ці свід
чення були використані членами комісії при ухваленні рішення. 
(Створена за позовом Світового конгресу вільних українців 14 лю
того 1988 р. з відомих юристів, фахівців у царині прав людини. 
Комісія того ж року провела дві сесії в Брюсселі і Нью-Йорку, 
заключна сесія відбулася в Лондоні у 1989 р.).

8 Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933. First Interim Report of Meetings 
and Hearings of and before the Commission on the Ukraine Famine. Held in 1986.— 
Washington: United States Government Printing Office, 1987; Investigation of the 
Ukrainian Famine 1932— 1933. Second Interim Report of Meetings and Hearings of 
and before the Commission on the Ukraine Famine. Held in 1987. — Washington : 
United States Government Priming Office, 1988.
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Опрацювання цієї групи джерел розпочато й в Україні. Автори 
збірника “33-й: Голод. Народна книга-меморіал ” (К., 1991) 
Л.Б.Коваленко і В.А.Маняк розпочали свою роботу над зібранням 
документальних свідчень очевидців голоду 1932-1933 рр. усередині 
1980-х, напевно, у ті самі роки, коли втілювався український усний 
історичний проект у Гарварді, і пройшли тим самим шляхом -  
зустрічі з десятками людей, які відгукнулися на звернення відо
мих літераторів зі шпальт “Літературної України” та “Сільських 
вістей”, магнітофонні записи, їх розшифровка та підготовка до 
друку. Можна тільки радіти, коли тут буде доречним це дієслово, 
що по обидва боки кордону завершена така колосальна робота, 
що українці і тут, і там не погодилися забути найстрашніші роки, 
не зупинилися перед роз’ятрюванням чорних спогадів, від яких, 
за виразом одного із свідків, “посивіла душа”, не пошкодували 
свого часу та зусиль.

Упорядники згрупували зібраний матеріал згідно з адмі
ністративно-територіальним поділом УСРР початку 1930-х років. 
Таким чином збірник має 7 розділів (по кожній області окремий), 
розпочинаючись і завершуючись публіцистичними роздумами 
авторів. Крім тисячі свідчень очевидців, до видання увійшли 
списки померлих по деяких селах, що були складені останнім 
часом на підставі спогадів ще живих свідків, а також коментарі 
публіцистів (Л.Коваленко, В.Маняк), істориків (В.Ткаченко, 
М.Троян, І.Шульга), архівні документи (виявлені в ЦДАВО 
України та обласних архівах і підготовлені до друку В.Кали- 
ниченком, В.Марочком, Є.Шаталіною), підбірки гасел-закликів з 
газет 1930-х рр. про хлібозаготівлю, колгоспний рух, “саботаж 
куркулів” та передруки публікацій сучасної преси про голодомор 
1932-1933. Поряд із текстовими документами авторами пред
ставлений багатий фотоматеріал. Це сімейні фотографії, фото
копії офіційних довідок про засудження або амністію тощо.

Вийшла книга О. Міщенка “Безкровна війна: Книга свідчень” 
(К?, 1991). Автор зібрав спогади свідків голодомору в Козель- 
щинському районі Полтавської області.

Окремого огляду заслуговує мемуарна література про голодні 
1930-і роки, що виходила на Заході, починаючи з 1950-х рр. Серед
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найбільш відомих слід назвати: М. Вербицький “Найбільший 
злочин Кремля” (Лондон, 1952); ‘The Black deeds of the Kremlin: 
a white book. Vol. 1: Book of testimonies. Vol. 2: The Great Famine 
in Ukraine in 1932-1933” за редакцією С.О.Підгайного (Торонто, 
1953); О.Воропай “В дев’ятім крузі” (Лондон, 1953); Д.Соловей 
“The Golgotha of Ukraine: eyewitness accounts of the famine in 
Ukraine” (Нью-Йорк, 1953); П. Макогон “Свідок: спогади про голод 
33-го” (Торонто, 1983); М. Долот “Execution by Hunger” (Нью-Йорк, * 
1985); “Великий голод в Україні, 1932-33: Збірник свідчень, спога
дів, доповідів та статтів, виголошених та друкованих в 1983 році 
на відзначенні 50-ліття голоду в Україні” (Торонто, 1988). Цей 
значний масив документів наративного характеру можна вважати 
сформованим (авторство переважної більшості спогадів належить 
емігрантам з України, почасти іноземцям, які з тих чи інших 
причин перебували в 1930-х рр. в СРСР; на появу суттєвих додат
кових, відомостей з цього кола важко розраховувати) і таким, який 
потребує джерелознавчого аналізу й наукового опрацювання.

Слід зазначити, що робота О.Міщенка та книга-меморіал 
Л.Коваленко і М. Маняка за такими ознаками, як невизначеність 
схеми опитування, принцип подачі зібраного матеріалу, його літе
ратурне опрацювання, стоять ближче до групи мемуарних джерел. 
Публікації спогадів про голод 1930-х рр. мали також місце в- 
українській періодиці останніх років. Це серія “Біла книга: Правда 
про голод на Україні 1933” в журналі “Жовтень” (1989, №№ 1-3, 
6, 8), спогади ІДетерука в “Сільських обріях” (1989, № 1), А.Лиси- 
вець у “Вітчизні” (1989, № 5), О.Кононенка у “Дзвоні” (1990, 
№ 2) тощо. Вірогідно, слід чекати на сплеск подібних публікацій 
у зв’язку з 60-ю річницею великого голодомору, що значно розши
рить коло вітчизняних мемуарних джерел.

Якщо вищезгадані групи документів, які виходили друком на 
Заході, умовно можна вважати належними до джерел зарубіжного 
походження, то колекція з фондів бібліотеки Наукового това
риства ім. Шевченка (Нью-Йорк) цілком складається з вітчизняних 
документів. їх понад 300. Це протоколи засідань Криничанського 
райвиконкому і райтехнаради Дніпропетровської округи та 
матеріали до них (1930), обіжники та розпорядження, звіти про
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посівну кампанію в одноосібних господарствах району та виконання 
ними хлібоздачі, те саме щодо колгоспів, списки одноосібників 
(1929-1930), списки 25-тисячників, звіти сільрад Криничанського 
й Кам’янського районів9 Дніпропетровської області, акти обшуків 
при розкуркуленні (1930), акти про позбавлення виборчих прав і 
клопотання сільрад про їх повернення (1929-1931), акти про заго
тівлю м’яса, збіжжя, картоплі тощо. Переважна більшість -  оригі
нали, трапляються копії й відпуски. 'Спосіб відтворення -  почасти 
рукопис, почасти машинопис. Ця частина колекції ілюструє вті
лення на місцях економічної й соціальної політики в аграрному 
секторі, проголошеної XV з’їздом ВКП(б) і наступними партійними 
постановами; на прикладі окремих господарств дає змогу просте
жити темпи й методи колективізації, заготівлі зернових та інших 
сільськогосподарських продуктів, “наступ на куркуля” з наступною 
“ліквідацією куркульства як класу”, діяльність місцевого радянсь
кого апарату.

Унікальною частиною колекції є “Акти смертності села 
Романково”. Книги запису актів громадянського стану за 1933 та 
інші роки були знищені на окупованій території під час війни. 
Можна припустити, що знищення архівів ЗАГС відбувалося за 
відповідним циркуляром Головного архівного управління НКВС 
УРСР так само, як і документів обласних архівів, що не мали 
“оперативного і наукового значення” або не могли бути виве
зеними10. Проте не завжди вдавалося евакуювати або знищити 
секретні фонди. Так сталося з документами архівів Дніпропет
ровської області, частина з яких згодом була вивезена на Захід11. 
Саме такий перебіг подій підтверджує Олекса Калиник в 
авторському вступі до часткової публікації документів згадуваної

9 Село Кринички до 1931 р. входило до складу Солонянського району Дніпро
петровської округи. Після чергових змін в адміністративно-територіальному 
устрої УСРР — так зване “районування” — Кринички стали райцентром, у 
підпорядкування якому відійшли села колишнього Кам'янського району.

10 Див.: П.Кеннеді Грімстед, Г, Бор як. Доля скарбів української культури під
час Другої світової війни: Винищення архівів, бібліотек, музеїв. — К., 1991. 
— С. 11—14. « ,

11 Там же. — С. 14.
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колекції: “Авторові цих рядків під час німецько-большевицької 
війни пощастило захопити ці документи саме тоді, коли з наказу 
совєтського уряду НКВД нищило всі архівні матеріяли, тікаючи 
на Схід. Пильно зберігаючи їх від ока окупантів та большевицьких 
агентів, автор перевозив через фронтові лінії, пробиваючись крізь 
ліси і гори на Захід, під охороною українських вояків Української 
Повстанської Армії (УПА). Ховаючи їх від щоденних бомбардувань 
у підземелля німецьких міст, автор не тратив надії зберегти їх, 
щоб у відповідний момент показати світові”12.

На сьогодні, крім “Актів смертності” з колекції НТШ, відомі 
лише “книги смерті” Сосонської сільради Вінницького району 
Вінницької області за квітень-червень 1933 р., які зберігаються в 
Державному архіві Вінницької області13.

“Книга смерті” сГ Романкового Кам’янського району 
Дніпропетровської області — це звичайний зошит, в якому 
містяться записи за період з ЗО липня 1933 р. по 3 січня 1934 р. 
(від № 434 до № 598). Серед' причин смерті найчастіше 
трапляються “від різачки”, “від запалення кишечника”, “від 
виснаження організму”, “від старечої немочі”. Більшість померлих 
за соціальним станом належить до селян-одноосібників, оскільки 
близькість (6 км) цього великого козацького села до значного 
металургійного центру -  м. Кам’янського -  дозволяла мешканцям 
працювати в промисловості й отримувати за робітничими картками 
продукти харчування. Однак, навіть з огляду на цю сприятливу 
обставину, близько 600 смертей на 4-5 тисяч населення за рік 
складає значний відсоток (приблизно 13%), крім того, серед 
померлих багато є й робітників, хоча переважають діти і люди 
похилого віку. Факт ведення обліку смертей не в спеціальній книзі, 

.стиль записів, вказані причини смерті — все це наочно підтвер
джує висновки обстежень Центрального управління народно
господарського обліку при Держплані СРСР (ЦУНГО СРСР) після 
обстеження органів ЗАГС у найбільш уражених голодом районах

12 О.Калиник. Що несе з собою комунізм: Документи про російсько-комуніс
тичний терор в Україні. — Мюнхен; Торонто, 1954. -  С. 13.

13 Див.: Б. Хандрос. Смертные листы // Юность. — 1990. — N®12. — С. 47—55.
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у березні 1934 р., а саме: книги обліку смертей було заповнено 
вже в перші місяці 1933 р., надалі записи робилися в зошитах або 
на окремих клаптиках паперу, значна кількість смертей не 
реєструвалася за директивними вказівками прокуратури, за такими 
ж усними або письмовими вказівками замість голоду як причини 
смерті в актах писалося “виснаження”, “невідомо”, “слабість”, 
"старість”14 15.

Романківська і Сосонська “книги смерті” поряд із документами 
фонду ЦУНГО СРСР (ф. 1562), який зберігається в Центральному 
державному архіві народного господарства (Москва), — поки що 
єдині відомі джерела, що дають змогу прослідкувати динаміку 
народжень і смертей у тяжкому 1933 р., хоча дані за цей рік, як 
визнавалося самими статистичними службами, далекі від цілко
витої достовірності.

Кілька слів про збірник, який пропонується. Мета його — дати 
загальне уявлення про джерела з історії голодомору 1930-х рр., 
які зберігаються за межами України. Тут представлені італійські, 
британські, німецькі дипломатичні документи, повідомлення 
світової преси, стенограми заслуховувань свідків Комісією конгресу 
США і Міжнародною комісією з розслідування голоду 1932-1933 
рр. в Україні, документи з колекції НТШ (Нью-Йорк). Матеріали 
добиралися як за своєю характерністю й інформативністю, так і з 
огляду на приступність в широкому розумінні цього слова. 
Зважаючи на те, що збірник майже цілком складається з уже 
опублікованих матеріалів, перевага при доборі надавалася іншо
мовним документам. З цієї причини до збірника не ввійшли 
матеріали “Усного історичного проекту” Комісії конгресу США, 
оскільки переважна більшість з них україно- або російськомовні. 
Ми також намагалися запобігти дублюванню публікацій перек
ладів українською мовою італійських і британських дипломатичних

14 Див.: С. В. Кульчицький. Трагічна статистика голоду //Голод 1932-1933 років 
на Україні: Очима істориків, мовою документів. — С. 75—76.

15 Див.: Україна. Голод 1932-1933 років: За повідомленнями британських 
дипломатів /Передм. С.Кульчицького, перекл. І.Євтуха //Всесвіт. — 1989. — 
N*11. — С. 153-162; І.Євтух. Чорна пляма в історії України: Свідчать іта
лійські дипломатичні документи. //Трибуна. — 1990. — N® 1. — С. 26—28.
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джерел які мали місце в українській періодиці15.
При підготовці до друку документів колекції Наукового 

товариства ім. Шевченка “Український голодомор 1930-х років”, 
ксерокопії яких були люб’язно передані Археографічній комісії 
та Інституту української археографії для публікації, ми зупи
нилися на частині матеріалів, враховуючи як їхню унікальність, 
так і малу приступність давніх публікацій О.Калиника16.

Матеріали збірника згруповано у п’ять розділів за похо
дженням, окремий розділ складає “книга смерті.” с.Романкового. 
Документи в розділах подано за хронологією.

При перекладі тексту заслуховувань свідків максимально 
збережені індивідуальні особливості мови. Свідчення подані у 
хронологічному порядку, в рамках однієї дати — за абеткою. Там,' 
де це було можливим, назви населених пунктів приведено до 
сучасного правопису, в коментарях містяться відомості щодо 
перейменувань. У тому разі, коли назви не вдалося ідентифікувати 
з населеними пунктами, які існували або існують зараз, вони 
передані за допомогою транслітерації відповідно до тексту видання. 
Збережено курсив суспільно-політичних термінів радянського часу 
(які у виданнях почасти не перекладалися, а транслітерувалися), 
а також виділення окремих місць тексту збільшенням чи 
зменшенням розміру шрифту. Великі літери у назвах радянських 
установ подаються згідно сучасного правопису, у назвах іноземних 
установ та офіційних посад зберігаються за оригіналом.

При відтворенні документів з колекції НТШ максимально збе
режена лексика та орфографія оригіналу, виправлені лише деякі 
найдрібніші описки, розділові знаки розставлені за сучасними пра
вилами пунктуації. У текстуальних літерних примітках даються

16 Крім вище згадуваної книги, О.Калиник випустив її англомовний варіант 
“Communism the Enemy of Mankind: Documents about the Methods and Practice of 
Russian Bolshevik Occupation in Ukraine” (Лондон, 1955). З тих понад 300 доку
ментів, які були вивезені автором на Захід і на цей час складають колекцію 
НТШ, до обох видань увійшли тексти одних і тих самих 79 документів або 
витягів з них. Англомовне видання різниться від попереднього більш роз
ширеними коментарями та складом ілюстрацій.
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пояснення лише тих слів, які упорядник вважав незрозумілими, і 
тільки тих з них, які давали можливість для тлумачення. 
Зважаючи на своєрідну лексику й орфографію реєстраторів, 
русизми і викривлення слів подаються без окремих текстуальних 
приміток. Відтворені частки скорочених слів, а також пропуски 
подаються у квадратних дужках. Абревіатури розшифровуються 
у коментарях. Акти про смерть, які були надруковані
О.Калиником, позначені зіркою (*).

Всебічну допомогу і підтримку у підготовці до друку цього 
збірника надали Фонд Катедр українознавства, Наукове товариство 
ім.Шевченка (Нью-Йорк), пан Адріан Єнкала (Європейська громада 
правників).





I

З колекції
Наукового товариства імені Шевченка 
“Український голодомор 1930-х років”





Із політзведення 
“Про стан настрію селянства 
підчас весняної посівкампанії 

на 14.Ш.1930 р.” по Криничанському 
району Дніпропетровської округи

Березень 1930 р.

Село Березніватка:. • .
Настрій селянства поганий, завдяки розлагавчої роботи кур

кулів та підкуркульників, а саме: в поселку Малоабрамчик члени 
с[ільської]/ради та члени Виробничої ради- СОЗ’у1 почали усуспі- 
лювати коней, в цей час прибула велика валка жінок з дрючками, 
палицями та іншими речами і вимагали, щоб ті, хто звів коней, 
забрали назад, а також намагалися прибити нашіх уповноважених 
РВК і РПК2 . Головним закоперщиком цієї штуки була Каляшина 
Настя та її чоловік Каняшин^ Михайло -  середняк. Підчас 
ремонту конюшні в будинку бувшого землевласника Клишканн^-1 
прийшла група жінок під керівництвом громадянина] Кононенко 
Дмитра, який агітував проти колективізації, кажучи: “Нам 
набридла панщина з своїми економіями, а ви знов будуєте нові 
економії”, одноразово закликав жінок нічого не усуспілювати, ця 
агітація скінчилась тим, що жінка Кононенко Ганна вдарила 
голову с[ільської]/ради тов. Корняцького по обличчу, а потім ця 
група з ватажком Кононенко пішла до складу посівзерна з 
вигуками: “Бий замок та забирай зерно”.

При отводі землі індівідуального сектору на поселках Юр’ївні 
та Володимирівні виступала організовано група, як жінок, також

W Так у документі.

№  1
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і чоловіків, під керівництвом члена с[ільської]/ради Підуста 
Кирила, накинулися на землевпорядника тов. Ковсана, який був 
примушений тікати до М[ало]-Михайлівської сільради і коли тов. 
Ковсань вбіг в с[ільську]/раду, то ті, що гналися, вимагали, щоб 
їм видали тов. Ковсаня, кажучи: “Дайте нам отого поміщика, нащо 
ви його сховали” і зовсім не дали провадить землевпорядження.

Настрій мас нікчемний ще й по таким виселкам: Грушево- 
Рудницино та Червоне.

Бувший секретар с[ільської]/ради Золотний Пилип — середняк, 
так агітує проти колективізації, кажучи: “Ви нас притискуєте, 
колектив — це ярмо”, а також малось і таке нездорове явище з 
боку голови КНС1 2 3 4 5 6 7 тов. Рязанова, який викликав до себе 28 чоловік 
бідноти, членів КНС, в сільську]/р[аду] за те, що вони не хотять 
усуспілювати коней та реманенту, не погодивши ні з ким цей 
виклик, вкупі з чоловіками прийшли жінки, які підняли бешкет 
біля с[ільської!/ради.^

Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка, Нью-Йорк. — Колекція документів 
“Український голодомор 1930-х років” (далі — Колекція НТШ), ч.10/54. Надрук. цілком: 
Олекса Калиник. Що несе з собою комунізм: Документи про російсько-комуністичний терор 
в Україні. -  Мюнхен; Торонто, 1954. -  С. 87. Незавірена копія, машинопис.

№ 2
Опис майна, конфіскованого 

у селянина Олександра Грунтенка

1. Модеролам
2. Простиное
3. Бязь
4. Модеполам
5. Шевіот
6. Шерсть
7. Ткань

6, [3] метр. 
2,2 метр.
З,[35] метр.
7, [5] метр. 
3,45 метр. 
4,4 метр.
5 метр.

[Село Кринички,

8. Патріатік
9. Патріатік

10. Статік
11. Фланель
12. Полусукно
13. Полусукно

серпень 1930 р.]

З метр.
1,40 метр. 
3,35 метр.
5,[5] метр.
4 метр.
1,50

Разом: 50,95 метр.
Голова с[ільської]/р[ади], секретар/^ 

Колекція НТШ. — Ч.9. Незавірена копія, машинопис.

(g> Підписи відсутні.'
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№  З

Список членів Криничанського 
районного виконавчого комітету Рад 

(із матеріалів пленуму Криничанського 
райвиконкому Дніпропетровської округи)

L Бакута
2. Шлега
3. Нелупенко
4. Греков
5. Варивода
6. Залогін
7. Кесь
8. Грибенко
9. Баранов

10. Сірик
11. Качанов
12. Завгородній
13. Вакерина
14. Літвиненко Н.
15. Неклеса
16. Гаркуша
17. Глухий 
1&. Осада
19. Бондаренко
20. Киселев

14 вересня 1930 р.

/рай[онний] центр/.
/[районний центр]/.
/[районний центр]/.
/Криничанська сільрада/.
/Степанівська [сільська рада]/. 
/М[ало]-Михайлівська [сільська рада]/. 
/С[урсько]-Михайлівська сільська] р[ада]/.4 
/М[ало]-Олександрівка/.5 
/Криничанська сільрада/.
/Червоно-Маяцька [сільська рада]/.5 
/рай[онний] центр/.
/Семенівка/.
/Криничанська [сільська рада]/. 
/Березніватівка/.5 
/Карн[аухівські] Хутори/.
/Карн[аухівські] Хутори/.6 
/Ганно-Зачатівка/.
/Райкоопзерно/.7 
/комуна “Правди”/*
/рай[онний] центр/.

Ревізійна] комісія:
Маслянник /Семенівка/.
Дмітрієв /Кринички/.
Саверський /Кринички/.

Колекція НТШ. — 4.6/7. Оригінал, машинопис.
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№  4

Лист голови Криничанського 
районного виконавчого комітету Рад 

та начальника Криничанськоі 
районної міліції до голів 

сільських рад про запобігання 
продажу селянами надлишків 

сільськогосподарських продуктів
№ 22/9 15 жовтня 1930 р.

До всіх голів сільрад Криничанського району.

З одержанням цього під особисту вашу відповідальність, 
адміністративної] комісії та сельвикон[комів]ців повести рішучу 
боротьбу с спекуляцією хліба, мняса та других селянських 
продуктів. На підставі вищезазначеного пропоную голіві 
с[ільської]/р[ади], адміністративної] комісії та сель[ському] 
виконавчому] комітетові] простежити за спекуляцією хліба, м’яса 
та інших селянських продуктів та на винних в зазначенному 
складати відповідних актів і разом с продуктами направляти в 
долученний мені район.

Про одержання цього особистим листом повідомити мене в 
трехденний термін.

Голова Р[айонного] Виконавчого комітету] СХилко. 
- ' Завідуючий] рай[онним] адміністративним] відділом

та нач[альник] рай[онної] міліції Овечкін. 
Секретар Р[айонного] Виконавчого комітету]/6^

Колекція НТШ. — 4.7/48. Оригінал, рукопис на бланку з кутовим штампом.

(в) Підпис відсутній.
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№ 5

Із протоколу №3 засідання Президії 
Криничанського районного виконавчого 

комітету Рад 8
15 жовтня 1930 р.

4. С л у х ал и : Про колишнього Голову Миколаївської сільради 
C*-.)t o [b](4> Коломійця /[доповідач] тов. Нелупенко/. Внесено, 
Головою Райвиконкому.

У х в а л и л и : Беручи на увагу, що:
1. Коломієць, бувши головою Миколаївської сільради, 

преступно і безвідповідально ставився до роботи щодо виконання 
директив та постанов Райвиконкому в частині закріплення 
колгоспів, забезпечення вчасного виконання завдань по уборочній 
кампанії та мобілізації коштів, з-за недбайливосте не пророблено 
будь-якої підготовки по сільради до хлібозаготовчої кампанії та 
осінньої сівби, за що Президією Райвиконкому такому була 
оголошена догана /прот[окол] Президії РВК №46/.

2. За преступну бездіяльність в справі перевиборів СТВ9 та 
непроведения будь-якої організаційно-підготовчої роботи, Пре
зидією РВК вдруге була оголошена догана.

3. За затримку зібраних грошей в рахунок сплати сільсько
господарського податку 3500 карб[ованців] Президією РВК від 
17.VIII.[19]30 року оголошено втретє догану.

4. За невиконання попередніх постанов Президії Райвиконкому 
та за преступну нейдбайливість до керівництва до підготовки до 
осінньої засівкампанії /відсутність лущіння, прочистки, протруйки, 
ремонт^ та інш./ за постановою Президії Райвиконкому від 
29.VIII.[19]30 року ухвалено з роботи усунути.

5. За відомостями, що надійшли до Райвиконкому, спосте
режено, що Коломієць в силу своїх службових обставин перевадив 
свою роботу в захист куркульства, так, в частині оподаткування, 
як і в доведенні твердих завдань куркульським господарствам по

(г-г) у тексті закреслено.
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хлібозаготівлі, систематично проявляв опортунистичний настрій, 
чим внаслідок утворював розкладницьку лінію в загальній роботі 
сільради.

6. Бувши вже усунутим з посади голови Миколаївської сіль
ради, Коломієць намагається перешкоджувати в роботі окремих 
робітників сільрад, особливо на ділянці виконання* державних 
завдань, а тому вважати за необхідне колишнього голову Мико
лаївської сільради Коломійця притягти до судової відповідаль- 
ности.

„ Доручити Завідуючому Рай[онним] адміністративним] відділом 
тов. Овечкіну протягом 2-х днів перевести вичерпуюче розсліду
вання До визначених в постанові фактів і матеріал передати до 
суду.

Голова Райвиконкому Нелупенко, секретар С. Хилко.
Колекція НТШ. — Ч. 2/39-42. Надрук.: Олекса Кялнннк. Що несе з собою комунізм: 
Документи про російсько-комуністичний терор в Україні. -  Мюнхен; Торонто, 1954. -  С.26. 
Оригінал, машинопис на друкарському бланку.

№ 6
Із протоколу №4 засідання Президії 

Криничанського районного виконавчого 
комітету Рад

22 жовтня 1930 р.

4. С л у х а л и :  Стан колективізації району /доп[овідь] тов. 
Павлюченко, співдоповідь тов. Прокопова/. Внесено за планом 
роботи.

В и с л о в л ю в а л и с ь : тт. Криворучко, Шлега, Сидоренко, 
Циганко, Нелупенко.

У х в а л и л и : 1.Збільшення наслідків колектівізації на 89 гос
подарств протягом часу з 1-го вересня визначити не задовільними; 
по стану на 20.Х.[19]30 року в цілому по району колектівізовано 
господарств — 1 764, або 25%, землі — 11 026 та, або 20 %.

Зріст колгоспів віднести за рахунок артілі “Зоря” — Сурсько- 
Михайлівка, СОЗ’а “Червоний яр” — Червоно-Маяцької сільради 
та СОЗ “Хвиля Революції” — Семенівської сільради.
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2. Незначний зріст колгоспів, часткова подача заяв про вихід з 
колгоспів, дескридитування колгоспом колгоспівського руху серед 
населення /СОЗ “Дзержинець”, село Миколаївка, який допустився 
продажу своєї продукції на приватньому ринку/, які явища 
свідчать, що справи колектівізації, так збоку Рай[онного] 
земельного] відділу, як і з боку Райкоопзерно та сільських рад 
не було переведено масової роботи.

3. Відсутність достатнього керівництва колгоспівським будів
ництвом, в наслідок чого і до цього часу не виконано за пляном 
будівництво по Благовіщенському та Семенівському СОЗ’ам. *

4. Керівничий апарат колгоспів не цілком відповідає своєму 
призначенню, в наслідок чого маються невиконання покладених 
на них завдань по осінній засівкампанії і по заготівлі хліба, 
мобілізації коштів, розбору заяв про вступ в колгоспи та кол
госпівському будівництву; по відношенню СОЗ’ів “Дзержинець”, 
“Новий побут”, “Інтернаціонал” та “Всесвітній Жовтень” не було 
своєчасно вжито організаційних заходів щодо оздоровлення справ 
згаданих колгоспів.V •

Голова Райвиконкому Нелупенко, секретар С. Хилко.

Колекція НТШ. — Ч. 2/43,49,50,60. Надрук.: Олекса Калиник. Що несе з собою комунізм: 
Документи про російсько-комуністичний терор в Україні. -  Мюнкен; Торонто, 1954. -  
С.91-92. Оригінал, машинопис на друкарському бланку.

№ 7

Із протоколу №6 засідання Президії 
Криничанського районного виконавчого 

комітету Рад
28 жовтня 1930 р.

7. С л у х а л и : про голову Степанівської сільради Клітченка 
/[доповідач] тов. Нелупенко/. Внесено головою Райвиконкому.

У х в а л и л и :  Зважаючи на те, що Клітченко, як голова 
сільради через свою недбайливість та безвідповідальність до
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виконання директив і постанов Президії Райвиконкому, сприяв 
утворенню цілковитого хвостізму сільради, в цілому в здійсненні 
завдань по політично-господарчим кампаніям, як-от: хлібо
заготівля і т[аке] інш[е], в той час, коли для утворення певного 
перелому мались можливосте в економичних умовинах Степа- 
нівської сільради, до того ж, не дивлючись на останні категоричні 
розпорядження Райвиконкому про підсилення роботи, Клітченко 
ухилявся виконати, а тому Президія Райвиконкому ухвалює: 

а/ Клітченко, як невиправдавшого себе на роботі голови 
Степанівської сільради та за безвідповідальність, усунути з роботи, 
притягнувши такого до суду;

б/ на голову Степанівської сільради Пленуму [Райвиконкому] 
рекомендувати тов. Максименко.

Голова Райвиконкому Нелупенко, секретар С. Хилко. 

Колекція НТШ. — Ч. 2/65,69. Оригінал, машинопис на друкарському бланку.

№  8

Із протоколу №7 засідання Президії 
Криничанського районного виконавчого 

комітету Рад
12 листопада 1930 р.

9. С л у х а л и : Затвердження знов обраних голів сільрад 
/доповідач] тов.Хилко/. Внесено секретаріатом Райвиконкому.

П о с т ан о в и л и : 1. В зв’язку зі звільненням з посад голів рад 
Гапонова, Клітченко, Корнеева, Коломойця та Бондаренко, згідно 
постанові Президії Райвиконкому /№№ протоколів 3 та 6/, затвер
дити на посади: голови Миколаївської сільради тов.Чернявського, 
Василівської — тов.Осади, Червоно-Маяцької — тов.Хомутова, 
Степанівської — тов.Максименко, Новоселівської — тов. Ріжко.

2. Відносно Корнеева, в зв’язку з тим, що такий через свою 
бездіяльність і злочинне ставлення до своїх обов’язків абсолютно 
не виправдав себе на роботі, цим самим утворив повний застой в
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проведенні по сільраді політично-господарчих кампаній, до того 
ж, через свою недбайливість припустив подачу сільрадою до 
Райвиконкому зведень, що не відповідали дійсности про перебіг 
хлібозаготівель, чим заводив в непорозуміння і Президію Райви
конкому, крім того, в час продажу куркульських господарств 
Корнєєв утворював покупку такого майна для себе /корову/, 
утворюючи повну компрементацію себе в особі відповідального 
робітника і керівника селом, останнього притягти до судової 
відповідальносте.

3. Доручити завідуючому] Райадмінвідділом тов.Овечкіну на 
підставі зазначеного завести справу, утворивши негайне розслі
дування та матеріал передати до відповідного судового органу.

Голова РВК Нелупенко, -секретар С. Хилко. 

Колекція НТШ. — Ч. 2/71,88,90. Оригінал, машинопис на друкарському бланку.

№ 9
Із протоколу №9 засідання Президії 

Криничанського районного виконавчого 
комітету Рад

2 грудня 1930 р.

1. С л у х ал и : Доповідь про перебіг заготівлі хліба, соняху, 
сіна та стан мобілізації коштів /[доповідачі] тт. Павлюченко, 
Шлега, Дмітрієв та Чернявський/. Внесено Головою Райвиконкому.

В и с л о в л ю в а л и с ь :  тт. Дубінін, Циганко, Шрам, Шер, 
Закора, Криворучко, Мінц та Нелупенко.

У х в а л и л и : 1. Не зважаючи на самі категоричні і неодно
разові постанови Президії Райвиконкому, в частині утворення 
остаточного переламу в роботі по виконанню завдань поточних 
кампаній, не дивлячись на відрядження і прикріплення до кожного 
села району відповідальних робітників райцентру, останні, а також 
Голови сільрад абсолютно не зуміли здійснити в життя, в цьому 
відношенні, директиву Уряду у визначенний ним вирішальний 
термін — листопад місяць.
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2. Зафіксувати, що за станом на 2/ХІІ [19]30 року виконання 
завдань по заготівлі сільсько] г[осподарської] продукції та мобі
лізації фінансів становить: 

а/ хлібозаготівля:
Всього заготовлено ЇОЗ 207,82 цент[нери], або 74,2% виконання 

річного пляну, з них:
пшениці -  36 734,43 ценг[нери]; 52%; жігга -  55 345,24; 196%; 

фуражних культур -  9 399,02; 24%.
Виконання завдань, зокрема по: колгоспах -  22 966,49; 65%; 

контрактації -  52 438,63; 110%; рохівної заготівлі -  27 802,70; 49%.
Остання п’ятиденна /25-го листопада — 1-го грудня/ свідчить 

за абсолютно мляву роботу по заготівлі хліба; всього заготовлено 
1 022 цент[нери], або 1,3 %, в той час, коли з закінченням вирі
шального терміну темпи хлібозаготівлі мають подвоїтись. Зовсім 
преступно поставились до виконання попередньої постанови 
Президії Райвиконкому сільради Новоселівська, Мало-Михай
лівська, по яким жодного фунта не заготовлено, та сільради: 
Карн[аухівсько]-Хуторська, Семенівська, Степанівська, Благо
віщенська, Миколаївська і Попово-Балківська10, по яких заготов
лено хліба в самій мізерній кількости.

Відмітити цілковиту злочинність з боку сільрад в частині 
невиконання категоричних директив Президії Райвиконкому про 
негайне застосування остаточних заходів до куркульсько-заможних 
господарств на виконання твердих доведених завдань, в наслідок 
чого загалом по району виконання таких і досі становить 71%.

Зовсім відсутній перелом в частині підсилення заготівлі 
пшениці -  52%, що цілком з’являється преступним ставленням 
сільських рад до дотермінового виконання пляну. 

б/ заготівля олійних культур:
За станом на 1/ХІІ [19]30 р.: соняху -  185,14 цент[нери]; 24%; 

льону -  31,79; 10%; коноплі -  3,53; рижію -  77,40.
Заготівлі олійних культур абсолютно не звернуто уваги з боку 

сільських рад, особливо Степанівської, Новоселівської та Попово- 
Балківської, які і до цього часу будь-якої заготівлі цих культур 
не перевели. ‘ 

в/ заготівля сіна:
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Виконання загального пляну сінозаготівель становить 56,2%, 
тобто заготовлено 2 851 к[і]л[о]гр[а]м.

г/ фінансові міроприємства:
Виконання річного завдання становить: сіль{сько]госп[одарський] 

податок -  183 038 карб[ованців]; 94%; держ[авне] страхування -  
72 368; 88%; самооподаткування -  93 795; 87,5%; держ[авна] 
позика -  108 270; 59%.

Виконання квартальних контрольних завдань становить: 
сіль[сько]госп[одарський] податок -  62 702 карб[ованці]; 60%; 
держ[авне] страхування -  22 612; 76%; самооподаткування -  90 056; 
78%; держ[авна] позика — 32 965; 17,8%; борги рай[онному] 
сель[ськогосподарському] банку -  86 605; 65%; вступні СЕПО11 -  
15 128; 27%; вклади СЕПО -  30 066; 187%; спеціальні] внески -  
1 337; ощадження -  6 634; 13%; рай[онна] колгосп[на] спілка -  
4 565; 6,1%; борги приватнього сектору -  6 519. Разом -  313 189 
карб[ованців]; 45,5%.

Відмітили, що до цього часу фін[ансово]-под[атковим] відділом 
Райвиконкому вираховувалось виконання завдань по фінансових 
міроприємствах по річному пляну, а не по квартальному, що визна
чались Наркомфіном, в зв’язку з цим рахується недовиконання 
завдань, зокрема останнього кварталу.

Надзвичайно є несерйозно приділено увагу справі мобілізації 
коштів з боку районових установ та організацій, зовсім в незадо
вільному стані перевалиться облік виконання окремих фінансових 
Плянів та не вжито потрібних заходів до своєчасного доведення 
окремих контрольних завдань до сільрад.

Комісії сприяння при сільрадах майже зовсім не розгорнули 
своєї основної роботи — засідання переведені /Червоно-Іванівка/ 
лише в час одержання контрольних завдань. З боку сільрад достат
нього керівництва над роботою комісій немає.

З боку фін[ансово]-под[аткового] відділу Райвиконкому не 
вжито рішучих заходів до негайного уникнення явищ, щодо 
затримки коштів, які вступили від реалізації позики.

Попередня постанова Президії Райвиконкому в частині органі
зації при сільрадах бригад зі складу бідняцько-батрацького та 
колгоспівського активу по мобілізації коштів в більшості сільрад
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не виконана, вже організованій такі бригади в окремих сільрадах 
майже зовсім до практичної роботи не приступили.

З боку фін[ансово]-под[аткового] відділу, не дивлючись на 
неодноразові постанови Президії Райвиконкому, і досі не переве
дено відповідних перерахувань в рахунок податків та недоплат зі 
штрафових сум, стягнутих з куркульських господарств.

Президія Райвиконкому ух валю є:
1. Зважаючи на те, що в частині остаточного закінчення 

кампанійських завдань надано цілу низку практичних вказівок та 
практичних нагадувань, в останнє і рішуче запропонувати сіль
радам району протягом наступної п’ятиденки виконати попередні 
постанови Президії Райвиконкому, в противному разі за невико
нання в цілковій мірі плянових завдань, зокрема по хлібозаготівлі, 
винних як за зрив державних кампаній притягати до кримінальної 
відповідальности.

2. Остаточний термін закінчення хлібозаготовчої кампанії, а 
також виконання мобілізації фінансів визначити 15-го грудня. До 
всіх сільрад району з 3-го грудня відрядитись членам Президії 
Райвиконкому та відповідальним робітникам рай[онних] установ 
та організацій і рівно до визначенного терміну добитись 100% 
виконання плянів по хлібозаготівлі.

15-го грудня заслухати доповідь персонально кожного уповно- 
важенного Райвиконкому про наслідки його роботи на Президії 
Райвиконкому.

3. В останнє запропонувати сільрадам та уповноваженним 
Райвиконкому протягом 48-ми годинного терміну остаточно 
застосувати репресівних заходів до куркульсько-зайожних 
господарств, що не виконалі і досі доведенних твердих завдань.

4. Нарсуду протягом 24-х годин розглянути всі справи, що 
зв’язані з невиконанням завдань куркульськими господарствами, і 
таких куркулів притягати до відповідальности.

Рівночасно зобов’язати всіх голів сільрад протягом 2-х днів 
надіслати за належністю відповідні матеріяли по притягненню 
куркулів до судової відповідальности за невиконання доведенних 
твердих завдань.

5. Сільрадам району категорично застосувати всіх законних
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заходів до того, аби хліб по контрактації був зданний в безпірному 
порядкові протягом наступної п’ятиденки.

6. Запропонувати головам сільрад протягом 24-х годин вико
нати попередні директиви Райвиконкому про доведення твердих 
завдань куркульсько-заможним господарствам по сіну та олійним, 
культурам і негайно добитись виконання таких.

7. Фіксуючи значне невиконання завдання по заготівлі пшениці 
/всього 52%/, під персональну відповідальність Уповноваженних 
Райвиконкому та голів запропонувати добитись максімального 
підсилення заготівлі пшениці, безперечно добившись 100% вико
нання плянового завдання.

8. Правлінню РКС12 протягом 24-х годин переглянути плянові 
хлібозаготовчі завдання колгоспного сектору та рішуче добитись 
негайного виконання таких керівниками управ колгоспів; тих, що 
злісно ухиляються виконати визначенні завдання усувати з роботи, 
з притягненням до відповідальности.

9. За байдуже ставлення до виконання попередніх постанов 
Президії Райвиконкому в частині хлібозаготівлі Головам Новосе- 
лівської, Степанівської та Мало-Михайлівської сільрад оголосити 
догану.

10. Відмічаючи цілком незадовільні наслідки в частині вико-г
нання квартального пляну фінансових завдань — мобілізації 
коштів — під персональну відповідальність відрядженних відпо
відальних робітників забезпечити цілковиту сплату податків та 
фінансових недоплат до 15-го грудня; поруч з темпами закінчення 
хлібозаготівлі, мобілізувати виключну увагу бідняцько-серед
няцького та колгоспного прошарку населення на серйозність та 
обов'язковість здійснення фінансових плянів у термін.

11. За несерйозність до справи виконання попередніх постанов 
Президії Райвиконкому, зокрема за непе[ре]рахування штрафних 
сум в рахунок виплати податків та недоплат куркульськими 
господарствами, за недбайливість до уточнення обліку сплати 
фінансових платежів та за не складання контрольних чисел по 
мобілізації коштів Завідуючому] фінансовим] подвідділом тов. 
Шлега оголосити догану.

12. Під персональну відповідальність тов. Шлеги —
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Завідуючого] фінансовим] подвідділом — негайно довести 
декадні завдання по мобілізації коштів до кожної, зокрема, 
сільради та суворо встановити систематичний і безпосередній 
контроль за виконанням цих декадних контрольних цифр.

13. Правлінню Рай[онної] Спожив[чої] Спілки за безвід
повідальність до мобілізації фінансів по своїй лінії /до окремих 
сільрад і досі не доведено завдання по збору паїв та вкладів в 
Ганно-Зачатівській сільраді/ оголосити догану.

Рівночасно, запропонувати в категоричній формі РСГ13, РКС, 
РСБ14 та Рай[онній] ощад[ній] касі протягом 24-х годин довести 
на місця фінансові пляни по своїй лінії та вжити максімальних 
заходів до термінового здійснення цих міроприємств.

14. Запропонувати сільрадам району напружити максімальних 
заходів до рішучого і остаточного виконання контрольних чисел 
по мобілізації коштів, притягнувши до практичної участи у 
фінансових міроприємствах сільські комісії сприяння та бригади, 
що утворенні для цієї роботи, зі складу кращої частини бідняцько- 
середняцьких мас та колгоспівського активу села.

Голова Райвиконкому Нелупенко, секретар С. Хилко. 

Колекція НТШ. — Ч. 2/93-98,114. Оригінал, машинопис.

№ 10

Листи Ганно-Зачатівської сільської ради 
до Криничанського районного виконавчого 

комітету Рад про відновлення селян 
у виборчих правах

1 листопада 1931 р.

До Криничанського Р[айонного] Виборного] ком[ітет]у.15 
Ганно-Зачатівська с[ільська]рада пояснює, що гром[адянин] Бурчак 
Антон Хомич, позбавлений виборчого права за найману працю і за 
двигуна, но в його найманої праці не було, а хотя коли і наймав 
раніш, то на день або на два в робочий термін, а двигун хотя і
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мав, то 1/4 части і користи не мав із його. Позаяк він не гідний 
був , а орендової землі не мав, і по цьому с[ільська]рада прохає 
встановити права голосу як він є уже член созу.

Голова с[ільської]р[ади], сек[ретар]/^

Колекція НТШ. — Ч. 8/73-2. Надрук.: Олекса Калнник. Що несе з собою комунізм: 
Документи про російсько-комуністичний терор в Україні. -  Мюнхену Торонто, 1954. -  С.69. 
Оригінал, рукопис з кутовим штампом.

До Криничанського Р[айонного] Вибор[ного] ком[ітет]у.
Ганно-Зачатівська с[ільська]рада пояснює, що громадянин] 

Волокита Яким позбавлений права голосу за найману працю, но 
його було позбавлено помилково через те, що він найманої праці 
не мав постійної, а як у його в сімейнім положені плохо живеться, 
і коли жінка покине, то він частково просив , щоб то було хто- 
нібудь на хозяйстві і по ошибки його позбавлено права голосу. 
До революції він маєткового стану не мав, а жив на утриманні 
батька, а після Ж овтневої революції вирядив батько із 
Кам’янськрго в село Ганно-Зачатівку, де він мав 2 коней, 1 корову 
і 10 дес[ятин] землі, в сучасний момент має 2 коней, 1 корову, 
землі було в його до 1930 року 10 дес[ятин]-50, а в 1930 році 
надішло йому 4-50 дес[ятин^ як лишенцю права голосу, а потому 
сільська] рада прохає поновити права голосу.

Голова с[ільської]р[ади], секр етар і 

Колекція НТШ.— 4.8/73-3,4. Оригінал, рукопис з кутовим штампом.

W  Підписи нерозбірливі.
(е) Очевидно, 10,5 десятин і 4,5 десятини.
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№  11

Таблиця виконання державних завдань 
по хлібозаготівлі селянами-одноосібниками 

Кам’янського району Дніпропетровської 
області 16

• 28 грудня 1932 р.

П р і з в и щ е  
т а  і м ’я

З а в д а н н я  
в ценг[ нерах]

В и к о н а н н я  
в цент[ нерах]

Х а р а к т е р и с т и к а

АУЛИ
Горбонос Кузьма 27 6,5 розпродай
Горбонос Панас 12,3 16,83 завдання своєчас[но]

[М]акаренко Палашка 16 t 6,85
виконує

розпродано
...енко(£) Корній 10 — розпродай, сам працює

' в домен[ному] цеху
* на колоси, як гарний

Донченко Федір 10,85 4,6
спеціялист

розпродай, син засуджен

Хорсун Оксана 17

на 10 р[оків] в 
дал. табора 

розпродана, чоловік

Раценко Матвій
в Соловках

вирішенням М/РС-*! з твердоздавців знятий.

РОМАНКОВЕ
Сухий Яків Федорович 14 — розпр[одан] в [19]31 р.

Караул Дмитро Ільїч 13,5 _
засуджен 

розкуркул[енйй] в

Бондар Федір 20 4
19]31 р. 

розпродай
Федосієвич

Блузник Яків Ф. 9,5 3 розкуркул[ений] в

Півненко Гаврило 6,5
%
2

[19]31 р.

Гнат[ович]

(є) Край аркуша пошкоджено. В аналогічному списку на 1 січня 1933 р.
значиться Зеленко.

(ж) Очевидно, міська рада.
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П р і з в и щ е  
т в  і м ’я

З а в д а н н я  
в цент[ нервх]

В и к о н а н н я  
в  цент[ нервх] Х а р а к т е р и с т и к а

НОВОСЕЛІВКА
Кірпа Микола 22,34 19,88 в селі немає
Бондар Захар 20,17 15,15

МИКОЛАЇВКА
Коник Іван 7,9 — втік
Тягнирядно Фе досій 3,8 — втік
Матина Миркул 2,74 — [втік]
Куник Іван 4,17 4,17

КАРНАУХІВКА
Назаренко Семен 14,85 — втік, жінка в БУПР’і ^
Папаїка Кузьма 32,65 арештован, за 

невик[онане] 
розпорядження ]

Охременко Конон 11,90 

Г[АННО ] ЗАЧАТІВКА

розпродай

Лунях Михайло Вик- 29,63 29,63М
торюв[ич]

Черняк Грицько 7,05 7,05

КРИНИЧКИ
Черненко Іван

Григоров[ич]
44,55 14,15 розпродай, з села втік

Черненко ГиваМ 72 12,71 розпродай, з села втік
Шульга Трифон 22,54 — втік
Шульга Гаврило 19,06 — розпрод[аний] в [19]31 

з села втік
Коломиець Лаврентій . . Л) . .  л> розпроданий] в [ 19]31 

> села втік
Коломоець Лавр 35,6 знято

6,54
розпродай в 1931 р., 

з села втік
Коломоець Антон 27,55 18,06 знайдено 2 ями, 

відан до суду, за 
невиконана 
оштрафов [ аний ]

W Очевидно, будинок примусових робіт.
М 29,63 написано олівцем.
W В аналогічному списку на 1 січня 1933 р. значиться Гива Григорович. 

Тут нерозбірливо.
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П р і з в и щ е  % 
т ж  і м ' я

З а в д а н н я  
в  цеетг[нерах]

В и к о н а н н я  
в  ц е н т н е р а х ] Х а р а к т е р и с т и к а

Цібатий Харитон 20,87 5,12 розпродай, з села 
втік

Какуша Дмитро 25,55 — розпродай, з села 
вТік

Пивовар Денис 26,05 5,60 оштрафован, з села 
втік

Пивовар Катерина 16,35 5,37 оштрафован
Какуша Софрон 23,41 7,48 господарство]

ліквідовано

СЕМЕНІВ КА
Погорілий Сила 31,31 19,31 розпродай,

засуджений] на 
3 роки

Бабенко Дмитро 
* Федорові им]

42,7 27,23 розпродай, з села 
втік

Ткач Василь Іванов[ич] 35,2 43,7 весь хліб З Н Я Т  3 ям, 
засуджений]

Махлай Серг[ій] 19,41 19,43
Степанович

Миронченко Григорий 6,47 6,64
Хоришман Андрій 25,87 30,69
Муха Юхим 19,88 19,89
Черненко Іван 15,76 16,36
Пас Кіндрат 6,37 7,00
Миронченко Тиміш 15,30 11,61 втік, майна немає
Перебійніс Никифор 37,74 26,01 розпродай, з села втік
Шевченко Петро 48,26 37,63 втік, майна немає
Холодченко Панько 67,68 43,79 втік, розпроданий
Холодченко Нестір 34,50 15,00 втік, розпроданий

КАР[НАУХІВСЬКІ] ХУТОРИ
Бурчак Тим[іш]

Кіндрат[ович]
37,8 9,8 розпродай в [19]31 р., 

сам працює в 
ДІніпро уПетровському

Бурчак Прок[оп] 
Антонович

21,05 7,81 розпродай в [19]31 р., 
працює в Дніпро
петровському

Гончаренко Ілько 21,35 3,9 частково розпродай в 
[19]32 р.

Дмитренко Іван 
Іванович

12,6 2,32 розпродай в 1931 р. 
працює в

Д[ніпро І/Петровському
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Прізвище 
тш ім'я

Завдяки*
* цент[нор*х]

Вккокякк*
> цснт[нвряя] Характеристик*

Дмитренко Тиміш 16,75 2,36 теж саме
Іванович]

Ігнатенко Вол[одимир] 26,77 13,61 [теж саме]
Васил{ьович]

Кулібаба Микита 27,84 8,7 засуджений на 5 років
Сидрр[ович]

Неклеса Антон 22.5 3,93 майно конфісковано
Мартин[ович]

Олійник Петро 17,89 3,89 розкуркулений в
Дем'янов[ич] 1931 р.. сина

Олійник Устина 18,00 5,37
засуджено 

майно розпродано

Самоваренко Антон 27,73. 5,6
в 1931 р.

розпроданий в [19]31 р.,

Самоваренко Петро 29,3 8,85

сам у Дніпро
петровському 

теж саме, майна
Мих[айлович] 

Сітало Кирило 16,25 5,48
немає 

теж саме
Федорович

Сітало Микита 33,12 22,27 теж саме
Григоров[ич]

Самченко Данило Д. 18,90 7,05 теж саме
Сітало Петро 16,5 ' 3,13 теж саме

Григорович 
Чернявський Павл[о] 20,76 14,63 розкуркулений в

Мус[ійович] 1931 р.
Чорний Ілько 18,7 3,38

Михайлович
Синій Трохим 15,75 . 15,55
Швець Василь Н, 18,9 10,00 з села цтік

БЛАГОВІЩЕНКА 
Янченко Левко 20,08 5 '

• ■ / 
з села втік, майна крім

Май мур Федір (а) 3,46
будівлі немає 

засуджен на 3 роки,
майна крім, 
будівлі немає

ftU Тут цифри відсутні.



П р і з в и щ е  * 
ТІ і м ’я

З а в д а н н я  
в  цент[ нерах]

. В и к о н а н н я  
в  цент[ нерах] Х а р а к т е р и с т и к а

Ч[ЕРВОНО ] ГВАНШКА 
Чорнора Сергій Пет- 20 4,20 розпродай, засуджен на

р[ович]
Мирошниченко Іван 19,10 5,60

4 роки
розпродай, з села втік

Андрійович] 
Прядка Мих[айло] 23,45 17,63 розпродано все майно,

Тимофіє[вич] 

Куліш Прок in 22,05 3,0717

за вийнятком
будівлі

Лазаров[ич]

Колекція НТШ. — Ч. 4/18-1,2,3. Одпуск, машинопис.

№ 12

Лист Кам’янської районної управи 
міліції до органів влади 

м. Кам’янського про результати 
конфіскації хліба

N® 721 24 лютого 1933 р.

С екрет но

Председателю гор[одского] Совета, секретарю гор[одского] 
партийного] ком[итета], начальнику гор[одского] отд[ела] ГПУ, 
гор[одскому] прокурору.

Спец[иальные] сведения по хлебозаготовке, за период 23-е 
февраля 1933 г. Всего изъято: по городу зерна 304 кг, по селу 
зерна 4 134 кг.

Г. Каменское.
Утайка:

Сорока Иван Алексеевич — рабочий, проживающий в гор[оде] 
Каменском, перепрятал у себя зерно, вывезенное из села его 
сестрой, где в результате обыска изъято пшеницы 119 кг и проса 
50 кг, заведено расследование.
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Шметько Николай Исакович — рабочий з[аво]да ДГЗ18, пере
прятал у себя зернохлеб, у которого в результате обыска изъято 
пшеницы 48 кг. Заведено расследование.

Добровольно сдано 6-ю лицами разного зерна 87 кг.

С. Кринички.
Добровольно открыто ямы:

Афанасьева Анна — проживает на 4-ом квартале, по 
социальному] положению середнячка, на огороде открыла яму и 
сдала 150 кг ячменя.

Солоная Мария Мартыновна — проживает на 3 квартале, 
открыла под печкой яму и сдала ржи 54 кг.

Черненко Алексей Матвеевич — проживает] на 8-м квартале, 
в конюшне открыл яму и сдал ржи 10 цент[неров].

Кирсань Харлампий — проживает на 1-м квартале, открыл яму 
и сдал разного зерна 135 кг.

Завгородний Федор Григорьевич — открыл яму и сдал ржи 
35 кг, по социальному] положению единоличник-середняк.

Глухой Семен — проживает на 4-м квартале, по социальному] 
положению единоличник-середняк, открыл яму и сдал суржика 
330 кг.

Зайченко Куприян — член колхоза, открыл яму и сдал разного \ 
зерна 132 кг.

Кирсань Феодосий — середняк, открыл яму и сдал ржи 152 кг.
Куженко Иван — по социальному] положению] середняк, 

открыл яму и сдал зерна 250 кг.
Рыбка Андрей — по социальному] положению] бедняк, 

открыл яму и сдал суржика 123 кг.
Утайка:

Литовченко Мария Мартыновна — по социальном у] 
положению] середнячка, проживает на 3 квартале, у нее 
обнаружено_яму, из которой изъято 600 кг ячменя.

Дробный Сергей „Арсентьевич — по социальному ] 
положению] середняк, на огороде у него обнаружено яму и 
изъято разного зерна 211 кг.

Галабуза Наум Трофимович — по социальному] положению]

45



середняк, проживает на б квартале, у него в сарае обнаружено 
яму и изъято проса 69 кг.

Лебедь Акулина — по социальному] положению] середнячка, 
прож[нвает] на 4 квартале, у нее обнаружено яму и изъято ячменя 
70 кг и проса 88 кг.

С. Карнауховка.
Утайка:

Назаренко Николай — по социальному] положению середняк, 
во дворе в стеблях от кукурузы у него обнаружена кукуруза, и 
после очистки оказалось 320 кг кукурузы, которая на 50% испор
чена. Заведено уголовное дело.

Зиненко Константин — по социальному] полож ению ] 
середняк, работает на з[аво]де им. Петровского, у него обнаружено 
в печке разного зерна 240 кг. Зиненко — кандидат КП(б)У.

Шульга Калистрат — по социальному] положению] середняк, 
работает на зав [оде] им. Петровского, у него в печке обнаружено 
спрятанным разного зерна 96 кг. Заведено расследование.

Нач[альник] Управления Каменской городской] милиции Грабченко.
Нач[алышк] Оперативного] отдела Маловник.

Колекція НТШ. Ч. 4/15. Надрук.: Олекса Калиник. Що несе з собою комунізм: 
Документи Про російсько-комуністичний терор в Україні. -  Мюнхен; Торонто, 1954. -  
С.2І-22. Копія, машинопис.



II

Дипломатичні служби  
про ситуацію в Україні 

в 1932-1934 рр.





№ 13

Офіційне^ повідомлення відділу 
міжнародної преси Міністерства 

закордонних справ Італії 
“Голод в Радянській Україні”

Рік V—N® 56 - Рим, 9 червня 1932 р.

Кореспондент “Vossische Zeitung” (Берлін, 8), газети, яка 
підтримує німецько-радянський союз, надіслав тривожне повідом
лення з Радянської України, у якому він заявляє про те, що “ця 
споконвічна житниця Європи перебуває на межі голоду, який, 
судячи з обставин, може стати ще жахливішим, ніж відомий голод 
1921 року”. Журналіст далі каже, що якщо українці помирають 
від голоду, то причиною цього не є сарана, посуха чи неврожаї, а 
нерозважлива поспішність у проведенні колективізації землі.

Після згадки про цю руйнівну політику, яка, безперечно, 
призведе до загибелі української нації, що має такі багаті природні 
ресурси, кореспондент описує довгі черги селян, як молодих, гак 
і старих,чоловіків, жінок і дітей, що наповнюють міста України в 
пошуках шкуринки хліба. Виснажені й знедолені, вони ледве 
пересуваються вздовж стін, пропонуючи на продаж вишивані речі, 
зроблені взимку,, за сміховинно низьку ціну, але покупців 
трапляється небагато, тим, кому пощастило продати свої ручні 
роботи, заздрять ті, кому нічого запропонувати перехожим на 
продаж, окрім свого взуття чи одягу зі своїх плечей, бо сьогодні 
люди покладають надії на тепле літо. У такий спосіб вони дістають 
хлібину вагою 2-4 кілограми, яка дає їм змогу продовжити життя 
Ще на кілька днів.
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“Ці селяни, що наповнюють тепер міста (за словами німецького 
репортера), не є ні “куркулями” (багатими селянами), цілком позбавленими 
власності комуністичною владою, ні "лишениями" (колишньою 
буржуазією, тепер позбавленою всіх прав внаслідок їхнього 
непролетарського походження); радше, вони здебільшого колишні члени 
“колгоспів” (державних сільськогосподарських громад), тобто сільське 
українське населення”.

Агенство Офінор підкреслює, що шляхом політичного тиску 
властям не пощастило змусити замовчати журналіста і не дати 
йому змоги розповісти про повну економічну катастрофу, яка 
впала на цю вкриту мороком країну.

У нас є такі подробиці щодо політичної ситуації в Києві, що 
їх подали нам численні втікачі, яким пощастило таємно перетнути 
кордон. У Києві не було збройного повстання, але був страйк 
робітників, які протягом п’яти тижнів не одержували заробітньої 
платні. Робітники заводу “Арсенал”, які були колись опорою 
комунізму в Києві, забарикадувалися на території заводу, побивши 
й повиганявши звідти комуністів. Зустрінувшись із рішучою 
позицією робітників, які отаборилися всередині “Арсеналу”, 
війська ДПУ не наважилися атакувати їх. їхнього командира 
Менадзе було вбито, і війська відступили. Тільки після 
інтенсивного бомбардування, яке тривало півгодини, повстанці 
здалися за умови, що їм дозволять вільно покинути територію 
заводу. Проте, як тільки їх спіймали, вони були розстріляні, а 
біля 400 душ кинули до в’язниці, де вони чекають Верховного 
Суду ДПУ (Офінор).

L’eco Della Stampa — Мілан, вул. Джованні Жореса, 60.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress. Commission on the Ukraine 
Famine. Adopted by the Commission, April 19, 1988. Submitted to Congress, April 22, 1988 
(далі — Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress... 1988). — 
Washington. 1988.— P.399.
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№  14

Повідомлення італійського консульства 
у Харкові посольству Італії у Москві 

й Міністерству закордонних справ Італії 
щодо наслідків колективізації у селі 

Люстдорф поблизу Одеси
№ 586/136 6 грудня 1932 р.

Я маю достатньо даних, щоб проілюструвати ситуацію в селі 
Люстдорф поблизу Одеси до і після колективізації земельних 
угідь.

Люстдорф19 -  це село, що лежить на відстані п’яти кілометрів 
від Одеси на березі моря, і населене воно німцями, вихідцями-з 
Бадену і Вюртембергу. До 1930 р. його особливо не турбували, 
якщо не зважати на податки та більші чи менші акти тиранії, 
якими позначені різні етапи кризи в Радянському Союзі.

1930 року, коли почалася примусова колективізація і депор
тація куркулів, у Люстдорфі налічувалося 75 добре доглянутих 
осель з 800 мешканцями; майже всі вони були заможні, але бага
тих серед них було дуже мало. Саме тоді з Одеси прибула одна 
з багатьох комуністичних “бригад активістів’.’, що складалася 
з євреїв і росіян, які тут таки організували “комітети неза
можників”.

Ці комітети наказали конфіскувати власність, що належала 
найбагатшим селянам і особливо тим, які орендували землі і 
використовували для їхнього обробітку найману робочу силу. 
Відтак почалася депортація цих селян. Чоловіки, жінки, діти, цілі 
Родини — всі мали виїхати на Північ.

Якщо селянин мав три корови і троє коней та ще" 25 десятин 
землі, його залічували до класу куркулів, особливо, якщо він 
орендував землю.

Із Люстдорфу було вивезено двома партіями дев’ять родин 
(навесні й восени 1930 р.), бо більшої кількості заможних селян 
знайти не могли, незважаючи на повсякчасні нарікання, що 
.надходили з Одеси.
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їх відвезли за сорок верст від Одеси на підводах, а тоді в 
безлюдній місцевості посадили на потяг. їх тримали зачиненими 
у вагонах на всіх станціях, кудою вони проїжджали, наказавши 
не співати релігійних пісень і взагалі не чинити ніякого шуму, 
щоб їх ніхто не чув. Лише в безлюдній місцевості потяг зупинявся 
двічі на день, і тоді провітрювали вагони. Багато з них померло в 
дорозі, здебільшого діти й немовлята. Через вісім днів їх привезли 
до Архангельська. Там уже було 85 тисяч депортованих з усіх 
куточків СРСР. Усіх тих людей тримали в переповнених 
монастирях, церквах і покинутих фабриках. Тут були в’язні всіх 
суспільних верств: студенти, священники, напівкримінальні 
злочинці з Кавказу. З Архангельська одну частину цих людей 
посилали рубити ліс обабіч ріки Двіни, а другу — на Соловецькі 
острови, у старий монастир. Чоловік, який розповідав мені це, 
пробув місяць в Архангельську під величезним дерев’яним дахом, 
який зробили на місці спаленої фабрики. Під тим дахом стояли 
п’ятиповерхові ліжка. Попервах там було чотири з половиною 
тисячі людей, включаючи й дітей, але через відсутність опалення 
(температура була близько 40° морозу), вентиляції, жахливе 
харчування (юшка, яка “пахла” рибою) та розповсюдження інфек
ційних паразитів смертність досягла неймовірних меж — серед 
людей шаленіла класична епідемія тифу і “голодна епідемія”^

Через місяць того чоловіка, чию розповідь оце я викладаю, 
послали рубати ліс у снігу по груди. Люди гинули від нещасливих 
випадків на роботі (величезні спиляні дерева падали на незвиклих 
до такої роботи людей, які не встигали відскочити вбік по снігу), 
багато їх загинуло також під час повстання, яке було брутально 
придушене військами ДПУ, що прибули з автоматами на 
запряжених собаками санях.

В Архангельську можна було обміняти одяг і ковдри на хліб. 
Усі тоді говорили про неминучість військового втручання з боку 
Папи римського (хрестовий похід), який використає для цього 
італійську армію. Місцеві люди співчували депортованим.

Через два місяці мій засланець дістав документа від голови 
Люстдорфської сільради (його приятеля) про те, що він “середняк” 
Завдяки тому документові він зміг купити залізничного квитка
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на зворотну дорогу. Зайве казати, що до свого села він не поїхав, 
бо там би йому був кінець — хто ж би йому допоміг вибратися з 
того пекла?

Коли настала колективізація, в селі було 300 корів і 120 коней, 
але селяни, яких примушували здавати все в кол госп , поспішали 
або продати, або зарізати худобу, і це виснажило ресурси села.

Через два роки ситуація тепер така:
К ол го сп  у селі Люстдорф, число мешканців якого приблизно 

така сама, як і два роки тому, має тепер 75 корів, 20 коней і жодної 
свині.

Поголів’я корів упало на 75 відсотків, коней — на 83 відсотка, 
а свиней — на всі 100 відсотків '  ,

Указ, який давав можливість колгоспникам вирощувати худобу 
своїми силами, не мав успіху, бо з кожної корови треба було 
Сплачувати податок державі — п’ять літрів молока за день по 
ціні 20 копійок за літр. Оскільки корова дає в середньому 10 літрів 
молока на день, то її власник міг одержати лише один карбованець 
за перші п’ять літрів і 12-15 карбованців за подальші п’ять літрів. 
А що селянин залишав 2-3 літри молока для себе, то найбільший 
його щоденний заробіток від корови становив 10 карбованців. 
Прогодувати корову за такі гроші сьогодні неможливо, корм 
коштує дорожче. Крім того, заплачені за корову гроші можуть 
зникнути за одну ніч внаслідок загибелі тварини або внаслідок 
нової хвилі реквізицій. За таких умов дуже мало людей (і лише 
там, де існували особливі обставини) наважувалися знову заводити 
худобу. У Люстдорфі сьогодні лише семеро селян тримають корів.

Легше було виростити одну-двох свиней для родини, бо з одної 
зарізаної свині державі треба було здати лише один п уд  м’яса.

Зайве казати, що коней уже ніхто не тримає, бо в житті 
колгоспника для них немає місця. Лише незалежні селяни мають 
Ще деякий інтерес тримати коней для роботи на власних ділянках 
землі.

К ол го сп  у Люстдорфі успадкував від селян, які вступили до 
нього, 150 свиней. Але вже в 1931 році через поганий догляд і 
брак кормів (складається враження, що ті, хто доглядали за 
хУДобою, порозпродували корми), а також через інфекційні
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хвороби свині загинули, і їх просто закопали, при цьому нікому 
навіть не сГіало на думку, що їх можна було принаймні здати на 
миловарню.

Що ж до коней, то із 120 голів залишилося лише 20. Решта 
загинули від голоду та неправильного догляду. Зникло сіно й 
корми, зникла також і упряж. Одного ранку знайшли тільки одну 
попругу. Ніхто не знав, що робити далі з кіньми.

Бо ж яка користь від коня, який більше не належить тобі? 
Його забирають уранці і приводять назад після десяти годин 
роботи. То чи годуватиме його господар? Чи шкребтиме? Чи 
зніматиме упряж з нього? Це вже нікого не обходить. Якщо 
тварина на другий день голодна і виснажена, то хто винен? 
Відповідь може бути лише одна: якщо ви вважаєте, що кінь 
належить вам, якщо ви орете ним землю, то й доглядайте його. 
Ось чому сьогодні в колгоспі залишилося тільки двадцятеро 
коней. Про все це мені розповів той чоловік зі слів своїх родичів- 
колгоспників, які залишилися в Люстдорфі.

І цей приклад не вийняток. Таке явище більшою чи меншою 
мірою типове для всієї України.

Селяни втратили інтерес до всього. їхні власні оселі, в яких 
вони живуть і які колись належали їм, перетворилися на руїни. 
Той чоловік каже, що селяни турбуються лише про те, аби дощ 
на голову не крапав. Бо де ж узяти матеріали? І гроші на ремонт?

Отаким чином багату колись спільноту , яка давала свою 
частку сільськогосподарської продукції в українську економіку, 
обернули на юрбу нероб, що живуть у напіврозвалених хатах, 
голодуючи і виробляючи всього 25 відсотків того, що вони 
виробляли колись.

К ол госпних  керівників протягом перших двох років після 
колективізації змушували здавати м’ясо й сільськогосподарські 
продукти різноманітним кооперативам у міста#0 по таких 
сміховинно низьких цінах, що невдовзі ті опинилися на межі 
банкрутства. Ба більше, колгоспники почали проситися, аби їх 
випустили з кол госпу, бачачи, що винагорода за працю продуктами 
мізерна (все пливло в кооперативи і забиралося державою під час 
реквізицій зерна), а грошима всього 60 копійок на день (з кожного
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колгоспника щоденно вираховували один карбованець на різні цілі: 
позики, пропаганду, друкарство, Тсоавіах ім 21 тощо). Все це 
призвело до такого неспокою (небезпечного тим, що він міг 
поширитися і на Червону Армію) і викликало саботування 
кожного заходу такою мірою, що було видано знаменитий останній 
указ22, за яким кол госпи  дістали змогу продавати свою продукцію 
на вільному ринку по нормальних цінах відповідно до купівельної 
спроможності карбованця. Сьогодні колгоспник одержує п’ять 
карбованців на день, і навіть якщо він не може купити все те, що 
йому треба, якщо фабрики виробляють надто дорогі для нього 
товари, то він може принаймні притримати гроші з надією на зміну 
становища в майбутньому. Але робітничі кооперативи в містах 
спорожніли, бо навіть та невелика частка прибутків, що зали
шається в к ол го сп і , пливе на ринок, і тепер уже робітники 
страждають від голоду та бідності.

Я знаю одного робітника, до того ж члена партії, ц^о живе 
поблизу консульства, який порозпродував свій одяг, а тепер продає 
меблі, аби мати що їсти.

Тепер селян на партійних зборах (зайве говорити, що їх 
називають лише "куркулям и”) звинувачують у тому, що вони 
приховують гроші, вилучають таким чином з обігу валюту і, як 
казали протягом певного часу, скасовують карбованець (яким 
подавляться куркулі, які “засолюють” гроші). Ходять чутки про 
необхідність запровадити нові гроші, які дадуть робітникам змогу 
купувати харчі на базарі.

Така політика не допоможе покращити радянську економіку, 
бо її вади лежать в основі її програм, які знизили продуктивність 
сільського господарства.

Отже замість зернових, урожай яких мінявся в Люстдорфі 
залежно від родючості землі і людських ресурсів, у цьому селі в 
1931 році посадили самі помідори, які так і залишилися гнити на 
полі через брак робочої сили.

Цього року орали й сіяли аж до 5 грудня, і селяни все диву
валися, що ж воно виросте з насіння, кинутого в багнюку і 
заволоченого у воді та снігу кривими рядами. Крім того, щорічний 
розподіл землі між селянами-одноосібниками призводить до того,
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що вони не докладають зусиль, аби якщо не покращити її, то 
принаймні утримати врожай на попередньому рівні. Натомість вони 
експлуатують її якомога, добре знаючи, що наступного року вона 
дістанеться комусь іншому.

З повагою
Королівський Консул.23

Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress...l988. — P.404-407.

№ 15
Інформація

“Щодо бунтів біля булочних”, 
передана посольством Італії в СРСР 

італійському Міністерству закордонних 
справ

Телекс № [1649/766 ?] Москва, 7 квітня 1933 р.

Нещодавно у Харкові спалахнули бунти біля булочних. Люди 
там годинами простоювали в чергах, щоб купити хліба. На одній 
з околиць 3 500 чоловік напали на міліціонерів, які намагалися 
розігнати їх, на іншій околиці люди напали на дві булочні, забрали 
борошно і зруйнували приміщення перед тим, як у ті події 
втрутилася міліція.

Щоб запобігти таким випадкам, міліція вдається до масових 
арештів. Якось, приблизно о четвертій годині ранку, міліція 
раптово заблокувала бічні вулиці, оточила півторатисячну юрбу 
людей, що зібралися, чекаючи, поки відчинять булочну, а тоді 
зігнала всіх на одне з подвір’їв поблизу міліцейської дільниці. 
Відтак людей погнали на вокзал, повантажили в залізничні вагони 
і повезли назад у сільську місцевість.

Щось подібне до цього сталося 25 числа минулого місяця 
поблизу консульства у Харкові. Застосовуючи ті самі методи, 
заарештували 300 чоловік, пригнали всіх до міліцейської дільниці, 
а звідти вантажівками вивезли з міста.

Часто людей, які помирають у потягах від голоду, виван
тажують просто на станціях. Коли настає відлига, у сільській
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місцевості знаходять покинуті трупи, які доти були під снігом. 
У селах люди цілими сім’ями помирають у своїх домівках від 
виснаження. '

Ходять чутки про численні випадки людоїдства, але перевірити 
правдивість цих чуток важко. Проте генеральний консул Польщі 
у Харкові заявляє, що йому відомий один такий випадок, внаслідок 
якого заарештували цілу групу людей, звинувачених у людоїдстві.

Ситуація на Україні трагічна, і про це свідчить звіт, що його 
первісно подав королівський віце-консул у Батумі про наплив туди 
сили-силенної гнаних голодом українців, які сподіваються знайти 
порятунок у Закавказзі/*-*

Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress...1988.— P.416.

№ 16
Повідомлення італійського консула 

у Харкові Сержіо Ґраденіго 
посольству Італії у Москві 

“Про голод і українське питання”
N® 474/106 , 31 травня 1933 р.

Голод і далі шаленіє й нищить людей, і просто неможливо 
збагнути, як може світ залишатися.байдужим до такого лиха і як 
міжнародна преса, котра так охоче й нагально закликає до між
народного осуду Німеччини за так зване “жорстоке переслідування 
євреїв”, може спокійно спостерігати масове вбивство, .яке орга
нізував радянський уряд і в якому євреї відіграють таку важливу, 
хоч і непровідну, роль.

Бо немає жодного сумніву в тому, що: 1) цей голод штучний 
і спеціально створений для того, аби “провчити селян”; 2) серед 
жертв голоду немає жодного єврея, навпаки , усі вони ситі, живучи 
ПІД братерським крилом ДПУ.

(к )' Підпис нерозбірливий.
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“Етнографічний матеріал має бути переінакшений”,— цинічно 
заявив один .єврей, який обіймає високу посаду в місцевому ДПУ. 
Неважко передбачити, яка доля чекає цей “етнографічний мате
ріал” — він приречений на винищення і зміну іншим.

Хоч яким бузувірським і неймовірним здається цей план, а 
проте він таки існує і ретельно виконується.

Шляхом варварських реквізицій (про які я вже не раз допо
відав) московський уряд створив не просто нестачу харчів (це було 
б надто м’яко сказано), він створив таку ситуацію, за якої цілком 
відсутні засоби існування по всій українській сільській місцевості, 
на Кубані й на Середній Волзі.

Така політика продиктована трьома мотивами:
1) пасивним опором селянства колективізації сільського 

господарства;
2) переконанням у тому, що “етнографічний матеріал” .ніколи 

не вдасться перетворити на зразкову комуністичну цілість;
3) необхідністю або доцільністю, проголошуваною майже 

відкрито, денаціоналізації територій, де пробудилася українська 
чи німецька самосвідомість, яка може спричинити політичні 
труднощі в майбутньому, і де задля єдності імперії краще було б 
мати переважно російське населення.

Перший мотив має своїм наслідком “урок” голодомором, який, 
за словами багатьох комуністів, був розроблений і пущений у дію 
урядом.

Другий мотив виявився у бездіяльності й байдужості уряду в 
умовах трагічних наслідків “уроку”.

Третій мотив виявився у рішучості покласти край українській 
проблемі за кілька місяців коштом 10-15 мільйонів душ. Ця цифра 
аж ніяк не перебільшення. На мою думку, її вже досягнуто .і в 
недалекому майбутньому буде перевиконано.

Нещастя, яке впало на голови мільйонів людей, руйнує всю 
українську націю, його удари спрямовані лише в Україну, К убань 
і Середню Волгу. В інших місцях його або немає зовсім, або воно 
мбнш відчутне.

Відомі діячі всяких переконань, що негативно ставилися до 
царського режиму і прихильно до теперішнього, маючи змогу
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їздити по Радянському Союзу, стверджують усі без винятку, що 
ця катастрофа зосереджена на територіях України, Кубані і 
Середньої Волги.

“Спустошення починається за Курськом, -  сказав письменник 
Андреев, який кілька днів тому приїхав із Москви, і додав, -укра
їнський селянин ніколи більше не повернеться до землі. Ті, що 
вижили, блукають далеко від рідної оселі, і ніхто з них не зможе 
оживити в собі бодай крихту довіри до сьогоднішнього режиму. 
Колгоспники також страждають від жахливого голоду. Колгоспи 
розпущені через високу смертність і втечу тих, що вижили, до 
міст. Усі тікають до більших центрів. Але якщо вони й знайдуть 
у собі силу дійти до міста, їх там однаково чекає голодна смерть, 
бо в них немає грошей і ніхто не збирається допомагати їм. Моїй 
дочці виповнилося п’ятнадцять років, але вона вже не мала нагоди 
побачити наші села такими, якими вони були — багатими й 
щасливими. Може, “порятунок” прийде внаслідок повного 
знищення селян. Уряд замінить їх новими елементами, які 
працюватимуть на землі так само, як робітники на фабриках та 
заводах. Але досвід показує, що в руках теперішнього режиму 
фабрики й заводи також нічого не вироблятимуть. Те саме буде і 
з землею. Радгоспи приведуть режим до поразки. Я повернувся з 
місцевості під Ленінградом. Тамтешні мешканці нарікають, що 50- 
60 відсотків їхньої худоби загинуло. І це люди, які щодня їдять 
хліб. їм нема на що нарікати! Хай би вони приїхали сюди й 
подивилися, що тут робиться!” Ця розмова відбулася на квартирі 
у наших спільних знайомих.

Ці загальні коментарі були викликані перебігом подій, які 
призвели до сьогоднішнього лиха.

Хочу описати вам ще один епізод, щоб проілюструвати те, що 
відбувається довкола. Співробітник ДПУ Френкель якось довір
ливо сказав нашому знайомому, що на вулицях Харкова щоночі 
збирають 250 трупів людей, які померли від голоду. Що ж до 
мене, то я сам бачив ваговози, що проїжджали повз консульство 
після полудня з 10-15 трупами в кузові. Неподалік від консульства 
будують три великі житлові будинки; я бачив, як ваговози 
зупинялися біля огорожі, а двоє чоловіків ходили з вилами шукати

59



мертвих. Я бачив, як цими вилами вони винесли з будівельного 
майданчика сім трупів: двоє чоловіків, жінку і четверо дітей. Решта 
людей прокидалися й зникали, як тіні. Один із тих двох, що 
збирали трупи, запитав мене: “У вас немає такого там, звідки ви 
приїхали?”

Уранці 21-го на базарі мертвих складали на купи в лахмітті і 
людських екскрементах уздовж огорожі біля річки. Спочатку там 
було ЗО трупів. Уранці 23-го їх було вже 51. Дитина ссала груди 
мертвої матері із обличчям сірого кольору. Люди казали: “Це ще 
тільки квіточки соціалістичної весни”.

Якось я йшов по вулиці Пушкіна до центру міста. Накрапав 
дощ. Троє безприт ульних  ішли попереду мене й удавали, що 
б’ються. Під час сутички один з них наштовхнувся на жінку, що 
несла борщ  у горщику, загорнутому хустиною. Горщик упав на 
землю й розбився. Винуватець утік, а решта двоє почали руками 
вигрібати борщ із багна і їсти. Відтак вони набрали того борщу в 
картуз і для третього.

На тій самій вулиці Пушкіна, метрів 20-30 від консульства, 
сиділа сільська жінка з двома дітьми на тротуарі, як сиділи й 
інші матері вздовж вулиці. Вона тримала звичайну бляшанку без 
накривки, і час від часу хтось з перехожих кидав туди монети. 
Ввечері юна одним порухом відштовхнула дітей, підвелася, вибігла 
на проїжджу, частину вулиці й кинулася під автомобіль, що їхав 
на повній швидкості. Я бачив, як через півгодини двірник підби
рав останки нещасної жінки. Діти стояли тут таки і дивилися на 
все це.

Лише тиждень тому було створено службу для виловлювання 
покинутих дітей. На додаток до селян, які напливають у місто, 
бо не мають більше надії на те, щоб вижити в селі, тут перебуває 
також багато дітей; цих дітей батьки привели сюди й покинули, а 
самі повернулися в село помирати. Вони сподіваються, що хтось 
у місті потурбується про. їхніх дітей. Аж до останнього тижня 
діти були покинуті самі на себе, вони плакали на тротуарах, під 
дверима будинків — скрізь. Можна було бачити десятирічних 
дівчаток, які, перебравши на себе роль матерів, намагалися, як 
могли, доглянути своїх трирічних та чотирирічних братиків та
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сестричок. Коли наставала ніч, вони закутували меншеньких у своє 
пальто чи хустку, а самі лягали спати поруч із ними просто на 
землі, поставивши поруч бляшанку на той випадок, якщо хтось із 
перехожих захоче кинути туди якусь копійку.

Ось уже тиждень, як органи міської влади мобілізували своїх 
працівників, які ходять у білих халатах, виловлюють дітей і 
звозять їх до найближчої міліцейської дільниці. Усе це часто 
супроводжується сценами розпачу, сльозами й плачем. Перед 
нашим консульством розміщена міліцейська дільниця, і кожну 
мить можна почути розпачливі крики: “Я не хочу помирати в 
бараках смерті, дайте мені померти спокійно”.

Близько полудня дітей починають звозити до залізничної 
станції на Сіверському Дінці, де їх пересаджують у товарні вагони. 
Сюди звозять також дітей, зібраних по селах або виловлених на 
потягах, і селянські родини та самотніх старих людей, виловлених 
у місті протягом дня. Тут санітари “сортують” прибульців (за 
словами одного лікаря, серед санітарів є справжні герої дня, 40% 
з них померли від тифу, яким заразилися на своїй роботі). Дітей, 
які ще не опухли і мають шанс вижити, посилають у табори до 
Голодної Гори. Там близько 8 000 душ, головно дітей, лежать, 
агонізуючи, на сіні в бараках. Лікар, приписаний до тих бараків, 
розказував мені, що їм дають молоко і юшку, але дуже мало і 
лише вряди-годи. Вони ледве животіють. 80-100 душ із них 
помирає щодня. “Російський лікар має не дуже чутливе серце, -  
сказав він, -  але я пережив душевну кризу після побаченого”.

Опухлих відвозять товарними вагонами на 50-60 кілометрів, 
щоб ніхто не бачив, як вони помирають. Вагони заповнюють 
людьми і замикають на засув. Часто буває так, що вагони із 
замкненими в них людьми стоять на станції по кілька днів, аж 
поки сформують цілий потяг. Кілька днів тому робітник із обслуги 
такого потягу, проходячи повз один із вагонів, почув звідти крики. 
Підійшовши ближче, він з’ясував, що один із в’язнів просить 
випустити його, бо сморід від трупів стоїть нестерпний. Відім
кнувши вагон, робітник побачив, що живий був лише один той 
чоловік, решта лежали мертві. Того в’язня перевели помирати до 
іншого вагону, де ще були живі.

61



Коли потяг прибуває на місце призначення, робітники вико-' 
пують великі ями і скидають туди померлих з вагонів. Мені роз
казували, що цю роботу виконують без особливої метушні і що 
часто котрийсь із тих, кого кинули в яму, раптом прокидається в 
останньому спалаху життя. Але гробарі не припиняють своєї 
роботи, і розвантаження потягу триває далі. -

Я одержав деякі подробиці від санітарів і можу поручитися за 
їх вірогідність:

У в’язниці Голодної Гори щодня помирає близько тридцяти 
в’язнів.

У селі Гракове24, що лежить на відстані 50 кілометрів від 
Харкова, було 1 300 мешканців, сьогодні їх усього. 200.

У районі Полтави становище особливо важке* навіть важче, 
ніж у Харкові. У місті Полтава навіть лікарі починають пухнути 
від голоду.

Член комсомолу із Сум написав дівчині в Харкові, що в сім’ях 
вбивають наймолодших дітей і їдять їх.

Я посилаю вам зразок порошку, який роблять із коріння. Із 
такого порошку під Білгородом варять дерев’яну кашу.

Навпроти хати пана Баловича показний літній чоловік схилився 
раптом над купою тирси і проковтнув жменю.

Я вкладаю до конверта фотографію німецької дитини із 
Середньої Волги. Це дитина із німецької родини, яка прибула для 
репатріації до Німеччини через німецьке консульство. Обличчя 
дитини має специфічний старечий погляд, що дуже часто 
трапляється тут, у Харкові.

Нарешті зазначу ще про самогубство генерала ДПУ Бродсь- 
кого. 18-го числа цього місяця, повернувшись із інспекційної 
подорожі по селах, він страшенно посварився з Балицьким25. Під 
час сварки весь час вигукував: “Це не комунізм, а мерзота”. Він 
казав, що досить уже з нього таких інспекцій і що він більше 
ніколи нікуди не поїде виконувати “накази” (здається, в його 
обов'язки входило здійснювати якісь репресивні акції). Пострілом 
пістолета в голову він застрелився.

З тих самих причин наклали на себе руки також Хвильовий і 
Гірняк26. Про цих двох, з огляду на особливо цікаві політичні 
обставини, йдеться в окремому звіті.
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Нарешті один високий чин місцевого уряду і член партії, імені 
якого я не зміг установити, збожеволів після інспекційної 
подорожі по селах. На нього довелося одягнути приборкувальну 
сорочку. Він був у нестямі і повсякчас вигукував: “Це не комунізм, 
це — вбивство!”

'  Насамкінець зазначу, що наслідком теперішнього лиха в Україні 
буде російська колонізація цієї країни, яка призведе до зміни її 
етнографічного характеру. В майбутньому, і, либонь, дуже близь
кому майбутньому, ніхто більше не говоритиме про Україну чи про 
український народ, а отже і про українську проблему, бо Україна 
стане de facto територією з переважно російським населенням.

З пошаною
Королівський Консул Граденіго.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress...1988. — P.424-427.

№ 17

Інформація, передана посольством 
Італії в СРСР італійському 

Міністерству закордонних справ, 
про висновки німецьких експертів 

щодо радянського сільського 
господарства

Телекс [нерозбірл.: 3053/1697 ?] Москва, 11 липня 1933 р.

Конфіденційно

Доктор Шіллер, атташе з питань сільського господарства 
німецького посольства в СРСР, нещодавно повернувся з подорожі 
в Україну, проїхавши автомобілем понад 4 500 кілометрів. У той 
самий час на запрошення німецького посла до Москви прибув 
також доктор Діттлоф, директор німецької сільськогосподарської 
концесії в Друзагу, в районі між Кубанню і Північним Кавказом.

Я зібрав деякі цікаві дані від цих людЄйлро загальну ситуацію 
в найважливіших сільськогосподарських районах СРСР.
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За свідченнями доктора Шіллера, продовольча ситуація, у якій 
перебуває'населення України, стала катастрофічною. Він показав 
фотознімки, які сам робив по українських селах. На тих фото
знімках можна бачити мертві тіла селян, що померли від голоду, 
вони лежать уздовж вулиць, бо ховати їх нікому. Інші знимки 
зроблено всередині хат, де лежать мертві діти, які не змогли 
втекти. Ще інші знімки нагадують жахливі картини 1921 року — 
на них порізані на шматки людські тіла.

Рівень смертності і втеча населення зі своїх осель — ці два 
явища справляють найбільше враження. Виходячи з розрахунків 
про смертність по районах та в містах Харків, Київ, Орел, Курськ 
за період від вересня 1932 р. до червня 1933 р., ми виходимо на 
неймовірну цифру (яка збільшуватиметься в наступні місяці) -  6 міль
йонів померлих від голоду.

Що до втечі населення з місця свого проживання, то пік цього 
• процесу припадає на осінь минулого року, а під сучасну пору 
втечі різко знизилися. Закон про закріплення селян до землі (від 
13 вересня минулого року), закон про розкрадання сільськогоспо
дарської продукції (8 серпня минулого року) і, нарешті, закон про 
паспорти (4 грудня минулого року)27, а також посилений мілі
цейський нагляд на селі та заборона продавати селянам залізничні 
квитки — все це різко знизило рятування людей утечею.

Закріпачені в своїх селах і не маючи змоги сподіватися допо
моги від міст (які й самі опинилися в жалюгідному стані), укра
їнські селяни не мають іншого виходу, крім працювати на уряд, 
аби лише одержати мінімум поживи, щоб не померти від голоду.

За словами доктора Шіллера, в цьому причина пожвавлення 
українського сільського господарства, яке опинилося в жалюгід
ному становищі внаслідок його занехаяння та саботування з боку 
сільських мас. У цьому році сільське господарство ніби в непога
ному стані, і урожай очікується теж непоганий. Поля прополені, 
сівбу проведено належним чином, краще доглядають худобу, яка 
виявилася порятунком для незчисленних дрібних власників.

Отже уряд цілеспрямовано і вміло повернув голод собі на 
користь, застосувавши його як зброю в боротьбі проти селянства. 
Знесилені селяни часом помирають на роботі, але, знемагаючи в 
розпуці, вони виробляють стільки продукції, скільки потрібно.
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Крім того, як свідчить пан Шіллер, не менш важливу роль 
для успіху врожаю відіграють політичні відділи в радгоспах і 
колгоспних машинно-тракторних станціях. Ці відділи, як правило, 
складаються із агентів ДПУ у формі, які спрямовують свої 
зусилля не так на технічне обслуговування господарств, як на 
нагляд за робочою силою і керування нею.

Насамкінець, німецький атташе з питань сільського госпо
дарства зауважує, що попри вкрай тяжке становище українського 
населення і нищівний голод, справи в сільському господарстві 
(єдийе, що хвилює радянський'уряд) покращилися порівняно з 
минулим роком. Не можна сказати, що кризу вже подолано, 
оскільки ще невідомо, чи спрацює система, запроваджена навесні 
під час сівби, так само ефективно і восени під час збирання 
врожаю та його обмолоту.

За свідченнями доктора Діттлофа, директора німецькою кон
цесії на Північному Кавказі, ситуація в тому регіоні зовсім інша. 
Там уряд, заскочений зненацька масовими повстаннями козаків 
(минулої осені), вдався до радикальних заходів — заміни великої 
частини місцевого населення, яке вислали на Сибір, іншим 
населенням, згрупованим у воєнізовані колективи. Але, оскільки 
цю операцію було здійснено лише часткою, наслідки її виявилися 
сумними — продовольче становище й досі вкрай погане, а сільське 
господарство перебуває в жахливому стані навіть порівняно із 
минулим роком. За словами доктора Діттлофа, райони навколо 
Новоросійська й Ростова-на-Дону — це справжні цвинтарі. У той 
самий час, німецька концесія (яка завдяки вмілому господарю
ванню досягла чудових результатів) виділила п’ятьох людей, які 
виконують одне-єдине завдання — підбирають і закопують тіла 
людей, що померли від виснаження, перетинаючи концесію.

Цьогорічний урожай на Північному Кавказі, найімовірніше, 
буде невдалий. Зрештою, це не має особливого значення з огляду 
на жалюгідний стан радянської економіки в цілому/А)

Investigation of the Ukranian Famine 1932-1933. Report to Congress... 1988. — P.441-442.

^  Підпис нерозбірливий.



№ 18-20

Офіційні донесення консула Італії 
у Харкові Сержіо Ґраденіґо італійькому 
посольству в Москві для інформування 
Міністерства закордонних справ Італії 

про голод в Україні
22 червня-19 липня 1933 р.

№ 18
N5 546/71 22 червня 1933 р.

Це сумна тема, але про кілька випадків варто сказати, бо вони 
проливають світло на розумовий рівень і на поведінку органів влади.

Підбирання “пропалих”, “покинутих”, “спекулянтів” тощо здій
снюється так зневажливо й енергійно, що я мусив був видати 
своєму службовцеві посвідчення на той випадок, коли б його 
потягли на один із “ваговозів смерті”. Складається враження, що 
органи влади встановили денні плани для такого “підбирання”. 
Ось про такий випадок розповіли мені в родині академіка. Дівчина, 
яку мати послала по хліб, сіла на краєчку тротуару і почала 
читати, чекаючи поки надійде її черга до прилавка. Її забрав 
“ваговоз смерті”, який проїжджав мимо. Дівчина кричала і запев
няла, що вона мешкає тут таки поруч, але все надаремно. Обслуги 
“ваговоза смерті” нагадують візників-грубіянів, вони кидають на 
машину геть усіх, хто потрапляє їм під руку. Все те бачила жінка, 
яка мешкала в сусідстві з тією дівчиною, вона побігла до її матері 
й повідомила про те, що сталося. Мати побігла до найближчого 
відділення міліції. Всі її зусилля були марні — міліціонери виста
вили матір надвір. Тоді вона побігла до знайомого, який працював 
у ДПУ. Той згодився допомогти, але дівчинки вже не було у 
відділенні міліції -  її повезли до в’язниці. Матері дозволили зайти 
в бараки (пізніше вона розповідала, що там були трупи і люди 
при смерті упереміш із спотвореними тілами зі слідами наруги над 
ними -  когось із них забрали з дому в'ночі, а хтось помер від голоду 
на вулиці вдень), де вона нарешті знайшла свою дочку. Старший
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офіцер ДПУ запитав службовців, чому вони забрали добре одяг
нену дівчину, яка, очевидно, не була схожа на безпритульну. Ті 
відповіли: “Ми не знаємо, кого забирати, а кого ні. Ми повинні вико
нувати щоденний план, щоб не було нарікань з боку начальства’’.

З інших надійних джерел я довідався, що людей при смерті 
скидають разом із померлими в ями за містом і, або залишають 
там помирати, або закопують живцем разом із трупами.

Я ще можу додати дещо до довгого переліку сіл, мешканців 
яких майже цілком винищено, а також відсоток смертності:

Колгосп №  47 Харківської області. Там живими залишилися 
тільки члени сільради , а всього кілька десятків душ.

У Терстаняку, що за 60 кілометрів від Харкова, ВСІ ПОМЕР
ЛИ ВІД ТИФУ ТА ГОЛОДУ. Один лікар, на прізвище Гей, яког о 
послали туди, зайшовши в село, був заскочений зненацька від 
жахливого смороду трупів, що розкладалися в хатах (лікар сам 
розповідав мені про це).

У селі Могнаку під Чугуєвим28 колись мешкало близько 
1 000 душ (пані Балович провадила там відпустки). Тепер там 
залишилося 12 чоловіків, кілька жінок і двоє чи троє дітей (пан 
Балович їздив туди 11 червня).

У неназваному селі Валківського району (про це розповідав мені 
викладач університету) колись мешкало 3 000 душ. З останньої 
осені там “офіційно” померло 800 душ, а ще 800 “зникло”. У тому 
селі немає жодної вагітної жінки, жодного немовляти. Одна жінка 
втекла, бо її родичі напівжартома сказали їй, що вона найгладша 
з усіх і що з неї вийшла б пречудова печеня. Складається вра
ження, що всі ті, хто вижив, стали людоїдами.

Під суч а сн у  п ору у  Харківському с у д і  р о згл ян ут о  300 справ, 
п о в ’ я заних  і з  л ю до їд ст вом . Л ікарі м ого  зн а й ом о го  бачили в 
продаж у на ба зар і лю дськ е м 'ясо .

Представники уряду визнають загибель 9 000 000 людей тільки 
в Україні. В університетських колах, однак, кажуть про загибель 
40-50% усього українського населення, тобто 15-16 мільйонів. 
Остання цифра, на мою думку, більше відповідає дійсності.

З повагою
Королівський Консул Градепіго.
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№  19
№ 570/71 10 липня 1933 р.

Сьогодні Україна являє собою дуже сумну картину. За винят
ком районів, що лежать близько міст у радіусі 50 км, і самих 
великих міст, країна впала жертвою голоду, тифу, дизентерії, 
можливо, навіть холери і, нарешті, чуми, яка спорадично спалахує 
то тут, то там.

Коли минулого року вперше виникла загроза голоду, уряд 
заопікувався політичною ситуацією, яка могла погіршати через 
голод, і, дотримуючись вчення Леніна про те, що голод призводить 
до революцій, ужив заходів. Сьогодні вже можна пояснити, чому 
було вжито деяких заходів. Загроза революції чи, радше, контр
революції внаслідок голоду могла стати серйозною тільки у вели
ких промислових центрах. Отож насамперед треба було потур
буватися про забезпечення саме їх. З огляду на великі відстані, 
брак доріг і їхній, поганий стан, села не становили такої небезпеки, 
і на них можна було не зважати (в Україні також постало полі
тичне питання про ліквідацію селянства). Проте у межах 50-кіло- 
метрової зони навколо великих центрів (навколо Москви 100 км 
для більшої гарантії) небезпека вибуху невдоволення все ще 
існувала; треба було якимсь чином зменшити її, і через те навколо 
Харкова, Одеси тощо люди все ще жили, а довкола Полтави та й 
у самій Полтаві люди вмирали; навколо Дніпропетровська люди 
жили, а навколо Києва вимирали. З цим пов’язане і виникнення 
паспортів, це новітнє закріпачення сотень тисяч людей (неко
рисних, небезпечних, ci-devantM) з метою тримати їх поза межами 
50-кілометрових зон (або 100-кілометрової навколо Москви) для 
того, щоб відвернути повстання чи навіть вияви невдоволення.29 
Чистки партії пов’язані з продовольчою ситуацією чи, радше, з 
побоюваннями небажаної для уряду реакції на голод.30

Цей голод знищив половину сільського населення України.
Міліція безжалісно хапає всіх селян (я спостерігав, що міське 

населення через оманливе почуття самозахисту навмисно куль-

(м) підозрілих (фр.).
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тивуе в собі ненависть до селян, непереборне бажання теро
ризувати їх, добровільно беручи участь у полюванні на них, і, якщо 
хтось із селян намагається втекти з ваговоза, на якому їх звозять 
до міліцейських відділень, то завжди знаходиться десяток городян, 
готових переслідувати того селянина, бити його, передавати в руки 
міліції), а лікарям суворо заборонено лікувати селян, які з ’яв
ляються в місті.

Щодня ловлять у місті дві тисячі цих нещасних людей, а вночі 
їх вивозять. Цілі сім’ї, що прийшли до міста з останньою надією 
врятуватися від голодної смерті, безжалісно тримають у підвалах 
протягом одного-двох днів без їжі, а іноді вивозять за 50, а то й 
більше кілометрів від Харкова і скидають у яри, утворені пролив- 
ними дощами. Багато хто з них нерухомо лежать і вмирають, інші 
ще мають силу підвестися, а дехто навіть знаходить у себе снагу 
ще раз дійти до міста, де іноді можна випросити милостиню. Від 
одного з них я довідався, що одне таке місце знаходиться в 
болотах за Оленівкою31, звідки чотири години пішки до найближ
чої станції. Кожні три-чотири дні туди прибуває бригада 
могильників, щоб закопати померлих.

Деякі лікарі, мої друзі, кажуть, що смертність у селах часто 
досягає 80% і дуже рідко де — менше 50%. Найбільше вражені 
голодом Київська, Полтавська і Сумська області — щодо них 
можна не без підстав застосувати термін “пустеля”.

Ще один приклад примарного села: ЛЮТОВА32, поблизу 
Харкова; колись там жило 1 500 мешканців, тепер 90.

Щодо санітарно-гігієнічних умов, то гіршими вони бути не 
можуть. Лікарям заборонено зазначати причиною смерті тиф і 
голод, лікарі не мають права навіть збирати й узагальнювати свої 
спостереження, які могли б становити для них інтерес із чисто 
наукового погляду. Проте я раздобув деякі дані щодо патологічних 
наслідків такого недоїдання. Ті, кому пощастило дістати трохи 
хліба (чорнющого й спеченого із найрізноманітніших інгредієнтів), 
швидко й однаково виснажуються, а тоді падають без усяких 
попередніх симптомів від серцевого нападу. У тих же, що лише 
п’ють рідину й трохи молока, поволі опухають ноги й суглоби, 
після чого вони також помирають від серцевого нападу.
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Дуже часто у людей виникають галюцінації, під час яких їхні 
діти здаються їм тваринами, яких вони вбивають і їдять. Пізніше, 
прийшовши до тями після більш-менш належного харчування, 
вони не пам’ятають, що хотіли з’їсти своїх дітей , і кажуть, що 
вони не здатні навіть подумати про таке. Це явище можна пояснити 
браком вітамінів, і якби його дослідити, то таке дослідження мало 
б неабияку наукову вагу, але, на жаль, це заборонено робити навіть 
з науковою метою.

З повагою
Королівський Консул Граденіго.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress...1988. — P.439-440.

№ 2 0

N0 599/80 19 липня 1933 p.

Конфіденційно

У неділю 16 липня цього року я поїхав автомобілем до 
Полтави, щоб зблизька на власні очі побачити ту саму місцевість, 
яку вивчав під час моєї подорожі до Одеси літаком. По суті, мої 
попередні спостереження підтвердилися цілком. Зокрема, мушу 
зазначити таке:

СТАН ДОРІГ. Від Харкова починається дорога з твердим 
покриттям — бруківка. Брукові камені, що виступають вище 
поверхні дороги, дуже унезручнюють подорож, бо автомобіль 
повсякчас підкидає, коли швидкість перевищує 50 км на годину. 
Ця дорога тягнеться до Валок, міста, що лежить на відстані 
близько 50 км від Харкова. Далі починається польова дорога. 
Місцями вона непогана, але часто на ній трапляються глибокі колії 
від коліс машин, що їздять під час дощу. Ці колії 10-30 см 
завглибшки і 10-15 см завширшки. Вони тягнуться паралельно 
одна одній по чотири, шість, вісім і більше, створюючи неабияку 
небезпеку, бо коли колесо потрапляє в них, то автомобіль може 
перекинутися. Це значно уповільнює подорож, а крім того, на 
дорозі через кожні один-два кілометри трапляються уголовини, 
вимиті дощовими потоками. Ці уголовини мають метр завдовжки
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і стільки ж завглибшки з прямовисними краями. До них треба 
наближатися на мінімальній швидкості, не вищій, ніж хода пішо
хода, якщо не хочеш перекинутися. Мости через яри збудовано 
лише подекуди, і кількість їх становить тільки 30% від потрібної.

З під коліс піднімається страшенна курява, а що їхати по такій 
дорозі можна тільки на малій швидкості, то пилюка щільним 
шаром опускається на автомобіль. По селах і впродовж кількох 
кілометрів перед і за ними дороги перебувають в особливо непри
вабливому стані. Пригадую Коломак, і місцевість за ним, де мені 
доводилося спочатку виїжджати, а тоді з ’їжджати приблизно на 
40 метрів. Ці труднощі викликані були купами землі, безладно 
насипаними то тут, то там ровами завширшки один-два метри 
обабіч дороги. їзда по такій дорозі — це справжнє випробування 
нервів та майстерності водити машину. І під’їздна, і виїзд на дороги 
в цьому великому селі придатні радше для танків, а не для навіть 
найбільших і найпотужніших автомобілів.

СЕЛА Й МІСТЕЧКА. Я проминув Люботин, містечко непри
мітне, бо лежить воно неподалік від Харкова. Валки -  велике міс
течко, але визначити його величину важко, бо в Україні такі типи 
поселень розміщені не щільно, а розкидано серед городів та садків. 
Я бачив недільний базар. На ньому селяни, близько ЗО возів, але 
городини мало, кілька глечиків з буряковим повидлом. Голод 
відчувається у всьому: людях, худобі, товарах. Ні курей, ні гусей, 
ні горщиків, ні одягу, нічого. Я запитував себе: яка мета такого 
базару? Це, либонь, справа звички та звичаю і нічого більше. Таку 
саму картину побачив я і в Коломак у33 через ЗО км. Біля возів 
стояло близько 50 коней. Село Ворнівка34 виявилося найбагатшим, 
але в особливому аспекті; тоді як на цвинтарі стояло яких десяток 
потемнілих від часу хрестів, поруч стояв цілий ліс хрестів свіжих, 
Щойно поставлених. Тут я поговорив із селянином-колгоспником 
гарної статури і віком приблизно ЗО років. Ми обмінялися лише 
кількома словами, бо агенти ДПУ нишпорять у кожному селі. 
Тепер у селі залишилося 40 чоловіків, жінок і дітей. Рік тому в 
ньому мешкало 800 душ. Багато кого селяни вбили самі, “бо вони 
їли чужих дітей”. Багато “пішли із села помирати”. Я помітив 
близько десятка напіврозібраних осель уздовж дороги. Ті, що
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жили, забрали матеріал, який міг їм знадобитися для своїх потреб. 
Ті самі картини я бачив і в двох інших селах, які я не можу знайти 
на моїй карті (купити детальну радянську карту неможливо). Я 
не міг дізнатися про назви тих сіл, бо в них не було жодної живої 
душі. Ці села схожі на примарні села. З димарів двох хат у Вор- 
нівці йшов дим, з кількох димарів у Коломаку і ще з трьох у Парас- 
ковіївці35, останньому містечку перед Полтавою. У цьому остан
ньому містечку дорога теж вибрукована камінням. За цілий день 
подорожі (десять годин в автомобілі) я побачив троє собак, на 
рахуючи Харкова, Полтави й Люботина. У Парасковіївці (там 
міститься радгосп) я бачив три табуни гусей загальною кількістю 
близько 60 голів, які стерегли жінки, і з десяток свиней. Я бачив 
усього близько 50 голів великої рогатої худоби -  одну череду поблизу 
Люботина, а другу перед Валками. Вони належать радгоспові “Першо- 
травневий”, який міститься між Люботином і Валками. При заході 
сонця восьмеро хлопців біля Люботина пасли близько десятка 
корів. Я бачив усього одну жінку з дитиною на руках. Я не бачив 
старих людей. Близько 7.00 вечора по дорозі додому я бачив 
п’ятеро жінок середнього віку, які розмовляли перед однією з хат. 
Трохи далі в цьому ж таки селі я побачив з десятеро хлопців віком 
10-15 років. Протягом цілого дня я не бачив дітей віком від трьох 
до семи років, за винятком обласних центрів. Близько 6.00 вечора 
я помітив групу приблизно з 20 селян, які йшли по двоє з лопатами 
на плечах в напрямку до Коломаку. На відстані двох метрів 
попереду цих людей їхала підвода, а в ній сиділо двоє озброєних 
рушницями людей, ззаду їхала така сама підвода. Ті, що йшли 
пішки, рухалися спокійно. Вони були дуже похмурі і, очевидно, 
страшенно втомлені. За цілий день я не чув, щоб хто-небудь співав.

СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ. За Харковом я бачив луку площею 
20 на 10 км, на якій лежало скошене сіно, пов’язане у в’язки, а 
трохи того сіна було все ще розкидане на землі. Те сіно було 
брунатного кольору, навіть без натяку на жовто-зелений колір 
правильно доглянутого сіна, і годилося воно в такому стані тільки 
для підстилання або для палива. Далі за Люботином лежало 
величезне пшеничне поле площею приблизно 30 на 15 км і гарне, 
як море. Але придивившись до нього зблизька, я помітив таке:
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по-перше, пшениця була рідка, а колосся стояли прямо і здавалися 
порожніми. По-друге, трохи менше половини колосся зігнулися 
під вагою зерна. Отакі мої спостереження і така моя думка як 
нефахівця. Усе ж цим можна пояснити, чому така низька середня 
врожайність. Я бачив ще одне поле приблизно такого самого 
розміру біля Парасковіївки неподалік від Полтави — це було 
радгоспне поле. Що ж до решти полів, то всі вони середнього 
розміру, розкидані там-сям і часто порослі бур’янами. Зерно зникло 
серед лісу бур’янів заввишки таких, як зріст людини. Все, що 
можна робити на такому полі, це висмикувати зернові з-поміж 
усіх цих бур’янів, які сягнули фантастичної висоти. Мабуть, поля 
були погано засіяні. У селян для сівби забирали навіть фуражне 
зерно, щоб було чим засіяти посівні площі. Я бачив також чималі 
площі полів, засіяні конюшиною та вівсом навпереміш, але овес 
уже давно випустив колосся і тепер не годиться для фуражу. Ці 
посіви треба було скосити місяць тому.

РОБОТА НА ПОЛЯХ. До 10.00 ранку я не бачив живої душі в 
полі. Пізніше я помітив жниварку, запряжену кіньми, і поодиноких 
селян із косами в руках. Я бачив кількох селян, які прополювали 
свої власні ділянки землі (які не належать кол го сп ов і чи р а д г о с 
пові). Лише пополудні я побачив близько десяти гуртів чоловіків 
і жінок (близько 20 душ у кожному), які виполювали бур’яни. 
Після шостої вечора я не бачив у полі нікого. Може, через те, що 
це була неділя, але ж під час жнив і режиму, який тут існує, 
навряд чи можна чекати недільних свят. У трьох місцях я бачив 
озброєних вартових, які охороняли пшеницю. Ця моя думка збіга
ється з тим, що пишуть у газетах про охорону зерна,

Я заправив автомобіль пальним у Полтаві, змарнувавши чотири 
години, щоб одержати 40 літрів бензину. Для цього мусив зустрі
тися з головою міськради, одержав від нього листа і поїхав з тим 
листом шукати начальника залізничної станції. Коли я нарешті 
знайшов його, він підписав мені листа. Лише після ще трьох підпи
сів і двох оглядів мій автомобіль заправили 40 літрами бензину.

З повагою
Королівський Консул Ґраденіго.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress...1988. — P.443-445.'
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Меморандум В.Ґ.Волтона 
щодо ситуації в Україні

10 серпня 1933 р.

Учора я мав довгу розмову з московським кореспондентом 
“Neue Freie Presse” щодо ситуації в Україні. Він твердить, що націо
нальний рух посилюється і що під сучасну пору заарештовано 
лідерів колишньої опозиції, а також велику кількість українських 
комуністів національної орієнтації. Ці арешти безумовно пов’язані 
із самогубством Скрипника. Скрипник, якого звинуватили в захисті 
націоналістів, повинен був виправдовуватися перед Контрольною 
Комісією36, після промови Постишева (див. офіційне донесення 
посольства № 371 від 4 липня); крім звинувачень, що їх висунув 
Постишев, Скрипника було звинувачено також у фракційній змові. 
Скрипник під час з’ясування справи витяг револьвер, вистрілив у 
Косіора (члена українського Політбюро) і легко поранив його. 
Відтак він кілька разів вистрілив у Постишева, який заховався 
під столом, а тоді наставив револьвера на самого себе і вчинив 
самогубство.

Я не впевнений, чи все в цій історії правда, але вона принаймні 
недалека від правди, бо в некролозі, опублікованому після смерті 
Скрипника, ім’я загиблого згадувалося не вбльми шанобливо.37

Арешти українських патріотів і членів старої опозиції відбува
лися в широких масштабах, і велика кількість комуністів з 
інт елігенції, як от поет Хвильовий, наклала на себе руки. Публіч
ного судового процесу не планується, але суди нижнього рангу 
тепер в Україні проводяться, і пов’язані вони із зерно-збиральною 
кампанією. Комуністів національної орієнтації звинувачують у 
тому, що вони входять у спілку із селянами і кажуть їм, що вони 
як українці не хочуть, аби селяни здавали зерно державі, але як 
урядовці змушені виконувати накази “московитів”.

З-поміж заарештованих найвідомішими є такі особи:
Доктор Сіяк, брат депутата австрійського парламенту, родом із 

Галичини. Під час війни служив офіцером в австрійській окупаційній

№  21
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армії, а після революції в Австрії в українській армії під команду
ванням Петлюри; вів переговори про перехід одного з корпусів укра
їнської армії на бік червоних. Сіяка (разом із Яворським та Шумським) 
звинуватили у змові, спрямованій на відрив України від Радянсь
кого Союзу, і в тісних зв’язках з Пілсудським і Розенбергом.38

Шумський -  колишній боротьбист (до 1917 р. Українська націо
нальна комуністична партія). Він належить до української “інтелі
генції”, і з комуністичного погляду має всі вади, притаманні його 
класові. Він був Головою Ради Народних Комісарів України перед 
створенням Радянського Союзу і працював на дипломатичній роботі.39

Яворський -  український історик, член Української Академії наук 
у Києві. За походженням він галицький українець, під час війни був 
спочатку офіцером запасу австрійської окупаційної армії, а тоді був 
призначений на посаду офіцера развідки при одному з комендантів 
окупованих теренів. Коли вибухнула революція в Австрії, він 
перейшов на бік українства і став одним керівників та організаторів 
галицьких наддніпрянських військових формувань Петлюри. Брав 
участь у переговорах про перехід українських військових частин на 
бік червоних. У 1928 році він став членом національно,! опозиції, а в 
1929. році був виключений із партії після того, як його викрила 
дружина (яка тепер мешкає у Львові), заявивши, що він колишній 
офіцер військової розвідки. Проте- Яворський зумів утриматися на 
всіх своїх постах аж до самого арешту.40

10 серпня 1933 року. В.Ґ.В.41

Примітки.

[...] Очевидно, самого Скрипника не звинувачували у зносинах 
із доктором Розенбергом, але троє інших українських національних 
діячів були звинувачені в таких зносинах. Навряд чи сьогодні ми 
дізнаємося, на яких підст авах грунтувалося це звинувачення, якщо 
тільки Берлін не Зважиться пролити світло на цю справу...

21/8. Р. Л. Спіайт,4^

The Foreign Office and the Famine: British Documents on Ukraine and the Great Famine 
of 1932-1933. Edited Marco Carynnyk, Lubomyr'Y. Luciuk and Bohdan S. Kordan. With 
a Foreword by Michael R. Mamis (далі — The Foreign Office...). — Kingston, Ontario; 
New York, 1988. — P.276-277 (FO. 371 / 17247 N 6263).
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№ 22

Меморандум Європейської федерації 
українців за кордоном до міністра 
закордонних справ Великобританії 

Джона Саймона
Брюссель, 27 вересня 1933 р »

Сер,
Дозвольте нам звернутися до Вас і подати із цим листом мемо

рандум про голод в Україні.
Хоча тема нашого розгляду — це питання організації допомоги 

враженому голодом населенню Радянської України, ми вважаємо 
за потрібне висвітлити економічні, соціальні і політичні обставини, 
які спричинили це лихо.

Під сучасну пору будь-які допомогові зусилля виявляться 
неефективними, якщо ми не зуміємо переконати радянське керів- 
тоцтво поставитися до них прихильно. Саме з цієї причини ми й 
шукаємо підтримки з боку політичних сил, а також громадських 
організацій.

Ми беремо на себе сміливість звернутися до Вашої Світлості з 
проханням виявити нам свою люб’язність і подати наше прохання 
Вашому урядові, а також бути нашим речником у цій справі.

Ми будемо безмежно вдячні урядові Великобританії за будь- 
який крок на користь нашої країни. Ми будемо також дуже вдячііі, 
якщо англійські делегати в Лізі Націй, у Міжнародному Допомо- 
говому Союзі і в інших міжнародних органах, здатних подавати 
допомогу потерпілому населенню, порушать і наполягатимуть па 
вирішенні питання про організацію допомоги Україні.

Заздалегідь дякуємо, зі щирою повагою
генеральний секретар Дм. АндрієвськийА^, 

секретар //. Граб.

(н) У виданні -  переклад з французької.
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МЕМОРАНДУМ 
ПРО ГОЛОД В УКРАЇНІ

Українська Радянська Республіка, площа якої становить 452 000 
кв. км і населення якої становило перед 1933 роком 31 мільйон душ, 
а також Північний Кавказ, завбільшки приблизно такий самий, як 
і Україна, і населений переважно українцями, стали жертвами 
небаченого досі лиха, спричиненого голодом, епідеміями та масо
вими вбивствами.

Протягом останньої весни та зими населення цих великих 
сільськогосподарських районів, майже цілком позбавлене продук
тів харчування, змушене було їсти кору дерев і траву, пацюків і 
собак, що призвело до величезної смертності, численних випадків 
божевілля та людоїдства і до загального стану фізичного висна
ження. А що голодні та хворі не одержують ніякої допомоги, 
вулиці сіл та міст устелені трупами; цілі села тепер порожні 
внаслідок смерті та масового виїзду населення.

Навесні 1933 року країна, яка колись була багата й квітуча, 
нагадувала величезний табір, у якому населення, тікаючи від 
смерті і шукаючи поживи, безперервно пересувалося, повсякчас 
наштовхуючись на кордо™, які були закриті за наказом радянсь
ких органів влади. І така ситуація мало чим змінилася, навіть після 
врожаю останнього літа.

Московський уряд уживав якнайсуворіших заходів з метою 
приховати правду і заборонити навіть кореспондентам іноземних 
газет відвідувати райони, вражені голодом. 1 все ж із численних 
приватних листів, опублікованих в українській пресі поза межами 
СРСР, а також завдяки свідченням гідних довіри іноземців, які 
побували в Україні, правда просочилася назовні. Згідно зі свід
ченнями авторів тих листів та іноземців, на українських землях 
протягом цих останніх місяців загинула величезна кількість 
людей — ця кількість сягає кількох мільйонів душ.

Перед лицем такої неймовірної в наш час ситуації світова гро
мадська думка, попервах збентежена й розгублена, починає тепер 
шукати шляхів допомоги потерпілим. Починають лунати автори
тетні голоси про людську солідарність і про моральний обов’язок.
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Організовуються міжнародні заходи з метою врятувати людей, над 
фізичним існуванням яких нависла небезпека.

Голод, йкий тепер нищить Україну, ставить перед світом проб
лему, яка своєю сутністю, особливостями й винятковістю виходить 
за межі простого питання людяності і набуває іншої ваги й 
характеру у всесвітньому масштабі.

Слід наголосити, що голод був спричинений не поганою пого
дою і не поганим урожаєм. В Україні, “житниці Європи”, і тепер 
вирощують зерна та інших харчових продуктів більше, ніж 
потрібно для того, щоб прогодувати її населення. Але протягом 
років її продукцію або марнували, або знищували без будь-якої 
користі, або вивозили за кордон, унаслідок чого населенню не має 
чого їсти. За катастрофічну ситуацію в Україні відповідає кому
ністичний режим, що його встановив Московітський Більшовизм; 
сйме радянське керівництво зруйнувало економіку сільського 
господарства, вдалося до примусової колективізації селянських 
господарств, монополізувало наслідки праці українських селян; 
сйме Радянська держава, у своїх спробах добути іноземну валюту, 
забирає в голодних зерно до останньої зернинки, щоб кинути його 
на міжнародний ринок.

Український народ виступає проти комуністичного режиму, 
який сповідується й практикується в Московщині. Навіть більше, 
український народ бажає відокремлення від Росії і створення 
незалежної національної держави.

Із самого початку нападу більшовиків на Україну московські 
вожді наштовхнулися на опір українського народу. Щоб підкорити 
країну і оволодіти її багатствами, вони змушені були роками 
боротися з прагненнями та домаганнями українців; спочатку вони 
вели войну проти України та її збройних сил, а опісля придушували 
спорадичні повстання населення, розстрілювали неозброєні народні 
маси і тисячами депортували мирне населення.

Незважаючи на все це, Україна чинила опір. Щоб зламати цей 
опір, радянці вирішили встановити повний контроль над еконо
мікою сільського господарства. Вони оголосили про колективі
зацію всього сільського господарства і здійснювали її що далі, то 
жорстокіше, оскільки вирощений в Україні врожай планувалося
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вивезти за кордон (цю взаємопов’язаність політики радянського 
уряду і економічних заходів в Україні визнав спеціальний повно- 
важений посланець Сталіна Постишев, відряджений до республіки 
на початку 1933 року для підкорення українців).

Будь-який опір цій політиці, навіть з боку комуністичних кіл, 
безжалісно придушується; так кілька українців, членів комуніс
тичної партії і Ради Народних Комісарів (Полозі, Лапчинський45, 
Левицький46, Волобуєв47, Шумський, Максимович48, Хвильовий, 
Скрипник) були усунені з посад, засуджені, депортовані, розстрі
ляні або ж наклали на себе руки.

Національний характер цієї боротьби, яку ведуть більшовики 
в Україні, намагаючись винищити українців голодом, підкрес
люється в свідченнях багатьох іноземних спостерегачів. Саме 
умови цієї жорстокої і безжалісної боротьби показують безглуз
дість економічних заходів і загрожують самому існуванню радянсь
кої влади. '

Ще в 1921-22 рр. Троцький умисне спровокував в Україні 
голод, щоб покінчити з українцями, які захищали політичну неза
лежність своєї країни. Сьогодні з тією самою метою колективізація 
вдарила по 80 відсотках селянських господарств, тоді як у Москов
щині вона торкнулася заледве 40 відсотків. Національним харак
тером цієї боротьби можна пояснити те, чому голод зосереджено 
в українських областях, де найбільше вирощується пшениці, тоді 
як у Московщині, за багатьма свідченнями, голоду нема, а спосте
рігається лише нестача харчів. Радянські власті, маючи величезні 
запаси пшениці, не дають її голодним в Україні, вони посилають 
ці запаси у віддалені райони. Все це переконливо свідчить про те, 
що ми маємо справу з добре продуманим планом вилюднення 
країни і колонізації її за допомогою російського населення, яке 
слухняніше і терпиміше до комунізму. Навіть більше, з цією метою 
в Москві створено спеціальну комісію на чолі з Мураловим49.

На нашу думку, трагічні події, що розгорнулися в Україні, 
мають три аспекти, перед якими цивілізований світ не може' 
залишатися байдужим.

Із соціально-економічного погляду, дії радянських властей 
можуть спустошити найродючішу в Європі країну і знищити
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найдосвідченіший у рільництві народ з метою подальшого пере
розподілу населення. Хоч яким божевільним і безглуздим здається 
цей план, авторів світових зрушень у народонаселенні це анітрохи 
не турбує і'для того , щоб здійснити його, вони не зупиняться 
перед найжорстокішими заходами.

З політичного погляду, знищення або принаймні послаблення 
України росіянами усуне природний бар’єр, що протягом століть 
постав між Західною Європою і Московщиною, бар’єр, який являє 
собою українська етнічна група, споріднена з Європою своєю 
ментальністю та традиціями. Цивілізація і безпека західних країн 
може постраждати від цього.

Нарешті, з морального погляду, громадська думка і відпові
дальні провідники цивілізованих народів не можуть дозволити 
радянським властям знищити цілий народ. Енергійні протести й 
дипломатичні заходи, вжиті свого часу в зв’язку з масовим убивст
вом християн на Балканах у часи Гладстона, хвилі протестів, які 
піднімаються в наші часи на знак протесту проти переслідування 
тієї чи тієї етнічної групи, дають нам підстави сподіватися на це.

Крім того, існування Ліги Націй, відповідальної, серед іншою, 
і за захист прав народів і за справедливість, вселяє в нас надію, 
що цивілізований світ не залишиться глухим і німим перед 
найогиднішим злочином наших часів.

Ми вважаємо за свій обов’язок звернути увагу відповідальних 
міжнародних кіл до нагальної потреби вжити заходів щодо 
Радянської України і її населення, яке страждає від голоду. На 
нашу думку, дії моральних і політичних сил, щоб не бути запізні- 
лими, повинні розпочатися стосовно центрального уряду СРСР 
негайно.'

а) вимагати, чи то колективно, чи індивідуально, негайно при
пинити економічні й політичні заходи, які фактично ведуть до 
винищення українського населення, яке тепер перебуває під 
владою радянського режиму;

б) зажадати від радянського керівництва офіційного і гаранто
ваного дозволу для іноземних місій та організацій, які захочуть 
допомогти голоднйм і хворим, прибути до СРСР, привезіи іуди 
харчі та ліки і вільно там працювати;



в) поставити будь-які стосунки з урядом СРСР у залежність 
від виконання двох зазначених вище умов і утриматися від торгівлі 
з радянським режимом доти, доки в країнах, включених до складу 
Радянського Союзу, пануватиме голод.

Є підстави вважати, що новий урожай не полегшить страждань 
українських земель. На думку гідних довіри інформаторів, наступна 
зима буде для України так само смертоносна, як і попередня, бо 
населення вкрай виснажене, а радянська система цілком безладна і 
не спроможна задовільно організувати збирання врожаю. Крім того, 
посівна площа з низки причин неухильно зменшується, отже минуть 
роки, поки в сільському господарстві України знову настане лад.

Зміна ставлення Москви до України має стати передумовою 
для будь-якої акції, виголошуваної від імені населення, що вими
рає. Цього навряд чи можна чекати від більшовиків без твердого 
і рішучого тиску з-за кордону. Такий тиск у час, коли радянський 
режим намагається відновити нормальні стосунки з Європою та 
Америкою, коли вони хвацько підписують пакти про ненапад, може 
виявитися акурат на часі і мати певну дієвість. За сучасних обста
вин підтримувати з ними дружні стосунки, не висунувши попе
редньо зазначених умов (а і б), означало б підтримувати їхні дії і 
допомагати їм завдати Україні coup de graced.

Примітки
Жодних подробиць про цю організацію ми не знаємо. Хоча 

жалюгідні умови в Україні викладено в звіті в основному правдиво, 
цей звіт за тоном антирадянський, і я вважаю, що ми можемо 
зігнорувати прохання, що в ньому міститься.50

4. жовтня. Т. А. Д/оун.51

Оскільки радянський уряд і далі заперечує існування голоду 
на Україні і Північному Кавказі, вони, звичайно, відмовляться 
прийняти таку заяву, яку пропонує ця невідома нам організація.

5 жовтня. Р. Дж. Гоу 52

The Foreign Office... — P.317-321 (FO. 371 / 17247 N 7217).

(°) Смертельного удару (фр.).
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№№ 23-27

ЗВЕРНЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ЖІНОЧИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ, УКРАЇНСЬКИХ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА КОРДОНОМ, 

ПАРЛАМЕНТАРІВ-УКРАЇНЦІВ ДО ЛІГИ 
НАЦІЙ ПРО ДОПОМОГУ ГОЛОДУЮЧОМУ 

НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

25-30 вересня 1933 р.

№ 23

Лист члена делегації Великобританії 
в Лізі Націй Едварда Геллета Kappa 

до керівника Північного Департаменту 
Міністерства закордонних справ Великобританії 

Лоренса Колліра
ЗО вересня 1933 р.

Шановний Коллір!
Я вкладаю в пакет листа, якого норвезький делегат, будучи 

Президентом Ради, надіслав своїм колегам, прикладаючи різно
манітні документи стосовно голоду в Україні.

Ці папери було подано приватно зборам учора, які були названі 
не як збори Ради, а як консультація між членами Ради. Після 
досить довгого обговорення, у зв’язку з небажанням великої 
кількості членів просто відкинути пропозицію явно гуманітарного 
характеру, вирішили, що Президент повинен на свій власний рохуд 
повідомити заявників про те, що єдиний шлях дла них у такій 
ситуації — це звернутися до Міжнародного Червоного Хреста чи 
до якоїсь іншої неполітичної організації.

З повагою
Е. Г. Карр.
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Лист Президента Ради Ліги Націй, 
прем’єр-міністра Норвегії Йогана Людвіга 

Мовінкеля міністру закордонних справ 
Великобританії Джону Саймону

Женева, 27 вересня 1933, р.(п) 

Конфіденційно

Шановний колего!
Я маю честь надіслати Вам разом із цим листом такі документи:
1) лист, датований 25 вересня 1933 року, від Центрального 

Українського Комітету Допомоги Радянській Україні;
2) лист, датований 25 вересня 1933 року, від голови Української 

місії у Франції;
3) лист, датований 26 вересня 1933 року, від Координаційного 

Комітету Міжнародних Жіночих Організацій;
4) телеграму, датовану 26 вересня 1933 року, від сенатора 

Залозецького і депутата Сербенюка.
Ці документи стосуються питання голоду, який тепер шаленіє 

в Радянській Україні. Я одержав їх як Президент Ради.
У зв’язку з цими заявами я звернувся до Генерального Секре

таря Ліги Націй із проханням виявити належне розуміння і 
терміново включити це питання до порядку денного засідання 
Ради. У своїй відповіді Генеральний Секретар висловив свій жаль 
з приводу того, що причини формального характеру не дають 
можливості цього зробити, і порадив мені порушити це питання 
на приватному засіданні Ради, що я й маю намір зробити.

Хоч я й не переконаний, що точка зору Генерального Секре
таря в цьому питанні обгрунтована, і хоч я радше схильний 
вважати, що стаття із Статуту Ради дозволяє включити це питання 
до порядку денного, все ж я, з метою уникнути зволікання, 
вирішив послухатися його поради.

• Я, зрозуміло, не можу сформувати власну думку щодо 
справжньої ситуації в Україні, але розглядаю інформацію, що

(п) У виданні — переклад з французької.
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міститься у названих вище документах — а вона була вагомо 
підтверджена на словах під час візитів до мене — як серйозну за 
своїм характером і вважаю за свій обов’язок знайти можливість 
обговорити це питання зі своїми колегами на засіданні Ради.

Я не знаю, чи зможе щось зробити в цій справі Ліга Націй і в 
який спосіб, однак мене цікавить, чи можливо для Ліги Націй, 
посилаючись на одержану інформацію, доброзичливо звернутися 
до уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік і попросити 
його подати інформацію щодо ситуації в Україні’та запитати, чи 
змогла б Ліга Націй, у разі потреби, бути корисною в можливій 
допомоговій діяльності, додавши, що Ліга Націй радо запропонує 
своє співробітництво і буде готова обговорити шляхи такого 
співробітництва.

З пошаною
Йог. Люде. Мовінкель.

№ 24

Звернення Центрального Українського 
Комітету Допомоги Радянській 

Україні до Президента Ради 
Ліги Націй Мовінкеля

Женева, 25 вересня 1933 р.(Р)

Ваша Ясновельможність!
Представники Центрального Українського Комітету Допомоги 

Радянській Україні, підписи яких стоять під цим листом, звер
таються до Вас і благають Вас виявити милосердя і порушити 
питання про голод, який шаленіє тепер в Радянській Україні, перед 
Лігою Націй і вжити міжнародних заходів задля порятунку 
українського населення, яке гине від голоду. Факти, які свідчать 
про існування голоду, незаперечні, хоч радянський уряд і нама
гається приховати правду і заперечити наявність цієї справжньої 
катастрофи, спричиненої голодом. Цей факт підтверджують

(р) У виданні — переклад з французької.
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тисячі листів, які ми одержуємо від наших співвітчизників із-за 
кордону, свідчення сотень українських біженців, викладених у 
вигляді протокольних записів, свідчення нейтральних спосте
рігачів, особливо іноземних журналістів, які зуміли побувати на 
українських теренах, спустошених голодом, незважаючи на 
заборони радянських властей.

Такі добре відомі особистості, як Його Преосвященство Карди
нал Віденський Інніцер53, а також єпископи Української Греко- 
Католицької Церкви на чолі з Його Преосвященством Митропо
литом графом Шептицьким стверджують, що цей катастрофічний, 
незнаний досі в історії людства голод становить справжню загрозу 
для існування українського народу.

Ми не маємо наміру ускладнювати міжнародні дії політичними 
міркуваннями і не називатимемо причин, які призвели до цієї 
жахливої катастрофи в Україні: увесь світ знає ці причини. Ні 
для кого не таємниця, що Україну, землю з величезними природ
ними багатствами, призвів до такого нещастя радянський режим 
своєю руйнівною економічною політикою. Не торкаючись полі- 
тико-економічних причин винищення українського народу, ми 
закликаємо Лігу Націй прийти на допомогу людям, що помирають 
від голоду, бо це справа солідарності між людьми.

Ми відчуваємо повне довір’я до Ліги Націй, яка останніми 
роками подавала допомогу в подібних випадках, і віримо, що вона 
прийде на допомогу нещасному населенню, подолає всі перешкоди 
і змусить радянський уряд дозволити подати українському народові 
міжнародну допомогу.

Українці західних регіонів, які живуть поза межами УСРР, а 
також українці Канади й Сполучених Штатів готові поділитися 
зерном та іншими харчами зі своїми голодними братами, якщо Ліга 
Націй забезпечить транспорт до Радянської України і міжнародний 
контроль за розподілом продовольства.

Ми всі, хто підписав цього листа, приїхали до Женеви як 
посланці Центрального Українського Комітету Допомоги Радянсь
кій Україні, Комітету, організованого в столиці Західної України 
місті Львові для того, щоб сприяти Лізі Націй у її допомоговій 
діяльності.
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Комітет складається з парламентських представників Західної 
України в Польському парламенті, а також представників тридцяти 
шести українських культурних, економічних і гуманітарних орга
нізацій, включно з організаціями емігрантів з Радянської України. 
Український Допомоговий Комітет областей України, що пере
бувають у складі Румунії, розміщений в Чернівцях, працює з нами 
в тісному контакті, як також й інші комітети, розміщені в різних 
частинах Європи й Америки.

Від імені Центрального Українського Комітету Допомоги 
Радянській Україні ' __ .

Депутат, віце-президент Цетрального Комітету Мілена Рудницька.
Депутат, секретар Центрального Комітету Зенон Пеленсвкий.
Адреса: Центральний Комітет Допомоги Радянській Україні. 

Львів, Підвале, 7.34

№ 25

Звернення голови Української місії 
у Франції, представника 

Української Народної Республіки 
в Лізі Націй О.Я.Шульгина 
до Президента Мовінкеля

Женева, 25 вересня 1933 р.(с)

Пане Президенте!
Починаючи з 1920 року я змушений був захищати перед Лігою 

Націй як представник Української Демократичної Республік^5, що 
стала жертвою московської агресії в 1921 році, політичні інтереси 
моєї країни, які часто порушувалися. Цього разу я маю честь 
звернутися до Вашої Ясновельможності у справі, яка виходить за 
межі політики. Це велика проблема, що стосується людського 
сумління; у мирний час сотні тисяч, мільйони людей помирають

(с) У виданні — переклад з французької.
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від голоду, вони жахливо страждають без будь-якої допомоги 
майже в самому центрі Європи. Самб існування великої нації 
знаходиться під загрозою.

Наш народ у жалобі. Всі українці, всі наші організації, що. 
містяться поза межами СРСР, одностайно просять Лігу Націй 
підняти свій голос на захист нашого народу.

Кілька українських представників приїхали навіть сюди, до 
Женеви, щоб підтримати своєю присутністю або своїми закликами 
справу, яку я тут порушую. Делегати українських комітетів 
допомоги людям, що страждають від голоду, що були організовані 
у Львові, Чернівцях (Буковина), Празі й Брюсселі, емігрантська 
асоціація, відома під назвою “Європейська Федерація”, виявили 
своє бажання бути представленими у цей час у Женеві, аби 
захищати перед Лігою Націй людей, що страждають від голоду, 
вважаючи цю справу також і своєю.

Мені повідомили, що українські депутати Польського парла
менту, які репрезентують Львівський Комітет Допомоги Радянській 
Україні, подали сьогодні Вашій Ясновельможності меморандум, 
текст якого, завдяки люб’язності його авторів, було передано й 
мені. Я цілком приєднуюся до цього меморандуму особисто і 
приєдную до нього голоси організацій, які я очолюю: Високої Ради 
Українських Емігрантів (федерація центральних організацій 
емігрантів, розміщених у Бельгії, Болгарії, Франції, Люксембурзі, 
Польщі, Румунії, Чехо-Словаччині, Туреччині та Югославії) і 
Української Асоціації Ліги Націй. Отже ми всі одностайні в нашій 
діяльності, спрямованій на врятування України від голоду.

На закінчення цього листа дозвольте мені, Ваша Ясновель
можносте, попросити Вас зробити все можливе в Раді Ліги Націй, 
щоб порушити там болюче питання голоду в Україні, а я маю 
намір звернутися також і до Асамблеї, надіславши листа її 
Президентові.

З пошаною
О. Шульгин 56
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№ 2 6

Звернення Координаційного Комітету 
Міжнародних Жіночих Організацій 

до Президента Мовінкеля
Лондон, 26 вересня 1933 р.

Ваша Ясновельможносте!
Від імені названого вище Комітету Міжнародних Жіночих 

Організацій57 я прошу Вас довести до відома Ради Ліги Націй про 
жахливі умови голоду, що охопив населення Радянської України.

Уже не раз Ліга відігравала неоціненну роль у справі допомоги 
людям, і ми благаємо Вашу Ясновельможність як Президента 
порушити перед Радою питання про необхідність дій з боку Ліги 
в будь-якій формі, яку Ви вважатимете за доцільну.

Комітет був одностайний у своєму прагненні звернутися до Вас. 
Додаю до цього листа деякі документи щодо ситуації в Україні.

Від імені Комітету і з повагою Ваша шаноблива слуга, Прези
дент однієї з організацій — Міжнародний Союз Жінок за Рівні 
Громадянські Права

Марджері Корбет Еіибі.

В Україні, здається, тепер дуже поважний голод. Одержати 
подробиці дуже важко, бо людям, що приїжджають до Радянсь
кого Союзу майже неможливо дістати дозвіл відвідати Україну. 
Проте сила-силенна мешканців України тікає за кордон, попри всі 
намагання прикордонних підрозділів, особливо останнім'часом, не 
допустити переходу кордону Радянського Союзу.

Минулого року в Україні був голод. Його наслідком стало те, 
що посівне зерно цього року було з’їдене, та, незважаючи на це, 
населення так ослабло фізично, що не могло належно підготувати 
землю до сівби, і голод цього року шаленіє ще дужче. Були видані 
накази, щоб Україна здала цього року таку ж саму кількість зерна, 
як і минулого року, хоч би який був її врожай. В Україну прислали 
війська, щоб охороняти поля і не дати змоги голодним селянам 
зривати напівстигле зерно для їжі. Тут не було й не буде повстань, 
бо селяни такі ослаблі, що вони не можуть організуватися.
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• Подані нижче цифри дають деяке уявлення про масштаби 
лиха. У селі Заливанщина, що в центрі України, з 3 500 мешканців 
села померли 2 000. У селі Куманівка з 3 000 померло 1 200. Такі 
цифри можна наводити безмежно. Людоїдство поширене по всій 
Україні, становище скрізь таке розпачливе, що, незважаючи на 
наслідки, які на них чекають, люди відкрито посилають листи за 
кордон, в яких описують становище республіки і просять
ДОПОМОГТИ їм .

Найпереконливішим доказом того, що становище справді 
серйозне, можуть служити звернення про допомогу українців, які 
живуть в інших країнах:

1. Звернення Української Католицької Церкви, яке підписали 
Митрополит і Єпископи;

2. Звернення “Українського Комітету допомоги тим, що 
страждають від голоду в Україні й Кубані” (Брюссель);

3. В Німеччині створено объеднаний комітет під назвою “Брати 
в потребі”, засновниками його є Червоний Хрест, римо-католики, 
лютерани, меноніти та інші.58

№ 27

Звернення депутатів Румунського 
парламенту Володимира Залозецького 

і Юрія Сербенюка до Президента 
Мовінкеля

26 вересня 1933 р.(т)

Т е л е г р а м а .  Лондон, 26 вересня 1933 року. ,
Президентові Мовінкелю. Річмонд, Женева.

Ми також підписуємо разом з українськими депутатами Польщі 
їхнє звернення стосовно голоду і цілком згодні з ними.

Сенатор Залозецький. Депутат Сербенюк.

(т )  У виданні — переклад з французької.
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Примітки
Ми одержали також звернення в даній справі від Європейської 

Федерації Українців За Кордоном — див. № 7217/21/38.
За сучасних обставин будь-які дії в Женеві були неможливі; 

неможливі вони й тут.
5 жовтня. ' Т. А. Шоун

The Foreign Office... — P.322-328 (FO. 371 / 17247 N 7265).

№ 28

Із офіційного донесення 
італійського консульства у Харкові 

посольству Італії в СРСР 
для інформування Міністерства 

закордонних справ Італії 
про хід збирання врожаю 1933 року •

1 жовтня 1933 р. 

Конфіденційно

3. Вони сподівалися, що зможуть компенсувати брак робочої 
сили, викликаний загибеллю мільйонів-душ населення (обізнані із 
ситуацією люди кажуть про можливість загибелі 18 000 000 душ 
населення тільки в Україні, бо смертність від голоду триває — 
явище, в яке важко повірити в час, коли збирання врожаю в 
повному розпалі) механізацією сільського господарства (тракто
рами, комбайнами тощо) і примусовою роботою городян у сільсь
кому господарстві.

4. їхні розрахунки щодо механізації виявилися невиправданими. 
У пресі багато писали про те, що механізація сільського госпо
дарства недостатня, що її обсяг виявився наполовину меншим від 
очікуваного. Комбайни не могли працювати на нерівних полях, 
порослих бур’янами; на роботі колгоспних тракторів позначилися 
^шварні вади; як комбайни, так і трактори виявилися вкрай 
ненадійними в роботі. Як і минулого року, комбайни залишали

№ 907/116
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після обмолоту величезну кількість зерна в колосках. На сільсько
господарській техніці згубно позначилися невміння користуватися 
нею, відсутність відповідних знань та навичок, а також недбальство 
обслуги. Брак тягла, низька продуктивність праці знесилених 
голодом селян (як вони самі кажуть: поверніть тих, що не знають 
села, на роботу в місто, і ми покажемо, як уміємо працювати) і 
незугарність на сільськогосподарських роботах городян призвели 
до краху розрахунків уряду.

5. Усе зібране зерно забрали й вивезли до Москви, Ленінграда, 
до військових зернових складів, до морських портів, щоб експор
тувати за кордон. Усе це здійснювалося під гаслом: “Насамперед 
здай зерно державі, і що швидше, то краще”. Крім того, пшенццю 
почали жати, коли вона була ще зелена, і зерно звозили на 
елеватори й млини вологим і зеленим. Вони й далі нагромаджували 
його на залізничних станціях, навіть після того, як станції були 
вже переповнені, коли не вистачало людей, щоб вантажити його 
на ваговози, та й самих ваговозів. Не вистачало людей, щоб сушити 
й провітрювати зерно, переносити його під навіси, нічим було 
накривати його. І ось тепер, протягом півтора місяця, газети 
рясніють короткими повідомленнями про це, що дає змогу скласти 
уявлення про трагічну ситуацію з українською пшеницею.

Висновок: За офіційними повідомленнями (хоча хто може 
гарантувати правильність цих цифр?) до кінця вересня державі 
здано 80% зёрна. Половину або трохи більше половини здано 
машинно-тракторним станціям, половину або трохи більше 
половини здано державним млинам. Важко сказати, скільки це 
становить у тоннах, бо МТС одержують відсотки з відсотків 
(частину земель обробляли не за допомогою МТС, а за допомогою 
тяглової худоби). Безладна суміш цифр і відсотків, якими опе
рують комісари в справах економіки стосовно ра д го сп ів , головних 
зернових сховищ тощо, запроваджена для того, щоб радше 
заплутати це питання, а не висвітлити його. Газетні коментарі ще 
більше затуманюють ситуацію, і давній вислів красномовця: “роби 
зміст повідомлення незрозумілим, ще незрозумілішим, бо ми все 
ще здатні розуміти частину його”, -  залишається в даному разі в 
силі.
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Ясно одне: під сучасну пору держава щось таки одержала із 
цьогорічного врожаю, хай навіть 80% від того, на що вона споді
валася. Проте значна частина тих 80% все ще лежить у колгоспах, 
залізничних станціях і псується. Газети безупинно висловлюють 
тривогу, публікують звинувачення та заклики про ТИСЯЧІ тонн 
пшениці й ТИСЯЧІ ваговозів із пшеницею, що псуються й 
пропадають на залізничних станціях та складах.

МТС одержали тільки половину того, на що розраховували. 
Р а д го сп и , від яких уряд зажадав більше, ніж було зумовлено 
спочатку, коли ніхто не міг передбачити, що врожай буде таки 
великий, дали державі менше за всіх, поводячись так, як і всі 
решта державних установ та господарств, якими вони були 
асимільовані, і демонструючи (у цьому унікально комуністичному 
способі життя) безпорадність і невміння господарювати, що сповна 
віддзеркалює становище у всіх інших сферах соціалістичного 
будівництва в країні.

Надходження врожаю в засіки держави припинилося. Це 
сталося наприкінці вересня після раптового зниження надходжень 
зерна протягом десяти днів. Партія, уряд і газети заговорили про 
саботаж (і сумніву немає в існуванні саботажу в сільському госпо
дарстві та інших галузях, де налічується десятки мільйонів рабів, 
які вважають: “Що гірше -  то краще”), про потребу й далі прова
дити поставки пшениці, навіть у той час, коли почалося збирання 
буряків для “більшовицької жінки” (хоча проходить воно вкрай 
погано, бо бурякі дрібні, оскільки рослини були засмічені бур’я
нами й шкідниками, внаслідок чого вага коренів на гектар змен
шилася на третину) і водночас настала пора сіяти озимі (тоді як 
половина тракторів були виведені з ладу). Коли сили (ох, і сили ж!) 
розпорошені по трьох фронтах, то результат відомий наперед — 
нічого путнього з цього не вийде. А зима стукає у двері.

Скільки високоякісного зерна одержить держава від цього 
врожаю? Очевидно, збирання врожаю закінчиться до 1 жовтня, 
хоча незначна кількість зерна може надійти до засік і пізніше. 
Загалом, це складе близько 70% очікуваної кількості зерна (очіку
ваної, тобто визначеної тоді, коли ще не було ніяких підстав 
говорити про те, яким же насправді буде той урожай), тобто
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менше, ніж необхідно, якщо взяти до уваги, що 10% врожаю до 
сьогоднішньої дати втрачено внаслідок бродіння, проростання, кра
діжок, втрат під час перевезення тощо. Решта врожаю ще на полі. 
Чи зуміють селяни зібрати його?

Я відвідав поля завширшки 3/4 кілометра і завдовжки десятки 
кілометрів поблизу Білгорода; частина пшениці лежить на землі, 
залишена після жниварок, частина в паках, частина в снопах, 
розкиданих вітром і мокрих від дощів; у колосках лише третина 
зерна, при цьому зерно, розміщене при землі, проростає; усе темно- 
брунатного кольору (неділя, 24 вересня 1933 року), усе “зварене” 
в дощі.

Але навіщо селянам турбуватися про врожай, коли ДПУ 
турбується про оранку й осінню сівбу, про картоплю й буряки? 
Селянин знає, що він ще має борг перед державою, перед МТС і 
млинами. Навіщо ж працювати на них? Навіть, якщо б він і почав 
працювати, то неодмінно настали б (і настануть) реквізиції для 
потреб осінньої сівби (які будуть “вирахувані” з його заробітку — 
з його частки в загальній праці, частки, яка існує тільки на папері, 
поки не здано продукцію державі, частки, яку всі, за винятком 
членів партії, мають лише у формі “довідки”), як також і для 
весняної сівби.

Отже ми можемо зробити висновок про неминучість зимового 
голоду в сільській місцевості, який і далі забиратиме тисячи 
жертв, аж поки “ми всі помремо”, як кажуть селяни, і про те, що 
люди й далі помирають від голоду. Я знаю про це з донесень та 
свідчень, які надходять. Ще одне: уряд знову одержав перемогу 
(і якою ціною!) над українськими селянами, утворивши 
П олітвідділи59 й розв’язавши для боротьби із селянами руки ДПУ.

Уряд продав пшеницю за кордон (навесні йому, мабуть, дове
деться імпортувати хліб); хлібом на зиму забезпечені Москва, 
Ленінград, Харків та інші промислові центри; великі труд
нощі можуть виникнути з картоплею та м’ясом, якими країна 
забезпечена лише на півроку. Уряд вважає, що вимерлих селян 
замінять машини, а вийшлу з ладу техніку можна замінити 
новими машинами (Трактороцентр випускає тепер майже щодня 
145 тракторів).
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У зв’язку з цим постає питання: якщо й осінню сівбу буде 
проведено так, як весняну сівбу 1932 р., і погодні умови не будуть 
такі винятково сприятливі, як цьогорічні, і якщо збір пшениці не 
пощастить провести успішно, так само, як і цьогорічний урожай 
буряків та картоплі обернувся цілковитою поразкою, внаслідок 
чого голод стукає в ^вері промислових міст... Що тоді? Тоді 
вирішальним роком буде 1935-й.

З повагою
Королівський Консул.0?

Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress...1988. — P.456-459.

№ 29

Із звіту за 1933 p. консульського 
представництва Німеччини в Києві 
про політичну ситуацію в Україні

15 січня 1934 р.

Українське питання.
Про розвиток українського питання протягом звітного року 

можна також судити лише у зв’язку з голодом. Через цю катаст
рофу, яку населення ставить за провину політиці Москви, прірва 
між українцями, що домагаються незалежності, і московським 
унітаризмом поглибилась. Серед населення широко побутує думка 
про те, що радянський уряд сприяв поширенню голоду для того, 
аби поставити українців на коліна. Цинічне зауваження, яке часто 
можна чути від окремих комуністів: “Ми не боїмося голодних, 
для нас небезпечні ситі!”, — очевидно, ще більше посилило це 
почуття, навіть якщо ці слова й не відображають точки зору пар
тійного керівництва.

У Москві визнали напруженість ситуації і штучно ще більше 
посилили її через нібито польські й німецькі зусилля відокре- 
мйти Україну. Зрештою, це правда, що зміна влади в Німеччині

(У) До повідомлення було вкладено 8 вирізок із харківських газет.
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викликала в українців надії на визволення в ближчому майбут
ньому. Ці нові надії, що не мали німецької підтримки, були 
шкідливі для радянської влади. До того ж Комуністична партія 
України не тільки не впоралась із виконанням завдань, що випли
вали із сільсько-господарської політики, але також не виявила 
енергійності, якої від неї вимагала Москва, в боротьбі проти ухилів, 
названих шовіністичними, у своїх власних лавах і в країні. Найвище 
партійне керівництво не без підстав вбачало у важкій економічній 
і продовольчій ситуації сприятливий грунт для розвитку укра
їнського націоналізму.

Der ukrainische Hunger-Holocaust: Stalins verscbwiegener Volkermord 1932/33 an 7 Millionen 
ukrainischen Bauem im Spiegel geheimgehaltener Akten dcs deutschen Auswartigen Amtes / Eine 
Dokumentation, herausgegeben und eingeleitet von Dr. D. ZIepko.— Sonnebiihl: Vcrlag Helmut 
Wild, 1988 (далі — Der ukrainische Hunger-Holocaust.). — S. 261-264.

№ 30

Офіційне донесення італійського 
консульства у Харкові 

посольству Італії в СРСР 
для інформування Міністерства 

закордонних справ Італії 
про політичну й економічну 

ситуацію в Україні
31 січня 1934 р.

Я маю честь повторні й розшифровані нижче три зашифровані 
телеграми, які я послав Королівському Посольству Італії в Москві 
21-го (№ 3), 22-го (№ 4) і 27-го (№ 5) цього місяця.

№ 3. У п’ятницю 19-го числа цього місяця виконавчий комітет 
ДПУ на закритому засіданні вирішив запропонувати партійному 
з’їздові перенести столицю до Києва. Ця новина, послана для 
публікації в газетах протягом лічених днів і для офіційного схва
лення на сесії в Москві, підтверджена донесеннями, які надійшли
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до мене, з різноманітних джерел. Перенесення столиці призведе 
до переселення з Харкова 100 тисяч душ. До Києва разом із урядом 
переїде оперний театр, деякі заводи, редакції головних газет і деякі 
політичні та літературні установи. У Харкові залишаться найвищі 
технічні установи та органи керування промисловістю. Нова 
столиця перебере на себе свої обов’язки 1-го серпня цього року. 
Беручи до уваги зовнішні і внутрішні події, ця новина дає підстави 
зробити такі висновки: майбутні кордони України звузяться до 
первісних кордонів української держави між Дніпром і Чорним 
морем, тоді як найбагатші терени Лівобережжя на другому етапі 
будуть анексовані і приєднані до Московщини. За допомогою 
голоду вже вилюднено цю територію, яку залюднили новим 
населенням — протягом двох місяців сюди потягами возили росіян 
із Сибіру. Тоді як російсько-польські відносини мають тенденцію 
до встановлення між росіянами й поляками глибокої довіри (навіть 
у світлі намірів Німеччини), перенесення столиці до кордону 
цілком, очевидно, спрямоване на приховування переслідувань 
українського народу, яке стане ще більшим після повернення 
столиці на її історичне місце. Це повернення столиці до Києва 
закриває сторінку в українській історії, яку відкрив Петлюра 1919 
року, почавши розбудову великої незалежної України зі столицею 
у Харкові, і починає процес територіального обезголовлення, тоді 
як національне обезголовлення уже відбувається в широких 
масштабах і триватиме далі, неминуче супроводжуване голодом 
протягом найближчого часу.

№ 4. У своїх вечірніх випусках газети офіційно повідомили 
про перенесення столиці до Києва. Це рішення винесли партія та 
уряд з таких причин: тепер, коли промислові райони досягли 
повного розвитку, виникла потреба, щоб уряд переїхав у центр сільсь
когосподарських районів, де отаборилися головні сили контр
революційного націоналізму, який гальмує розвиток сільсько
господарської економіки. Я глибоко переконаний, що територія 
Лівобережної України буде незабаром перетворена у федеральну 
автономну промислову територію.

№ 5. Автономна територія, про яку я згадував у моїй попе
редній телеграмі, охоплюватиме Харківську, Дніпропетровську і 
Донецьку обла ст і. Харків має залишитися університетським і
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почасти російськомовним центром. Дніпропетровськ буде адмі
ністративним центром згаданого вище Ю го-В ост очного  к р а я , 
підпорядкованого Росії. Полтавщина досі поки що не включена 
до цієї нової території (хоча вона становить частину Харківської 
обла ст і), вона, мабуть, закруглятиме куцу територію України, яка 
ще залишається. Чубаря планують перевести до Москви на новий 
пост. Постишев має стати керівником нової автономної території.

До моїх попередніх спостережень маю честь додати ще таке:
Судячи з моїх попередніх донесень, а також і з інших джерел, 

які стали мені відомі протягом двох останніх місяців, вилюднення 
України (особливо Лівобережжя) досягло широких масштабів. 
Наприклад, у містечку Велика Перещівка із приблизно 10 000 меш
канців залишилося всього 250 (двісті п’ятдесят). Людей винищує 
не тільки голод, але й тиф: у п’яти селах між Полтавою і Дніпро
петровськом, які я відвідав, не залишилося жодної живої душі; у 
селі Буки, де жило 2 000 душ, залишилося всього 400; у німецькій 
колонії Губонка60 протягом осені в десяти сім’ях померло 25 дітей; 
населення містечка Малописарівки (Золочів)61 впало з 9 000 душ 
до 3 000. Протягом літа до цього району прислали сто робітників- 
“добровольців”, щоб допомогти в роботі колгоспникам, які стали 
напівінвалідами внаслідок недоїдання. Під час обмолоту зерна 
колгоспникам видавали по 50 грамів хліба і 200 грамів вареного 
ячменю на день, пізніше норму хліба збільшили до 70 грамів і, 
нарешті, до 140 грамів; колгоспникам не видавали жодного 
зернятка з нового врожаю — усе зерно вивозили залізницею.

Здебільшого середня норма видачі пшениці селянам за їхню 
працю становить приблизно один п уд  на душу, і це ЗАПАСИ 
СЕЛЯН НА ВСЮ ЗИМУ. Я би міг переслати вам добрий десяток 
листів від німецьких колоністів стосовно теперішньої ситуації, які 
свідчать про те, що людям знову загрожує голод. Епізоди, які я 
вже описав, викликають поважні побоювання щодо майбутнього. 
Далі провадиться депортація населення, насильницька експро
пріація майна без будь-якої компенсації. Експропріація зачепила 
також і наших краян-італійців (родина Заньє), як я вже повідомляв 
про це. 1 знову експропріація вдарила по родинах військово1 
службовців Червоної Армії. Раніше, отримавши інформацію про 
виселення солдатської родини з її оселі й позбавлення її земельної
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власності, органи влади втручалися в справу і повертали родинам 
їхнє майно. Натомість, тепер у разі протесту солдата проти таких 
дій стосовно членів його родини його виганяють із армії.

Я можу подати вам такі дані щодо рівня смертності:
Народний комісаріат у справах сільського господарства разом 

із його філією “Союз" повинен щороку подавати обрахунки щодо 
кількості людей, які потребують харчів для того, щоб вижити. 
Ці обрахунки свідчать про зменшення сільського населення на 
11,5 мільйона душ. Я дізнався також від своїх інформаторів про 
те, що в незліченній кількості сіл за “стару особу” вважають 
молодого хлопця, якому може бути 14-17 років.

Заселення вимерлих теренів відбувається безперервно і пла
ново: із менш родючих районів Сибіру прибувають потяги з 
росіянами. Але їхньому становищу теж не можна позаздрити, бо 
їм у власність надаються хати, в яких ніхто не жив протягом кіль
кох місяців і які заросли бур’янами на диво врожайного українсь
кого літа. У тих хатах земляна підлога — долівка і ніяких меблів, 
бо все давно повиносили з них ті, хто зумів вижити. А ще ті хати 
заражені тифозними вошами. У газетах, що видаються в Польщі 
(львівські газети “Новий час" і “Неділя") я прочитав, що в Україні, 
Криму і на Північному Кавказі організовані також єврейські громади 
з 18 627 родин62 тоді, як на Далекому Сході українські громади, що 
здавна “закріпилися” на Амурі, було депортовано в центр Сибіру на 
тій підставі, що вони неблагонадійні з політичного погляду.

Назагал, наступні місяці будуть, очевидно, ще важчі для людей, 
ніж той самий час минулого року. Цілком ясно, що ми бачитимемо 
менше людей у місті й селі: по-перше, тому, що сила-силенна 
людей уже померла, а по-друге, тому що органи влади тепер краще 
організовані і мають змогу примусити людей помирати in s i lu ^ , 
не даючи їм можливості втекти до більших міст.

У нас уже є достеменні докази щодо Автономної Території: 
сьогодні, наприклад, видано наказ про те, що заводи, які виробляють 
легкі алкогольні напої, вже не підпорядковуються українському 
державному центрові, а переходять у підпорядкування район ів  та 
обл а ст ей , на території яких вони розміщені. Адміністративна

(Ф) На місці (лат.).
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система дедалі більше ставатиме обласною і мета цієї перебудови 
в тому, щоб перегрупувати промисловість та управління і підпо
рядкувати їх двом окремим державним центрам.

Нарешті, я мушу зазначити той факт, що норми хліба на день 
для робітників уже зменшено на 100 грамів, тоді як потяги з 
пшеницею і далі їдуть на схід. Про ситуацію з пшеницею можна 
судити з тих газетних вирізок, які я вам надсилаю разом із цим 
листом. Що стосується загальної кількості врожаю, зібраного в 
Україні, то можу навести цифру, яка досить точно відбиває 
реальний стан речей, а саме: 6 000 000 тонн. Однак, як свідчать 
деякі інформації, 40% цього врожаю знищено внаслідок поганої 
погоди, розкрадання тощо. Судячи з деяких даних, одержаних на 
початку збирання врожаю, ми вважаємо, що цьогорічний урожай 
буде трохи вищий, ніж у 1931 році. Нема потреби казати про те, 
що ситуація значно покращилась, якщо взяти до уваги відсутність 
потреби годувати оті мільйони душ, що померли.

Мушу також відзначити, що місцевий дипломатичний радник, 
Генеральний Консул Польщі Седлевський був страшенно вражений 
новиноЛ перенесення столиці до Києва. Його поведінка несподі
вано змінилася. Тоді, як досі він вихваляв роботу радянських органів, 
то тепер він висловлюється про це зневажливо і знову дотри
мується думки про те, що все котиться до розладу й руїни. Він 
зблизився з Генеральним Консулом Німеччини і засипав Консуль
ство запрошеннями тощо. Оскільки він тримає тісний зв’зок із 
польськими дипломатичними колами, його блазнювання мимоволі' 
показує, звідки віє вітер. Виходячи із сказаного вище, я вважаю, 
що Польща побоюється, як би Київ, місто, що лежить неподалік 
від кордону, і оточене фортифікаційними спорудами, схожими на 
фортифікації на французько-німецькому кордоні, не став центром 
притягання для українського радикалізму і як би СРСР, позбав
лений побоювань можливих національних ускладнень завдяки 
новим зменшеним розмірам України, не захотів розіграти цю нову 
козирну каргу, так вдало винайдену і підхожу в теперішній грі.

З пошаною
Королівський Консул.

З додатки.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Report to Congress...1988. — P.471-474.
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№  31

> Із політичного звіту за 1934 р. 
Генерального консульства Німеччини 

у Харкові німецькому посольству 
в Москві про становище в Україні

№ 252 Харків, листопад 1934 р.М

Внутрішня політика.
Найважливіша цьогорічна подія для України — перенесення 

столиці з Харкова до Києва внаслідок боротьби проти українських 
націоналістів — являє собою не просто адміністративну акцію, а 
й має велику вагу для внутрішньої політики. Українізація, яка 
становить законний процес більшого сприяння розвиткові українсь
кої мови й культури порівняно з російською, і голод 1932-33 років, 
який не тільки винищив населення, а й поставив під загрозу процес 
колективізації селян (що, на думку керівників, ще важливіше) були 
використані як підстава подати гадані сепаратичні дії деяких 
незначних кіл як поважну загрозу державній безпеці і покласти 
край раз і назавжди легальним і нелегальним самостійницьким 
зусиллям в цій другій за величиною республіці. Перенесення 
столиці — це удар партійного Центру по Україні, якою править 
диктаторськими методами Постишев — довірена особа Центру. 
Водночас перенесення столиці в більш орієнтовану на виробницт во 
сільськогосподарської продукції західну частину України дало 
центральній московській владі змогу керувати промисловістю 
Донбасу безпосередньо, без участі в цьому українських інстанцій. 
Наприкінці січня, коли стало відомо про перенесення столиці, 
поширилися чутки, що Донбас разом із Харковом буде відділено 
від України з метою створення незалежної адміністративної

(х) У лівому верхньому кутку документу подано його зміст: перенесення столиці, 
переслідування українців, партія, корупція, вибори, оборона, німці, церква, 
добродійні установи, напади на Німеччину, становище підданих рейху. Стоїть 
примітка: 1 вкладка, 3 копії. У правому — кутовий штамп: Москва, 5 грудня 
1934 р., вхідний номер А3141.
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одиниці (краю) як економічного центру. Ці чутки поступово затих
ли, проте нещодавно вони знову з'явилися у зв’язку з планом 
зробити столицею РСФРР або Свердловськ, або, як нещодавно 
зазначалося з більшою рішучістю, (*НХарків, який би відійшов 
від України разом із прилеглими земляміГ1*), а територія України 
зменшилася б. Особливо активно виступає за здійснення такого 
плану Постишев. На нього дивляться як на майбутнього лідера зі 
збільшеними повноваженнями у Харкові. Крім того, в його близь
кому оточенні на нього дивляться як на наступника Сталіна, якого 
вибрав сам Сталін. Питання щодо України й Харкова має бути 
вирішене (ч-Ы січні па зборах відповідних союзних і партійних 
інстанцій^). Якщо чутки стануть реальніст ю, то слід чекати, що 
територію позосталої України зменшать до мінімуму. Київ, сказати 
б, буде списаний з рахунку в разі конфлікту з Польщею — ця 
прикмета свідчить про те, що в досить широких колах вважають, 
що Україні загрожує небезпека іззовні. Після революції неза
лежність України згорталася дедалі більше; цьогорічне пере
несення столиці, можливо, знаменує собою кінець цього процесу 
за даних умов.

Dcr ukrainischc Hunger-Holocaust. — S. 291-297.

(ч-Ц) В оригіналі підкреслено чорнилами
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№№ 32-46

ПОВЩОМЛЕННЯ 
СВІТОВОЇ ПРЕСИ 

ПРО ГОЛОД В УКРАЇНІ
1932, травень — 193-4, серпень.*

№ 32
Чепіер, 5 іранця 1932 р.

Радянський Союз купує пшеницю 
для своїх військ поблизу Манчжурії

Передано телеграфом із головного бюро.
Лондон, 3 травня.

Російський уряд, який минулого року спричинив, шляхом 
експорту, зниження світових цін на пшеницю, гелер змушений, 
через поганий урожай на полях своєї країни, імпортувати пшеницю 
до своєї країни.

Учора за посеред ни швом радянської юртової організації було 
закуплено 35 000^0 000 гони канадської пшениці, яка має бути 
негайно перевезена морем з Ванкувера до Владивостока. Розгля
дається питання про подібні перевезення в дещо меншому обсязі 
зі Сполучених Штатів і Австралії.

Ці поставки здійснюються для забезпечення російської армії 
па кордоні з Манчжурією. Очевидно, постачання хлібом Сибіру з 
Америки та Австралії обходиться дешевше, ніж перевезення хліба 
з європейської Росії до Сибіру через Чорне море.

Збережено оригінальні заголовки та підзаголовки статей, а також курсив.
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Вчорашні закупівлі вплинули на ціни менше, ніж можна було 
чекати, хоч передбачають, Росія ще потребуватиме від 5 000 000 
до 10 000 000 бушелів збіжжя перед тим, як там зберуть новий 
урожай.63
The Christian Science Monitor (Boston). — 1932. — May 5.

№ 3 3 ’
П ’ятниця, 27 травня 1932 p.

Радянці збираються експортувати 
8 000 тонн збіжжя

Спеціально для “The Christian Science Monitor”. Рига, Латвія.

Ризькі корабельні брокери подали інформацію про те, що цього 
місяця радянці пошлють через Ригу два вантажні судна зі 
збіжжям (3 000 тонн і 5 000 тонн).

Цю інформацію розглядають як дуже важливу в світлі того, 
що радянці купують велику кількість збіжжя в Австралії і Канаді.

The Christian Science Monitor (Boston). — 1932. — May 27.

№ 34
Понеділок, 25 липня 1932 p.

Голод в Росії
Газета Керенського “Дні” на основі документів опублікувала 

статтю про голод в Україні. Як випливає з цієї статті, понад 
мільйон селян покинули свої оселі в пошуках роботи й хліба. 
Скрізь бігають зграї здичавілих собак, які нападають на дітей і 
дорослих. За повідомленням газети, біженці прямують до Москви, 
де ситуація стає дедалі неспокійнішою.

Figaro (Paris). — 1932. — 25 Juillet.
V
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№ 35

Неділя, 4 вересня 1932 р. 

Експорт радянського зерна різко впав

Протягом перших п’яти місяців з Радянського Союзу 
вивезено 749 828 тонн зерна порівняно 

з 1 410 7S1 тонною за той самий період 1931 р.
Москва, 3 вересня.

Радянський експорт пшениці та інших зернових різко впав про
тягом перших п’яти місяців 1932 р. Цей спад пояснюють головно 
спустошливою посухою 1931 р.

Щойно опубліковані цифри показують, що за цей період поточ
ного року Радянський Союз продав зарубіжним країнам 90 644 мет
ричні тонни пшениці за 3 031 000 карбованців порівняно з 
658 345 метричних тонн за 22 883 000 карбованців протягом 
перших п’яти місяців минулого року. Усіх видів збіжжя було 
продано 749 892 метричні тонни за 23 967 000 карбованців 
порівняно з 1 410 751 метричною тонною за :44 114 000 карбованців.

Якщо така пропорція збережеться й надалі, то експорт пшениці 
протягом поточного року становитиме близько однієї десятої 
порівняно з 1931 р., коли було продано 2 499 000 метричних тонн 
за 77 112 000 карбованців ^номінальна вартість карбованця стано
вить 50 центів).

Хоча існують труднощі зі збиранням зернових, цьогорічний 
урожай назагал непоганий. Але навряд чи рівень експорту збіжжя 
досягне рівня 1931 р. через уповільнені, як завжди, дії уряду.
The New York Times. — 1932. — September 4.
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№ 36
Субота, 10 грудня 1932 р. 

Радянські торгові повідомлення 

Імпорт і експорт падають
Повідомлення нашого кореспондента.
Москва, п’ятниця.

У радянській пресі опубліковано без коментарів ноту радянсь
кого уряду англійському урядові стосовно торговельної угоди.

Торговельні звіти за жовтень показують, що радянські експорт 
і імпорт значно знизилися. Порівняно із жовтнем минулого року 
експорт упав із 80 000 000 золотих карбованців до 50 000 000, а 
імпорт із 116 000 000 до 44 000 000. Дуже знизився експорт 
збіжжя: вартість пшениці, експортованої в серпні, вересні й жовтні 
становила 9 000 000 золотих карбованців порівняно з 40 000 000 зо
лотих карбованців за той самий період минулого року.

Радянський торговий баланс із Англією за перші десять 
місяців року понизився з 150 000 000 карбованців у 1931 р. до 
30 000 000 у 1932 р. Зниження експорту до Англії викликане 
головно зменшенням вивозу пшениці та бензину; збільшено 
імпорт з Англії машинного обладнання.
The Manchester Guardian. — 1932. — Desember 10.

№ 37
-  Середа, 8 лютого 1933 р.

Боротьба радянської влади із селянами 
Райони, занесені до чорних списків 

Весняна сівба в небезпеці
Повідомляє наш власний кореспондент.
Рига, 7 лютого.

Комуністична влада в Москві наказала запровадити систему 
чорних списків у всіх зернових районах Радянського Союзу.
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Згідно цієї системи, яка вибіркою застосовується то тут, то там 
протягом осені, в райони, занесені до чорних списків, вступають 
армійські підрозділи в супроводі спеціальних трибуналів, щоб 
карати як окремих осіб, так і населення в цілому. Підрозділи 
мають майже необмежену щодо покарання владу і здійснюють її 
за своїми інструкціями в окупованих селах, аби залякати сусідні 
райони.

Як повідомляють радянські джерела інформації, ці підрозділи 
ретельно виконують свої інструкції. Протягом окупації вони беруть 
заложників, а коли відступають, забирають деяких селян як “ворожі 
елементи” і вивозять їх “у віддалені і менш родючі райони” (здебіль
шого, до Архангельської області). Осінні чорні списки пов’язані 
переважно із вилученням у селян зерна.' Місце в нових списках 
посіли райони, які заявляють про свою неспроможність здати 
посівне зерно.

Щойно опубліковані списки охоплюють райони України, 
Поволжжя, Північного Кавказу, Уралу, Білорусі, територію 
Чорнозем’я. Щоб прискорити операції в Україні, Центральний 
комітет Комуністичної партії надав своєму секретареві Постишеву 
додатковий пост, а саме: призначив членом Політбюро ЦК КП(б)У 
з розширеними повноваженнями для здійснення реорганізації 
Української комуністичної партії, яка “виявилася нездатною 
виконати завдання колективізації сільського господарства і здачі 
державі зерна”. Чимало відповідальних партійних функціонерів в 
Україні втратили свої пости.

Тепер головним невідкладним завданням є підготовка до 
весняної сівби. Селяни скрізь заявляють, що в них немає насіння 
для сівби, а московські власті опублікували попередження про 
те, що такі заяви розглядатимуться як саботаж і служитимуть 
підставою для покарання їхніх авторів. За повідомленнями 
радянської преси, погана підготовка до сівби і жалюгідний стан 
сільськогосподарської техніки, почасти через недогляд, почасти 
через навмисне її псування, дають підстави для побоювань 
щодо наслідків тієї сівби, а теперішні настрої селянства пока
зують, що підготовчі заходи до сівби можна провести лише 
силоміць.
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Судячи з офіційних, часом суперечливих, повідомлень, цент
ральна влада втрачає голову. Серед комуністичних лідерів ростуть 
сумніви стосовно того, чи матиме успіх силоміць проведена сівба, 
але поки що ознак тероризму в сільськогосподарській політиці, 
про який оголосив Сталін минулого місяця, немає. 64
The Times (London). — 1933. — February 8.

№ 38
Травень 1933 p. 

Мелком Магтерідж 65

Війна Совєтів проти селян

З натхненним цинізмом, характерним для більшості його 
лозунгів, Ленін визначав революції як завоювання хліба. “Він 
зрозумів, -  пише М. Ролен у своїй славнозвісній книзі “Російська 
революція”, -  що революції не були питанням учення, а драмою 
голоду і що завоювання хліба визначало курс, диктувало тактику 
й накидало догми, залежно від епохи та умов”.

Боротьба за хліб у Росії прибрала тепер надзвичайно гострих 
форм. Усі інші питання відійшли на другий план. Це війна між 
урядом і селянами, і цьогорічна посівна кампанія стане, очевидно, 
вирішальною битвою. Після п’ятнадцяти років більшовицького 
правління велика територія з найродючішими землями, а саме 
Північний Кавказ, Україна, деякі райони Поволжжя, виявилися 
зовсім без хліба. Населення голодує в буквальному сенсі цього 
слова. Навіть у великих містах відчувається гостра нестача харчів, 
і з кожним днем ситуація дедалі погіршується. Земля занедбана, 
поросла бур’янами. Принаймні, 70 відсотків великої рогатої худоби 
й коней було зарізано на м’ясо або загинуло від нестачі кормів. 
Селянство скрізь ненавидить уряд і не вірить йому. Комуністична 
партія, використовуючи свою звичну зброю — істеричну пропа
ганду і брутальну силу — робить відчайдушні зусилля для 
збереження контролю над народом. Від успіху цих зусиль зале
жить майбутнє радянського режиму.
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Більшовики захопили владу головно завдяки тому, що віддали 
землю селянам; проте, внаслідок цього вони створили проблему, 
внутрішній конфлікт, який не тільки не зуміли усунути, а, навпаки, 
призвели до його загострення. їхні мрії та плани мали по суті 
урбаністичний характер і являли собою пролетарський великий 
бізнес. Здійснення цих планів та мрій було поставлено в залежність 
від діяльності робітничої аристократії, від її здатності, як і за 
царату, експлуатувати селянство, використовувати його, за 
словами Сталіна, як “резерв пролетаріату”. З другого боку, доти, 
доки селяни володіли землею і працювали на ній як незалежні 
власники, “резерв пролетаріату” реалізувати було важко, а забрати 
від них землю означало початок битви між радянським урядом і 
більшок) частиною населення країни. Інакше кажучи, радянський 
уряд змушений був вибирати між голодом і відмовою від своїх 
планів, між НЕПом (новою економічною політикою) і соціалізмом, 
між примиренням з індивідуалістичними інстинктами селян і 
побудовою нового соціального порядку в пустелі.

Його політика коливалася між однією альтернативою й другою. 
Це ще більше посилило незадоволення селян діями уряду. А ДПУ 
всіляко переслідувало селян-одноосібників, підозрюваних у тому, 
що вони ховали золото або валюту. Поступки чергувалися з рекві
зиціями; заклики вступати до колгоспів з метою краще будувати 
соціалізм змінювалися військовою окупацію сіл; за урочистими 
запевняннями в тому, що відтепер селянам буде дозволено вільно 
торгувати своїми продуктами, наступило “розкуркулення”. Внаслі
док цього віра в уряд була геть зруйнована, і виробництво радянсь
кого сільського господарства в цілому значно знизилося.

Усі знають, що після кронштадського заколоту Ленін капіту
лював перед селянами. Після цього настав період розквіту, коли 
під диктатурою пролетаріату навіть сам пролетаріат погладшав. 
Непмани розвинули свою підприємницьку діяльність, куркулі 
підвели голови, люди знову почали жартувати з євреїв, сподіваю
чись, що поганий сон наближається до кінця. Але цього не ста
лося. Уряд мав у запасі ще одну хитрість, жорстоку хитрість -  п’яти
річний план, виконання якого залежало від мобілізації “резервів 
пролетаріату”.
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Перші два роки виконання плану були дуже бурхливі. Дру
карські верстати випускали карбованці з подиву годною швид
кістю; було досягнуто угоди про кредити, про імпорт машинного 
обладнання; в країні було багато політичних в’язнів, які заготов
ляли ліс, і багато членів партії, що відповідали за заготівлю зерна, 
яке експортувалося за кордон, особливо до Англії. Таким чином 
заробляли досить валюти для оплати кредитів і високої заробітної 
платні іноземним фахівцям. Агенство “Інтурист” почало привозити 
гурти іноземних туристів, які з подивом і зі схваленням дивилися 
на новий світ, де всі працювали і де нові заводи й фабрики росли, 
як гриби після дощу. Особливо американцям подобалася тутешня 
атмосфера -  вона здавалася їм дуже близькою до їхньої домашньої 
атмосфери. Це був найбільший успіх з усіх великих бізнесів -  вели
кий соціалістичний бізнес: гангстерські методи господарювання і 
торговельні амбіції чудово узгоджувалися між собою і нагадували 
Середній Захід США. Усі казали, що це був цікавий експеримент. 
Навіть уряд, здавалося, на коротку, щасливу мить забув, що 
проблема завоювання хліба все ще не була розв’язана.

Лише на коротку мить. Невдовзі стало ясно, що треба щось 
робити з “резервом пролетаріату”, або давньою трудністю. Труд
ністю, з якою рано чи пізно стикався кожний революційний уряд. 
І щоб подолати її, запровадили колективізацію. Тисячі твердолобих 
комуністів послали в села, щоб умовити, а частіше, примусити 
селян вступити до колгоспів. З кількісного погляду, успіх був 
величезний. 80 відсотків землі і 60 відсотків селян було включено 
до колгоспів. Якби не Сталінове попередження проти “запаморо
чення від успіху”, ці відсотки були б іще вищі.

Більшовицький розум знайшов у колективізації досконале 
розв’язання своїх труднощів. Колгоспи мають функціонувати, як 
фабрики; селяни повинні читати газети і перетворитися на проле- 
таріїв; трактори мають замінити коней; виробництво сільсько
господарської продукції має плануватися так само, як і добуватися 
вугілля; “резерв пролетаріату”, як і сам пролетаріат, треба пере
творити на таку суспільну масу, якою легко могли б маніпулювати 
офіційна пропаганда і органи ДПУ, перетворити його на матеріал 
для побудови соціалізму. Це було схоже радше на мрії вікго-
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ріанських філантропів, незрозумілі й жахливі для кожного, хто 
мав навіть далекий зв’язок із землею, хоча приблизне уявлення 
про пори року, про труднощі сівби і радість від збирання врожаю. 
Але ці мрії здавалися цілком імовірними у задушливій кав’ярні 
чи кабінеті функціонерів.

Колективізація зазнала великої невдачі. Десять тисяч вірно
підданих комуністів довели свою пильність і дієвість на “кур
кульському фронті”, але виявилися цілком некомпетентними й 
корумпованими на “сільськогосподарському фронті”. Сільське 
господарство занепало зовсім. Минулого року уряд змушений був 
зменшити експорт зерна практично до нуля і, попри військові 
заходи в багатьох районах, виявився неспроможним зібрали дос
татньо харчових продуктів для того, щоб прогодувати міське насе
лення. Розстріли і депортації тисяч селян (так званих куркулів)* 
серед яких опинилися навіть деякі послані їм на допомогу агро
номи, не могли покращити становище після двох років некомпе
тентного господарювання. У цьому році почався голод; селяни 
обурені; поля не зорані, порослі бур’янами; повсюдно відчуваєт ься 
брак великої рогатої худоби й транспортних засобів; норма хліба 
в містах на душу населення зменшена до одного з половиною 
фунта і нічого більше, причому хліб видається тільки тим, хто 
працює, не беручи до уваги їхніх утриманців.

Колективізація призвела до значно більших змін, ніж будь- 
який інший із попередніх заходів радянського уряду щодо селян і 
їхнього способу життя. Тепер було б дуже важко, а то й узаг алі 
неможливо повернутися до НЕПу, бо треба було б знову пере
розподілити землю між селянами, а вони з їхніми теперішніми 
настроями неодмінно помстилися б урядові, поламали б його плани 
і, можливо, раз і назавжди позбавили б його влади. Тим то Сталій 
та інші вожді, підспівуючи йому як і завжди, оголосили, що 
колективізація стала великим успіхом у їхній політиці.

“Розвиваючи колективізацію сільського господарства, -  казав 
Сталін, -  ми зуміли втягнути всю масу селян у колгоспи, вселити 
в них упевненість і підняти їх на рівень середняків... Це велике 
Досягнення, товариші. Це таке досягнення, якого ще ніколи не 
знав світ, якого не знала жодна країна в світі”.
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Рідко траплялося, щоб правителі зверталися до свого зморе
ного голодом населення з такими брехливими словами; навіть 
французькі поміщики, радячи своїм голодним кріпакам їсти траву, 
виявляли більше усвідомлення реальностей голоду, ніж ці 
самозвані кликуни диктатури пролетаріату, що бездумно повто
рювали брехні один одного.'

Якими ж були справжні наміри уряду? Насамперед, уряд, попри 
свої гучні фрази, зробив одну досить значну (принаймні на папері) 
поступку селянам. Замість квоти, яка на практиці дорівнювала 
всій кількості виробленої продукції, що її треба було здати 
державі, селяни в майбутньому мали платити податок натурою, 
який теоретично не повинен був перевищувати одну третину 
виробленої продукції.66 Проте цифри, на основі яких встановили 
податок, виявляються за сучасної ситуації, безглуздо оптиміс
тичними. Виникли сумніви, чи дозволять врешті реал селянам 
вільно торгувати своєю продукцією після сплати натурального 
податку. За непідтвердженими даними, уряд має намір організу
вати “торгові комітети”, які скуповуватимуть продукцію по 
номінальних цінах і які матимуть пріоритет у закупівлі всього 
зерна на ринку.

Зрозуміло також, що ця остання фаза в завоюванні хліба 
супроводжується вибухом штучного ентузіазму й пропаганди. Під 
величезними заголовками газети сповіщають, що кожний 
колгоспник має стати заможним, а залишки куркулів та їхні агенти 
повинні бути знищені дощенту. Були організовані спеціальні 
конференції, на яких ретельно підібрані селяни палко аплодували 
промовам Сталіна, Ворошилова, Кагановича та інших. Оголосили 
про розкриття контрреволюційної організації, яка ставила собі за 
мету “підірвати економіку радянського сільського господарства і 
викликати голод”. У зв’язку з цим заарештували сімдесят п’ять 
колишніх білогвардійців і буржуа, більшість яких уже “призналися 
у скоєних злочинах”. З-поміж них тридцят ь п’ят ь було засуджено 
до страти, двадцять два -  до десяти років ув’язнення, вісімнад
цять -  до восьми років ув’язнення, звичайно ж, без відкритою 
суду.67 Фактично запровадили знову ті самі циркові номери, за 
допомогою яких вводили НЕП, плани,’ колективізацію.- З кожною
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новою появою цирк стає дедалі примарнішим, а дійсність, що 
приховується за ним, дедалі очевиднішою.

Дійсність, що приховується за цим цирком,— ДПУ й армія. 
Вони стежать за тим, щоб були засіяні відповідні площі землі цієї 
весни, а влітку щоб був зібраний належний урожай. У кожній 
машинно-тракторній станції, у кожному колгоспі, тобто по всій 
країні, були організовані ‘‘політичні відділи”, які повинні стежити 
за виконанням урядової сільськогосподарської політики. Нема 
більше на селі тисяч переконаних партійців та агрономів, зате є 
слухняні солдати га міліціонери, які, коли треба, поженуть селян 
в поле під рушницями, як вони звикли на Півночі ганяти політич
них в’язнів рубати ліс. Це важливий етап перетворення радянської 
країни на величезну централізовану рабовласницьку державу. За 
допомогою “політичних відділів” уряд сподівається придушити й 
поставит и під контроль селян так, як він придушив і пост авив під 
контроль робітників фабрик і заводів з тим, щоб мобілізувати 
“резерви пролетаріату”, як він уже зробив це із самим пролета
ріатом, щоб “спланувати” сільське господарство так, як він уже 
спланував промисловість.

Однак тут існує суттєва різниця, яку більшовики не добачають. 
І це показує обмеженість більшівицького розуму в його неспро
можності зрозуміти різницю між сільським господарством і 
промисловістю. В боротьбі між диктатурою пролетаріату і проле
таріатом перевага виявляється на боці першої, а в боротьбі між 
диктатурою пролетаріату і “резервом пролетаріату” перевага па 
боці останнього. Справді-бо, організація, скажімо, важкої промис
ловості являє собою дитячу гру порівняно з організацією вирощу
вання і збирання врожаю. До певної міри радянський уряд зумів 
організувати роботу важкої промисловості. Натомість, завоювання 
хліба виявилося для більшовиків проблемою дуже далекою від 
реалізації. До того ж треба мати на увазі ще й таке: коли біль
шовики захопили владу, селяни ставилися до них прихильно, а 
земля й худоба перебували в пристойному стані; натомість, тепер 
селяни ставляться до більшовиків вороже, а сільське господаре їжі 
перебуває в стані занепаду.

Під час моїх останніх відвідин Північного Кавказу та України
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я бачив таке, що можна назвати боротьбою між урядом і селянами. 
Бойовище було вилюднене й спустошене, як у будь-якій війні, і 
ширилося далі, воно простяглося на величезній частині країни. 
По один бік -  мільйони селян, голодних, часто опухлих від голоду, 
по другий бік -  солдати, працівники ДПУ, що виконують інструкції 
диктатури пролетаріату. Вони пройшли по країні як сарана, 
забираючи все їстивне. Вони розстріляли й депортували тисячі 
селян, іноді цілі села. Вони обернули найродючішу в світі землю 
на сумну пустелю. Завоювання хліба, як і завоювання слави, 
виявилося для них марною справою.

Тепер перед тими самими солдатами й працівниками ДПУ 
поставили завдання створити достаток і багатство з тієї пустелі. 
Якщо вони зуміють це зробити, то це буде рабство, порівняно з 
яким кріпацтво здаватиметься необмеженою свободою, а якщо не 
зуміють, то це означатиме, що рано чи пізно, і радше рано, а не 
пізно, кінець диктатурі пролетаріату.
The Fortnightly Review. — 1933. — May. — Vol. 39. — P. 558-564.

№ 39
Понеділок, 17 липня 1933 p.

Голод в УССР
Відень, 16 липня.

Газета “Reichspost” опублікувала сьогодні вранці звіт генераль
ного секретаря виконавчого комітету Конгресу національних 
меншин про сучасну ситуацію в Росії. Зі звіту випливає, що 
протягом останніх шести місяців від голоду померло близько 
десяти мільйонів душ. Голод набрав таких розмірів (остаточно 
ще не визначених) по-перше, внаслідок поганого врожаю 1932 р., 
а по-друге, внаслідок краху колективістської теорії радянського 
уряду.
Figaro (Paris). — 1933. — 17 Juillet.
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№ 4 0
Субота, 16 вересня 1933 р.

Нестача харчів у Росії
Повідомляє наш власний кореспонден .
Женева, 15 вересня.

Дев’ятий Конгрес національних меншин Європи, який приділяє 
особливу увагу проблемам національних меншин, відкрився учора 
в Берні. Представник російської меншини в Естонії подав дані з 
гідних довіри джерел про недостачу зерна в Росії, особливо на 
Півдні. Ця недостача набагато поважніша, сказав він, ніж вважали 
досі. Представник звернувся із закликом до Червоного Хреста 
опрацювати план порятунку мільйонів людей, яким загрожує 
голодна смерть. Новини про голод в Україні подала також пані 
Рудницька, українська депутатка Польського парламенту.
The Times (London). — 1933. — September 16.

' № 4 1
Понеділок, 18 вересня 1933 р.

Голод у Росії.
Схвильований заклик і гнівний протест

У суботу пополудні атмосфера в залі Державної ради мало 
чим відрізнялася від звичайної. На перший погляд здавалося, що 
“радниці” обговорюватимуть зі своїми колегами сильної статі 
справи Швейцарської конфедерації. Тим часом жінки, які зайняли 
місця в кріслах сенаторів, додаючи своїм убранням кольорових 
барв до монотонних чорних та сірих костюмів чоловіків, не були 
делегатками від кантонів. У цьому залі вони репрезентували 
різноманітні групи, які складали ІХ-ий з’їзд європейських народів.

Треба сказати, що хоч і вперше прозвучав один із жіночих 
голосів у Швейцарському сенаті, його дебют виявився і не без 
відповіді, і не без успіху. Пані М. Рудницька, представниця укра
їнської меншості в Польщі, яка разом із президентом з ’їзду
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М.Вільфаном і професором Курчинським викрила “ганьбу XX сто
річчя” — голод у Радянському Союзі, не обмежившись, як її 
колеги, схвильованими закликами до з’їзду про солідарність з 
народом України. Вона, жінка, не побоялася.затаврувати винуват
ців цієї катастрофи. Якщо люди помирають від голоду в Україні, 
багатющому краї, житнищ Європи, як її називали колись, то це 
тому, що радянські керівники того хочуть. Вони будують свій 
“новий економічний лад” на мільйонах трупів, а Європа байдуже 
спостерігає це масове вбивство, виправдовуючи свою бездіяльність 
небажанням втручатися у внутрішні справи іншої країни. Та чи 
знають уряди, що так уперто мовчать, що лише в Україні протягом 
останніх місяців загинуло двісті тисяч душ. А в цей час предс
тавник старої європейської демократії, яка написала на своєму 
прапорі слово “братерство”, їде в подорож до більшовицької Росії 
і оголошує своїм співвітчизникам, що зам усе йде добре, все йде 
до кращого в соціалістичному світі.68

Якщо з’їзд європейських народів хоче залишитися вірним своїм 
принципам, сказала українська делегатка, він повинен знайти 
мужність засудити таку незрозумілу позицію урядів європейських 
держав.

Цей зворушливий заклик до європейської солідарності всі 
зустріли бурхливими оплесками.

Gazette de I.ausannc.— 1933.— 18 Scptcmhrc.

N8 42
Понеділок, 16 жовтня 1933 p.

Голод.в Україні

Під сучасну пору одержано прохання про допомогу від 
українського уряду на вигнанні — допомогу проти голоду, що 
його організували радянці, які вивозять усе збіждея з цієї багатої 
країни для того, щоб роздобути гроші для виконання свого 
п'ятирічного плану.
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* * *

Але надамо слово О. Шульгину, який репрезентує Українську 
Народну Республіку: “Від часу окупації життя в Україні втратило 
всю свою принадливість. Та все ж попри одноманітність та 
грубість, його ще можна було терпіти. Тепер воно перетворилося 
на справжнісіньке пекло. П’ятирічний план, згідно з яким було 
збудовано стільки пречудових споруд, а серед них і широковідома, 
гребля, що викликала захват у мсьє Ерріо, виснажив країну. Щоб 
якось покрити такі шалені витрати, радянський уряд змушений 
був експортувати нафту і збіжжя. Північний Кавказ і Україна, як 
ви знаєте, мають дуже родючі землі. Але українські селяни ховали 
зерно. Щоб побороти цей “економічний саботаж”, радянська влада 
вдалася до звичного комуністичного способу -— до застосування 
сили. Селяни чинили опір — замість здавати худобу в колгосп, 
вони різали її. Сотнями тисяч їх депортували на примусові 
роботи.69 В Україну прислали сільськогосподарські машини, щоб 
замінити ними депортованих селян. Але ті, що залишилися, вже 
не мали відваги й охоти цілком віддаватися важкій праці в полі. 
З другого боку, земля вже була занедбана й виснажена і-тому 
втратила свою колишню вартість. . . І все ж врожаї були гарні.й 
достатні для того, щоб прогодувати все населення, якби комуністи 
не забирали в селян з року в рік дедалі більше зерна. На зиму 
1931-1932 рр. вони залишили селянам так мало зерна, що почався 
голод. Цей голод був жахливий і він мав підкорити українців. 
Цього ж року з небаченою жорстокістю у селян забрали майже 
все зерно, не залишивши нічого для сівби. Червона Армія 
окупувала поля, щоб ніхто не взяв жодного колоска, а того, хто 
наважувався на таке, безжалісно розстрілювали. Було експор
товано сорок мільйонів буасо збіжжя. ДПУ одержало свою частку 
зертта, і його солдати їли його, тоді як голодні селяни мусили 
їсти листя, гризти кору. Спалахнули епідемії70, і селяни помирали 
мільйонами. Ніколи ще наш народ не зазнавав таких страждань, 
навіть у 1921 р.”

— Як же міг так помилитися пан Ерріо, описуючи події в 
Україні?
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— Ви знаете про горезвісного Псггьомкіна, який, намагаючись 
показати Україну Катерині II в якнайкращому світлі, поспіхом 
понабудовував декоративних сіл у безлюдних місцевостях? Ми не 
стверджуємо, що радянці робили те саме. А все ж безперечним є 
той факт, що під час реквізицій деяких сіл не чіпали, не грабували, 
і саме ці села служили як об’єкти для демонстрації добробуту 
перед зарубіжними гістьми. Якби голод був спричинений поганим 
врожаєм, пан Ерріо, проїжджаючи Україною, не міг би не помітити 
загального зубожіння. Але голод, як ми казали, є наслідком 
поганого керування, і влада то тут, то там вберегла окремі оази 
від нього. Цим і пояснюється те, що французький державний діяч 
бачив чудові розкішні поля, які охороняли війська. Він хотів 
одержати інформацію. Він просив, щоб йому показали “поля, які 
найбільше постраждали”. Натомість, йому цинічно показували 
зразкові ділянки, призначені для туристів, і змусили захоплю
ватися побаченим. Він повинен був розкрити правду, побачити 
справжній стан речей і викрити брехню. Адже особи, які 
супроводжували його, бачили при дорозі вузли з пожитками, трупи 
померлих від голоду людей. Він повинен був здогадатися, що 
голод було ор ган ізовано , заплановано, що народ було принесено в 
жертву радянській містиці. Якби цей здогад спав йому на думку, 
він би викрив пропаганду злочинців.71

— Невже російський уряд не міг вжити ніяких заходів проти 
голоду? Чому вщ не звернувся до міжнародної громадськості по 
допомогу?

— Щоб не злякати тих, у кого він просив кредити. Він ствер
джував, що голод — то вигадка ворогів режиму. Така жорстокість 
схвилювала нас. Ми звернулися до Асамблеї і передали наше 
звернення в пресу.72 Якби преса належно ставилася до своїх 
обов’язків і описала нашу смертельну біду, радянський уряд мусив 
би відмовитися від винищення українців:

І щоб підтвердити ці слова пан Шульгин розкриває величезну 
теку з дивними конвертами, виготовленими з обгорткового паперу. 
Він бере кілька зворушливих листів і передає мені. В тих листах 
розпачливий крик людей, які перед смертю вирішили ризик
нути останніми днями свого життя, наважившись описати
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терористичний режим, що знищує їх, і звернутися до українців за 
кордоном по допомогу. '

Я дивуюся, бо нічого не розумію, що написано в тих листах, 
а мій перекладач пояснює мені, що український народ дуже 
відрізняється від російського народу і мовою, і традиціями, і 
ментальністю. Протягом усієї своєї історії український селянин 
був набагато цивілізованіший і розвинутіший, ніж російський 
мужик. Більшість землі в Україні належало дрібним власникам, 
які багато в чому схожі на французьких селян. Цим поясню
ється прагнення українських селян до незалежності, їхній страх 
перед колективізацією, прагнення України скинути радянське 
ярмо/4-*

Figaro (Paris). — 1933. — 16 Octobre.

№ 4 3
Неділя, 19 листопада 1933 р.

П’ятеро поранених унаслідок нападу комуністів 
на демонстрантів

Напад на українську демонстрацію між Вашингтонським 
парком і Шістдесят сьомою вулицею

Полісменів побито
Демонстрантів і охоронців побито пляшками. — 

Дев’ятьох нападників заарештовано

П’ятеро чоловік було поранено і дев’ятеро заарештовано під 
час вуличних сутичок, які тривали вчора вранці протягом двох 
годин, коли 500 комуністів напали на демострацію 8 000 українців 
між Вашингтонським парком і Центральним оперним театром на 
розі Шістдесят сьомої вулиці й Третьої авеню.

Три сотні полісменів, включаючи двадцятеро вершників, було 
викликано для того, щоб дати змогу демонстрантам пройти до

М  Підпис нерозбірливий.
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Оперного театру і провести там мирний мітинг, що його органі
зували українські організації Нью-Йорка та його околиць. Мітинг 
прийняв резолюцію, яка закликає президента Рузвельта поставити 
вимогу перед Радянським Союзом, щоб той припинив виморення 
голодом населення України. В резолюції стверджується, що 
нестача харчів в Україні -  це умисна акція московського уряду, 
мета якої за допомогою голоду зламати опір українських селян.

»
Перша сутичка у Вашингтонському парку

Учора о 10 годині ранку українці почали збиратися в південно- 
західній частині Вашингтонського парку, тоді як комуністи 
зібралися на захід від Вашингтонської арки, тобто в діагонально 
протилежних кінцях парку. Українці мали дозвіл на проведення 
демонстрації, а комуністи не мали.

Перша сутичка сталася в південному кінці парку. Виникла 
справжня бійка, у якій полісмена Едгара Денгама комуністи 
жорстоко побили руками й ногами. Полісмен Денгам затримав 
чоловіка, який назвав себе Доліа Мішне, віком 31 рік, випускника 
університету штату Колорадо, за звинуваченням у зловмисному 
нападі і за те, що він бив Денгама палицею по обличчю.

Коли українська демонстрація досягла Університетського 
парку і Дев’ятої вулиці, натовп комуністів, як свідчить поліція, 
напав на демонстрантів. Івана Бойчука, який ніс американського 
прапора, збили з ніг четверо чоловік. Вони били його пляшками 
з-під молока і сипали в очі червоний перець. За повідомленням 
поліції, нападники облили прапор мастилом з пляшок.

New York Times. — 1933. — November 19.
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№  4 4

Субота, 2 грудня 1933 р.

Мільйони страждають від голоду в Росії 
Кардинал Інніцер, архиепископ Віденський, 

звертається до допомогових о р г а н і з а ц і й

Відень, 2 грудня.

Кардинал Інніцер, архиепископ Віденський, у п’ятницю опублі
кував ще один заклик до світової громадськості вжити заходів, 
щоб полегшити становище “мільйонів людей, які страждають від 
голоду в Південній Росії”.

У своєму серпневому зверненні він сказав, що світ, виходячи з 
вічних законів гуманності, повинен започаткувати допомогову 
кампанію для того, аби врятувати мільйони від голоду й “жахів 
людоїдства, які його супроводжують”.

Московське міністерство закордонних прав заперечило факти, 
викладені в зверненні кардинала Інніцера, заявивши: “У Радянсь
кому Союзі немає людоїдства, як, між іншим, немає і кардина
лів”, -  і додало, що звіт кардинала -  “це чистісінька фабрикація”.

У п’ятницю кардинал Інніцер заявив також, що цьогорічний 
радянський урожай збіжжя нижчий, ніж минулорічний, що голод 
ще більше пошириться, і цієї зими становитиме величезну катаст
рофу. Він ще сказав, що найближчим часом скличе міжнародний 
конгрес допомогових організацій у Відні.

(Повідомлення з Москви в жовтні вказують на те, що гарний 
цьогорічний урожай дає підстави говорити про нормальне поста-, 
чання населення харчами.)
Winnipeg Free Press. — 1933. — December 2.
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№ 4 5
П’ятниця, 13 квітня 1934 р.

Покинуті оселі свідчать про бідування в Черкасі
Черкас, Україна.

Це село, розміщене за кілька кілометрів від шосейної дороги 
між Білою Церквою й Таращею, на південь від Києва, постраждало 
більше, ніж будь-який інший населений пункт, які я відвідав 
протягом минулої зими й весни.

Дуже багато хат у цьому селі стоять покинуті,' і майже всі 
селяни, з якими мені доводилося говорити, розповідали про 
померлих або в їхніх родинах, або серед своїх приятелів.' Молодий 
голова сільради Фіщенко, нещодавній солдат Червоної Армії, 
показав мені офіційні статистичні дані, які свідчать про масштаби 
лиха, яке спіткало село.

Із 2 072 жителя, що мешкали в селі минулого року, 634 
померло, а 480 покинули село. Минулого року в селі було всього 
одне весілля, а народилося всього шестеро дітей, з яких п’ятеро 
померло.
The Christian Science Monitor (Boston). — 1934. — April 13.

№ 4 6
Середа, 1 серпня 1934 p.

Голод у Росії
Редактору газета ‘Times” __

Шановний пане! Ми дуже стурбовані тими повідомленнями, 
які надходять до нас із найбільш надійних джерел щодо небезпеки 
поновлення голоду в Україні.

Ми прочитали промови Його світлості архиепископа Кентербе- 
рійського, лорда Чарнвуда і лорда Денбая, виголошені в палаті 
лордів минулої середи, і висловлюємо свій жаль з приводу того, 
що на пресу було вчинено тиск унаслідок тривожних подій за
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кордоном, а тому це важливе обговорення не було висвітлене 
належним чином, і громадська думка не одержала повної 
інформації.

Щодо суті цього питання, то тут треба наголосити на таких 
фактах.

Протягом 1933 р. в Росії померло від голоду щонайменше 
8 000 000 душ, а на Півдні, либонь, удвічі більше, що було 
спричинено спрямованою політикою самого радянського уряду. 
Тепер нібито в діях уряду виявляється більше турботи, щодо 
забезпечення селян у полі харчуванням, але на практиці виконання 
урядових наказів залежить від атмосфери, в якій вони вико
нуються і від енергії, з якою уряд робить кроки в цьому напрямку.

Ситуація тепер така, що християни, обізнані з ситуацією, і 
далі стежать за подіями в Україні з великою тривогою, чекаючи 
нової інформації.

Останнім часом радянський уряд, здається, бажає встановити 
тісніші й дружніші відносини з народами інших країн. У зв’язку з 
цим ми вважаємо своєчасним висловити наше глибоке занепо
коєння долею великого числа підданих цього уряду. Знаючи про 
найглибші почуття наших співгромадян, ми вважаємо за свій 
обов’язок відверто заявити, що їхнє ставлення до будь-якого 
іноземного уряду залежатиме від дій того уряду стосовно його 
підданих.

З повагою
Дж. Г. Рашброук, Президент Національної Ради Євангельських 

Вільних Церков.
В. Левіс Робертсон, Голова Федеральної Ради Євангельських 

Вільних Церков.
Memorial Holl, Farringdon Street F С 4.

The Times (London). — 1934. — August 1.

30 липня.





IV

Слухання на Комісії конгресу США 
та Міжнародній комісії з розслідування 

голоду 1932-1933 рр. в Україні





№№ 47-48

СЛУХАННЯ НА КОМІСІЇ 
КОНГРЕСУ СІЛА 

З РОЗСЛІДУВАННЯ ГОЛОДУ 
В УКРАЇНІ 1932-1933 рр.

8 жовтня 1986 р.

№ 47

Свідчення пані Варвари Діберт 73
і

У 1932-33 роках Київ здавався раєм для мешканців навко
лишніх сіл, яких радянський уряд позбавив усього, що вони мали. 
Тож не дивно, що деякі села повністю вимерли, за винятком тих 
селян, які ще мали сміливість і силу втекти. Були випадки, коли 
матері божеволіли і вбивали дитину, щоб прогодувати решту сім’ї. 
Отже, Київ наповнили тисячі селян. Багато з них, що ослабли, 
сиділи або лежали під будинками й тинами, і більшість з них вже 
ніколи не звелися на ноги. Міліціонери і комсомольці, мобілізовані 
спеціально з цією метою, їздили вантажівками по місту, збираючи 
померлих і ще живих, і відвозили їх кудись за межі міста. 
Особливо жахливо було дивитися на матерів, обличчя яких 
почорніли від голоду, і їхніх дітей, лиця яких позморщувалися, 
ніби печені яблука. Дітей, які вже не могли плакати, а лише 
скіглили, просячи їсти. їсти не було чого. Люди шукали 
порятунку, а знаходили смерть. Я бачила цих людей, коли ходила 
на роботу повз Сінний базар, на вулиці Підвальній, поблизу 
Золотих воріт, і на вулиці Володимирській.
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Ніхто в Києві не мав права пустити без дозволу переночувати 
навіть найближчих своїх родичів. Треба було йти до голови 
домового комітету, який ставив на довідці печатку і зазначав 
термін, протягом якого можно було перебувати у родичів. Біль
шості селян, особливо чоловікам і хлопцям, таку довідку дістати 
було нелегко. Самотнім жінкам і дівчатам щастило більше. Вони 
іноді влаштовувалися служницями й обслуговували високих 
партійнйх чиновників, вступаючи, завдяки цьому, до профспілок 
навіть без прописки. Пізніше їм навіть дозволяли відвідувати 
вечірні курси, а відтак і давали постійну роботу. На таку роботу 
влаштовувалися не тільки селянки, а й жінки з-поміж інтелігенції, 
яких не брали на роботу за фахом, бо їхніх чоловіків заарешту
вали як так званих класових ворогів народу, або через їхнє 
“непролетарське” походження. Я знаю чотири такі випадки серед 
моїх родичів, і моя тітка врятувала таким чином шістьох жінок, 
дві з яких уже опухли були від голоду.

Міські жителі намагалися за всяку ціну допомогти своїм 
родичам, що жили- на селі, але це було нелегко. Робітники й служ
бовці в Києві одержували продуктові картки, але пайки були такі 
мізерні, що деякі опухали з голоду і навіть помирали. Дістати 
вдосталь їжі могли тільки ті, хто мав доступ до так званих 
“закритих розподільчих пунктів”. Вони були забезпечені всім. Це 
були члени партійних та спеціальних органів, але навіть не всіх 
членів партії допускали до тих розподільників. Службовець 
одержував щодня 400 грамів хліба і ще 200 грамів на кожного 
утриманця. Робітники, що працювали на заводах, одержували 
500 грамів на день, а ті, що працювали на військових заводах, — 
800 грамів. Видавали також трохи пшона, цукру Й жиру. Сьогодні 
дехто може сказати, що, маючи щодня 400 грамів хліба, від голоду 
не помреш, але ж крім хліба ми маємо ще й інші продукти. 
А'тоді... Яка мати з’їсть свій хлібний пайок, бачачи голодні очі 
рідної дитини! 1933 року в Києві з’явився так званий “комерційний 
хліб” по два карбованці п’ятдесят копійок за кілограм. На чоловіка 
продавали не більше одного кілограма в день, і черги по той хліб 
були такі довгі, що не кожен міг вистояти в них. Міліція хапала 
селян із цих черг, садовила їх на машини і відвозила за місто.
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У цей час з’явився так званий т оргсін  (акронім від “торговля 
с иностранцами”). За золото в т оргсін і можна було купити різно
манітні види харчів та промислових товарів. Але звідки було взяти 
золота? Якось мій чоловік прийшов додому з довідкою і сказав, 
що тепер він може піти до т ор гсін у  і купити харчів. Коли я 
здивовано подивилася на нього, він розтулив рота, і я побачила в 
нього залізні коронки замість золотих.

Від самої революції в Києві було повно безпритульних дітей 
віком від шести до п’ятнадцяти років. Хоч уряд і відкрив сирітські 
будинки, проте число безпритульних дітей і далі зростало, 
особливо після початку розк уркул ення  і пізніше, коли спалахнув 
голод. Поблизу будинку, в якому я мешкала, стояла велика 
споруда. Уряд перетворив її у так званий “збірний пункт” для 
безпритульних дітей, яких виловлювали на вулицях і яких пізніше, 
після санітарного огляду, розсилали по сирітських будинках. 
Виходячи з дому, я часто бачила, як до тієї споруди під’їжджали 
вантажівки і як міліціонери вивантажували з них брудних, 
обідраних дітей. Біля входу стояв вартовий і нікому не дозволяв 
зайти всередину. Взимку 1932-33 рр. я часто бачила, як раннім 
ранком вони виносили на двір тіла напівголих дітей, наван
тажували їх на машини і покривали брудним брезентом. Ідучи аж 
До вулиці Артема, я чула, як гучномовці (у той час вони висіли 
на кожному розі) горланили про жахливі умови, в яких жили люди 
в капіталістичних країнах і як чудово вони живуть у нашій 
Соціалістичній Батьківщині.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings and Hearings 
of and before the Commission on the Ukraine Famine held in 1986 (далі — Investigation of the 
Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings...). — Washington, 1987. — 
P.73-74. • •
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Свідчення пана Святослава Караванського

Я пам’ятаю з дитинства, що від 1929 року, тобто від початку 
індустріалізації і колективізації, наша родина, як і все населення 
міста Одеси, страждала від нестачі харчів. Із крамниць зникли 
сметана, молоко, цукор і навіть хліб. Протягом 1929-30 рр. усе 
місто було переведено на карткову систему. Все населення поса
дили на пайки, які дедалі зменшувалися і взимку 1933 року я як 
утриманець одержував 200 грамів чорного хліба на день. Хліб був 
і досі залишається основним джерелом харчування населення 
СРСР. Для порівняння назву денну норму хліба радянського 
солдата. Солдати Радянської Армії одержували в той час один 
кілограм хліба на день. Усе місто Одеса жило на пайках, які були 
недостатні для нормального харчування, але які давали можли
вість не померти з голоду. На сільське населення карткова система 
не поширювалася, і юно гинуло. Селяни не могли одержати якоїсь 
допомоги від своїх родичів, що жили в містах, бо міське населення 
голодувало також. Варто наголосити, що великому голодові 
передувало закриття церков. Отже, організатори голоду взяли до 
уваги винятково важливу роль церкви під час таких національних 
лих, як голод. Відомо, що під час голоду в Україні 1921 року 
церкви допомогали людям, які голодували. Протягом 1932-33 рр. 
церкви не функціонували, а духовенство вислали в трудові табори, 
які по суті були таборами смерті.

Наша родина жила в центрі Одеси, і я ходив там до школи. Я 
ніколи не бачив людей, що терпіли від голоду в центрі Одеси, а 
на околиці я бачив таких дуже багато. Одеса була портом, її 
відвідували іноземні моряки та бізнесмени, і тому власті вживали 
заходів, щоб не допустити голодних селян до центру міста. Але 
всі в Одесі знали гро катастрофічну нестачу харчів на селі. Люди 
пухли від голоду і гинули. У школі, у якій я вчився, від вересня 
1932 до 1933 року вчитель казав нам, що кулаки (або куркулі) винні 
за всі тимчасові труднощі в радянській соціалістичній економіці.

Мій батько працював на одеській корабельні, і я чув від 
дорослих, що в порту стояло багато іноземних кораблів, чекаючи
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в черзі на завантаження зерном з одеськіх елеваторів. Мої батьки 
дивувалися, як можна було вивозити за кордон таку кількість 
продовольства тоді, коли сільське населення гинуло від голоду. 
Говорити на цю тему було небезпечно. Якщо учень говорив про 
це в школі, вчителі вважали, що на такі думки його наштовхують 
батьки, які відразу ж опинялися під підозрою. Отож мої батьки 
поводилися дуже обережно, і, розповідаючи мені про все це, 
попереджали не говорити на цю тему в школі і ніде не виказувати 
того, про що мовилося вдома.

Усе населення було стероризоване арештами та судами, які 
досягли своєї кульмінації в 1932-33 рр. У ті роки .в Одесі відкрили 
так звані т оргсіни . В т оргсінах  кожен міг купити за золото й іно
земну валюту харчі, які інакше можна було дістати тільки по 
картках. Багато людей, які мали маленькі золоті хрестики або 
обручки, несли їх до т оргсін ів. Якось моя мати теж пішла до 
т оргсіну. Вона повернулася з хлібиною, і звичайний будень пере
творився на свято для всієї родини. По Одесі ходили чутки, що 
людей заарештовують за торгівлю на базарі ковбасою з людського 
м’яса. Склалося навіть прислів’я про “застрелену ковбасу”. Такі 
звіти в газетах не публікували, газети знали тільки одне -  вихва
ляти мудрість комуністичної партії та великого вождя Сталіна.

У 1934 р. мій батько як службовець корабельні купив квиток 
і поїхав у подорож пароплавом до Батумі. Він бачив у Грузії багат о 
українських селян, які перебралися туди, бо гам не було нестачі 
харчів і голоду.

Голод в Україні закінчився, але ті, що вижили, намаг алися 
втекти з батьківщини. Я знаю, що в місцевих школах села Рохоша 
під Проскуровом (тепер місто Хмельницький) у 1940-41 навчаль
ному році не було жодного Тіершого класу через те, що народжу
ваність у 1933 році була близькою до нуля. У 1954-55 рр. у 
Військово-морських силах Радянського Союзу склалися значні 
труднощі в комплектуванні цього роду військ міцними військово
службовцями через низьку народжуваність в Україні 1933 року. 
Вимоги до здоров’я новобранців, які мали служити у флоті, були 
знижені, бо інакше неможливо було б набрати потрібну кількість 
матросів. Я одержав цю інформацію від колишнього офіцера-
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моряка, який відбував десятирічний термін ув’язнення в Мордовії. 
У 1970 році ми з дружиною познайомилися з жінкою в селі Таруса 
(Калузька область)74, яка розмовляла із сильним українським ак
центом. Вона сказала нам, що народилася поблизу Києва. 1933 року 
юна втекла з рідного села через голод і знайшла притулок у 
Тарусі, де пізніше одружилася й оселилася назавжди, уникнувши 
таким чином смерті, тоді як уся її родина померла з голоду.

Від часу революції більшість українського населення ставилося 
вороже до більшовицької окупації. Штучний голод посилив цю 
ворожість. Вважається, що половина всіх в’язнів ГУЛАГу були 
українцями. Пам’ять про голод була дуже сильна в середовищі 
українських дисидентів в 60-70 рр. Засновник Української Гель
сінської групи Микола Руденко написав поему про голод під 
назвою "Хрест" 75. Згадки про голод можна знайти у творах 
Василя Стуса, Олеся Бердника та інших.

КОНГРЕСМЕН ГЕРТЕЛ: Дуже дякую за ваше свідчення і всю 
вашу боротьбу за волю.

ПАН МАРЧИШИН: У мене є запитання, яке, здається, ще не 
ставилося. Який опір чинило українське селянство у відповідь на 
конфіскацію продовольства?

Настав голод, Радянський Союз здійснював його на рівні 
державної політики; отже мене цікавить, як населення проте
стувало проти такої політики?

ПАН КАРАВАНСЬКИЙ: Згідно з твердженнями радянської 
преси, деякі так звані кулаки, або куркулі, вбивали радянських 
керівників. Однак, якщо таке траплялося, то дуже рідко, бо цей 
голод був наслідком жахливих репресій протягом трьох років, 
починаючи з 1929 р.

Комуністи з Москви спрямовували так звану класову бороть
бу з метою нацьковування бідних селян на так званих багатих 
селян -  якщо селянин мав коня, він уже вважався багатим, він 
уже був кулак. Ця ситуація підготовлялася досить довго, уся 
економічна політика планувалася заздалегідь із метою розпочати 
колективізацію селян. Бо комуністична мафія в особі Леніна і 
Троцького повинна була б допомогти, але не допомогла сільському 
населенню після революції.
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І вони сказали про це, і люди відклали зброю і почали працю
вати на землі. Протягом п’яти років Комуністична партія зосе
редила свої зусилля на створенні своєї агентури серед селянства, 
а саме так званих комітетів незаможних селян. Це була агентура 
всередині селянства і діяла вона протягом десяти років, голод 
став кульмінацією тієї політики, яка була започаткована 1922 року, 
а її кінцем стала колективізація.

Протягом усього цього часу заарештовували й ув’язнювали 
під різноманітними приводами найнезалежніших, найстаранніших 
і найпрацьовитіших селян. Отже, населенню було стероризоване. 
Поодинокі випадки спротиву траплялися, але загальна ситуація 
була така, що серед населення панував страх, і комуністи утри
мували людей під своєю владою.

КОНГРЕСМЕН ГЕРТЕЛ: Протягом цього періоду був дуже 
великий опір, навіть повстання селян, озброєних серпами, але 
вогнепальної зброї було так мало, що селяни не могли боротися 
проти Радянської Армії. Цей опір тривав так довго і участь у ньому 
брало так багато людей, що комуністичне керівництво вдалося 
до штучного голоду проти населення. Доти воно вживало так 
багато заходів, які не приносили бажаних наслідків, що вирішило 
-вдатися нарешті до цієї найжахливішої акції.

ПАН КАРАВАНСЬКИЙ: У 1922 році опір по всій Україні 
проти дій властей був дуже сильним. Був він і в інших республіках, 
наприклад, у Туркестані, і тривав аж до 1924 року, і радянський 
уряд не міг упоратися з ним. Але протягом 1923-33 рр. опір, мені 
здається, було придушено.

Може я й помиляюся, бо не вірю радянським публікаціям, 
можливо, випадки опору траплялися, може такі випадки трапля
ються навіть тепер. Я був у концентраційному таборі, куди прибу
вали люди за дуже поширений злочин у Радянському Союзі -  
вбивство голови колгоспу.

Але це не означає, що все селянство виступало проти радянсь
кої влади. У деяких людей були якісь особисті причини для 
вбивства голови колгоспу.'Проте це не означає, що існував опір 
радянській владі в широких масштабах.

Однак, можливо, окремі виступи були, є свідчення про виступи
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цілих сіл. Але такі виступи були рідкісні, а їхні дії не були 
скоординовані.

КОНГРЕСМЕН ГЕРТЕЛ: Через те, що між ними не було 
зв’язку?

ПАН КАРАВАНСЬКИЙ: Так, через те, що між ними не було 
зв’язку.

КОНГРЕСМЕН ГЕРТЕЛ: Із вашого свідчення, з інших свідчень, 
які слухала Комісія, а також інформації, яку подав сьогодні 
доктор Конквест, ми можемо зробити висновок про 
широкомасштабний опір політиці радянської влади, яка, не маючи 
змоги зламати волю народу, вдалася до його фізичного винищення 
шляхом голоду.

ПАН КАРАВАНСЬКИЙ: Так, через те, що більшість селян не 
хотіли вступати до колгоспів. І тому протягом чотирьох років вони 
так чи інакше виступали проти них. Селян заарештовували, 
виселяли. Вони не хотіли йти до колгоспів.

Може, в деяких місцях і.були збройні повстання, але вони не 
були скоординовані.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings... — P.7&-81.

№ 4 9

СЛУХАННЯ НА КОМІСІЇ 
КОНГРЕСУ

26 жовтня 1986 p.

Свідчення пана Б.

Нещодавно більшість із нас дивилися фільм “Жнива роз
пачу”76. У цьому фільмі, здається, було згадано книгу Гроссмана77. 
Я вважаю, що ця книга має стати підручником для всіх шкіл. 
У цій книзі на основі фактів дано емоційний опис голоду в Україні. 
Все, що описано в цій книзі, я відчув на собі. Через те я хотів би, 
щоб зміст книги був продокументований нашою дискусією.

Навесні 1933 року я перебував у Києві. Я вчився на першому
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курсі інституту. Як правило, студенти вузів брали участь у сіль
ськогосподарських роботах. Нам казали, що на селі є труднощі в 
збиранні врожаю, і тому нам треба їхати на село й допомагати 
збирати врожай. Однієї робочої суботи (це був так званий 
“суботник”) нас повезли вантажівкою за місто: Ми прибули до 
безіменного села. Навколо не було ні душі. Нам наказали полоти 
буряки. На обід нам дали по мисці каши. Дали по дерев’яній ложці, 
щоб їсти ту кашу. Я запитав старшого на полі, чому від села, яке 
було зовсім близько, поширюється такий сморід. Старший відповів, 
що то деякі селяни збирають дикий часник на обід. Пізніше мені 
захотілося пити, а що води не було, то я без дозволу пішов до села. 
Там я побачив справді жахливу картину, точнісінько як описує 
Гроссман. Скрізь сиділи й лежали трупи. Вони розкладалися, і 
від нцх поширювався такий сморід, що я не міг його витримати. 
Пізніше я довідався, що це село називалося Катеринівка. Це все я 
бачив на власні очі.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings...— P.99-100.

№№ 50-53
СЛУХАННЯ НА КОМІСІЇ 

КОНГРЕСУ
7 листопада 1986 p.

№ 5 0

Свідчення пана Леоніда А. 
з Чикаго, Іллінойс

Дякую, сер.
Я американський громадянин, мешкаю в Чикаго. Народився 

10 листопада 1910 року в Києві. Мій батько служив у російській 
царській армії полковником. У 1917 році він брав участь у війсь
кових діях і додому вже не повернувся.

У 1921 році моя мати одружилася вдруге, і ми переїхали до
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села Благовіщенка78 Горностаївського району Херсонської області, 
неподалік від Каховки. Мій вітчим працював у своєму приватному 
господарстві до 1928 р.

Того ж таки 1928 року, коли мені було 18 років, я найнявся 
працювати на одне з приватних господарств. У той час уже існу
вали колгоспи. Я працював одне літо. Пізніше того селянина 
розкуркулили . \ .

Я пішов працювати до заповідника Асканія-Нова. Працював у 
зоопарку. Близько півроку доглядав тварин. Відтак був пастухом 
в Асканії-Новій. Там було близько 170 тисяч овець, які паслися в 
степу. Я пас овець півтора року. Після цього пішов працювати в 
колгосп трактористом. Через два роки став комбайнером.

У 1932 році одружився з Агафіею, яка працювала в колгоспі. 
Опісля я почав працювати водієм самоскида.

У 1932 р., незадовго перед зимою, людей посилали перебирати 
зерно. Урожай 1932 р. був дуже добрий і становив 37 центнерів з 
гектара. Зерно забрав уряд, не залишивши людям нічого.

Узимку 1932-33 рр. в селах по хатах ходили комнезамівці. Ними 
керували комуністи, прислані з районних центрів. Вони мали довгі 
прути і шукали сховане зерно. Вони обшукували хати й горища. 
Вони забирали останнє в людей: корів, коней, овець і кіз. Забирали 
все це і віддавали колгоспам. У колгоспах працювати було нікому, 
бо люди вимирали від голоду. Коні, корови також гинули від 
голоду. Колгоспи охороняла озброєна сторожа. Якщо хтось хотів 
щось узяти, його розстрілювали.

Навесні 1933 р. люди вже їли бур’яни, кору дерев і траву.
З радгоспу посилали трактори, щоб орати землю і сіяти пше

ницю. По всіх колгоспах людей, які ще могли ходити, посилали 
на роботу. Тих, що працювали на полі, обслуговувала кухня, так 
звана польова кухня. Люди їли в полі. Додому їм не дозволяли 
брати ніякої їжі.

Ранньою весною 1933 року великий го/юд охопив усі села. 
Залишати села було заборонено. Найхоробріші йшли до міста, щоб 
дістати поживу. Коли вони поверталися, міліція забирала в них 
усе, що їм пощастило роздобути. Люди почали помирати вздовж 
доріг або опухлі лежали вдома і там помирали.
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Були випадки, коли батьки їли померлих дітей. Таке було в 
селі Гаймани. Люди розповідали про це. Тих батьків заарешто
вували. В селі Косовка Сірогозького району батьки також варили 
м’ясо своїх дітей. їх заарештували також.

Я особисто бачив тих, що померли від голоду в селах Очай- 
мани79 (Іванівського району), Петрівка (Сірогозького району), 
Касівка (Сірогозького району), Задинівка (Сірогозького району) і 
в селі Верхні Сірогози^0.

Я бачив тіла тих, що померли від голоду. Вони були опухлі й 
дуже худі. Мене разом з іншими людьми посилали з радгоспу на 
вантажівці збирати мертві тіла. Входячи до хат, ми змушені були 
затуляти обличчя, бо сморід був неймовірний. У декого з нас були 
маски. Ці тіла ми кидали на машини, як снопи пшениці. Ми 
відвозили їх на поля, копали рови, кидали в них мертві тіла, 
поливали їх зверху вапном і засипали землею. У ровах було кілька 
шарів тіл, одне на одному. Я їздив самоскидом п’ять разів із села 
в поле, де вже викопали ями, в яких ховали людей. Кожного разу 
на машину вантажили від п’ятнадцяти до двадцяти тіл. Були й 
візники, що їздили по селах кіньми, збирали людей і ховали їх.

Були в селах і люди, які вижили. Це ті, що були здатні 
працювати і могли харчуватися з польових кухонь. Ті кухні були 
схожі на військові кухні.

У селі Янівка я не бачив жодної живої душі.
Село Каїра81 посграждало менше, бо воно містилося поблизу 

Дніпра. Люди, неподалік від Дніпра, страждали менше завдяки 
тому, і^о вони ловили рибу ногами і ось так виживали. Такими 
селами були: Гапатиха, Сомова, Каховка, Нова Каховка, Копані й 
Берислав. Тут від голоду помирали менше. Далі від Дніпра поми
рали більше. Казали, що люди гинули від Мелітополя до Дніпро
петровська і від П’ятихаток до Києва. —

У тих місцях, де я перебував, мені доводилося чути про опір 
голодного населення комуністичному режимові. Кожного, хтб 
висловлювався відверто, заарештовували. Інформатори були скрізь. 
Люди говорили пошепки про мільйони, що голодували. Директор 
радгоспу також говорив про це. Він був освіченою особою і повсяк
час допомагав людям. Агроном Яків Михайлович Яромен теж
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допомагав людям, що голодували. Голова політичного відділу рад
госпу в Доренбурзі (тепер Чкалове), де я працював, був єврей -  Мойсей 
Пилипович Портір. Він також допомагав українцям і робітникам.

Брат моєї дружини Іван Хомович Черкас помер від голоду в 
селі Торгаївка Нижня. Його дружина й двоє дітей померли також.

В усіх сусідніх радгоспах голоду не було, бо ті, хто працював 
у радгоспі, вважався державним працівником, і держава повинна 
була платити йому за роботу. А колгоспи розглядалися як 
приватна власність селян, і держава нічого не була винна тим, 
хто працював у них. Отже, в колгоспах панувала смерть після 
того, як держава забрала в людей усе, не рахуючись із жахливими 
наслідками своїхчдій.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings... — 
P.131-132.

№ 51

Свідчення пані Галини Б. 
з Палатайну, Іллінойс

Я народилася поблизу Чернігова в селі Муравейка Куликівсь- 
кого району82, за 60 миль від Чорнобиля. Коли мені було 8 років, 
мій батько помер від сухот на 28-ому році свого молодого життя. 
Мати залишилася вдовою з двома малими дітьми. Сестрі було 6 ро
ків. Наше господарство було невелике, але все ж хтось мусив 
працювати на ньому. Ми з сестрою ходили до школи, а після 
школи допомагали матері, бо бачили її розпачливе становище. Це 
правда, що спочатку ми не голодували і мали сякий-такий одяг 
до 1929 року. Цей рік був задуманий московськими загарбниками 
як початок смерті і довгих років страждань для української нації.

У 1929 році почалася колективізація. Вона почалася з приїздом 
вишколених агітаторів з Росії; вони скликали збори по хатах і 
погрожували людям, щоб ті вступали до колгоспів: “Якщо не 
вступите до колгоспу, то втратите все”. Агітатор, який органі
зовував колгосп, був директором школи. Його звали Ніколай 
Густов. Він скликав 7 родин, що жили на одній вулиці до котроїсь
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із хат на збори. Я пам’ятаю його перші слова: “Ви житимете 
набагато краще в колгоспі, ніж тепер, а особливо ти, вдово, -  казав 
він, вказуючи пальцем на мою матір. -  Ви не будете так важко 
працювати, ви житимете без турбот. Не треба буде навіть пекти 
хліб, бо машини всю роботу робитимуть за нас”. І бідні люди 
вірили цій брехні і вступали до колгоспу. Спочатку самі лише 
бідняки вступили до колгоспу. Заможні і середняки не вступили; 
вони не написали заяв. Перед агітаторами постала проблема. Вони 
почали складати списки і висувати звинувачення, але без жод
ного суду й слухання вони почали висилати людей на Сибір або в 
Росію. Ті люди більше не повернулися. Решта селян була пере
лякана до смерті і записалася в колгоспи, бо боялася вигнання в 
Сибір. Це тривало два роки.

Настав 1931 рік, почалися колгоспні роботи, створили бригади, 
призначили бригадирів, але працювати було нікому. Збирали те, 
що було посіяно і посаджено, і всіх, включаючи й малих дітей, 
виганяли на поля. Школи були закриті аж до зими. Але ця важка 
праця добробуту селянам не принесла. Все забирали для плану, 
людей навіть звинувачували в ледарстві і змушували надолужувати 
план, що його не виконав колгосп. Усі ми тоді згадали слова 
агітатора Густова: “Ви не будете пекти хліба!” Пекли тільки ті, 
в кого були якісь припаси, а решта жила лише згадками 
Український хліб споживали російські загарбники, які виривали 
його з рота бідного українського селянина. У такій спосіб Москва 
готувала смертельний голод 1933 року.

Сільске начальство і пропагандисти почали щороку підвищу
вати плани, вони казали, що ми повинні виробляти все більше і 
більше, аби надолужити минулі втрати. Моя мати знала, що 
становище погіршуватиметься і ми не матимемо достатньо їжі і 
ні за що буде її купити.

У колгоспі ми не одержували практично нічого, усе вивозили, 
і становище стало неймовірно важким. Цілу зиму ми трималися, 

■ але навесні, в березні, хата вже була порожня, жодної скибки 
хліба, жодної картоплини. Мені було тоді 12 років, а моїй 
сестрі -  10. Ми з сестрою бачили і розуміли весь цей жах і горе, 
ми відчували біль нашої голодної матері. Щоб допомогти їй, ми
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вирішили йти й шукати чогось їстивного. Ми дізналися, що люди 
копали якесь коріння. Було мокро й холодно, але ми якось нако
пали того коріння, принесли додому, висушили його і спекли 
“хліба”. Він був дуже гіркий, але ми їли його. Мати бачила, що 
становище стало безнадійним, бачила групи, які звозили на 
цвинтар, і, взявши свої золоті сережки, що їх колись подарував їй 
батько, пішла на базар. Вона обміняла їх у єврейського торгівця, 
якого звали Гершко Ларін, і одержала за них 10 фунтів борошна. 
Вона намагалася витрачати його якомога довше, додаючи до нього 
висівки, які призначалися для свиней, вона змішувала його з 
кореневим борошном і пекла “пиріжки”, які ми їли раз на день і 
так жили. Ці пиріжки були дуже гіркі, але нічого іншого ми не 
мали.

Мати виносила до міста все: вишивки, рушники, скатертини. 
Вона віддавала їх практично задарма, щоб якось дотриматися до 
нового врожаю. У червні 1933 року село було в сум’ятті, люди 
плакали й посилали прокльони, вони лежали вздовж тинів, але 
ніхто не звертав на них уваги, думаючи про те, що завтра настане 
його черга. Люди вимирали майже щодня. Не було ні священика, 
ні відправ, не було кому навіть прийти й подивитися на все це. 
Родина, що ще залишалася живою, сама копала могили, обгортала 
тіло простирадлом і кидала його в яму. Тих, хто ще був здоровий, 
московські посіпаки гнали на роботу і верещали, що ми повинні 
виконати план: “Здохніть, але врятуйте Росію!”

Ми з сестрою і матір’ю боролися за своє життя. Але як? 
Вирішили збирати квіти конюшини, сушити їх, далі подрібнювати 
і варити або пекти. Ті, хто створював колгоспи, їли досхочу. 
Наприклад, чоловік нашої сусідки був одним з тих, що не платили 
людям за роботу; він крав, і його родина мала їжу. Я пам’ятаю, 
як одного разу та сусідка зайшла до нас і побачила в мене на шиї 
коралове намисто. Вона запропонувала віддати їй намисто за хліб. 
Я не хотіла розлучатися з намистом, але була рада обміняти його, 
бо хотіла їсти. Вона дала нам трохи борошна — скільки, я вже не 
пам’ятаю. Її звали Клита. Вона ще жива, їй 92 роки.

Брат Клити був одружений і мав двоє дітей. Його дружина 
намагалася врятувати дітей і не могла нічого дати їсти своєму
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чоловікові. Він уже опух і пішов до своєї сестри Клити просити 
їсти, бо не міг далі триматися, але вона сказала: “У мене немає 
нічого для тебе, забирайся геть із моєї хати!” Він пішов і помер 
тієї самої ночі.

Інша родина, що жила трохи далі від нас, складалася з трьох 
осіб: матері і двох синів. Мати одного вечора померла, а сини, 
вже опухлі, втратили гегь розум, почали відрізати від неї шматки, 
смажити їх і їсти. Але це їх не врятувало, і протягом тижня обидва 
померли.

У цей час ми надоювали трохи молока від нашої корови, і це 
молоко врятувало нас. У липні мати почала потроху збирати 
городину з нашої ділянки. Ми посіяли були трохи ячменю, і мати 
щоразу жала його, розтирала і варила кашу. Ця каша і молоко 
врятували нас.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings... — 
P.124-126.

№ 52
Свідчення пана Л.Касіяна 

з Чикаго, Іллінойс

Я народився 28 грудня 1907 р. в селі Ганівка Верхньодніп
ровського району83. У 1929.р. мене вислали разом з усією родиною 
з України до Вологодської області в Росію, а пізніше повезли 
потягом далі на північ у дикі місця пиляти ліс і будувати житла. 
Наша родина складалася із семи душ. Нас примусово виселили з 
наших домівок під час ліквідації класу куркулів, які не приймали 
колективізацію. У них забрали все. Наприкінці 1930 р., після трьох 
спроб, мені пощастило втекти і знайти роботу в місті Крама
торську, де я жив у 1932-1933 рр.

Я сам бачив людей, опухлих від голоду, і тих, що помирали 
від голоду. У той час робітники, що працювали на будівництві, 
одержували картки на харчі, головно, на хліб. Робітники одер
жували 800 грамів, і лише діти та ті з батьків, що працювали, 
одержували м'ясо, десь б» пя кілограма на місяць, якщо їм щастило.
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Пригадую один випадок, коли до Краматорська приїхала одна 
жінка в 1933 р. і її взяли на роботу, вона збожеволіла і почала 
кричати, що з’їла своїх двох дітей. Міліція забрала її.

У 1933 р в селах за 40-50 кілометрів від Краматорська було 
дуже мало пюдей, особливо чоловіків. Коли надійшла пора зби
рати врожай, наприкінці червня і в липні, робити це було нікому. 
Через те багатьох робітників і будівельників послали збирати 
зерно, і за це їм добре платили зерном пшениці, жита й медом. У 
1932-1933 рр. було майже неможливо купити хліба. За два 
кілограми хліба треба було платити 40 карбованців, а робітник 
одержував тоді 150-170 карбованців за місяць.

їздити шляхом можна було тільки маючи спеціальні доку
менти. Посилати посилки з Росії в Україну й з України в Росію 
заборонялося.

З Харкова до Курська через російський кордон недалеко, 
усього 150-200 кілометрів; там, у Росії, трикілограмові хлібини 
можна було вільно купити по 3 карбованці. Це доводить, що 7 міль
йонів українців було штучно винищено за допомогою голоду.

Мій брат Павло, якому було всього 14 років, у 1931 р. утік із 
Соловецьких островів, але його спіймали й ув’язнили в Дніпро
петровську ще на три роки. Звільнили його в 1935 р. і поселили в 
Краматорську. Він розказував мені, що в 1933 р. в Соловецькому 
таборі 37 осіб відбували покарання за людоїдство.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings...— P.129-130.

№ 53

Свідчення пана Валентина Кохна

Вельмишановні гості, пані і панове!
Мене звати Валентин Кохно. Я належу до Української Церкви. 

Мій батько був дуже активний і фактично був одним із органі
заторів Церкви після революції 1917 р.84

Докторе, я забув ваше прізвище.
(ДОКТОР САМІЛЕНКО-ЦВЄТКОВ: Саміленко-Цвстков).
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Доктор Саміленко вчора зайшов до мене додому, а це ж дуже 
й дуже мало часу, щоб дати таке свідчення й розказати про все 
те, що я бачив за своє життя в Радянському Союзі від мого наро
дження до 1943 р. Неможливо за пару годин, знаете, пояснити і 
засвідчити все те, як особисто моя сім’я була переслідувана біль
шовиками, а, особливо, я сам, мій брат і моя сестра, бо ми були 
дітьми ворогів народу. У той час релігія була, казали вони, неначе 
опій для народу. Діти куркулів і українських священиків, ми були 
для йих однакові, зазнавали найжорстокіших переслідувань.

У той час, коли мій батько був священиком у селі, те село 
було дуже-дуже велике. Там була лише одна церква, чудова 
церква. Вже восени 1931 р. туди прислали комісарів, одного 
росіянина й ще одного іншої національності. І ось тоді-то воно й 
почалося. Я чув про дещо, знаєте, від інших свідків, коли був у 
селі Городецьке. Почалося все те наприкінці 31 року. Але в 
основному, знаєте, я все бачив сам, що робилося в тих місцях, 
особливо в селі Городецьке, яке розміщене в Уманському 
районі85.

Москва прислала двох представників, одного росіянина й 
одного іншої національності, і вони заходилися організовувати гак 
званий комітет незаможних селян — комнезам. Коли стало ясно, 
що почався голод, число ком незам ів  у селі збільшилося. Ті 
ком незам и  складалися із найзлочинніших елементів місцевого 
населення. Це були або ледацюги, або злочинці, що не хотіли 
нічого робити, а лише крали й були найвідоміші злочинці в цілому 
селі. Отож попервах їх було небагато, але вже наприкінці 1931 р. 
і далі, я пам’ятаю, що мої батько й мати казали мені, що їх було 
понад десять. Одне, що я можу підкреслити: па початку голоду 
провідну верству села заарештовували й знищували; наприклад, 
українських учителів, диригента церковног о хору і всіх тих, кого 
вони називали “інт ел ігенц ією ”. І були великі гоніння на церкву. 
Заарештували священика, а мого батька заарештовували сім разів. 
Його тримали в холодній воді у льоху, щоб він зрікся релігії і 
виїхав, бо вони хотіли позбутися його в селі Городецьке. Але це 
ж ясно, що мій батько страждав, і я можу посвідчити, шо таке 
йому судилося через таємну діяльність.
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Увечері вони оточили все село. Спочатку пограбували куркулів 
і вивезли їх. Тоді, коли залишився тільки “середній клас”, вони 
почали забирати в них зерно й харчі. А пізніше, цього я не забуду, 
скільки житиму, вони почали їздити двома підводами, на кожній 
з яких було від восьми до дванадцяти душ. Усі вони були 
комнезам івці. Вони їздили, звісивши ноги з підводи, і з рушниць, 
від двору до двору, вбивали собак. Убивши всіх собак, вони почали 
забирати харчі. Вони забирали все зерно, худобу, геть усе. Вони 
ходили від хати до хати, від клуні до клуні. У них було навіть 
спеціальне причандалля, щоб перевірній, чи не заховали люди 
зерно й інші харчі під землею.

Тоді настала зима, і в моему класі було приблизно тридцятеро 
учнів. Почався голод. Була зима. Люди почали вмирати, а най
більша ірагедія сталася навесні. Я був свідком, що товариші з 
мого класу, коли вже стало тепло наприкінці квітня і на початку 
іравня, коли ми виходили на вулицю або на луї гратися, я бачив 
на власні очі, що ті, які були худі взимку, тепер опухли, що вони 
стікали водою так, що важко було будь-кого впізнати. їхня шкіра 
іріскалася на нотах, бо водяний тиск був великий, іріскалася саме 
в тому місці, де Ісус Христос був прибитий до хреста, і витікала 
разом із кров’ю. Через іридцять-сорок п’ять хвилин він падав і 
помирав.

Я хотів би повернутися до тих злочинців. Коли мій баїько 
переїхав до села Городецького, то там було дуже важко знай і и 
помешкання. Одна бідна сім’я прийняла нас до своєї хати, в якій 
було дві кімнати п . іни. Ми жили в одній кімнаті. Та сім’я мала 
сина. Йото знали в селі як злодія. Він узагалі не працював. Він 
пив. Удень він спав, а вночі йшов кудись.

Були такі випадки. Коли мій батько був у церкві, а м а т  
диригувала хором, якось, коли я прийшов додому із школи, ю  
побачив, як він виходив із нашої кімнати, несучи харчі іа інші 
речі. Насамперед, він поліс до своєї кімнати. Я кажу про це для 
того, щоб показати, які елементи використовували більшовики, 
виконуючи свої програми. Далі. Я бачив, коли більшісіь куркулів 
викинули з їхніх осель і вивезли на Сибір. Гадаю, що це було 
тоді, коли діти були дуже бідні, а зима сувора. Звичайно, знаєіе.
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діти починали плакати вдома. У цей час батьки кидалися захищати 
їх, намагалися заспокоїти, але здебільшого це приводило до 
протилежного. Вони намагалися відділити дітей від батьків, а 
батьки тих дітей опиралися. Спочатку вони забрали мале дитя. Я 
бачив, як вони кинули його в сніг. Тоді мати, знаєте, спробувала 
схопити його. Нарешті вони забрали все../ “4 через пару годин вони 
зникли з села.

Тоді вони почали полювати на “середній клас”. Я бачив того 
Левка. Біля церкви було пасовисько. Я побачив процесію ком не
зам івців, які вели під пістолем того Левка, а до його шиї була 
прив’язана коров’яча голова. І з тієї голови крапала кров. Це було 
жахливо. Вони зібрали все село і казали, що це куркуль, ворог 
народу та інші звинувачення, що він зарізав корову, щоб не здати 
її колгоспу, отож, вони служили людям. Знаєте, він не хотів 
віддавати свою останню корову. Особливо у той час корова була 
дуже важливим джерелом прожиття, бо вона давала молоко для 
дітей і для приготування сиру. І саме в той час він мав лише одну 
корову. Нарешті більшовик сказав йому: “Ти повинен добровільно 
віддати нам корову”. Він відповів: “Це моє єдине джерело життя”. 
Він нарешті вирішив зарізати корову, щоб використати м’ясо, і це 
було видовище, щоб показати всьому селу, що станеться, що за 
це буде кожному.

Навесні 1932 р. майже дві третини села померли від голоду. 
Наша сім’я врятувалася лише тому, що навесні 1932 р. ми всі 
опухли, мій брат, сестра і батько. Я також, бо я був рухливіший, 
і щоранку мати будила мене, бо я був, порівняно з братом і сестрою, 
міцніший, і ми брали лопату і йшли, знаєте, подалі від хати, на 
один город, де вся сім’я вже цілковито вимерла. Земля була ще 
під снігом, було ще холодно, і земля ще була мерзла на три-чотири 
фути, але ми копали її і знаходили кілька картоплин, чи морквин, 
чи буряків. З цього й складалася наша їжа, і отак ми вижили.

Ще однією причиною, чому ми вижили, було те, що мої батьки 
вирішили вижити, бо в той час вважалося за тяжкий гріх обмі
нювати сімейні коштовності на їжу, а головно тому, що мій батько

(ш) Далі зміст незрозумілий.
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був священиком, щороку вони приходили конфіскувати, забрали 
їхні обручки, персні з материної руки й з батькової руки, а історія 
нашої сім’ї налічує, ми знаємо тепер, 300 років. Мій батько мав 
від своїх дідів кишеньковий годинник, і той годинник був золотий. 
Зрештою мій батько пережив голод 1921 р. і лише чудом зали
шився живий. Він схазав, що ми повинні йижити з дітьми. Маги 
взяла годинника, каблучки. Батько сказав матері: “Іди в Умань 
до архиепископа, який вінчав нас. Він допоможе тобі, бо ти 
одягнена по-міському. Може, він дасть тобі документа, і годі ти 
поїдеш у Москву”. У кожному місті контроль був дуже суворий. 
Батько згодився на поїздку, але маги залишалася все ще в Україні. 
Вона вирішила спробувати дістатися до Москви, бо там було 
безпечніше і легше можна було добули харчів. їй пощастило 
дістатися до Москви. Вона обміняла золото на харчі. Вона продала 
свої коштовності за зерно й маргарин. Якби мати не повернулася, 
мій брат за день-два помер би. Вона приїхала в критичний час, 
коли мій брат зовсім опух. Поопухали також батько, сестра і я. 
Ось так ми й вижили.

Після 1933 р., хоча наша сім’я й вижила, багато людей було 
заарештовано. Вони тиснули на мого батька, бо він користувався 
великим авторитетом, вимагали, щоб він покинув служити в церкві 
і зробив заяву по радіо й в пресі, що релігія — це опій для народу. 
В Російській церкві знайшлося багато священиків, які робили такі 
заяви, але, на відміну від цього, в Українській православній церкві 
таких осіб було дуже мало. Деякі українські священики справді 
покидали службу в церкві і робили такі заяви, але порівняно із 
заявами членів російської церви і деяких інших церков у нашій 
Українській церкві такі заяви священиків були м’які. Мій батько 
вже був псаломщиком у тому селі Городецьке. Для мого батька 
не було церкви, і він написав листа архиєпископові, який стояв на 
чолі собору святої Софії. Архиепископ був батьковим приятелем 
і в той час служив у соборі святої Софії і був заарештований. Бат ька 
перевели до Софійського собору, але тимчасово, на дару місяців, 
після чого він мав їхати до Харкова. У той час і до 1934 р. нашою 
сюлицею був Харков, і батьків приятель, який висунув його на 
священство після архиепископа Костянтина Малюшкевича, взяв
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його до столиці -  Харкова, і в Харкові ми побачили іншу родину, 
яка первісно започаткувалася в Україні.

Ми переїхали до Харкова в 1932 р., а саме в червні. Уже восени 
сталася подібна ситуація і подібна процедура до того, -що було в 
селі Городецьке. А що це була столиця, то вони поводилися трохи 
обережніше, бо зважали на консульства західних країн. Але 
контролювати ціле місто було важко, і люди із сіл ішли до міста 
купити хліба. Я бачив це, коли стояв у черзі близько першої- 
години ночі, щоб бути першим, бо, хоч я був дитиною, батьки 
посилали мене по хліб. Я був з матір’ю. Батько боявся. Мені було 
легше прошмигнути до дверей крамниці. Продавщиця, побачивши 
дитину, сказала: “Ви можете купити лише один кілограм”. Черга 
була неймовірно довга. Один чоловік ходив уздовж черги, знаєте, 
вишукував у ній селян, і відразу ж їх заарештовували і вивозили 
з міста. Якось уранці я йшов до школи і пройшов, може, з 
півкварталу, коли побачив жінку, що сиділа на тротуарі, 
обпершись об стіну будинка, і немовлятко місяців зо два. Від так, 
коли люди звернули на це увагу, жінка все ще сиділа, а немовля 
силкувалося дотягнутися до її грудей, але вона вже була мертва. 
Я запитав батька й матір, що буде з дитиною, а тоді, знаєте, 
відвернувся. Через дві-три хвилини дитину забрали. Пізттіше я чув 
від своїх батьків і від харків’ян, що малих дітей забирали і 
виховували у більшовицькому дусі.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings..t —  P I 18—121
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Свідчення пані Тетяни Кардиналовської 
з Ен Арбор, Мічіган

У 1932 р. я жила в Харкові. Раптом по місту почали поши
рюватися чутки, що в сільській місцевості в Україні люди голо
дують. Офіційних підтверджень цих слухів не було, газетних 
повідомлень з цього приводу не було також. Невдовзі після цього 
до міста почали проникати селяни. Вони приходили поодинці, а 
не групами чи сім’ями.

Здебільшого це були молоді матері з немовлятами або малими 
дітьми. Іноді можна було бачит и хлопців-підлііків. Я дуже часто 
спостерігала, як маги, прийшовши до міста, шукала людну вулицю. 
Вона розстеляла на тротуарі хустку, садовила на ній дитину і 
йшла. Подеколи вона відходила не далі, як до рогу вулиці, 
спинялася там і спостерігала, чи не забере хто-небудь її дитину. 
Охочих не було.

Через деякий час вона поверталася, забирала дитину, йшла до 
іншою рогу вулиці і знову робила те саме. Я ніколи не бачила, 
щоб хтось підбирав дітей. Попервах, прогягом перших двох-трьох 
місяців, це були поодинокі випадки, але пост упово вони част ішали, 
аж поки перетворилися на сталий погік голодних селян, що йшли 
в місто.

Діти й матері почали помирати першими. Померлих і тих, що 
помирали, накладали на спеціальні вантажівки, які регулярно 
їздили вулицями міста. Вантажівки вивозили їх за місто до 
спеціальних сараїв, які викопували роль збірних пунктів.

Тих, що ще жили, просто залишали помират и. На цих пунктах 
не було ні медичної опіки, ні їжи. Мешканці міста знали про це. 
але селяни не знали. Вони думали, що вантажівки були виділені
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властями для опіки над ними, і багато матерів радо садовили на 
них своїх дітей, сподіваючись, що їх погодують. Жорстока доля 
тих, кого вивозили, невдовзі стала відома селянам, і часто можна 
було чути пронизливий крик матері, яка, повернувшись на місце, 
де вона залишила свою дитину, виявляла, що дитина зникла. 
Даремно перехожі заспокоювали її, що, може, хтось забрав дитину 
до себе із жалю до неї.

Згодом, селяни, що прибували до міста, ледве могли рухатись. 
Я пригадую одну сцену, коли до мене йшов хлопець, такий 
змарнілий і знесилений, що його підгримували попід руки дорослі, 
мабу ть, його батьки, які самі ледве мог ли ходити.

Здалеку здавалося, що хлопець посміхався. Я похолола від 
жаху, дивлячись на нього. Коли вони підійшли ближче, я зрозу
міла, що гримаса на хлопцевому обличчі була викликана іуго 
натягнутою шкірою, яка оголювала його зуби. 1

Я пам’ятаю, що коли виходила з драматичного геаіру, ю 
бачила голодних дітей віком близько п’яти років, які поскошоблю- 
валися в нішах неподалік від входу і поволі помирали. Виходячи 
на вулицю, 51 щоразу брала із собою хліб та іншу їжу і давала її 
матерям, але незабаром їхні ді ти були такі знесилені голодом, що 
не могли більше споживати ніякої їжі.

Мешканці міста також почали відчувати тиск голоду. Була 
постійна нестача харчів. Моему чоловікові, Сергію Пилипенку*16, 
разом з іншими провідними письменниками та членами Комуніс
тичної партії, були надані спеціальні талони до привілейованої 
їдальні Совнаркому — Ради Народних Комісарів. Коли ми вперше 
пішли іуди, то довідалися, що їжу можна виносити.

Другою разу ми вийшли з мисками, наповненими їжею, супом, 
м’ясом, городиною і, підійшовши до великої юрби голодних дії ей. 
почали роздавати їм харчі. У дітей не було мисок, тому ми посідали 
серед них і годували їх з наших мисок.

Були також матері, які допомагали нам. Дехто з колег мого 
чоловіка, побачивши, що ми робимо, і собі почали годуваїи дітей. 
Мушу сказати, що дуже мало письменників користувалися 
привілеєм одержувати талони до совнарком івсвко ї їдальні, а ще 
менше з-поміж них ділилися їжею з голодними.

Мушу також додати, що їжа, яку ми віддавали, не була нашою



єдиною їжеюч Ми всі одержували додаткові спеціальні пакети -  
“пайки”, отож ми не голодували.

Влітку 1932 р. Спілка письменників України організувала для 
своїх членів та їхніх родин подорож до Скадовська, курорту на 
Чорному морі, поблизу міста Дніпропетровська. Я була членом 
тієї Спілки. Морський берег поблизу курорту був пустельний, 
піщаний, порослий низькими кущами. Тут не було ніяких споруд. 
Уся місцевість була безлюдна.

Далі на березі, поблизу гирла Дніпра ми побачили сотні зем
лянок, що їх викопали селяни, які втекли від голоду.

Вони копали ті землянки й. жили в них разом зі своїми 
родинами, і було їх там, мабуть, сотні. Вони ловили рибу і тим 
рятувалися від голоду. Багато з них прибуло туди здалеку. Закін
чувалося літо, і ті селяни хотіли знати, що сталося з урожаєм, 
який вони посіяли навесні.

Вони посилали до своїх сіл вивідників. Ті поверталися і казали, 
що врожай пречудовий, але збирати його нікому. Проте влада 
вивезла фабричних робітників з міст, а також завезла росіян, щоб 
зібрати для них урожай. Оскільки я знаю, тих мешканців землянок 
влада не розкрила, і вони врятувалися.

Якось того самого літа мій чоловік повертався з роботи. Він 
працював головним редактором державного видавництва. Ми жили 
в помешканні кооперативного будинку, який називався С лово* 87, 
на околиці міста. Поблизу був невеличкий базар.

Проходячи повз нього, мій чоловік побачив молоду жінку, яка 
безцільно ходила туди-сюди. На ній не було нічого, крім довгої 
селянської сорочки. Вона була боса. Він запитав її, що вона шукає, 
а вона сказала, що всі в її селі померли від голоду, що в неї не 
залишилося нікого і нема до кого йти.

Вигляд у неї був такий жалюгідний, що мій чоловік запро
понував їй іти з ним. Він привів її до нашого помешкання, а наша 
кухарка повела її на кухню і погодувала. Жінка розплакалася і 
сказала, що нічого не їла вже чотири дні. Ми вимили й вишкребли 
її, дали їй одяг і дозволили жити з нами.

* Будинок Слово був призначений для проживання в ньому найнидатніших 
комуністичних письменників Української РСР. (Прим. видання)
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Бідна жінка була сама не своя від радості і всіляко намагалася 
показати свою вдячність, роблячи всю хатню роботу. Вона бук
вально обожнювала мого чоловіка. Вона жила з нами півроку, а 
тоді чоловік улаштував її на роботу на одну з фабрик.

Ця жінка не єдина, кого врятував мій чоловік. Були й інші. 
Будучи головою і засновником селянської письменницької асоціації 
Плуг, він знав, що більшість членів його організації намагалася 
допомогти своїм голодним родичам на селі, і він сприяв їм у цьому 
як тільки міг, особливо шляхом улаштування на роботу тих селян.

Як член партії, мій чоловік знав достеменно про відкритий про
тест проти штучного голоду, що його вчинив письменник-комуніст 
Микола Хвильовий.* Хвильовий попросив направити його гга село, 
щоб допомогти конфісковувати зерно, бо вірив, що зерна не давали 
вперті заможні селяни -куркулі.

Поїхавши туди, він побачив, що все село вимирало з голоду. 
Охоплений жахом, він одразу ж послав телеграму до ЦК, у якій 
повідомляв: “Село голодує. Ми повинні посилати сюди харчі, а 
не конфісковувати їх у селян”.

У відповідь на це партійні чиновники наказали Хвильовому 
повернутися з відрядження. Коли він повернувся, йому сказали, 
що все йде відповідно до директиви партії. Невдовзі після цього 
Хвильовий наклав гга себе руки.

У 1933 р. мого чоловіка заарештували, і нашу родину вигггали 
з України. Ми оселилися в Каліггіні, місті, що гга північ від Москви. 
Місцеві жителі страшенно дивувалися, коли я їм розповідала про 
голод в Україні. “Як же це таке може бути, -  питали воіги, -  
якщо в наших крамницях продають український хліб і цукор?”

Так само дивувалися й мої друзі в Москві: ‘Так ось чому вулицями 
Москви ходить стільки українських селян”, -  казали вони.

Я ніколи не думала, що доживу до часу, коли дехто доводитиме, 
що так званого голоду в Україні в 1932-1933 рр. ніколи гге було.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings... — 
P.159-161.

* Микола Хвильовий -  найпопулярніший український радянський поет 20-х років.
Наклав на себе руки в травні 1933 р., протестуючи проти штучного голоду.
(Прим, видання)
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Свідчення пані Марії Н.
_ з Детройта, Мічіган

У серпні 1931 р. мене призначили на посаду вчителя в школі 
села Овсюки Яблунівського району Полтавської області88. Наступ 
проти селян досяг свого апогею. їх примушували вступати до 
колгоспів і “добровільно” здавати властям урожай з їхніх власних 
ділянок.

Якось увечері партійне керівництво села скликало збори 
партійних активістів і шкільних учителів у сільраді. Партійний 
чиновник, присланий із райкому партії, говорив про необхідність 
колгоспів і наполягав па копчій потребі створити зернові пошукові 
бригади, щоб усе зібрати “до останнього ф у т а , до останньої 
зернини”.

Я бачила, як двоє членів паріії повернули свої партійні квитки 
після того, як їх назвали “ворогами народу”, їх тут гаки заареш
тували.

Другого дня сільські активісти розділилися на ударні бригади, 
які було послано по всіх кутках села. В кожній бригаді був росія
нин. Для сільських трударів настали чорні дні. Ударні бригади, 
оснащені гострими металевими вилами, такими, як ото заготов
ляють сіно, ходили від хаги до хати, проштрикуючи стіни, 
обшукуючи хліви й двори і забираючи геть усе, навіть спечений 
хліб.

Бригади приходили до власників індивідуальних господарств, 
яких вони охрест или індусами. Двадцятий’ят тисячники, назва
ні гак внаслідок офіційної кампанії, спрямованої на мобілізацію 
25 т исяч міських робітників для постійної робот и на селі, призна
чали до кожної бригади по одному вчителю.

Учителів примушували записувати кількість зерна, конфіс
кованого зерновими пошуковими бригадами і прізвище жертви. 
Надійшла моя черга. Відмовитися від роботи в бригаді було 
неможливо, бо крім усього іншого, я була ще й дочкою ра зкур - 
кулених батьків, хоча ніхто в селі Овсюки не знав мого минулого.

№  55
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бо я втекла зі свого рідного села. В той час більшовики висі упали 
під гаслом “Хто не з нами, той проти нас”.

Мене повідомили про моє призначення до бригади ввечері, а 
вранці я вже мала йти з бригадою. Бригадир дав мені записника й 
олівця і розказав, як робити записи стосовно селян, у яких має 
бути забране зерно. Я була сповнена страху й суму за свою родину, 
за свого чоловіка, яких викинули з власних хат у січні 1930 р., 
суворо заборонивши брати будь-що із собою, за винятком одягу, 
який вони мали на собі.

Насамперед ми зайшли до хати священика. На дворі було ще 
темно. Бригадир наказав священикові, отцеві Скитському, відчи
нити двері й додав, що розіб’є їх, якщо той не відчинить. Священик 
у білизні відчинив. На підлозі, де спала родина, сиділа паніматка, 
теж у білизні, і їхня дочка, якій було заборонено ходити до школи.

Священикова родина була скута страхом. Спочатку священика 
запитали: “Де зерно і скільки його тут є?” Почувши у відповідь, 
що зерна немає, бригада розпочала пошук. Уперше на власні очі 
я бачила, як робився той пошук.

Усе в хаті перекинули догори ногами. Обшукали кожен куток 
і навіть піч. Підлогу, стелю й солом’яну стріху пробивали мета
левими гирлигами. Те саме робили в сінях, у хліві й у дворі. 
Вернувшись до хати, знайшли шматок хліба і дві жмені борошна, 
схованого в ліжку.

Хліб і борошно конфіскували, а священика заарештували. 
Бригада простувала від хати до хати, і спосіб конфіскації зерна 
завжди був той самий. Будь-який протест селян наштовхувався 
на зливу лайок, вигукувати по-російському.

Бригада зайшла до х а т  р о зк ур к у .ієн ою  селянина. Господаря 
вже було вислано до Сибіру. Його дружина, на останній стадії 
сухот легенів, була прикута до ліжка, а в її дев’ятирічної доньки 
обличчя і все тіло опухли від голоду. Мені завжди було важко 
описувати цю жахливу сцену, і важко тим, хто не бачив цього, 
повірити в те, що я бачила.

Хага була занедбана після розкуркул еппя. Шибки повибивано, 
вікна позатикано сіном. Виснажена жінка з глибоко запалими 
очима мовчки лежала на брудному ліжку. Кіст ки її були обтягнуті
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жовтою шкірою, вона кашляла кров’ю. Дівчинка не ходила до 
школи, бо не мала одягу, взуття і належного соціального 
походження. '

Пошуки зерна відбувалися так само. Знайшли півхлібини. 
Почалися питання російською мовою разом із лайками та образами: 
“Якщо в хаті є хліб, то де борошно?”

Дівчинка пояснювала, що хтось приніс їм хліб попередньої ночі 
і що вона, три дні нічого не ївши, з’їла півхлібини з водою, а 
решту залишила на потім. Хліб забрали, не зважаючи на благання 
дівчинки залишити трохи для її хворої матері.

Бригадир погрожував вислати дівчинку на Сибір, а коли вона 
наблизилась до нього, штовхнув її так грубо, що вона впала.

Були рідкісні випадки, коли бригада справді знаходила трохи 
зерна. Увечері всі бригади повернулися до сільради, і моя бригада, 
яка зібрала найбільше зерна, одержала шмат червоної тканини, 
що називалася “прапором перемоги”. Цей “прапор” бригада взяла 
із собою в наступну експедицію грабування працелюбних селян 
другого дня, цього разу вже без мене.

Спечений хліб, вівсяну крупу, пшоно роздавали ком сомольцям  
і к ом н езам івц ям , фактично ледарям, як нагороду за добре 
виконану роботу. Достиг урожай, і двадцятип’ятитисячники 
наказали забрати все зерно прямо від збиральних машин “до 
останнього фунта, до останнього зернятка”.

Голодні селяни, а особливо їхні діти, пробували збирати снопи 
зі своїх власних ділянок, але їх хапали к ом сом ол ь ц і  та 
комнезам івці, бо їсти хліб зі свого власного поля було, за їхніми 
словами, грабуванням соціалізму.

У серпні 1932 р. мене перевели із села Овсюки до села Круподе- 
ринці Оржицького району Полтавської області89. Круподеринпі 
було заможне козацьке село, а в ньому всього кілька ком сомольців, 
бо лише діти бідних селян виявляли бажання вступати п о  Комсомолу- 

Здавалося, що таке велике й заможне село, де жили патріо
тично настроєні козаки і де господарств ще не торкнулася 
колективізація, стане вагомою перешкодою на шляху двадцяти- 
п’ятитисячникір і їхніх спроб підкорити селян.

На перших зборах партійних активістів у селі Круподеринпі. 8
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ті збори повинні були відвідувати всі вчителі, я побачила двох 
хлопців, які говорили по-російському. Я дізналася, що влада 
послала тих хлопців допомагати конфісковувати зерно, бо не 
довіряла цю роботу місцевим партійним активістам.

Давалися ті самі вказівки про те, що забирати, зерно треба 
“до останнього фунта, до останньої зернини”, що забирати треба 
й картоплю, яка після зерна є другим за важливістю джерелом 
харчування в Радянському Союзі.

Осінь 1932 року й 1933 рік були періодом найжорстокішого 
наступу проти українського селянина, бо лише голодом можна 
було зламати опір селянства проти ненависної колективізації.

У Круподеринцях уже був колгосп. Усі млини в селах і містах 
або перейшли до рук місцевої влади, або були закриті. Селяни, 
які ще мали грохи зерна, або товкли його в ступках, або переме
лювали в жорнах, додаючи до одержаного таким чином борошна 
шматки гарбуза, буряків, капусти. Вони пекли цю суміш і 
споживали її як хліб. Худобу й птицю порізали ще попередньої 
зими, бо все це треба було здати до колгоспу. Йото мешканці 
поступово були зламані обставинами життя.

Навесні 1933 р. голод жорстоко вдарив по всіх українських 
селах. Жінки, чоловіки й діти пообпухали й помирали від голоду, 
тоді як бригади й далі ходили від хати до хати, руйнуючи печі й 
груби, зриваючи стріхи під час своїх пошуків зерна. Смертність 
від голоду що не день, то збільшувалася.

Батьки, які ще мали силу носити своїх малих дітей, відвозили 
їх на дахах потягів до міст і покидали на вулицях. Міліція забирала 
безпритульних дітей і звозила до товарних вагонів, устелених 
сіном. Довкола вагонів із безпритульними дітьми стояли вартові. 
Дітей годували так званим супом, звареним із води й мізерної 
кількості пшона, крім того, давали по 100 грамів соргового хліба 
на день. Багато з тих дітей померли, а тих, що вижили, забрали 
До сирітських будинків, де їх учили любити батька Сталіна і рідну 
партію, яка заморила голодом їхніх батьків.

Батьки цих покинутих дітей та інші селяни йшли порпатися 
на смітниках, куди міські господині викидали залишки їжі, вони 
їли гнилі покидьки, вкриті мухами й помирали від отруєння.
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Діти, які ще жили, були схожі на скелети. Виснажені й обдер
ті, вони плакали й просили: “Хліба, хліба, мамо, дайте мені мале
сенький шматочок хліба, я хочу їсти, хліба”.

Дві церкви в селі Круподеринці були заповнені зерном і кар
топлею. Церква була оточена колючим дротом, і озброєні російські 
вартові стерегли награбоване зерно і вдень, і вночі.

Силкуючись вижити, люди їли листя, крапиву, щавель, жимо
лость, очерет. Вони запарювали чай із вишневою гілля. Листя 
липи було найсмачніше. Люди збирали залишки гнилих висівок, 
картопляне й бурякове лушпиння. До цього додавали подріблепе 
липове листя і пекли цю суміш, називаючи її щоденники.

Хто мав мак, його ділили між усіма членами родини, зали
шаючи й на наступні дні. Люди помирали від голоду в хатах, у 
полі, на дворах, на вулицях, на залізничних вокзалах, на дахах 
залізничних вагонів.

У 1933-році, перед тим, як було зібрано врожай, смертність 
збільшувалася з кожним днем. Щодня з колгоспу виїжджала 
вантажівка, їздила по селу, а шофер вигукував: “Мертві є?” 
Померлих збирали скрізь. Звичайно їх загортали в мішковину, 
ватажили на машини або вози як колоди, звозили до великої 
загальної ями,, скидали в неї і поливали вапном.

Коли яма цілком заповнювалася тілами, викопували іншу. 
Дзвони по померлих ие дзвонили. Ніхто за ними не плакав, ніхто 
не проводжав їх до місця спочинку. Лише мухи роїлися довкола 
мертвих тіл, які вже розкладалися. Ті, що збирали померлих, 
одержували винагороду за кожний робочий день, яка становила 
невелику кількість кукурудзи або ячменю.

Одного весняного дня по дорозі до школи я почула дитячий 
плач. Зайшовши у двір, звідки долинав плач, побачила молоду 
магір, яка сиділа па призьбі, обпершись об хату. Біля її грудей 
була дитина, яка розпачливо намагалася ссати материнські груди, 
а ті груди були сухі, як порожні торбинки.

Я подумала, що вона спить, але коли доторкнулася рукою до 
її плеча, вона впала як травинка. Вона була мертва. Дитина 
відірвалася від неї, вдарилася головою об землю і теж померла.

Деякі люди їздили до Росії і привозили борошно, пшоно та
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інші продукти завдяки нелегальному обміну, але такі випадки були 
рідкістю. Моя мати теж зважилася на поїздку до Росії. Ми з 
сестрою зібрали все найкраще для обміну, дали матері трохи гро
шей, бо вчителі регулярно одержували місячну заробітну плагу, і 
мати поїхала до Росії шукати щастя.

Вона зуміла дістати трохи борошна, пшона і пляшку олії, але 
її радість була короткочасною, а закінчилася сльозами. На кордоні 
у неї все забрали, записавши прізвище й домашню адресу. Її суворо 
попередили, щоб вона ніколи більше не їздила до Росії по харчі і 
не розповідала українцям про те, як живуть росіяни.90

Люди дуже цікавилися тим, як живуть так звані “старші 
брати”*, але мати була така налякана, що вона казала людям, ніби 
не дісталася до Росії, бо захворіла в дорозі.

Моя мази була в кількох російських селах і бачила, що люди 
мали там хліб, картоплю, різне зерно, сало, м’ясо, олію, молоко, 
яйця та інші продукти, але вони боялися продавати все це 
українцям чи торгувати з українцями.

Деякі росіяни усе ж обережно вступали в закі контакти. Мати 
казала, що Росія була ніби зовсім інше королівство. Вона бачила, 
що люди там були життєрадісні, жили нормальним життям,' 
ходили на роботу, були всім задоволені.

Сільські гучномовці горланили: “Жить ст ало лучш е, жить 
ст ало в е сел ей !" . Під час свого побуту в Росії маги ночувала в 
різних селах, в різних сім’ях, де вона могла їсзи досхочу хліба, 
капустяного супу, молока, молочної каші за інших сзрав. Росіяни 
нічого не знали про ситуацію в Україні, і мати не казала їм нічого 
про зе, що в нас робилося.

КОНГРЕСМЕН ГЕРТЕЛ: Дуже дякую вам за ваше сьогоднішнє 
свідчення, знаючи, як важко було вам зважитися на виступ. Але 
дуже важливо, щоб світ знав про ваше свідчення і знав інфор
мацію, яку ви подали нам.

ПАНІ ВОЛКЕР: У мене є запитання, Маріє Н. Ви працювали

Починаючи а 30-тих років ралянсіжі ідеологи почали називати український 
народ “молодшим братом” російського народу, щоб підкресли ти цим 
ідеологічну, кулыурну і політичну вищість остан пило. (Прим, видання)
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вчителькою і вони, ясна річ, знали, що ви українка. Як до вас 
ставилися і яку норму харчів ви одержували?

ПАНІ Н. (через перекладача): У 1931 році і на початку 1932 р. 
нам видавали харчі з колгоспу, але пізніше припинили це.

ПАНІ ВОЛКЕР: Як же вона тоді вижила та ще й працюючи?
ПАНІ Н. (через перекладача): Кожен учитель мав малесеньку 

ділянку землі, де можна було посадити трохи картоплі, трохи того, 
трохи сього, і отак можна було вижити.

Але навесні 1933 року це вже стало неможливим. Харчів не 
було більше ніде, навіть на тих діляночках землі.

КОНГРЕСМЕН ГЕРТЕЛ: Пан Федорак?
ПАН ФЕДОРАК: Пані Маріє Н., у своєму свідченні ви зг адали, 

що деякі люди їздили в Росію і діставали там борошно. Чи 
вважаєте ви, що голод було зумисне зосереджено на території 
України і якщо так, то як ви можете це пояснити?

ПАНІ Н. (через перекладача): Ні, в Росії не було ніякого голоду.
ПАН ФЕДОРАК: Дальше запитання: ви згадали про збирання 

колосків як про одне із джерел харчування. Ось переді мною про
мова доктора Фреда Дорса, з якою він виступив 12 червня 1983 р. 
на ювілейному поминальному зібранні української громади в 
Детройті, присвяченому пам’яті жертв голодомору. На цьому 
зібранні головував професор Смик, який тут присутній і виступав 
як свідок.

Професор Дорс, дозвольте мені процитувати, стверджує таке: 
“Навіть збирання колосків, це давнє й загальноприйняте право 
бідняків ходити за женцями й підбирати за ними окремі зерна, 
стало в Україні головним злочином згідно із сталінським указом 
1932 року”.*

Чи можете ви щось сказати про це і чи пам’ятаєте ви цей указ?
ПАНІ Н. (через перекладача): Практику збирання колосків запо

чаткували діти, які ходили на приватні ділянки землі в 1932 році

* Тут ідеться про сумнозвісний закон від 7 серпня 1932 р., згідно з яким людей 
засуджували до смертної кари (або , за пом’якшувальних обставин, до десяти 
років ув’язнення) за розкрадання соціалістичної власності. Збирання колосків 
на колгоспному полі розглядалося як форма розкрадання соціалістичної 
власності. (Прим, видання)
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збирати колоски, але Ком сом ол  поклав цьому край і оголосив це 
соціальним злочином, бо, казали комсомольці, збирати колоски 
навіть на власній ділянці землі — це злочин проти соціалізму.

ПАН ФЕДОРАК: Чи не могли б ви одним реченням сформу
лювати причину голоду?

ПАНІ Н. (через перекладача): Насамперед, вони знищили 
провідні верстви суспільства, а тоді почали примушувати селян 
вступати до колгоспів. Українські селяни не хотіли, щоб їхнє 
життя було регламентоване у такий спосіб. Вони хотіли працювати 
на приватних господарствах, і в цьому я вбачаю одну з головних 
причин колективізації, а по-друге, московська влада хотіла 
знгациги українців як національну групу.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. First Interim Report of Meetings...- P.150-155.

№ 5 6

СЛУХАННЯ НА КОМІСІЇ 
КОНГРЕСУ

10 лютого 1987 p.

Свідчення пані Ганни С. 
із Сан-Франціско, Каліфорнія

Київ, весна 1933 року. Ранньою весною 1933 р. в місті Києві я 
вчилася в шостому класі семирічнгї школи №27, що на Лук’я- 
нівській вулиці (у той час діти починали вчитися у віці восьми 
років; дитячих садків для дітей дошкільного віку не існувало).

Тієї весни моя школа й інші школи в Києві були закриті. Парт 
у класах не було. Підлога в класах була встелена сіном та соло
мою, і там лежали й вмирали дорослі та діти. Померлих вивозили 
машинами за межі міста, де їх ховали в загальних могилах.

Я имось дивом групи селян проникали до міста. Міліція стояла 
вздовж шляхів, що вели‘до Києва і завертала назад на село тих, 
що не мал офіїїійних док} ментів, <*кі давали дозвіл на вступ до 

«міста. У такий самий спосіб перевіряли всіх пасажирів на поїздах
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та інших транспортних засобах. Ці нещасні люди, головно, жінки 
й діти, спочатку зупинялися на базарах, де пробували торгувати 
городиною, насінням і лахміттям, якого в них було дуже мало.

Я особисто бачила багато опухлих, голодних людей, вклю
чаючи дітей, які сиділи на ще мерзлій землі на базарі на брудних 
мішках і лахмітті, просячи що-небудь попоїсти.

Часом я бачила бідолашних селян, поруч яких лежали їхні 
мертві діти. Більшість матерів були дуже опухлі і ледь живі. 
Міліція намагалася прогнати їх силоміць, але вони були нездатні 
навіть підвестися із землі; вони так і помирали там. Тоді їх 
вантажили на машини і відвозили до загальних могил поза межами 
міста. На цвинтарі поблизу нашого будинку ховати цих померлих 
було вже заборонено.

Якимось чином (я вже не пам’ятаю як) сестра мого батька зі 
своїми двома дітьми приїхала до нас жити. Ми не мали права 
прописати їх, отож вони мешкали в нас “нелегально”, так що ніхто 
про це не знав. Мого батька могли заарештувати за це і заслати 
на Сибір. Ми були голодні майже весь час, але ділилися з ними 
їжею, щоб допомогти їм перетривати голод.

Голодні й опухлі люди ходили від будинку до будинку, з 
одного місця до іншого, просячи хліба. Дуже часто, коли хтось 
стукав у двері, ми відчиняли і бачили вже мертву людину з 
простягнутою рукою.

Мешканці міста стояли в хлібних чергах, іноді цілу ніч, 
сподіваючись одержати всього один кілограм хліба. Черги були 
довгі, часом п’ять-сім сотень людей. Вони поділялися на групи із 
сотень і десятків, і кожна група мала свого “бригадира”, який 
стежив, щоб ніхто сторонній не втиснувся в чергу. Бувало, що 
хулігани нападали на людину, яка виходила з крамниці з хлібом. 
Вони часто створювали сварки серед людей поблизу входу, а тоді 
самі заходили до крамниці без черги і скуповували весь хліб. 
Багато людей, які стояли, залишалися з порожніми руками; деякі 
з тих, що зуміли дістати хліба, тут таки й з’їдали його, бо були 
неймовірно голодні.

У Києві ходили чутки, що десь існував чорний ринок, на якому 
торгували людським м’ясом. Багато людей, особливо дітей, без
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сліду зникали з вулиць міста. На вулицях -Києва не було видно ні 
котів, ні собак. Моїй тітці якось пощастило пробратися через 
кордон України в Російську СФРР, і вона повернулася з борошном. 
Це було справжнє щастя, бо на всіх залізницях було повно міліції, 
яка обшукувала пасажирів, що їхали в Росію і з Росії.

Бідно одягнених людей не допускали до центральних районів 
міста. Коли хоч що-небудь з’являлося в крамниці (чи то хліб, 
картопля, ячмінь або квасоля; чи якесь м’ясо або риба; чи пан
чохи, штани, капелюхи, взуття або хустки), люди відразу ж ставали 
в чергу, навіть не питаючи “що дають?” і купували геть чисто 
все. Нестача товарів відчувалася у всьому -  бракувало не гільки 
харчів, але також і всіх інших товарів, в тому числі й палива.

Органи безпеки і міліція провадили інтенсивні пошуки коштов
ностей. Вони силоміць забирали в людей мідь і дорогі речі. Вони 
“викачували” золото й срібло, заарештовували їхніх власників, 
особливо чоловіків. Одного з моїх дядьків піддали жорстоким 
тортурам за золото. Подібних випадків було багато.

СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: Дякую за ваше свідчення. Дозвольте 
мені поставити вам запитання стосовно шкіл. Чи можете ви 
засвідчити закриття шкіл, і яке пояснення давалося в тому 
випадку, якщо школи закривалися?

ПАНІ С.: Так, я була свідком цього, бо я вчилася в школі. 
Нашу школу закрили, і я знаю, що й інші школи в місті також 
позакривали. Зауважте, що в той час у нас не було, як тут у 
Сполучених Штатах Америки, дванадцяти класів. Сьомий клас був 
найстарший. Це була семирічна школа, де ми одержували атестат, 
після чого одні могли вступати до технікуму, інші до університету. 
Школи закрили, а пояснили це дітям тим, що була епідемія 
Дизентерії і тифу, і через те школи мусять бути закриті. Звичайно, 
ми, діти, не дуже сумували від того, чи закрита школа, чи ні. Я 
знаю, що ми не ходили до школи аж до наступного вересня.

СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: Протягом року?
ПАНІ С: Ні, з кінця березня до вересня.
СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: А тоді школи знову відкрили?
ПАНІ С: Так, тоді школи знову відкрили.
СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: Коли закінчився голод, або коли

163



справи пішли на краще? Який це був період часу — 1933, 1934, 
1935 рік? Коли постачання товарами стало кращим?

ПАНІ С : Улітку 1933 р. ми вже мали так званий комерційний 
хліб, який коштував дуже дорого, і люди стояли по нього в чергах. 
Але поволі, може, наприкінці 1933 р„ але я не впевнена. Здається, 
десь у 1934 р., мабуть, саме тоді, бо нам стало трохи краще; у нас 
стало більше харчів. Я не впевнена, що так само становище 
мінялося у цей час на селі. Селянам дали трохи землі, і ті, що 
пережили голод, могли вирощувати трохи харчів і поступово...

СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: Уряд дозволяв їм брати ті харчі собі?
ПАНІ С: Як вам сказати, їм давали трохи землі довкола хати.
СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: Для них самих?
ПАНІ С.: Для них самих. Я розумію, що навіть тепер та неве

личка власність фактично годує всю Україну. Українська земля 
дуже родюча.

СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: Чи уряд імпортував якісь харчі після 
голоду, щоб полегшити голод?

ПАНІ С.: У нас були крамниці, які називалися “т оргсінам и”.
СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: Але вони не завозили товарів у 

широких масштабах у 1934-1935 рр.?
ПАНІ С: Ні. Люди мусили покладатися тільки на те, що вони 

самі виростили.
'  ПАНІ МАЗУРКЕВИЧ: Скільки дітей було у вашому класі перед 

початком голоду й скільки їх повернулося до школи після голоду?
ПАНІ С : Я пам’ятаю, що наш клас був великий. Душ 35-40.
ПАНІ МАЗУРКЕВИЧ: А після голоду?
ПАНІ С : Я повернулася до сьомого класу, щоб закінчити 

семирічну освіту, і тоді в класі було 28-30 душ. Він чогось помен
шав. У той час я не думала, в чому причина і що сталося. Я 
закінчила школу навесні 1934 року.

ПАНІ МАЗУРКЕВИЧ: Отже решта померли?
ПАНІ С: Я припускаю, що саме так і сталося. Я добре знаю, 

що нас стало набагато менше, ніж було в шостому класі.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Second Interim Report of Meetings and Hear
ings of and before the Commission on the Ukraine Famine held in 1987 (далі — Investigation 
of the Ukrainian Famine 1932-1933. Second Interim Report of Meetings...). — Washington- 
1988. — P.26-28.
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СЛУХАННЯ НА КОМІСІЇ 
КОНГРЕСУ

13 лютого 1987 р.

Свідчення пана Джекоба К. 
із Сан-Дієго, Каліфорнія

Я народився в місті Умані, в Київській області. Я бачив таке. 
У 1932 році я був студентом. Нас, студентів, разом із комсомоль
цями (Комуністична спілка молоді) посилали на села вилучати в 
селян зерно і всілякі інші харчі.

Ці вилучення мотивувалися твердженням уряду про те, що 
деякі особи на селі не виконали поставок зерна. Ми, студенти, не 
мали поняття про політику Москви і вірили в те, що казав уряд, 
у те, що вся країна знаходиться в скрутному становищі.

Селяни ставилися до комуністичної системи з великою підоз
рою. Вилучення харчів викликало на селі критичний стан і 
призвело до голоду, який почався в 1932 році.

На вулицях міста з’явились опухлі тіла, опухлі люди. На 
базарах з’явилися харчові продукти, до складу яких входило м’ясо 
котів та собак, а також людське м’ясо. Хоча про студентів дер
жава в основному турбувалася, але все ж ми також були голодні, 
і через те ми, студенти, носили на спинах мішки, і я також, 
особливо ті студенти, хто не одержував допомоги з дому, від 
батьків.

Проходячи взимку, у вихідні, повз станцію, ми бачили тисячі 
людей, що сиділи обабіч дороги зі своїми речами, одягом тощо і 
все сподівалися обміняти їх на їжу.

Ці люди йшли у невідоме, вони й гадки не мали, що попереду 
на них чекає смерть. Вони просили їсти, але ніхто не звертав на 
них уваги, бо всі були голодні, а ті, що не були голодні, просто 
не звертали уваги на ті прохання.

Міліція не дозволяла людям, що просили їсти, грітися в 
приміщенні вокзалу. Вона виганяла людей надвір, і вони там
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замерзали. Спеціальні бригади збирали тіла померлих і кудись 
відвозили їх, куди — я не знаю.

Навіть тих, що не могли ходити й пересуватися довкола, заби
рали разом із померлими. У 1933 р. директори вирішили послати 
студентів на село, щоб ми поєднували там теорію й практику.

Вони послали нас у колгоспи, де ми повинні були набувати 
досвіду в рільництві. Вони готували з нас інженерів для машинно- 
тракторних станцій. Мене і ще одного студента послали у неве
личке містечко поблизу села. Ми жили в хаті бригадира колгоспу, 
у якого була сім’я, корови і кілька кур.

Другого дня ми, студенти, пішли подивитися на село, і нас 
охопив жах. Вікна й двері більшості хат були забиті дошками. 
Довкола не було ні душі. Не чути було навіть гавкоту собак, лише 
зрідка ми бачили тіла чи половини тіл, що валялися на вулиці.

* Ми дивилися на все це і не могли прийти до тями. Повер
нувшись додому, ми запитали господиню хати, чому практично 
половина хат забита дошками, а в селі не еидно ні душі.

Господиня відповіла, що всі вони померли від голоду. Щоранку 
ми бачили бригади, які збирали тіла, що лежали на вулиці, а тоді 
скидали в ями й закопували. У колгоспі гинули також коні га 
інша худоба.

Цих загиблих тварин вивозили на поле, а вранці на тому місці 
не залишалося нічого, навіть кісток, бо селяни розбирали й кістки. 
Навіть кісток не залишали, бо з них варили юшку.

У нас, студентів, була можливість познайомитися з усіма 
сторонами колгоспного життя. Якось ми пішли на колгоспне поле 
прополювати цукрові буряки.

Колгоспниці, які прополювали буряки, розмовляли між собою 
про те, що десь діваються їхні діти. Одна жінка казала: “Мій син, 
мій синочок пропав, і де я тільки не шукала його, а знайти не 
можу”.

Інша жінка, її сусідка, що працювала поруч неї, сказала: “Я 
бачила його, коли він грався з Толею, і Толя покликав його до 
себе в хату, і я не бачила, щоб він звідти виходив”. Та жінка, у 
якої пропав син, відразу ж пішла до голови колгоспу і сказала 
йому, що її син зайшов до Толіної хати і не повернувся звідти.
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Голова колгоспу негайно повернув жінку з поля, пішов у 
колгосп, покликав голову сільради, узяв із собою кількох мілі
ціонерів, і цілим гуртом вони пішли до Толіної хати.

Толі вдома не було. Толя щодня ходив на роботу. Йому було 
23 роки. Мені стало цікаво, і я пішов разом із головою сільради і 
рештою людей до Толіної хати.

Толю привели з поля і зробили обшук. Вони знайшли м’ясну 
страву — холодець, зварений з людського м’яса, а також багато 
сирого м’яса в коморі, а також людські нутрощі і голову хлопчика, 
яку було відтято і сховано.

Вони викликали з району міліцію, яка негайно ж прибула через 
годину. Після допиту Толя холодно признався, що вбив хлопчика, 
і додав, що вбив також і свою сестру і що він не хоче помирати 
від голоду, бо його власні двоє дітей померли. Я був свідком цієї 
трагедії.

Міліція заарештувала Толю, а також ще кількох осіб, вклю
чаючи двох жінок, яких було звинувачено в людоїдстві. Після 
цього випадку з Києва прислали цілий вагон борошна.

СЕНАТОР ДЕ КОНЧІНІ: Пане К., я перепрошую, мені не 
хочеться перебивати вас, бо ваше свідчення дійсно дуже цікаве. 
Але в нас тут багато свідків, які б хотіли, щоб їх вислухали. Я не 
впевнений, що ми зможемо вислухати кожного з них. Я хочу вас 
запевнити, що будь-яке свідчення, яке ви хочете подати нам на 
закінчення, буде прийняте. Якщо б ви змогли сформулювати ваші 
прикінцеві висновки, то ми б'мали змогу перейти до слухання цих 
інших свідків. У нас залишилося всього 15 хвилин.

Свідчення пана Джекоба К. 
(продовження)

Моя мати і брат померли, і після кількох спроб розказати про 
цю трагедію, мене самого засудили до тюремного у’язнення. На 
селі в 1933 р. загинуло 70 відсотків населення.
Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933. Second Interim Report of Meetings... — 
P.S2-54.
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№ 5 8
Слухання на Міжнародній комісії 

з розслідування голоду 1932-1933 рр. в Україні. 
Свідчення пана Олекси Скаби

27 травня 1988 р.

ПРЕЗИДЕНТ: Гаразд. Починаємо засідання.91
ПАНІ ЧИЧІЙ: А тепер я хотіла б, аби зі своїми свідченнями 

виступив пан Олекса Скаба.
ПРЕЗИДЕНТ: Чи ваш свідок достатньою мірою володіє англійсь

кою мовою? ,
Відповідь: Свідчення даватимуться українською.
ПРЕЗИДЕНТ: Гаразд. Повторюйте, будь ласка, за мною. (Свідок 

повторює). Продовжуємо засідання.

Запитання ставить пані ЧИЧІЙ:
Запитання: Пане Скаба, коли ви народилися?
Відповідь: Я народився 25 квітня 1919 року.
3.: Де ви жили?
В.: Я жив у селі Радіонівка92 Полтавської області.
3.: Ким був ваш батько?
В.: Мій батько був селянином. Він працював на своїй землі.
3.: Скільки у нього було землі?
В.: Дев’ять гектарів.
3.: До якого класу зараховувала влада вашого батька?
В.: З 1927 р. мого батька вважали куркулем. Його постійно обкла

дали високими податками у вигляді як грошей, так і зерна.
3.: Яким завбільшки було ваше село?
В.: У нашому селі було приблизно 500 дворів.
3.: Вашого батька розкуркулили?
В.: Мого батька не розкуркулили, його заарештували ЗО січня 

1930 р. Взимку 1931 р. нас викинули з хати.93 А після того 
Москва прислала в Україну 25 тисяч комуністів, щоб шукати 
й забирати хліб.

3.: Що сталося з вами й вашою сім’єю після того, як вас викинули 
з хати?
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В.: Ми з матір’ю знайшли одну кімнату для проживання, а батько 
в цей час був на вигнанні біля Білого моря, у місті Кем, що в 
Карелії.

3.: Протягом якого часу ваш батько був на вигнанні?
В.: Чекістська трійка засудила його на три роки за нібито полі

тичну агітацію і вбивство комуністів, чого він ніколи не робив.
3.: Чи ваш батько виступав коли-небудь проти існуючого режиму?
В.: Ні, але він відмовився вступати до колгоспу.
3.: Коли почалася колективізація у вашому селі?
В.: У нашому селі колективізація почалася в березні 1930 р.
3.: Як ви з матір’ю вижили після арешту вашого батька?
В.: Мати працювала по людях. Влітку вона полола городи, взимку 

пряла.
3.: Вона вступила до колгоспу?
В.: Ні.
3.: Ви пам’ятаєте врожай 1931 року?
В.: Так, я пам’ятаю врожаї 1931 і 1932 років; це були чудові 

врожаї.
3.: А протягом якого часу...
В.; Але реквізиції позбавили людей будь-якої їжі.
3.: Коли почалися реквізиції?
В.: Реквізиції почалися 1929 року, посилилися 1930-го і тривали 

впродовж 1931, 1932 і 1933 років.
3.: Як здійснювалися реквізиції?
В.: Реквізиції були набагато гірші взимку, коли бригади з 15-20 

чоловік нишпорили по хатах, стайнях, городах і за допомогою 
довгих металевих прутів обштрикували все довкола' шукаючи 
зерно. Вони руйнували димарі, грубки, печі, позбавляючи нас 
можливості варити їжу і обігрівати житло. Я повинен сказати 
членам комісії про те, що реквізиції й колективізація відбу
валися неодночасно по всіх селах, спочатку її проводили в 
одному місці, а потім в іншому.

3.: Скільки разів проводилися реквізиції у вашому селі?
В.: Протягом чотирьох років вони були безперервні. Вони тривали 

два-три дні, а потім повторювалися знову й знову.
3.: Коли почався голод у вашому селі?
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В.: Голод почався 1932 року, але не на широку скалю. Найвід- 
чутнішим голод став наприкінці квітня 1933 р. — тоді померло 
багато людей і навіть був один випадок людоїдства.

3.: Як жителі вашого села, і особливо ви, пережили найгірші часи 
голоду?

В.: Я бачив, як пухли мої однокласники. Мені було всього 14 років. 
Ми їли все, що потрапляло під руку: листя, коріння, пере
мелені кукурудзяні качани. У мене були мішки під очима, 
опухли руки й ноги. Я пережив голод, бо багато не їв. Той, 
хто їв багато, помирав дуже швидко.

3.: А чому це так?
В.: Ми дуже добре знали, хоч були тоді ще дітьми, що не ми спри

чинили той голод, що голод принесли нам із Москви, бо 
українці хотіли жити як незалежний народ.

3.: Це не зовсім те, про що я вас питаю, отже спробую поставити 
запитання інакше. Мене цікавить, чому людина жила довше, 
якщо вона менше їла?

В.: Бо той, хто менше споживав їжі, міг поділити ту невелику її 
кількість, що була в нього, на дрібніші часточки і протри
матися довше. Той, хто потребував більше їжі, з'їдав усе зразу, 
і в нього нічого не залишалося.

3.: Чи ви й ваша сім’я ховали харчі від пошукових бригад?
В.: Ми заховали трохи. Але ховати майже не було чого. Наприк

лад, серед зими 1932 р. вони забрали в моєї матері навіть її 
одяг і взуття.

3.: Чи вони конфіскували й інші речі хатнього вжитку?
В.: У тих, кого вважали за куркулів, вони забирали все. Забирали 

одяг, весь сільськогосподарський реманент, наприклад, плуги. 
Українці були небагаті і не мали багато реманенту, але одна
ково все забрали до колгоспу. Я сам був свідком, як у 20 кіло
метрах від нас вони забирали жінок, дітей і старих людей у 
вагони, щоб депортувати на Північ.

3.: Чи знаєте ви, скільки померло людей у вашому селі і в навко
лишній місцевості?

В.: Приблизно, 10 відсотків з усіх 500 дворів вимерло, а серед 
моїх родичів померло 32 душі.
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3.: Коли закінчився голод?
В.: У липні 1933 р., коли почали поспівати зернові; люди зрізали 

їх, вибирали зерно, варили з цього юшку і отак харчувалися.
3.; До якого часу люди вимирали від голоду?
В.: Люди й далі вимирали від недоїдання протягом усієї осені. У 

цей час влада наказала скласти списки тих, що померли від 
голоду, але називати голод причиною смерті було заборонено. 
Причиною смерті зазначали хвороби шлунку, нирок, серця.94

3.: Чи жителі вашого села і далі вмирали після врожаю 1933 року?
В.: Так, іноді вмирали.
3.: У мене більше немає запитань.
ПРЕЗИДЕНТ: Чи є запитання?
ПАН ГАНТЕР95: Дякую, пане голово, у мене немає запитань до 

цього свідка.
ПРЕЗИДЕНТ: В такому разі, подякуємо свідкові за те, що прийшов 

і поділився з нами своїми спогадами, і перейдемо до слухання 
інших свідків. Дякую.

В.: Дякую членам комісії за вислухання цього важливого свідчення 
на захист українського народу.

ПРЕЗИДЕНТ: Дякую.
Матеріали Міжнародної комісії з розслідування голоду 1932-1933 рр. в Україні (Inicma- 
lional Commission of Inquiry into 1932-33 Famine in Ukraine. 1988-1989). Оригінал, англійська 
мова, комп'ютерний відбиток.





V

Книга смерті с. Романкового 
Кам'янського району 

Дніпропетровської області





№  59

Книга актів смерті мешканців 
села Романкового Кам’янського 

району Дніпропетровської області96
ЗО липня 1933 р. -  3 січня 1934 р.

Акт № 434

30/VII 33 р. громадянка] Ліжник Горпина Михайловна померла 
30/VII 33 р., жінка, 68 років, українка, на утриманні], син — 
господар-одноосібник, господарює удома, померла [дома] — пі, 
пом[ерла] від запалиня помок 30/VII 33 р., с. Романкове/®/, 10 
сотня.

[Заявник] Ліжник Павил не грамотний. [Реєстратор] Плітенець.

Акт N9 435*

31/VII 33 р. громадянин] Ковтуновський Григорій Григорійович 
помер 31/VII 33 р., чоловік, ЗО років, українець, сам разцепщик 
Енергобуду, пом[ер] дома — ні, (від ізтощенія організма) 31/VII 
33 р„ с. Романкове, 6 сотня.

[Заявник] Ковтуновський Григорій не гр[амотний].
[Реєстратор] Плітенець.

У тексті зустрічається два варіанти: Романково і Романкове. Полається в 
останньому.
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Акт № 436

1/VIII 33 р. Кучер Домаха Даниловна, 30/VII 33 р., жінка, 66 
років, українка, син — чавущик^, робітник ДДЗ97, пом[ерла] дома 
— ні, от різачки 30/VII 33 р., с. Романкове, 4 сотня, з Кахівського 
району, Новотроїцька с[ільська] / рада98, 30/VII 33 р/в)

Акт № 437
1/VIII 33 р. Маляр Дарія Антоновна пом[ерла] 29/VII. 33 р., 

жінка, 69 років, українка, сама хатня господарка, колгоспниця, 
господарювала в колгоспі, дома від старечої немочі. С. Романкове, 
1 сотня.

[Заявник] Маляр. [Реєстратор]^

Акт № 438
1/VIII 33 р. Крав іко Тихон Полікарпович, 31/VII 33 р., 

чоловік, 60 р[оків], українець, сам сторож, робітник ДДЗ, дома 
пом[ер] од різачки 31/VII 33 р.

[Заявник] Ступак Ганна не грамотна. [Реєстратор] Плітенець.

Акт № 439
1/VIII 33 р. Палагута Федір Каленикович, 1/VIII 33 р., чоловік, 

60 р[оків], українець, син мантьор, робітник ДДЗ, дома — ні, од 
виснаження організма, с. Романкове, 6 сотня. 1/VIII 33 р.

[Заявник] Палагута. [Реєстратор] Плітенець.

Акт № 440*

1/VIII 33 р. Журавиль Василь Григорович, 23/VII 33 р., 
хлопець, 4 місяці, українець, батька — сцепщик, робітник ДДЗ, 
дома, від виснаження 23/VII 33 р. С. Романкове, 7 сотня.

[Заявник] Журавель. [Реєстратор] Плітенець.

(б) Так у документі, вірогідно: чавунщик.
(в) Підпис відсутній.
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Акт № 441

l/VIII 33 р. Яремчук Лідія Ильковна, 28/VII 33 р., дівчина, 
2 роки, українка, батько — десятник, робітник ДЦЗ, в лікарні, 
від ослажденія^ после кору 28/VII 33 р., с. Романкове, 3 сотня.

[Заявник] Яремчук. [Реєстратор] Плітенець.
- • \

Акт № 442
2/VIII 33 р. гр[омадянин] Цибулька Степан Леонтій[ович], 

2/VIII 33 р., чоловік, 78 років, українець, сина — слюсар, робітник 
ДДЗ, дома, від старечої немочі 2/VIII 33 р.

[Заявник] Цибулька П.С. [Реєстратор] Плітенець.

Акт № 443

2/VIII 33 р. Сокуренко Тетяна Аврамовна, 2/VIII 33, дівчина, 4 
р[оки], українка, батько — каталь, робітник ДДЗ. Дома — так, 
від восталенія^/ 2/VIII 33 р.

[Заявник] Сокуренко Гана неграмотна. [Реєстратор] Плітенець.

Акт N® 444*

3/VIII 33 р. Маляр Микола Мусійович, 3/VIII 33 р., хлопець, 
1 місяць, українець, матя — хатня господарка, дома, від поносу.

[Заявник] неграмотна/*/

Акт № 445

3/VIII 1933 р. Гезик Євлампій Юхимович, 3/VIII 33 р., чоловік, 
58 років, українець, своєму господар, одноосібник, господарював 
дома, пом[ер] дома — ні, від різачки 3/VIII 33 р.

[Заявник] Гезик Ольга неграмотна. [Реєстратор] Плітенець.

(*) Так у документі, вірогідно: ускладнення. 
^  Так у документі, вірогідно: запалення. 
е̂/ Підписи відсутні.
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Акт № 446

3/VIII 33 -р. Грічінска Марія Яковна тім, що його мати Гри- 
чінска Параска Павловна померла 72 роки на почві сердечной 
слабости 3/VIII 33 року, сина — чорнороб, робітник ДЦЗ, ні дома. 
С. Ляго Новоукраїнського р[айону]", 1 сотня.

[Заявник] Грічінська. [Реєстратор] Плітенець.

Акт № Ш е/
14/VIII 1933 р. громадянин] Дудник Ярмолай Леонтійов[ич] 

помер 13/VIII 1933 р., українець, 79 р[^ків], сам господар-одно- 
осібник, господарює дома, дома від старечої немочі. 13/VIII 33 р.

[Заявник]... [Реєстратор]... (*)
/

Акт № 461*ч.
14/VIII 33 [р.] Шаповал Федір Корнійович помер 13/VIII 33 р. 

Українець, 6 місяців, народився 6 березня. Батько — господар- 
одноосібник, господ[арює] дома, помер від поносу. 13/VIII 33 р.

[Заявник] Шаповал. [Реєстратор]^3/

Акт № 462
15/VIII 33 р. Безцений Кіндрат Явдокимович помер 14/VIII 

33 р., романківський, 70 років, помер од ізтощенія організме, сам 
господар-одноосібник, господарював] дома, 15/VIII 33 р. 7 сотня.

[Заявник] Безціна Хівранія Максимовна неграмотна/3/

Акт № 463*

15/VIII 33 р. Олійник Титяна Семеновна померла 15/VIII 33 р., 
6 років, романківська, від різачки, батько -  робітник, кирчешникС^ 
ДДЗ, українка, 3 сотня.

[Заявник] Олейнік Семен. [Реєстратор]/3/

(є) Акти №№ 447—459 у тексті відсутні.
(ж) Підписи нерозбірливі.
(з) Підпис відсутній.
М  Так у документі.
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Акт № 469і00

17/VIII 33 р. Коваленко Хведір Давидович, 68 років, помер від 
старечої немочі, українець, розлучений, помер дома 16/VIII 33 р. 
утр[имувався] сам, господар-одноосібник, господарював дома, 
16/УПІ 33 р.

[Заявник] Коваленко. [Реєстратор]^

Акт №470*

17/VIII 33 р. Шульга Петро Остапович помер 17/VIII 33 р. од 
різачки, 1 рік, батько — чорнороб, робітник ДДЗ, українець, ум[ер] 
дома. Романкове. 7 сотня.

[Заявник] Шульга Гашка неграмотна. [Реєстраторка

Акт № 471*

18/VIII Мельник Василь Вендіктович, 5 р[оків], помер 17/VIII 
33 р. з різачки, українець, батько — навесщик, робітник ДДЗ, 
пом[ер] дома, приїхав з с. Жадани, Ліпецький р[айо]н.

[Заявник] Мельник. [Реєстратор] Плітенець.

Акт № 472
18/VIII 33 р. Марченко Прокіп Григорович, 1 рік, помер 

17/VIII, українець, батько -  чогунщик, робітник ДДЗ, помер дома 
з кору. С. Романкове, 2 сотня. С.Потягаловка Камінського р[айо]ну101.

[Заявник. Реєстратор. K*Z

Акт № 473
19/VIII 33 р. Коваленко Онисія Силіверстовна померла 18/VIII 

33 р., 71 рік, українка, розлучена, померла з старечої немощі, син 
-  господар-одноосібник, господарює дома, померла дома. 19/VIII 
33, с. Романкове, 7 сотня/'/

W Підпис відсутній. 
®  Підписи відсутні.
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Акт № 474'

21/VIII 33 р. Яруш Лідія Сер[г]ійовна, романківська, 8 сотня. 
Умерла 20/VIII 33 р. від виснаження. Батько — слюсар, робітник 

'ДДЗ. Дома 21/VIII 33 р., 1 місяць, народилося 18 липня. 
[Заявник] Окунь. [Реєстратор] Плітенець.

Акт № 475 ч
21/VIII 33 р. Гунько Олексій Максимович, 5 років. Помер 

21/VIII 33 р. від виснаження легенів. Батько — слюсар, робітник 
ДДЗ, помер дома, с. Романкове, 9 сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 476
21/VIII 33 р. Бибик Михайло Петрович помер 19/VIII 33 р., 

2 роки, укр[аїнець], батько — формовщик, робітник ДДЗ, помер 
дома від кору 19/VIII 33 р.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 477
22/VIII 33 р. Бочка Марфа Никихвор[івна], 67 років, померла 

19/VIII 33 р., українка, розлуч[ена], син -  половодґ'Ч колгоспник, 
господарює] в артілі, померла дома з старечого серіольоз/*/ (порок 
серця)/л/

Акт № 478
23/VIII 33 р. Стрижиус Одарка Константіновна, 78 р[оків], 

померла 23/VIII, розлучена, утримувала] нивістка, хатня госпо
дарка, одноосібниця, господарює] дома, дома з старечої немочі. 
С. Романкове, 6 сотня ,(л)

(Ю Так у документі, вірогідно: рільник.
(к) Так у документі, вірогідно: склерозу.
(л) Підписи відсутні.
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Акт № 479

25/VIII 33 р. Іванова Валінтіна Петровна, 1 рік, українка, батько 
-  начальник по труду, робітник ДДЗ, дома від запалення кишеч
ника 25/VIII 33 р., с. Роман[кове], 4 сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт N* 480
25/VIII 33 р. Асаул Івга Федоровна, українка с. Решетилівка 

Решетилівського р[айо]ну102, 1 рік, померла 24/VIII 33 р. дома від 
запалення кишечника, ут[римував] батько — браковщик, робітник 
ДДЗ, с. Романко[ве], 2 сотня/*/

Акт № 481 -
26/VIII 33 р. Плоха Марія Павловна померла 24/VIII 33 р., 

25 років, українка, одружена, від туберкульозу легенів. Чорнороб, 
робітник строй/«/колонія/-'1/ работи померла дома, с. Романкове, 
12 сотня. 24/VIII 33 р/*/

Акт № 482

26/VIII 33 р. Бабенко Юхим Гаврилович, 44 р[оки] помер 
26/VIII 33 р., українець, романківський, господар, («-/утримува[в]ся 
сам/-”/, одноосібник, дома від туберкульоз[у] легенів 26/VIII 33 р.

[Заявник] Бабенко Агахвія неграмотна. [Реєстратор] Плітенець.

Акт № 483'

28/VIII 33 р. Павлюченко Ана Петровна, 4-х років, померла 
25/VIII 33 р. українка, детина, романківська, батько — чорнороб, 
робітник ДДЗ. Дома від запалення кишок, с. Романкове, 7 сотня/*/

/* / Підписи відсутні.
(и-н) Вписано над рядком. -
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Акт N9 484

28/VIII 33 p. Мартиненко Андрій Григорович,
('о-іроманківський -̂°)< с. Мартинівка Нилінського р[айо]ну103, 26/ 

VIII 33 р., українець, 57 років, одружений. Сам сторож, робітник 
ДДЗ. Дома від слобеного сердца. С. Романкове, 1 сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт №485*

28/VIII 33 р. Янченко../л/ справлено через доставку документів: 
військовий білет і дметричний випис..//’/ Зотик Дмитрович, с. Кри
нички Кам’янського [району], українець, 28 років, одружений, сам 
пожарник, робітник В-3104, в лікарні від тихвозу, с. Р[оманкове], 1 
сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 486
28/VIII 33 р. Бардадиш Валінтіна Григорівна, 2 р[оки], померла 

27/VIII 33 р. от восталенія, дома, українка, батько -  слюсар, 
робітник ДДЗ, с. Єурсько-Михайлівка Солонянського р-ну105.

[Реєстратор] Плітенець.

. Акт № 488^

29/VIII 33 р. Каценко' Ана Миколайовна, 65 р[оків], українка, 
розлучена, с. Пироги Глобинського р[айо]ну1о<5, син — чорнороб, 
робітник ДДЗ, померла 28/VIII дома з запалення почок.

[Реєстратор] Плітенець.

(о-о) У тексті закреслено.
(п) Далі у тексті ім’я нерозбірливе, закреслено.
(Р) Так у документі, вірогідно: метричний. Далі не розібрано два слова. Від 

справлено до випис вписано навскіс тексту.
(С) Акт № 487 у тексті відсутній.
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Акт № 489*

29/VIII 33 р. Різник Марія Макаровна, с. Запсілля Кремен
чуцького округа107, 22 р[оки], 15/VIII 33 р., українка, одружена, 
чоловік — вигрузчик, робітник ДДЗ. Дома з різачки, с. Романкове, 
1 сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт N9 490*
30/VIII 33 р. Родимський Володимир Маркович помер 30/VIII, 

4 роки, українець, романківський, утр[имував] батько — господар- 
одноосібник, господарює] дома, помер дома від запалення легенів.

(Реєстратор] Плітенець.

Акт № 491*

30/VIII 33 р. Ліжник Василіса Ивановна, 41 рік, українка, 
романківська, померла 15/VIII 33 р. Чоловік — ремонщик, робітник 
ДДЗ, померла дома від виснаження. 15/VHI 33 р.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 492
30/VIII 33 р. Лукянченко Марія Маркіяновна, 1 рік, померла 

28/VIII 33 р. з кору, українець, с. Виликоберівка Таращанського 
р[айону]108, батько — грузщик, робітник ДДЗ, в лікарні з кору.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт N® 493
31/VIII 33 р. Галущенко Надія Трохим[івна], 4 роки, померла 

19/VIII 33 р. от кол[ь]ца, українка, с. Девица Йогівського р[айо]ну109, 
мати — формовщиця, робітниця ДДЗ, померла в лікарні.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт N9 494
1/ІХ. Бережний Діна Анатолійовна, 6 років, померла 1/ІХ 33 р., 

українка, романківська, батько — каталь, робітник ДДЗ, дома [від] 
воспаленія' мозгової оболочки, 10 сотня.

[Заявник] Бережний.
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Акт № 495

Лисяк Оликсандр Юхимович, 1/ІХ 1933 р., українець, 
романківський, 69 років, удова, сина — господар-одноосібник, 
господ[арює] дома, пом[ер] дома з порока сердця, 2 сотня.

[Заявник] Лисак.

Акт № 496*

2/ІХ 33 р. Мал яр... М Яков ^ С е р г ій о в и ч і, українець, 1ДХ 
33 р., 55 років, одружаний, господар-колгоспник, господарював] 
в артілі, помер дома з різачки. С. Романкове, 7 сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт N® 497*

2/ІХ 33 р. Хлівецька Марія Антоновна, 50 р[оків], українка, 
^розлучена, померла дома 1ДХ 33 р. з різачки. Сина — слюсар, 
робітник ДДЗ.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 498
2/ІХ 33 р. Терещенко Йон Романович, 24 роки, убито в заводі 

31/VIII 33 р., одруж[ений], сам канавщик, робітник ДДЗ, у завод[і], 
с. Романкове, 8 с о т н я .І

Акт № 4 99

4/ІХ 33 р. Рижка Марія Авдійовна, 45 р[оків], померла ЗДХ 
33 р., українка, одружена, чоловік — слюсар, робітник ДДЗ, 
померла від пороку сердця, с. Романкове, 9 сотня.

[Заявник] Рижка.

(т) Далі закреслено: Кузьма Якович, 
(у-у) Вписано над рядком.
(Ф) Підпіси відсутні.
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Акт № 500
4/ІХ. Шульга Ана Яковна, 65 р[оків], укр[аїнка], розл[учена], 

ЗДХ пом[ерла], удова, син — чорнороб, робітник ДДЗ, від 
туберкульозу легенів, дома.

[Заявник] Шульга Лукір’я не грамотна/*-)

Акт № 501*

6/ІХ. Душейко Іван Іванович, 35 років, помер 5/ІХ 33 р., 
українець, одружений, сам чорнороб, робітник ДДЗ, дома від коліту, 
с. Веримійовка Градірського р[айо]ну110, с. Романкове, 3 сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 502*

7fIX 33 р. Материнка Яким Васильович, 78 років, помер 6/ІХ 
33 р., українець, одружений, сам господар-колгоспник в артілі, 
дома з різачки, с.Романкове, 4 сотня/*.)

Акт № 503*
8/ІХ 33 р. Павлюченко Василиса Михайлівна], 70 років, 

померла 7ДХ 33 р., розлучена, син — чорнороб, робітник ДДЗ, 
дома з старечої немочі.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 504
11ДХ 33 р. Коломоїць Віра Антоновна, 11ДХ померла, українка, 

детина, батько — бригадір, робітник ДДЗ, дома із запалення 
легенів 11ДХ 33 р., романківська, 3 роки, 2 сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 505
11ДХ 33 р. Жалдак Федір Якимбвич, 66 років, укр[аїнець], 

одружений, 10ДХ 33 р. Сам на страхкасі, помер з сердечного 
пороку [в] м[істі] Кам’янському.

[Реєстратор] Плітенець.

(Х) Підпіси відсутні.
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Акт N» 506

11/ІХЗЗр. Голенко Іван Владимирович, 3 місяці, (4-іпомер 
1/VIIlM, царо[дився] 14 червня, укр[аінець], батько — чорнороб, 
робітник ДДЗ, помер з запалення лі зорових оболочокЧ)- 11/VIII 33 р.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт N* 507
12/ІХ 33 р. Данилейко Андрій Олексійов[ич] помер 11/ІХ 33 р., 

24 р[оки], українець, одружений, с. Хрунтівка Глобинського р[айо]ну, 
сам чорнороб, робітник ДДЗ, 11/ІХ 33 р. дома з туберкульоза.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 508*

12/ІХ 33 р. Завгородний Василь Стипанович, помер 30/VIII 33 р., 
українець, детина, народилося 26/V, 5 місяців, романківська, 6 сотня, 
батько — газовщик, робітник ДДЗ, дома з запалення.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 509*

13/ІХ 33 р. Вареник Василь Васильович, 7 рок[ів], помер 12/ІХ 
33 р., українець, хлопець. Батько — модельщик, робітник ДДЗ. 
Дома з запалення кишок, с. Романкове, 3 с[отня].

[Реєстратор] Плітенець.

Акт N® 510*

13/ІХ 33р. Кравець Титяна Михайловна, 65 р[оків], українка, 
розлучена, романківська, пом[ерла] дома 12/ІХ 33 р., син...С“/ 
господарює] в артілі, дома з старечої немочі.

[Реєстратор] Плітенець. * (Ч)

(Ц-Ц) Вписано над рядком.
(Ч) Так у документі.
(ш) Далі два слова нерозбірливі.
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Акт № 511

13/ІХ 33 р. Ліжник Марфа Івановна померла 8/VIII 33 р., 
укр[аїнка], розлучена, 35 років, романківська, сама хатня гос- 
под[арка], одноосібниця, господ[арювала] дома. Дома із ізтощенія 
організма.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 512
15/ІХ 33 р. Кармановський Микола Константинович, 4 роки, 

п о м е р / (Ю-)20Г^ІП(-Ю) 33 р. Батько — красноармеец, служів 
Красній Армії. Дома з запалення шлунку 28/VI 33 р. Романківська^

Акт № 513
16/ІХ 33 р. Бондаренко Михайло Максимович] помер 16/ІХ 

33 р. в лікарні, українець, розлучений, сам господар-колгоспник, 
господ[арював] в колгоспі, умер у лікарні з брюшного тихва.М

• ґ
Акт № 514

17/ІХ 33 р. Шульга Дарія Андрейовна, 75 р[оків], померла 
17/ІХ 33 р., українка, розлучена, удова, .зять -  катальщик, робіт
ник ДДЗ. Дома, каторг^ легенів, 1 сотня.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 515
17ДХ 33 р. Мирошниченко Владимир Іванович, 34 р[оки], помер 

10/ІХ 33 р., укр[аїнець], одружений, сам чорнороб, робітник ДДЗ. 
Дома, [з] енцефиіту^.

[Заявник Реєстратор.](*)

(Щ) Далі закреслено: 28/VI.
(ю-ю) Вписано над рядком.
(я) Підписи відсутні.
(°) Так у документі, вірогідно: катар.
(б) Так у документі, вірогідно: енцефаліту.

і 87



Акт № 516'

21ДХ 33 р. Коваленко Василь Васильович], 55 р[оків], помер 
8/ІХ 33 р., укр[аїнець], одруж[ений], сам господар-одноосіб[ник] 
дома, помер в лікарні від поносу.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 517* *
22/ІХ 33 р. Метлаш Петро Іванович помер 20/ІХ 33 р.' в лікарні, 

40 років. Українець, розлучений, плотник, робітник ДДЗ, в 
лікар[ні]../Ь

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 518*
22/ІХ 33 р., Ліонова Ялисовета Петровна, 74 роки, м. ЇСам’янське, 

померла 22/ІХ 33 р. Дочка на страхкасі. Дома з старечої немочі в 
лікарні.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 519
23ДХ 33 р. Кривошея Яків Аксентійович, 43 р[оки], помер 

22/ІХ 33 р. укр[аїнець], одруж[ений], [від] пороку сердця, господар- 
одноосіб[ник] в комбінаті, помер дома/г>

Акт № 520*

29/ІХ 33 р. Рибалка Марія Серїійовна, 38 р[оків], померла 
28/ІХ 33 р., українка, розлуч[ена], романківська, сама' хатня гос- 
под[арка], одноосібниця дома, померла дома од різачки 28/ІХ 33 р.

[Реєстратор] Плітенець.

(в) Далі два слова нерозбірливі.
(*) Підписи відсутні.
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Акт № 521

30/ІХ 33 р. Булай Анастасія Оксингійовна померла ЗОДХ 33 р., 
51 рік, українка, одружена, померла от порока сердця. Сина — 
господар-колгоспник, господ[арює] в артілі.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 522*

2/X 33 р. Рава Екатерина Андрейовна, 2 р[оки], померла 2/X 33 
р„ українка, детина. Батько — вальцовщик, робітник ДДЗ, дома 
от різачки.

[Реєстратор] Плітенець.

Акт N* 523*

2/Х 33 р. Беременей Андріян Васильович, с. Романкове, 10 сот[ня], 
помер 1 /X 33 р., чоловік, 70 р[оків], українець, одружений, хлібо
робство, господар, господарює у себе дома, з старечої немощі.

[Заявник] Кравець. Реєстратор Плітенець.

Акт № 524*

2/Х 33 р. гр[омадя]нка Ковтуновська Марфа Ларионовна, 
74 р[оки], померла ЗОДХ , жінка, одружена, с. Романкове, 4 с[отня], 
хліборобство, господар, господарює в себе, помер з старечої немощі.

[Заявник] Ковтуновський. Реєстратор Плітенець.

Акт № 525
4/X 33 р. Кирпа Марія Івановна, с. Романкове, 3 сотня, померла 

1/Х 33 р., дівчина, 3 дні, українка, детина. Батько — вальцовщик, 
робітник ДДЗ, дома, мертвонароджена.

Заявник Кирпа. Реєстратор Плітенець.

Акт N5 526*

4/X. Мельник Василь Федорович, с. Романкове, 6 сотня, помер 
4/Х 33 р„ хлопець, 2 роки, українець, детина. Батько — чорнороб, 
робітник ДДЗ, дома з різачки.

[Заявник] Мельник Килина неграмотна. [Реєстратор] Плітенець.
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Акт № 527
4/Х. Плітенець Олексій Микитович, с. Романкове, 7 сотня, 

помер 4/Х 33 р., чоловік, 1 рік, українець, детина. Батько — 
робітник, пожарник. ДДЗ. Дома, від запалення мозку.

[Заявник] Плітенець Явдокія неграмотна.
[Реєстратор] Плітенець.

Акт № 528
5/X 33 р. Півнеенко Іван Іванович, с. Романкове, 4 сотня, помер 

4/Х 33 р., чоловік, 10 м[ісяців], українець, детина, батько -  катель- 
щик, робітник ДДЗ, дома від запалення легенів, народилося 6/ХІІ 
1933 p.W, № 405.

[Заявник] Півненко. [Реєстратор] Плітенець.

Акт № 529
5/X 33 р. Папіщюк Марія Афанасійовна, 72 роки, с. Романкове, 

7 сотня, українка, жінка, удова, померла 5/Х 33 р., син — 
сигналіст, робітник ст[анції] Баглій. Дома от каторгу легенів.

Реєстратор Плітенець.

Акт № 530*

6/X 33 р. Неклеса Микола Павлович, с. Романкове, 7 сотня, 
4 місяці, помер 6/Х 33 р., чоловік, українець, детина. [Батько -] 
хліборобство, одноосібник, господарює в себе дома, з різачки.

[Заявник] Неклеса Ярина не грамотна. Реєстратор Плітенець.

Акт № 531
7/X 33 р. Безціна Титяна Даниловна, с. Романкове, 11 сотня, 

51 рік, померла 7/Х 33 р., жінка, удова, сама господарка-одно- 
осібниця, господарювала у себе, померла дома з. виснаження почок.

Реєстратор Плітенець.

(д) Так у документі, очевидно, 1932 р.
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9/X 33 р. Запара Валінтіяа Константиновна, с. Романкове, 3 сотня, 
1 рік, померла 8/X 33 р., жінка, детина. Батько — чорнороб, 
робітник ДДЗ, померла дома з запалення легенів.

[Заявник] Запара. Реєстратор Плітенець.

Акт № 533
9 /X 33 р. Лис як Раїса Микитовна, 3 м[іся]ці, народилася 19/VI 

33 р:, с. Романкове, 1 сотня, померла 30/ІХ 33 р., жінка, детина. 
Батько — машиніст, робітник ДДЗ, дома з кору.

Реєстратор Плітенець.

Акт № 534
9/Х 33 р. Кондратенко Петро М.(е>, 3 м[іся]ці, помер 1 /X 33 р., 

с. Романкове, 3 с[отня], помер дома від запалення мізонових 
оболонок^. Батько — красноармеец, робітник, в Красной Армії.

[Заявник] Діденко. Реєстратор Плітенець.

Акт №535
,  /

10/Х 33 р. Сотник Микола Іванович, с. Романкове, 9 сотня, 
помер 8/X 33 р., чоловік, детина, 2 м[ісяці], народилося 25/VIII 33 р. 
Батько — сцепщик, робітник ДДЗ. Дома, з різачки.

[Заявник] Сотник. Реєстратор Плітенець.

Акт № 536

11/Х 33 р. Голенко Владимир, 2 р[оки], с. Романкове, Кам’ян- 
ської м[іської]/р[ади], українець, хлопець, помер 11/Х, мати -  
хатня господарка, одноосібниця, помер дома з стощенія організма 
11/Х 33 р.

Реєстратор Плітенець.

. Акт № 532

(f/ Так у документі.
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Акт № 537

11/Х 33 р. Голенко Григорій Максимов[ич], 18 р[оків], умер 
15/VI 1933,р., с. Романкове, 12 с[отня], українець, хлопець, сестра 
— чорнороб, робітниця../е/ комбінат[у]. Дома [від] різачки.

Реєстратор Плітенець.

Акт № 538
11/Х 33 р. Голенко Катерина Платоновна, 63 р[оки], с. Роман

кове Кам’янського р[айону], 12 с[отня], померла 30/V 33 р., жінка, 
удова. Дочка -  чорнороб, робітниця.,.(£) комбінат[у]. Дома, з 
різачки.

Реєстратор Плітенець.

,, Акт № 539
11/Х 33 р. Голенко Мотря Максимівна], с. Романкове, 12 с[отня], 

17 років, померла 3/VII 33 р., дівчина, українка, сестра -  чорно
роб, робітниця../6/ комбінат[у]. Дома, з різачки.

Реєстратор Плітенець.

Акт № 540
13/X ц[ього] р[оку]. Загребейна Гана Опанасовна померла 

13-го жовтня 1933 р., дівчина, 10 років, Кінського району, с. Ооло- 
жене111, українка. Утримував батько —, слюсар, робітник ДДЗ, 
причина смерти — різачки. С. Романкове, 3 сот[ня], буд[инок] 
Олійник Ольги.

[Заявник] Загребельний. Реєстратор М.Чертова.

Акт № 541
13/Х ц[ього] р[оку]. Колода Віра Свиридановна, 2 роки, померла 

25ДХ ц[ього] р[оку]. Українка, дитин[а], с. Романкове, утримув[ав] 
батько — чорноробочий, робітник ДДЗ, причина смерти — різачка.

[Заявник] Колода Тетяна непісем[на]. Реєстратор М.Чертова.

(є) Далі слово нерозбірливе.
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Акт № 542

13/Х. Колода Петро Свириданов[ич], 2 р[оки], помер 25/IX 
1933 р., українець, дитина, с.Романкове, утримував батько — чорно- 
робочий, робітник ДДЗ, причина смерти — різачка.

[Заявник] Колода Тетяна непісем[на]. Реєстратор М.Чертова.

Акт № 543 ,

14/Х 33 р. Чапурко Марфа Івановна, 65 років, с. Ялисовиновка 
Петриківського [району]112, с. Романкове, 3 с[отня], 13/Х 33 р., 
сина — шохвер, робітник ДЦЗ. Дома, запалення легенів.

[Заявник] Чепурко. Реєстратор Плітенець.

Акт № 544
Від 15/Х. Сайкович Ала Миколайовна, померла 13/Х 1933 р., 

дитина, народилась 13ДІІ 1933 р., Донбас. Утримував батько — 
інженер, робітник ГРЕС, померла від поноса, с. Романкове, 4 сотня, 
буд[инок] Булавинец С.

[Заявник] Сайкович. Реєстратор М.Чертова.

Акт № 545

ВідІб/ХЗЗр. Завгородня Віра, 4міс[я]ця, померла 15/Х 33 р., 
с. Романкове, 4 сотня, українка, детина, дома з ..(ж) мати — газов- 
щиця, робітниця ДДЗ.

[Заявник] Завгородня. Реєстратор Плітенець.

Акт № 546
17/Х 1933 р. Фандій Килина Аліксийовна, с. Романкове, 5 сотня, 

16/X 33 р., жінка, удова, 72 р[оки], син — шлаковщик, робітник 
ДДЗ. Дома з катар[у] легенів.

[Заявник] Фандій. Реєстратор Плітенець.

(ж) Далі слово нерозбірливе.
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17/X 1933 р. Безціна Ана Даниловна, с. Романкове, 7 с[отня], 
1 рік, 16/Х 33 р., детина, батько — кочету, робітник ДДЗ, дома 
від запалення шлунку і кішок.

[Заявник] Безціний. Реєстратор Плітенець.

Акт № 548» \
17/X 33 р. Неклеса Марія Андрійовна, с. Романкове, померла 

10/ІХ 33 р., українка, детина, 3 роки, батько — хліборобство, 
господар у себе, дома з воспаленія легенів.

[Заявник] Неклеса Марія неграмотна. Реєстратор Плітенець.

Акт N® 549
18/Х 33 р. Яснило Улита Гордійовна, 44 роки, померла в лікарні 

з нефріта, українка' одружена, чоловік — хліборобство, господар- 
одноосібник, дома.

[Заявник] Яснило. Реєстратор Плітенець.

Акт № 550
18/Х 33 р. Бочка Пантилимо[н] Григорович], помер 17/Х 33 р., 

українець, неодружений, сам бригадир, робітник ДДЗ, убитий у заводі.
[Заявник] Бочка. Реєстратор Плітенець.

Акт №551
19/Х ц[ього] р[оку]. Криштопа Дмитро Хомович, 2 роки, помер 

18/Х 1933 р., дитина, с. Романкове Кам’янської м[іської]/р[ади] 
УССР, українець, утримував батько — хлібороб, одноосібник, 
господарює у себе, помер від запалення легенів.

[Заявник] Криштопа Степанида непісм[ена].
Реєстратор М.Чертова.

Акт № 552/ Т ґ
19/Х. Михлик ївга Ільковна, 1 1/2 р[оки], померла 18/Х 1933 р., 

дитина, с. Романкове Кам’янського р[айону] УССР, українка, 
утримував батько — качагар, робітник ДДЗ, помер від запалення 
кишечника.

[Заявник] Михлик. Реєстратор М.Чертова.

Акт № 547

194



Акт № 553

23/Х 1933 р. громадянин] Бочка Пантилимон Григорович, 
24 роки, помер 18/Х 33 р., чоловік, с. Романкове УССР, українець, 
утримувався сам, чорнороб, робітник ДДЗ, помер в лікарні от 
ушиба голови і тіла.

Заявник Бочка Параска негр[амотна]. Реєстратор Плітенець.
і^Аналіровать як помилково записано в друге.
Реєстратор М. Чергова/-5/

Акт № 553
24/Х 33 р. Мальована Аліксандра Данилов[на], 5 р[оків], 

дівчина, померла 24/Х 33 р., с. Романкове Кам’янської м[іської]/ 
р[ади] УССР, українець, утримував батько — каталь, робітник 
ДДЗ, дома з запалення легенів.

[Заявник] Малеваний. Реєстратор Плітенець.

Акт № 554
28/Х 33 р. Плохий Іван Йонович, помер 28/X, 3 роки, с. Роман

кове, УССР, українець, утримував батько — чорнороб, робітник 
ДДЗ, дома з водянки.

[Заявник] Плоха Настя неграмотна. Реєстратор М. Плітенець.

Акт № 555

28/Х. Пугач Домаха Михайловна, с. Романкове, 90 років, 
померла 28/Х, син — сторож, робітник Д ДЗ, померла дома з катара 
легенів. /.

[Заявник] В.Пугач. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 556
31/Х громадяни]н Дехтяр Прокіп Іванович, 56 років, с. Роман

кове, помер ЗО/X 33 р., сам — інвалід на страхкасі, дома з запа
лення шлунку і кишок. 31/Х 33 р.

[Заявник] Діхтяр. Реєстратор М.Плітенець.

3̂ 5/ Вписано навскіс тексту.
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Акт N* 557

1/ХІ 33 р. Буц Любов Андрійовна, 6 місяців, с. Романкове, 
померла 1/ХІ 33 р., батько—  чорнороб ДДЗ, дома з виснаження.

[Заявник] Буц. Реєстратор М.Плітенець.

Акт N8 558 . ,

3/ХІ 33 р. Чорненко Ялисовета Семенов[на], 52 роки, померла 
7/VI 33 р., с. Романкове Кам’янського р[айону], українка, удова, 
померла дома з сердечного порока, утримував син — робітник, 
чорнороб.

Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 559

10/ХІ 33 р. Малюк Федора Романовна, с. Романкове, померла 
8/ХІ 33 р., 55 р[оків], удова, УССР, українка, утримував син — 
сцепщик, робітник ДЦЗ, померла від дерев’янку фленмона щекМ.

Заявник Малюк. Реєстратор Г.Прийма.

Акт № 560
10/ХІ 33 р. Фандій Семен Васильович, с. Романкове, помер 10/ХІ 

33 р., 44 р[оки], одружений, УСРР, українець, утримувався сам, 
кладовщик, робітник ДДЗ, помер дома від порока сердця 10/ХІ 33 р.

Реєстратор М.Плітенець. *
Акт № 561

10/ХІ 33 р. Хлівецька Ніоніла Трохимовна, с. Романкове, 
померла 10/ХІ 33 р., у 4 м[іся]ці, народилося 22/VI 33 р., перша, 
УСРР, українка, детина, утримувала мати — кладовщиця, робіт
ниця ДДЗ, померла дома от різачки 10/ХІ 33 р.

Реєстратор М.Плітенець. [Заявник] Хлівецка.

(и)  Так у документі, вірогідно: флегмона.
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Акт № 562

1 11/ХІ 33 [р.] Дяченко Анастасія Савелійовна, 5 р[оків], с. Роман- 
кове, померла 10/ХІ 33 р., УСРР, українка, детина, утримував 
батько — чорнороб, робітник ДДЗ, дома.з запалення шлунку.

Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 563
11/ХІ33 [р.] Рогівський Яків Степанович, с. Романкове, 58 р[оків], 

помер 11/ХІ 33 р., УСРР. Українець. Одружений, сам господар- 
одноосібник, дома з порока сердця 11/ХІ 33 р.

Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 564
12/ХІ 33 р. Плетенець Аліксей Никихворович, 15 р[оків], помер 

12/ХІ 33 р., українець, хлопець, с. Романкове, УССР. Батько — 
робітник, слюсар ДДЗ. Дома з запалення мізгових оболонок 
(шгітдефрітУ‘1.

• Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 565
(**ІДля страхової] каси 19/V 34 р/-9
13/ХІ 33 р. Бабиченко Свирид Федорович помер 9/ХІ 33 р., 

46 років, с. Романкове, українець, утримувався сам, чорнороб, 
робітник ДДЗ, дома з алкоголя і порока сердця.

[Заявник] Бабеченко Векла непісмена. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 566
14 листопаду 1933 року. Дяденко Надежда Павловна, 66 років, 

одружена, померла 13 листопаду 1933 р., с. Романкове, 9 сотня, 
українка, УССР, утримував чоловік, хліборобство, одноосібник, 
господарює] у себе, померла від катар[у] легенів.

[Заявник] Дяденко Семен непісьмений. Реєстратор М. Чергова.

^  _ Так у документі.
^ '9  Вписано над рядком.
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Акт N8 567

15/ХІ 33 р. Авраменко Аліксандир Васильович помер 14/ХІ 33 р., 
74 роки, с. Романкове, українець, одружений, утримувався сам, 
страх[ова] каса, пенсионер. Дома з сердечного порока.

[Заявник] ... Реєстратор../4)

Акт № 568
21/ХІ 1933 р. Гузь Океста Яковна, 1 1/2 року, с. Романкове, 

З сот[ня], померла 19-го листопаду 1933 р. від запалення ніракК), 
українка, УССР, дитина, утримував батько — помічник] 
машиніст[а], робітник ДДЗ.

Реєстратор М.Чергова. Заявник Гусь.

Акт № 569
22/ХІ 33 р. Жижиленко Петро Миколайович, 81 рік, с. Роман

кове, помер 21/ХІ 33 р. від пороку сердця, УССР. Українець, 
неодружений, сам піп, працював у церкві. Помер дома.

[Заявник] Завгородня Домна непісьмена. Реєстратор../^

Акт № 570
22/ХІ. Бибик Марія Федоровна, 11 років, с. Ромаінкове, померла 

22/ХІ 33 р., українка, неодружена, померла дома з запалення почок, 
утримував батько — чорнороб, робітник ДДЗ.

[Заявник] П.Бибик. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 571
22/ХІ 33 р. Буркацка Ніоніла Івановна, с. Романкове, 7 років, 

померла 22/ХІ 33 р., українка, неодружена, утримував батько — 
чорнороб, робітник ДДЗ, дома з отьоку легенів.

[Заявник]../А* Реєстратор М.Плітенець.

W  Підписи нерозбірливі.
(к) Так у документі, вірогідно: нирок.
(л) Підпис нерозбірливий. Л
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Акт № 572

23/ХІ 33 р. Плетенец Екатерина Якимовна, 93 р[оки], померла 
23/ХІ 33 р., с. Романкове, українка, удова, зятя — робітник, 
кльопавщик ДДЗ, дома з каторгуМ легенів.

[Заявник] М.Плітенец. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 573

23/ХІ 33 р. Потапенко Дарія Федоровна, 60 років, с. Романкове, 
померла 23/ХІ 33 р„ українка, удова, померла дома з туберкульозу 
легенів, утрим[ував] син — чорнороб ДДЗ.

[Заявник] Потапенко Евхра непісьмена. Реєстратор../"/

Акт № 574
23/ХІ 33 р. Макаренко Ана Іванівна, 18 р[оків], с. Романкове, 

українка, неодружена, померла 23/ХІ 33 р. дома, господарка- 
колгоспниця, господарювала в колгоспі, померла на полі з пороку 
сердця.

[Заявник]../"/ Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 575
25/ХІ 33 р. Ристенько Титяна Михайловна, 60 р[оків], померла 

25/ХІ 33 р., с. Романкове, українка, удова, померла від пороку 
сердця, дома, утримував син — колгоспник, господарює в колхозі, 
25/ХІ 33 р.

[Заявник] Рист[енко]. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 576
25/ХІ 33 р. Ткаченко Віктор Васильович, с. Романкове, 1 рік, 

українець, детина, утримував батько — чорноробітник ДДЗ, помер 
25/ХІ 33 р., од парених отьоків тіла 25/ХІ/°/

[Заявник] Ткаченко.' Реєстратор М.Плітенець.

(м) Так у документі, вірогідно: катару.
(н) Підпис нерозбірливий.
(°) Далі нерозбірливо.

199



Акт № 577

27/ХІ 33 р. Капран Марія Євтихійовна, 28 р[оків], с. Романкове, 
українка, одружена, померла 26/ХІ 33 р., утримував чоловік -  
колгоспник, працював у колгоспі, ...(п) дома з запалення почок. 
27/ХІ 33 р.

[Заявник] Капран. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 578
28/ХІ. Завгородный Іван Федорович, 39 років, с. Романкове, 

українець, одружений, утримувався сам, господар, хлібороб-одно- 
осібник, господ[арював] у себе, помер дома з запалення легенів. 
27/ХІ 33 р.

Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 579
28/ХІ 33 р. Журавель Зінька Михайловна померла 15/VI 

1933 році, дитина, 8 м[іся]ців, с. Романкове, 8 сотня, утримував 
батько — хлібороб, член артілі [імені] Дзерж[инського], кооператор, 
господарює] у артілі. Померла від виснаження.

Заявник Журавель. Реєстратор М.Чертова.

Акт № 580
2/ХІІ 33 р. Поліщюк Петро Алексіевич, 3 м[іся]ці, с. Романкове, 

українець, детина, помер 1/ХІІ 33 р., утримував батько — сігналіст, 
робітник ДДЗ, дома з кашлюку.

[Заявник] Полищук. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 581
5/ХІІ 33 р. Циганок Павло Петрович, 34 роки, с. Романкове, 

помер 4/ХІІ 33 р., УССР. Українець, одружений, утримувався сам, 
вальцівник, робітник ДДЗ, в робітничій] лікарні із рака печінки.

[Заявник]...(Р) Реєстратор М.Плітенець.

(п) Далі нерозбірливо.
(Р) Підпис нерозбірливий.
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Акт № 582

6/ХІІ 33 р. Білоус Ониська Петровна, 7 років, с. Романкове, 
померла 5/ХІІ 33 р., дівчина, утримував батько — хліборобство, 
господар-одноосібник, господарював у себе, помер[ла] дома з запа
лення легенів.

[Заявник] Белоус П. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 583
6/ХІІ. Фандій Антон Федотович, 13 років, помер 25/X 1933 р., 

с. Романкове, хлопець, утримував батько — чорнороб, робітник 
ДДЗ, дома з кору. 1

[Заявник] Фандій Єфросинія непісьмена.
Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 584
13/ХП. Потапов Іван Оверянович, 22 роки, Царичанського р[айону], 

с. Могелів113, помер 13/ХІІ, парубок, хлібороб, сам одноосібник, 
господ[арював] в арт[ілі] [імені] Дзержинс[ького], кооператор, УССР, 
українець, помер від запалення легенів.

Заявник Потапов[а] Хросина непісьмена. Реєстратор М.Чертова.

Акт № 585

15/ХІІ 33 р. Лобко Ніна Яковна, 2 годи, з м[іста] Верхньодніп
ровського цього району114, померла 15/ХІІ 33 р., дівчина, батько 
— мантьор, робітник ДДЗ, УССР, українка, померла з кривого <с) 
поносу.

[Заявник] Лобко. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 586
16/ХІІ 33 р. Шевченко Наум Йосипович, 82 роки, с. Романкове, 

чоловік, помер 15/ХІІ 33 р., утримував син — начальнік станції 
Вольної, помер дома з старечої немощі.

[Заявник] Шевченко. Реєстратор М.Плітенець.

Так у документі, можливо: кривавого.
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Акт N» 587

19/ХІІ 33 р. Сердюк Михаїл Михайлович], 2 р[оки], с. Романкове, 
помер 15/ХІІ 33 р., хлопець, детина, утримував батько — каталь, 
робітник ДДЗ, дома з общої слабості.

[Заявник] Сердюк. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 588
20/ХІІ. Пономар Горпина Петровна, померла 19/ХІІ 33 р., с. Роман

кове, жінка, удова, 90 років, утримувала] дочка — хатня господарка, 
одноосібник, господарювала у себе, українка, УССР, померла дома 
від старечої немощі 19/ХІІ 33 р.

[Заявник] Орлик. Реєстратор М.Плітенець.

t Акт № 589
22/ХІІ. Жигна Ніна Михайловна, 1 м[ісяць], померла 22/ХІІ 33 р„ 

с. Паньковка Петриківського р[айо]ну, утримував батько — 
чорнороб, робітник ДДЗ, УССР, українець, померла дома з різачки.

[Заявник] Житний. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 590
25/ХІІ 1933 р. Чава Гана Пимоновна, 42 р[оки], жінка, одружена, 

українка, УССР, Таращанський рай[он], с. Велико-Березанка, 
померла 24/ХІІ 1933 р. дома від туберкульоз[у] легенів, утримував 
чоловік../"0 , робітник ДДЗ.

Заявник Чава. Реєстратор М.Чергова.

Акт № 591
Швець Микола Данилович помер 24/ХІІ 33 р., с. Романкове, 

З місяці, детина, неодружена, хлопець, утримував батько — грабар 
З уч. жил. дороги (У), помер дома з виснаження, УССР, українець.

[Заявник] Швець. Реєстратор.^

(т) Далі слово нерозбірливе.
(У) Так у документі, вірогідно: 3-ої дільниці залізниці. 
(Ф) Підпис відсутній.
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Акт № 592

27/ХІІ 33 р. Єфремова Антоніна Яковна, 2 1/2 роки, померла 
26/ХІІ 33 р., с. Крутое І[в]ановського с[ель]/сов[ета], росіянин, РСФСР, 
детина, неодр[ужена], утримував батько — чорнороб, робітник 
ДДЗ, помер[ла] дома з запалення шлунку і кишок.

[Заявник] Єфремов. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 593
27/ХІІ 33 р. Артеменко Улина Радіонов[на], 79 р[оків], с. Роман- 

кове, померла 27/ХІІ 33 р., удова, українка, жінка, УССР, утримав 
син — кладовщик, робітник ОРС115- померла дома з старечої 
немощі.

[Заявник] Артеменко. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 594
28/ХІІ 33 р. Приходько Уліян Євтихович, 48 років, помер 27/ХІІ, 

с. Романкове, чоловік, одружен, УССР, українець, утримувався сам, 
господар, хліборобство, господарював] у себе, помер дома від запа
лення легенів, помер 27/ХІІ 33 р.

Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 595
Кривошея Аліксандра Артемовна, 79 років, с. Романкове, українка, 

удова, утримував син — слюсар, робітник ДДЗ, померла дома з 
каторгуМ легенів. 29/ХІІ 33 р.

[Заявник] Кривошея. Реєстратор М.Плітенець.

Акт № 596

30/ХІІ. Черинець Ніна Федоровна, с. Романкове, 2 роки, УССР, 
українка, неодружена, жінка, УССР, утримував батько — начальнік 
цеха, службовець В.З. ім. “Правди”116, померла дома 30/ХІІ 33 р. 
з запалення почок.

[Заявник] Черинець Гана неггісь[мена]. Реєстратор М.Плітенець.

(х) Так у документі, вірогідно: катару.
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Акт N8 597

2/1 34 року Василенко Любка Алексійовна, 4 роки, с. Романкове, 
померла 2Д 1934 року, утримував батько — канторщик, робітник 
ДДЗ, УССР, українка, померла дома з запалення почок.

[Заявник] Василенко. Реєстратор М.Плітенець.М

Акт № 598
3/1 1934 р. Чабан Павло Стефанович, 26 років, с. Романкове, 

УССР, українець, помер 31/VII 1934 р.М, одружений, утримувався 
сам, чорнороб, робітник ДДЗ/Ш/
Колекція НТШ — 4.1. Надрук. частково: Олекса Калиник. Що несе з, собою комунізм: 
Документи про російсько-комуністичний терор в Україні. — Мюнхен; Торонто, 1954. — 
С. 106-110. Оригінал, рукопис у зошиті.

(ч) Текст документу закреслено.
(ч) Так у документі, вірогідно: 1933 року.
(ш) Текст акту закреслено, не закінчено, підписи відсутні.
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ÂJJLV)S\

,» *  * * & * % * “ .

УХ^Ы,

ju & v u u ^ d|Д"іК/ТСЛ^<!Н сДХ^ИлХ^

w -  О п ^ і л - у ^ р

№ ' a  r  ~ ^ Ы

r ^ —VVV V# I 1 /I
f OL&t/ іклгьЦУКІ4 Y
L ( L  !  Л Ю - Ж I <La a X> .

269



г Форыл jpKCTU_JfcJ._
/4 виборчого .участку і назва виборчої комісії,, що 

' оголосила лсписок_;__________  ^  у  ' *

Дата заповнення анкети

АНКЕТА '
особи, позбавленої виборчого права за законом або за вироком суду.

1. Порядковий № по списку осіб, позбавлених виборчого права. ,
2. Прізвище, ім'я та ло-батькові___

—___ ^ Ь і/ г^ вд^ іеЛ -,
3. Рік народження.,______

4. Соціальний стан: а) до революції (буває дворянин, міщанин і т . ііі.):

__
б) у  теперешній час ____ ______ ______ • __

5. Місце служби о теперішній час. або де'працює М А ' _
—І —  -  - *..>"■'...'■**»'■м4&L

6. Де й коли жив, звідкіля._брдв засоби для життя, де й коли працював. або служив 
/.(перелічити всі. .місцевості, де жив, всі"установи, військові частини, всі галузі ро- 
, боти, а також зазначити-, час служби, прдці):.

а) до •лютисо.ої революції 0Г/74і/УиА  л____ ._
L -V / iU JU ibib . O ff- M t& uG a.' t u £

б) пі£ля 'лютневої революції до жовтневої /А / "  SL/’ ...&
--- J  ОиїшАбС'---- •'

. в) після жовтневої революції до телерішньогр ч а с у _ і/ _ ...................

я 7. Чи-служив у  царській поліції, корпусі жардарів, охрані, на якій посаді і скільки • 
\  часу_,_________ ' &£уСУ/ //у  0  • £/у

\  ____ '__M e
в. Чи служив у  білих арміях, .в яких саме, коли,‘в якій частині, які посади займав,

• який чин. мао, коли й- в яких боях піриймав участь проти Червоної армії_________
Fі и шгі*,-

\  Ы
л \ § .  Чи ніс кару за службу в шлих, коли і. яким шляхом звільнено від кари.................

мі».:нііі.кл 
Науковім о Тог-іригт*»* 

І« Н іі'г р и к »
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'^10г-^И73нахх)диться-на-спеціяльно.му._обліку.ЛрУ>_де_саме,_коли й за яким Н видано’ 

"довідку просте; що’ взято, на облік

: •''• W А* — ТлУЩ &к
11. Чи налсж ит.ьвтепсріш ній час до партії І до я<бї. Якщо не належить до якій партії^

срівчуває .2£
12. Чи-служ ив у  Червоній ар$ї,-де. й .скільки часу та чи служив або с л у ж и т ь  хто- 

небудь- з близьких родичів, хто  саме\й де"

13.4 Кількість членів сім'ї, їх  вік, з них працездатних та непрацездатних .

'Q, L f̂kuUltt ̂  Д*
14. Майнове становище (кількість землі, кількість Чсоней, рогатої та дрібної худоби, 

які мас підприємства, сума податку, що. ним обкладено) У р Р̂Сг..------
__/ t y d e -  л ій к а - ' t e h e e d

/  ../U 'f.cttJTAi v ................................................. У —
13. До якої соціяльної групи віднесено (крамар, робітник, к у р к у л ь ,  с е р е д н я к ,  н е з л м о ж -  

[. . них тр-що)._
16. Адреса:

17. .3  якої причини позбавлено виборчого !«права_

18. Х то  й коли позбавив виборчого прав

- "  П ідпис особи  що подає ~...... .....

Додаткові. відомості:.
’  • ■ У ’*: • ' . . "

Постанова Сільвиборчкому, або 
сільради:

Постанова Райвиборчкому, або ' 

Президії Райвиконкому:

v  .. . •- * л  
Постанова Окрвиборчкому, або *' 

Президії Окрвиконкому;'. ■ • У-у - . *

мери. друк. з. 1 **77—1000 . .

ЫЬЛЮ1І.КЛ 
Наукової о Т оаприст»» 

їм. ||1е«**има
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■ • . - : ' - o t i t i h
контрактанті в І н дивідуальних господарств, ідо- с-«иали--до;ч>&1р-на-

БІБЛІОТЕКА 
Наукового Товариств»
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1
2
З
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

17

18

19

Коментарі

Товариство по суспільній обробці землі.
Районний виконавчий комітет Рад та Районний комітет партії.
Комітет незаможних селян.
Тепер Солонянського району Дніпропетровської області.
Тепер Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.
Тепер Дніпропетровського району Дніпропетровської області.
Районна зернова кооїіерація.
3 15 вересня 1930 р. в Україні було ліквідовано округи та введено районовий 
адміністративно-територіальний поділ (Постанова ВУЦВК від 2 вересня 
1930р.), за яким другою (і нижчою) адміністративною одиницею була сільрада. 
Очевидно, споживче товариство.
Попова Балка, тепер Долинське Дніпропетровського району Дніпропет
ровської області.
Можливо, сільська споживча кооперація.
Очевидно, районний колгоспний сектор.
Районне споживче товариство.
Районний сільськогосподарський банк.
Очевидно, виконавчий комітет Рад.
Постановою ІУ-ої позачергової сесії ВУЦВК від 9 лютого 1932 р. в Україні 
створено 5 областей: Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Одеську, Хар
ківську; 2 липня 1932 р. — Донецьку, 15 жовтня — Чернігівську. Такий 
територіально-адміністративний устрій зберігався до 1939 р.
У доповідній записці Дніпропетровського обласного відділу ДПУ від 5 березня 
1933 р. Кам’янський район названо в числі найбільш потерпілих від голоду. 
За даними ДПУ, в районі голодувало 375 родин (252 родини колгоспників і 
123 одноосібників), 1550 душ пообпухало (1001 — 549), 94 померло від 
голоду (25 — 69) (Голод 1932-1933 років на Україні: Очима істориків, мовою 
документів. -  К., 1990. --С, 407, 412).
Очевидно, Дніпровський металургійний завод ім. Ф.Е.Дзержинського у 
м.Кам'янському (тепер м.Дніпродзержинськ).
Тепер у складі м. Одеси.
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20 Ідеться про сільськогосподарську споживчу кооперацію.
21 Товариство сприяння обороні, авіаційному та хімічно^ будівництву 

(1927-1948).
22 Очевидно, йдеться про постанову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 6 травня 1932 р.
23 Італія — королівство до 1947 р.
24 Очевидно, с. Гракове Чугуївського району Харківської області.
25 Балицький, Всеволод Аполлонович (1892-1937 ?). Голова :ДПУ УСРР у 

1924-1931,1933-1934 рр. У 1931-1933 рр. був заступником голови ОДПУ СРСР.
26 Гірняк, Євген (?). Публіцист і літературний критик, співробітник відділу 

національних проблем Українського інституту марксизму-ленінізму, член 
Всеукраїнської асоціації пролетарських письменників. Автор брошур 
‘‘Шумськизм і розлам в КПЗУ”(1928), “Хвильовизм"(1929), як редактор 
газети “Більшовик України” виступив із серією статей, у яких критикував 
М.Волобуєва. У 1933 р. сам був підданий критиці “за помилки на 
теоретичному фронті".

27 Очевидно, йдеться про постанови ЦВК і РИК СРСР від 3 вересня 1932 р. 
“О создании устойчивого землепользования колхозов” (за яким земля, що 
знаходилася в користувачі колгоспу, не поверталася селянинові у випадку 
його виходу з колективного господарства. Його передбачалося наділяти землею 
з вільного державіюго земельного фонду. Прирізка ж колгоспам земель при 
вступі одноосібників мала провадитися за рахунок одноосібного землекорис
тування); від 7 серпня 1932 р. “Об охране имущества г осу дарствен! гы х 
предприятий, колхозов и кооперации й украплений общественной (социалис
тической) собственности” (за розкрадання колгоспної і кооперативної 
власності передбачалася “найвища міра соціального захисту” — розстріл або 
позбавлення волі на термін не нижче 10 рюків; у справах “про охороігу 
колгоспів і колгоспників від насильств і погрюз з боку куркульських... 
елементів” — позбавлення волі від 5 до 10 рюків. По цих справах забороня
лося застосовувати амністію); від 27 грудня 1932 р. “Об установлении единой 
паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов”.

28 Очевидно, селище Мохнач Чугуївського району Харківської області.
29 Єдина паспортна система на території СРСР та прописка вводилася поста

новами від 28 квітня 1932 р. Раднаркому СРСР та від 27 грудня 1932 р. 
Ценгрального виконавчого комітету Рад і Раднаркому СРСР. Ними перед
бачалося введення паспортів у містах, робітничих селищах, райцентрах, 
новобудовах, промислових підприємствах, радгоспах, населених пунктах із 
МТС, на транспорті й в 100-км зоні вздовж західного кордону. Видача 
паспортів у Москві, Ленінграді й 100-км смузі навколо них, у Харкові й 
50-км смузі навколо нього, Києві, Одесі, Дніпропетровську, Мінську тощо 
(всього йшлося про 25 міст) і в 100-км прикордонній зоні мала провадитися 
з урахуванням соціального походження. Інструкцією до цих постанов від 
14 січня 1933 р. передбачалося виселення з Москви, Леніні рада, Харкова й 
зон навколо них тих осіб, яким було відмовлено у видачі паспорта 
(у 10-денний термін) чи у прописці (за добу).
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30 1933 року було оголошено чергову “чистку” партійних лав від ворожих 
елементів.

31 Село Оленівка Красноградського району Харківської області.
32 Можливо, село Лютівка Золочівського району Харківської області.
33 Тепер селище міського типу Банківського району Харківської області.
34 Можливо, с.Войнівка Чутівського р-ну Харківської (тепер -  Полтавської) 

області.
35 Тепер с.Куликове Полтавського району Полтавської області.
36 Ідеться про Центральну контрольну комісію КП(б)У (1921-1934), з 1934 р.

— Комісія партійного контролю при ЦК КП(б)У (пізніше — Компартії 
України).

37 Скрипник, Микола Олексійович (1872-1933). Партійний і державний діяч. 
У російському соціал-демократичному русі з 1897 р. Активний учасник 
Жовтневого повстання у Петрограді, член військово-революційного комітету. 
З грудня 1917 р. в Україні, де до самої смерті входив до складу уряду УСРР. 
А саме: член 1-го радянського уряду (народний секретар праці, трохи пізніше
— торгівлі й промисловості); під час німецької окупації України голова 2-го 
радянського уряду й народний секретар закордонних справ (березень-квітень 
1918 р.), а також один з організаторів І з ’їзду КП(б)У в Москві, з грудня 
1918 р. член її ЦК, який направив Скрипника до ВЧК завідувачем відділу 
боротьби з контрреволюцією та членом колегії; з січня 1919 р. нарком дер
жавного контролю в 3-му українському радянському уряді, влітку того ж 
року ос обо уповноважений Ради оборони УСРР для придушення селянського 
повстання під приводом Зеленого; у 4-му радянському уряді 1920 р. нарком 
робітничо-селянської інспекції; після громадянської війни нарком внутрішніх 
справ (1921-1922), юстиції (1922-1927), народної освіти (1927-1933). На 
останній посаді був наступником Шумського, намагаючись продовжувати 
політику українізації, але був знятий і, хоча дістав більш високий пост 
заступника голови Раднаркому й голови Держплану УСРР, став об’єктом 
чергової кампанії. Звинувачений у націоналізмі і перекрученні ленінізму, член 
Політбюро ЦК КП(б)У з 1925 р., Скрипник виступив на червневому (1933 р.) 
Пленумі ЦК КП(б)У з визнанням деяких своїх “помилок” (доповідачем з 
цього питання був П.П.Постишев, брали слово М.М.Попов, В.П.Затонський, 
К.В.Сухомлин). Проте каятися перед харківським партійним активом, що від 
нього вимагали, не став, власного рукою 7 липня 1933 р. припинивши своє 
життя.

38 Сіяк, Іван Михайлович (1887-1937). Військовий і політичний діяч, за фахом 
юрист. Походить з родини вчителя с.Ляшки на Львівщині. Освіту одержав 
в університетах Відня й Львова. Колишній член Української соціал-демокра- 
тичної робітничої партії (УСДРП) Австрії (1905-липень 1919). 1914—1918 рр. 
в австрійській армії, де дослужився до командира саперної сотні. Після 
демобілізації один з організаторів протигетьманського повстання на Поділлі 
(восени 1918 р.). Хотинського повстання (січень 1919 р.). Перейшовши разом 
із своєю частиною на бік Червоної Армії, вступає до КП(б)У. Па початку
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20-х рр. керуючий справами Галицького революційного комітету, ВУЦВК, 
перший секретар посольства України в Польщі. У 1923-1930 рр. працював 
головою Харківської губернської колегії адвокатів, юрисконсультом ряду 
установ, пізніше займався викладацькою та науковою роботою в харківських 
інститутах у царині державного права, соціології, радянського будівництва. 
З 29 вересня 1930 р. призначений директором Українського інституту 
лінгвістичної освіти (Київ). У 1933 р.'заарештований як один із лідерів так 
званої “Української військової організації” (УВО), як членів УВО було 
заарештовано і його братів: Миколу (викладача історії права у Харкові) й 
Осипа (галицького громадського діяча). Покарання Сіяки відбували в 
Соловецькому таборі особливого призначення, або так званому “8-му відділі 
Біломорсько-Балтійського комбінату НКВС СРСР”. Саме тут 3 листопада 
1937 р. (за рішенням трійки Управління НКВС по Ленінградській області 
від 9 жовтня того ж року) вони були розстріляні разом із 134-ма 
засудженими у справах СВУ, “Українського націоналістичного центру”. 
УВО. Посмертно реабілітований.

39 ІІІумський. Олександр Якович (1890-1946). Партійний і державний діяч. Член 
Української соціал-демократичної Спілки (1908-1913), Української партії 
соціалістів-революціонерів — УПСР (1914-1918). З 1917 р. один із лідерів 
лівої фракції УПСР, яка в серпні 1919 р. разом із лівою фракцією українських 
еедеків-незалежників утворила Українську комуністичну партію борбтьбисіїн. 
У 1919 р. введений до складу Галицького бюро при ЦК КП(б)У, працює в 
колегії Наркомату освіти УСРР. Із ліквідацією партії боротьбистів у 1920'р. 
вступив до КП(б)У, був обраний членом її Політбюро й Оргбюро. 
Повноважний представник України в Польщі (1921-1923), завідуючий 
відділом пропаганди ЦК КП(б)У (вересень 1923 -  травень 1924). Член Викон
кому Комінтерну (1920-1927). Як нарком освіти УСРР (1924-1927) відіграв 
значну роль в українізації. У 1927 р. звільнений з усіх посад па Україні і 
відозваний до Москви. 1927-1930 рр. ректор ленінградських Інституту 
народного господарства й Політехнічного інституту, лютий 1930 р. -  лютий 
1931 р. заступник завідуючого агітаційно-масовим відділом ЦК ВКП(б), а з 
лютого 1931 р. й до арешту в травні 1933 р. голова ЦК профспілки праців
ників освіти. Звинувачення 1927 року в націоналістичному ухилі, 1930 року 
в “шумськізмі”, в 1933 р. переросли в “розгром антипартийно! групи 
ІІІумського”. 13 травня 1933 р. Шумського заарештовано разом із відомими 
діячами Комуністичної партії Західної України (КПЗУ) у справі УВО, 
звинувачено у змові з метою відділення У краї™ від СРСР і боротьбі проти 
ВКП(б) і радянського^ряду, а також в організації розколу КПЗУ. 5 вересня 
його засуджено до 10 років позбавлеїшя волі. ІІІумський під час слідства й 
суду своєї вини не визнав. Усе наступне життя в’язень ІІІумський боровся 
за реабілітацію, але отримав її тільки посмертна

40 Яворський, Матвій Іванович (1884/5/—1937). Історик, політичний діяч. Родом 
з Галичини. Вивчав право у Львівському й Віденському університетах, за часів 
І світової в і й ™  служив спочатку в австрійській (у польовій жандармерії), пот ім
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в Українській галицькій армії (штабний офіцер). У 1920 р. вступив до КП(б)У. 
Працював в Українському інституті марксизму, викладав у вузах Харкова 
(20-ті рр.). З 1926 р. очолював Укрголовнауку при Наркомосі УСРР, з 1929 р. 
— академік. Але цього ж року розпочинається кампанія проти “яворщини”, 
академіка звинувачено в “націоналістичному ухилі”, 1930 року виключено з 
партії і усунено від громадського життя. 1931 р. заарештовано у справі “Укра
їнського націоналістичного центру” і в 1932 р. засуджено на 6 років ув’яз
нення (покарання відбував на Соловках). Розстріляний за тією ж самою поста
новою, що і Сіяк, 3 листопада 1937 р. Посмертно реабілітований (1964 р. 
скасовано вирок 1937 р., 1989р. -  вирок 1932 р.).

41 Волтон, В.Ґ. У 1932-1933 рр. третій секретар посольства Великобританії в 
Москві.

42 Спіайт, Річард Ленгфорд. У 1933 р. третій секретар Північного Департамеїпу 
Міністерства закордонних справ Великобританії

43 Андрієаський, Дмитро (1893-7). Інженер, публіцист, активний діяч Організації 
українських націоналістів (ОУН) з 1928 р.

44 Полоз, Михайло Миколайович (1890/91/-?). Партійний і державний діяч-. 
З 1905 р. український есер, згодом боротьбист, з 1920 р. в КП(б)У. Учасник 
І світової війни, військовий пілот. У роки громадянської війни член Централь
ної Ради, один з організаторів підпільної боротьби проти гетьманщини й 
Директорії, представник ЦК боротьбистів при Комінтерні. У 1920 р. член 
Президії Української ради народного господарства. З 1921 р. очолював пост
предство УСРР в РСФРР, пізніше нарком фінансів УСРР.

45 Лапчинський. Георгій (Юрій) Федорович (1887-1938). Партійний і державний 
діяч. У соціал-демократичному русі з 1905 р. У 1917 р. голова Кременчуцької 
міської Ради робітничих і солдатських депутатів, делегат обласного (крайового) 
з’їзду РСДРП(б) у Києві, на якому разом із В.П.Затонським, В.М.Шахраєм, 
1-Ю.Куликом висловився за утворення окремої від РСДРП(б) партії більшо
виків України. На І з’їзді Рад України у Харкові (6-12 грудня 1917 р.) обраний 
до складу ЦВК. Після цього став керуючим справами 1-го радянського уряду 
України — Народного Секретаріату. З березня 1918 р. народний секретар 
соціального забезпечення. Під час германсько-австрійської окупації України 
працював у Наркоматі закордонних справ РСФРР. 1919-1920 рр. очолював 
фракцію федералістів у КП(б)У, знов таки виступаючи за утворення окремої 
комуністичної партії України. 1920 року вийшов із КП(б)У і перейшов до 
Української комуністичної партії. З 1926 р. з ліквідацією укапістів знов 
вступив до КП(б)У. 1928-1930 рр. консул СРСР у Львові. Репресований у 
30-ті рр., реабілітований посмертно.

46 Левицький, Михайло Васильович (1891-1933). Державний, партійний діяч. 
Родом з Галичини з селянської родини. За одними відомостями, екстерном 
закінчив Львівську гімназію, за іншими — отримав агрономічну освіту. 
З 1912 р. член УСДРП Австрії. У російському полоні, куди потрапив як 
австрійський військовослужбовець під час І світової війни, став більшовиком 
(із січня 1918 р.). Під час громадянської війни служить у Таращанській
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дивізії, працює у підпіллі в Галичині, Польщі, Німеччині, Чехо-Словаччині, 
входить до керівних органів Компартії Галичини. 1920-1924 рр. постпред 
УСРР у Чехо-Словаччині, Австрії, Німеччині. Пізніше працює головою 
Укрдержстраху, секретарем Волинського окружкому партії, завідуючим 
відділом ЦК КП(б)У. 1929 року перебуває під слідством з приводу участі в 
так званій “Спілці української молоді”, наступного 1930 р. справу проти нього 
припинено. Але в 1933 р. знов заарештований. Як зазначається у біографіч
ному довіднику ‘Борці за возз’єднання” (Львів, 1989), застрелився у м. Сормово. 
Реабілітований посмертно.

47 Волобуєв-Артемов, Михайло Семенович (1903-7). Народився у м. Миколаєві. 
У КП(б)У з 1920 р. Економіст, викладав у вузах Харкова, у 1927 р. — заступ
ник голови Головполітпросвіти. 1928 року надрукував у журналі “Більшовик 
України” працю “До проблеми української економіки”, усякій вимагав забез
печення українським економічним центрам дійсної самостійності, скасування 
управління українською промисловістю всесоюзними трестами, затвердження 
бюджету України лише її владою. Ці погляди як “націоналістичні” були 
піддані гострій критиці в ЦК КП(б)У. І хоча Волобуєв того ж року надру
кував у “Більшовику України” листа із засудженням власних поглядів, а 
1930 р. — самокритичну статтю “Проти економічної плятформи націоналізму”, 
у грудні 1933 р. заарештований органами ДПУ УСРР. Під час слідства дав 
вигадані свідчення, начебто був членом фракції українських комуністів, яка 
була підготовчою сходинкою для вступу в контрреволюційну організацію 
боротьбистів. Перебував на засланні, повернувся. У 1956 р. завідував кафедрою 
Ростовського (на Дону) фінансово-економічного інституту.

48 Максимович, Карло Авксентійович (Самарин, Саврич. 1892-1934). Партійний 
діяч. Родом з селянської родини с. Кукільники Рогатинського повіту (нині 
Галицького району Івано-Франківської області). Після закінчення Станіс- 
лавської гімназії вступив на юридичний факультет Львівського університету, 
але арешт і І світова війна не дали закінчити навчання. Під час війни 
(1915-вересень 1916) в австрійській армії, 1916-1917 рр. завідував школою в 
с. Городище на Галичині. 1917 р. вступив до УПСР, пізніше належав до 
боротьбистів, з 1920 р. в КП(б)У. З кінця 1918 р. -  1921 р. на підпільній 
партійній роботі в Галичині й Закарпатті, шість місяців 1921 р. — у Відні. 
Віце-консул представництва України у Варшаві (1921-1924). З 1924 р. 
заступник уповноваженого Наркомату закордонних справ СРСР в уряді УСРР. 
Один із засновників Комуністичної партії Східної Галичини, перший 
секретар її ЦК, з жовтня 1925 р. член Політбюро ЦК КПЗУ і представник 
КПЗУ при ЦК КП(б)У. Стояв на позиціях українського національного 
відродження. Після розколу в КПЗУ (що стався після квітневого /1927 р./ 
Пленуму ЦК КПЗУ, який підтримав більшістю голосів заяву Максимовича 
на лютнево-березневому /1927 р./ Пленумі ЦК КП(б)У про свою незгоду з 
від’їздом Шумського з України), був знятий з усіх посад, а у 1929 р. 
виключений із партії. З початку 1928 р. працював у Саратові, а з жовтня 
1929 р. — у Хліботваринводцентрі, Заготзерні (Москва). 9 січня 1933 р. був
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заарештований ОДПУ СРСР. 5 вересня того ж року його як члена 
“Московського центру УВО” було засуджено до 10 років концтаборів. Є 
відомості, що 17 липня 1934 р. у Біломоро-Балтійському таборі Максимович 
скінчив своє життя самогубством. На цей час його притягли і до слідства у 
справі так званого “Всеукраїнського боротьбистського центру”. Реабіліто
ваний 11 вересня 1958 р. Скоріш за все. Комісія партійного Контролю ЦК 
Компартії України ще встигла і з його партійною реабілітацією (1989 р. 
готувалися відповідні документи).

49 Муралов, Олександр Іванович (1886-1937). Партійний і державний діяч. 
З 1929 р. нарком земельних справ РСФРР, 1933-1936 рр. заступник наркома 
земельних справ СРСР, 1935—1936 рр. президент ВАСПЛ.

50 Європейська федерація українців за кордоном була заснована ОУІІ 1930 р. у 
відповідь на польське “упокорення” Західної України, діяла в Брюсселі. 
Федерація фінансувала Український Червоний Хрест, який збирав кошти для 
допомоги жертвам голоду. Крім вересневого меморандуму, окремою брошу
рою випустила La Famine еп Ukraine (Ses horreurs, ses causes et ses effets). /  
Federation Europeenne des Ukrainiens a l'Et ranger. — Bruxelles, [19331. (Див.: 
Дмитро Андрієвський. Міжнародня акція ОУН: Організація українських 
націоналістів 1929-1954. — [Париж]: Перша українська друкарня у Франції, 
1955.— С.148— 149).

51 Шоун, сер Теренс Аллен, британський дипломат.
52 Гоу, сер Роберт Джордж. У 1933 р. перший секретар Північного 

Департаменту Міністерства закордонних справ Великобританії
53 Кардинал Теодор Інніцеру 1933-1934 рр. очолював Міжконфесійний Комітет

Допомоги Голодуючим Областям Радянського Союзу. Віце-президентом 
комітету був Р. Мітлегнер, секретарем — доктор Евалд Аммендс. До складу 
комітету входили: доктор Д. Фойхтванг (Іудейська Громада), Мссрои Габозян 
(Вірменська Церковна Конгрегація), доктор М. Горникевич (Українська 
Католицька Церква), П. Яігковскі (Румунська Православна Церква), доктор 
Ф. Карліцкі (Чеська Католицька Громада), доктор Карл Кісс (Уг орський 
Пазманеум, ректор), С. Сквєравський (Польська Католицька Церква), доктор 
Р. Стоякович (Сербська Православна Церква), доктор Еріх Стскль 
(Євангелістська Церква), доктор Агатангелос Ксирухакіс (Грецька 
Православна Церква). (Див.: International Commission of fnquiery into the
1932-1933 Famine in Ukraine. The 1932-33 Original Photographs from Kharkiv. 
Ukraine. Submitted by William Liber, Q.C., Counsel for the world Congress o) 
Free Ukrainians.)

54 Комітет допомоги голодуючим в Радянській Україні, утворений українською 
громадою в Польщі, доклав чимало зусиль, щоб привернути уваг у громадсь
кості країн-членів Ліги Націй до українського голодомору 1932-1933 рр. і 
добитися від урядів цих країн політичних та економічних санкцій црош 
СРСР. Комітетом збиралися кошти, при змозі переправлялися в УСРР харчові 
посилки, надсилалися палкі звернення до впливових осіб та організацій. 
Члени Комітету виступали перед європейською громадськістю безпосереднії»
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і через пресу, випускались окремі брошури (див. : Gtod па Ukrainie і jego 
przyezyny. /  Nakiadem Ukrainskiego Emigracyjnego Komitelu Pomogy glodnej 
Ukrainie, — Warszawa, 1934.)

До складу Комітету входили: Василь Мудрий — президент, Мілена 
Рудницька і Володимир Дорошенко — віце-президенти, Зенон Пеленський 
і а Іван Ґижа — секретарі, Володимир Целевич, Андрій Жук, Юліян Дзерович, 
Іван Лаба і О. Радловський — члени (про діяльність Комітету див.: Василь 
Мудрий.' Лихоліття України. — Львів: Український громадський комітет 
ряіунку України, 1933; Андрій Жук. Рятункова акція для Великої України.

. — Львів: Український громадський комітет рятунку України, 1933).
Ідеться і гро Українську Народну Республіку.

Шульгин, Олександр Якович (1889-1960). Історик-соціолог, політичний 
і культурний діяч. Один із керівників УНР, член Центральної Ради (ЦР). 
Липень 1917 р. -  ЗО січня 1918 р. генеральний секретар міжнародних справ 
ЦР. За гетьманщини працював у Міністерстві закордонних справ. З липня 
1918 р. посол у Софії. Голова української делегації на першій асамблеї Ліги 
Націй (1920). Міністр закордоііних справ і голова уряду УНР в еміграції 
(1926-1936, 1939-1940, 1945-1946). З 1921 р. очолював Надзвичайну 
дипломатичну *іісію УНР у Парижі.

56 Українську версію листів Центрального українського комітету допомоги 
Радянській Україні (М.Рудницька і З.Пеленський) та О.Шульгина до Мовінкеля 
було надруковано в: Олександр Шульгин. Без території: Ідеологія та чин 
уряду УІІР на чужині (Париж, 1934, с. 207—209). Передруковано в збірнику 
Українська політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали ІІУпор. 
Тарас Гунчак, Роман Солчаник та ін. (Сучасність, 1983, №2, с. 357—360). 
Французька версія листа М. Рудницької та 3. Пеленського була включена 
Д. Андрієвським до їм Famine еп Ukraine (Ses horreurs, ses causes el ses effets). 
/Federation Furopeenne des Ukrainiens a I'Elranger (Bruxelles, [1933]).

57 Об’єднаний комітет міжнародних жіночих організацій. Почесний секретар: 
панна Пльзі М. Ціммерн. Екклестон Стріт, 26, Лондон. Організації-члени 
Комітету: Світова жіноча християнська спілка тверезості, Міжнародна рада 
жінок. Світова християнська організація молодих жінок. Міжнародний союз 
жінок за рівні громадянські права, Міжнародна жіноча ліга за мир і свободу, 
Світова спілка жінок за міжнародну злагоду. Міжнародна федерація універ
ситетських жінок, Спілка боротьби за рівні права, Міжнародна федерація 
жінок-суддів, адвокатів та жінок інших юридичних професій, Соціально- 
політичний союз святого Іоана.

58 Текст цього звернення вперше було наведено у повідомленні “Справа голо- 
дової катастрофи на Радянській Україні на форумі Союзу Народів” (Діло, 1933, 
З жовтня, с. 2), а затим в газеті “Новий шлях” за 31 жовтня 1933 р. (с. 4). 
Передруковано Іреною Книш в книзі “Патріотизм Анни Йонкер” (Вінніпег, 
1964, с. 152— 153).

59 Ідеться про політвідділи при МТС.
60 У 1933 р. в Україні налічувалося 7 німецьких національних районів, 256 націо
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нальних німецьких сільрад (Адміністративно-територіальний поділ УСГР за 
станом на 1 грудня 1933 р. — X., 1933). У 1937 р. всі німецькі національні 
райони в Україні, німецькі вищі й середні спеціальні заклади було ліквідовано, 
як і всі німецькі національні школи по Радянському Союзу.

61 Очевидно* йдеться про с. Писарівка Золочівського району Харківської області.
62 Ідеться про діял ьність Комітету по земельному влаштуванню працюючих 

євреїв (Комзет) при ЦБК СРСР, створеного за постановою ЦВК СРСР від 
28 серпня 1924 р., та його республіканських комісій. Передбачалося, що 
утворення сільськогосподарських єврейських поселень на землях з держав
ного колонізаційного фонду вирішить питання трудової зайнятості серед 
мешканців єврейських містечок колишньої смуги осідлості, які страждали 
від безробіття через скупченість і надлишок професіоналів-ремісників, а також 
через малоземелля. За відомостями Укркомзету, в 1925-1926 рр. (перші роки 
колонізації) було пересело 10 тисяч родин. На 1927 р. планувалося пере
селити ще від 6 300 до 10 тис. родин. У 1929-1930 рр. в Україну' пересе
лилося 2086 рюдин, у Крим — 1478 (залишилося відповідно 184] — 1324). 
У 1930-1932 рр. мали бути переселеними загалом по країні 19 200 родин. 
Основна маса переселенців направлялася в Україну (Херсонщина, Миколаїв- 
щина, Одещина, Криворіжжя, Запоріжжя, Піски, Чонгар), Крим (Євпато
рійський та Джанкойський райони). Північний Кавказ (Сальська округа), де 
вони наділялися перелоговими або цілинними землями. З 1932 р. основну 
вагу у переселенні планувалося перенести на Крим і Біробіджан, оскільки 
запас фондових земель, зокрема, в Україні був вичерпаним. Так, в УСРР в 
середньому посівна площа одного переселенського господарства мала в 1927- 
1928 рр. 5 га, в 1928-1929 рр. — 5,4 га, а в Криму відповідно 8 га — 7,1 га. 
Уже в 1927 р. Україна могла наділити землею лише 2 900 родин, тоді як 
Крим — до 10 тисяч (ЦДАВО України, ф. 505, on. 1, спр. 915, арк. 6,7,12, 
29,108; спр. 690, арк. 38; спр. 456, арк. 26 зв.—27).

Серед переселенських господарств, так само як і всюди, провадилася 
колективізація. За інформацією Кримського комзета, 99% таких господарств 
у 1931 р. об’єдналися в колгоспи й комуни (там же, спр. 859, арк. 102). Так 
само їх торкнулося і розкуркулення, спочатку у вигляді кампанії проти 
використання найманої праці в переселенських колгоспах й одноосібних 
господарствах, яка розпочалася восени 1929 р. У директивному листі Комзету 
СРСР до відповідних окружкомів та сільрад пропонувалося вжити таких 
адміністративних заходів: скласти списки господарств, що користуються 
найманою працею; членів комнезамів, які потраплять до таких списків, 
виключити із складу цих організацій; у господарств, які найбільш активно 
користуються найманою працею, відібрати переселенські льготы, обкласти 
їх сільгоспподатком (там же, спр. 339, арк. 30). — І все це незважаючи на 
те, що законом, по-перше, дозволялася наймана праця в індивідуальних 
господарствах, а, по-друге, переважна більшість переселенців не мала навичок 
сільськогосподарської праці, та й землі з колонізаційного фонду вимагали 
для свого підняття більших зусиль, ніж окультурені.
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Переселення тривало й після найстрашнішої голодної зими 1932-1933 рр. 
Деякі вислови з документів Укркомзету цього періоду наштовхують на 
припущення, що тепер переселення мало за мету відшкодувати людські втрати 
внаслідок голоду. (Із плану Укркомзету про капіталовкладення у єврейські 
переселенські колгоспи в Україні на 1934 р.: “Для полного заселения евпац- 
районов на Украине необходимо комплектовать 2 260 семейств, исходя из 
потребности рабочих рук и наличия жилища — 1 000 домов. Переселение 
1933 г. заполнило все свободные дома, подлежащие мелкому ремонту... План 
переселения в нацрайони на 1934 г. составлен на основании производственных 
нужд колхозов в рабочей силе во время самого напряженного периода — 
уборочной кампании. Всего в 1934 г. будет переселено в колхозы 1 260 семейств 
трудящихся евреев”. — Там же, спр. 912, арк.6). Переселеіщів планувалося 
направити до районів: Калініндорфського Одеської області (600 родин), 
Сталіндорфського (350) і Ново-Златопольського (200) Дніпропетровської об
ласті, Чонгарського Херсонської області (110) (там же, арк. 5). Держава па 
це планувала виділити: на організацію переселення 210 420 крб., харчування 
— 278 250, житлове будівництво — 1 734 000, купівлю молодняка — 252 000, 
водопостачання — 199 600 (там же, арк. 7—9, 11). До цього слід додати, що 
на території Одеської області втрати населення досягали 15-19,9%, 
Дніпропетровської — від 25% і більше, на Херсонщині — 20-24,9 % (див.: 
The Foreign Office..., р. Ixiv).

63 Автором переважної більшості статей і повідомлень в The Christian Science 
Monitor про події в СРСР був Вільям Генрі Чемберлен, кореспондент' цієї 
газети в Москві у 1924—1934 рр., автор двох книжок про СРСР (див.: William 
Henry Chamberlin. Russia’s Iron Age. — Boston, 1934; The Ukraine: A Submerged 
Nation. — New York, 1944). 1934 p. призначений головним кореспондентом 
по Далекому Сходу. Тільки після повернення дістав змогу писаги про і олод 
без купюр (див.: Russia — Without Benefit of Censor: Famine Proves Potent 
Weapon in Soviet Policy. — The Christian Science Monitor, May 29. 1934; 
Russia — Without Benefit of Censor: Farmer Fits Poorly in Soviet Frame. — The 
Christian Science Monitor, May 31, 1934).

64 Майже кожний номер “Правди” за січень -  березень 1933 р. містить 
повідомлення про катастрофічний стан із заготівлею хліба в Україні.

“По выполнению голового плана республика стоит на одном из 
последних мест в Союзе. Из всех областей Украины больше всего задолжали 
хлеба государству основные ее зе’рновые районы — Днепропетровщина и 
Одесщипа.-Сильно отстает и Харьковская область... На Украине еще не 
обмолочен хлеб с 390 тыс. га.” (Правда, 1933, 7 січня, с. 2).

Окремо про хід вилучення хліба у селян у Дніпропетровській області 
“Правда" повідомляє 10 (с.4) й 12 (с.5) січня, 28-го (с.З) — у Харківській". 
17 січня знов зг адуються Одеська, Харківська і Дніпропетровська області, в 
яких-різко знизилася хлібозаготівля внаслідок "скрытого сопротивления в 
колхозах”, поряд з цим відмічається, що Київщина на 16 січня завершила 
здачу зерна державі. В номері за 9 лютого (с.1) під заголовком “Отстают
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решающие районы Украины”, в якій повідомляється про стан виконання 
колгоспами державного плану по засипці насіннєвих фондів на 1 лютого 
1933 р., серед “отстающих” називаються Київська (Фастівський район — заси
пано 30,7% від плану, Нулинський — 31,1%, Брусилівський — 49,6%), а особ
ливо Харківська — 31,9%, Одеська — 13,6%, Дніпропетровська — 9,5% обласіі.

Із сторінок більшовицької “Правди” звучать бойові гасла: “Ломая сопро
тивление остатков кулачества, петлюровских и махновских элементов...”, 
підступні звинувачення: “гноят хлеб, продают его на базаре...”, глузлива 
іронія щодо одноосібників: “твердоедатчики — они смирные”. І все це на 
тлі шаленіючого голоду, який охопив Україну і найстрашнішим був саме в 
тодішніх Київській, Дніпропетровській і Харківській областях, які, крім 
сучасної території, включали Черкатцину (Київська область), Запоріжжя та 
Кіровоградщину (Одеська і Дніпропетровська області), Луганщину (Хар
ківська і Донецька області за адміністративним поділом 1933 р.). Вилюдпеїпія 
у 1929-1933 рр. саме в цих регіонах перевищувало 25 відсотків. Також 
високим (20-24,9%) цей покажчик був для Одеської області (а саме для 
Херсонщини і Миколаївщини), Полтавщини (Харківська область) та Криму. 
На Житомирщині (Київська область), Сумщині (Харківська область), 
Донеччині і власно Одещині — 15-19,9%. Найменше від голоду носі раж да ли 
Чернігівська та Вінницька області (остання включала також сучасну 
Хмельницьку область) (див: The Foreign Office..., р. Ixiv). Трохи інші відомосіі 
щодо смертності внаслідок голоду містить доповідна записка UK КП(б)У 
Центральному Комітетові ВКП(б) від 15 березня 1933 р.: “...пока что — 60% 
всех сведений о количестве голодающих и больше 70% зарегистрированных 
случаев смертей приходится на Днепропетровск. Из 49 районов Днепро
петровской области тяжелыми считаются 21 район. На втором месте по 
количеству сообщений о голодании стоит Киевская область, в которой 
особенно тяжелыми районами считаются 31. Здесь мы, несомненно, имеем 
очень серьезный рецидив прошлогодних голодовок в довольно широких 
размерах. Дальше по количеству пораженных районов идет Винница — 17. 
Донбасс — 11 районов, Одесса — 14, Харьковская — 9 районов. Весі о по 
регистрации ГПУ по Украине охвачено 103 района” (Голод 1932-1933 років 
на Україні: Очима істориків, мовою документів. — С. 442).

Досить скоро стало ясно, що з вмираючого села більше нічого не виї яі пі 
і тому весняна сівба може зірватися. Тоді РИК СРСР і ЦК ВКП(б) приймають 
постанову “О семенной помощи колхозам и совхозам Украины и Северного 
Кавказа”, як в ній зазначалося, “в виду того, что неблагоприятные 
климатические условия летом 1932 года в ряде районов Украины и Ссверікч о 
Кавказа привели к потере части урожая” (Правда, 19.33, 26 лютого, с.1).

65 Маїтерідж, Мелком, кореспондент ряду західних газет у Москві. Зумів ще 
до повернення додому, обходячи радянську цензуру, переслати кілька статей 
про голодомор 1932-1933 рр. таємно через британські дипломатичні капали 
(див.: The Soviet and the Peasantry: Famine in North Caucasus. — Manchester 
Guardian, March 25, 1933; The Soviet and the Peasantry: Hunger in the Ukraine.
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— Manchester Guardian, March 27, 1933; The Soviet and the Peasantry: Poor 
Harvest in Prospect. — Manchester Guardian, March 28, 1933). Йому також 
вдалося без дозволу властей побувати в голодуючих районах України. Один 
з тих кількох (В. Г. Чемберлен, Юджин Лайонс) безкомпромісних західних 
репортерів, які воліли шукати і говорити за будь-яких умов правду.

66 Постанова Ради праці й оборони “О нормах сдачи государству зерна урожая 
1933 года по отдельным культурам” була надрукована у “Правді” 29 січня 
1933 р. Вона стосувалася Кримської АСРР, України, Східного Сибіру, Цент
ральних чорноземних областей та Північного Кавказу. За постановою, кожний 
регіон мав здавати державі певну кількість пшениці, жита, вівса, бобових у 
розрахунку на 1 гектар. Причому, норми для колгоспів, які не обслуго
вувалися МТС (тобто недостатньо контролювалися державою), були, за 
кількома вийнятками, помітно вищими, ніж норми для тих колгоспів, які 
МТС обслуговувалися. Такої самої і ще більшої дискримінації зазнавали 
одноосібники, на яких затверджені нормативи не простягалися. Норми 
одноосібним господарствам мали встановлюватися сільрадами індивідуально 
і таким чином, щоб вони на 10—15% перевищували колгоспні.

67 Ідеться про так звану контрреволюційну організацію Ф.Конара. 5 березня 
1933 р. “Правда” писала: “За последнее время органами ОПТУ раскрыта контр
революционная вредительская организация в некоторых органах Маркомзема 
и Наркомсовхозов главным образом в сельскохозяйственных районах Украины, 
Северного Кавказа, Белоруссии. В состав контрреволюционной вредителікжой 
организации входили главным образом государственные служащие, в боль
шинстве своем — выходцы из буржуазных и помещичьих слоев. Большинство 
арестованных признало свою виновность в организации контрреволюционной 
вредительской деятельности в сельском хозяйстве, выразившейся: 1) в умыш
ленной порче и уничтожении тракторов и сельхозмашин, 2) в умышленном 
засорении полей и понижении урожайности, 3) в поджоге машинно-тракторных 
станций и льнозаводов, 4) в расхищении хлебных запасов колхозов, 5) в 
дезорганизации сева и уборки, 6) в уничтожении поголовья рабочего и 
продуктивного скота. Материалами следствия и показаниями арестованных 
вредителей установлено, что действия арестованных имели своей целью 
подорвать крестьянское хозяйство и вызвать голод в стране [підкреслено 
упорядником]. Арестовано свыше 70 человек...” Далі йшли 40 прізвищ па 
чолі з Конаром. 12 березня там же було надруковано повідомлення: “От 
коллегии ОГПУ. На основании постановления ЦИК-а Союза ССР от 15 
ноября 1923 года Коллегия ОГЛУ, рассмотрев в судебном заседании своем 
от 11 марта 1933 г. дело арестованных... постановила: за организацию 
контрреволюционного вредительства...с целью подорвать материальное 
положение крестьянства и создать в стране состояние голода [підкреслено 
упорядником] — приговорить к высшей мере социальной защиты — 
расстрелу [35 осіб, Конар у списку першим]... заключить в тюрьму сроком 
на десять лет [22 особи]... заключить в тюрьму сроком на пять лет [18]... 
Приговор приведен в исполнение. Предс. ОГПУ В. Менжинский”.
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Звертає на себе увагу перша й остання на той час згадка про голод в 
офіційній заяві керівництва держави (див. підкреслені рядки). Більше до 
цього питання не поверталися, запевняючи уряди інших країн і власних 
громадян, що тимчасові труднощі долаються, із “шкідництвом" всдеіься 
відповідними органами непримиренна боротьба й голоду, який загрожував 
країні через “шкідницьку діяльність контрреволюційних елементів”, удалрся 
запобігти.

Конар, Федір Михайлович (Палащук, Полащук, Поліщук; Конар, Бої дай. 
1895-11 березня 1933). Родом з Рогатинщини (Галичина). Під час 1 світової 
війни в січових стрільцях. У 1918 р. працював в українській адміністрації у 
Підляшші. На початку 1920 р. член ревкому Української галицької армії у 
Вінниці. Член Галоркому КП(б)У (квітень -  серпень того ж року). З липня 
по 11 серпня 1920 р. член Галицького революційного комітету (Тарнопіль), 
у якому по черзі керував внутрішніми справами, фінансами, юстицією. За 
поданням В. Затонського, голови тимчасового уряду тимчасової Галицької 
СРР, за “націоналістичний ухил” відозваний до Москви, де працював заступ
ником голови Держвидаву, Промбанку. Остання посада — заступник комісара 
земельних справ СРСР.

68 М. Рудницька має на увазі візит прем'єр-міністра Франції, лідера радикальної 
партії Едуарда Ерріо до СРСР у серіпіі -  вересні 1933 р. Ерріо перебував в 
Україні 5 днів. Зрозуміло, що маршрути його поїздок і об’єкти відвідин були 
чітко сплановані радянськими урядовцями. Цей фактор, а  особливо, зрозуміле 
бажання французького прем’єра досягти головної мети свої о візиту — 
покращення відносин з Радянським Союзом, привели в рсзульїаіі до запере
чення Едуардом Ерріо наявності голоду в основних зернових регіонах СРСР:

69 П.Постишев у 1934 р. заявив, що близько 200 тисяч “куркульських" іос- 
подарств ліквідовано в Україні. Помноживши цю цифру на 5 осіб у сім’ї (в 
середньому), отримаємо 1 мільйон висланих селян (див.: А.Л.Перковський, 
С. І. Пирожков. Демографічні втрати Української РСР у 30- гі роки. — УІЖ, 
1989, №8, с. 29). Проте С. В. Кульчицький висловлює сумнів у доцільній:п 
спиратися на заявлену Постишевим цифру, оскільки вона “підозріло збігається 
з цифрою куркульських господарств, яку подавали статистичні оріапи па 
1927 р.”, і припускає, що кількість експроприйованих господарств була 
більшою (там же, № 11, с. 74—75). Р. Конквест найбільш вірогідною вважає 
цифру в 10— 12 мільйонів депортованих (див.: Роберт Конквест. Ж а т а  
скорби: Советская коллективизация и террор голодом. — Лондон, 1988. — 
С. 193—196).

70 Див. частину V.
71 Ерріо повірив, бо так хотів повірити. Обережність Шульгина в оцінці резуль

татів візиту до СРСР французького прем’єра можна розцінити як певний 
реверанс у бік голови уряду країни особистого проживаїпія, та, найбільше, 
як прояв надії на порозуміння із впливовим європейським державним діячем 
в українському питанні і на очікувані міжнародні санкції проти злочинної 
політики радянської влади щодо селянства.
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72 Див. №25.
73 Народилася в 1898 р. в с. Пединівка (Звенигородський р-н. Черкаська обл.) 

в родині священика. У 1915 р. закінчила київську єпархіальну школу. Вчите
лювала в Кагарлику, на Звенигородщині. З 1925 р. — в Києві. Отримала 
вищу освіту, працювала бібліотекарем. У 1943 р. емігрувала.

74 Очевидно, місто Таруса.
75 Поема написана в 1976 р., коли поета було кинуто до психіатричної лікарні, 

вийшла друком у Балтиморі в 1977 р.
76 Документальний фільм про голод в Україні в 1932—1933 рр., створений 

Славком Новицьким та Юрієм Луговим в Українсько-канадському досліДчому 
і документаційному центрі в 1984 р.

77 В. Гроссман. Все течет... — Октябрь, 1989, № 6.
78 Імовірно, теперішня Велика Благовіщенка
79 Так у тексті. Можливо, йдеться про Гаймани.
80 Вірогідно, йдеться про населені пункти Іванівського та Нижньо-Сірогозького 

районів Дніпропетровської (тепер Херсонської) області. У своїй інформації 
від 28 лютого 1933 р., надісланій до Раднаркому УСРР, Дніпропетровський 
облвиконком констатував, що в ряді районів, у тому числі й в Нижньо-Сіро- 
гозькому, має місце різке скорочення відвідування шкіл, тяжкі захворювання 
серед дітей на терені голоду із смертельними випадками. За даними обласного 
відділу ДПУ, на 5 березня 1933 р. в районі голодувала 81 родина (73 родини 
колгоспників і 8 — одноосібників), 315 душ пообпухали (295 — ЗО), 80 по
мерло від голоду (46 — 34) й 3 отруїлося; район названо в числі найбільш 
потерпілих в області (Голод 1932—1933 років на Україні: Очима істориків 
мовою документів. — С.397,407,411).

81 Очевидно, с. Каїри Комінтернівського району Одеської області (тепер цс 
територія Херсонської області).

82 Очевидно, Бакланово-Муравійка чи Вершиново-Муравійка Кулик івського 
району Чернігівської області.

83 Дніпропетровської області.
84 Протоієрей Микита Кохно, висвячений у сан у червні 1922 р., був організа

тором парафій Української автокефальної православної церкви, настоятелем 
Софійського собору в Києві, а згодом Воскресенського собору в Харкові. 
Засуджений 1936 р. на 3 роки ув’язнення, а 1937 р. ще на 25 років, загинув 
в ув’язненні.

85 Київської області (на 1 грудня 1933 р.), тепер Черкаської області.
86 Пилипенко, Сергій Володимирович (1891-1943), письменник і журналіст, 

родом з Києва, 1917-18 рр. діяч Української партії есерів, згодом КП(б)У. У 
20-ті рр. активний учасник українського літературного життя, засновник 
спілки селянських письменників “Плуг” (1922-1932) і редактор її органу, 
директор ДВУ, опонент М. Хвильового в літературній дискусії 1925-27 рр. 
Поряд з цим, у 1926-33 рр. директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченко 
АН УСРР у Харкові. 1934 р. заарештований, дальша доля й обставини 
загибелі не відомі.
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87 Кооперативний будинок “Слово”, розташований у Нагірному районі Харкова 
(тоді околиці міста) по вул. Барачній (пізніше — вул. Червоних письмен
ників), було заселено в грудні 1930 р. У 5-поверховому на 68 квартир будинку 
мешкали діячі літератури та мистецтва. Серед них такі відомі особи, як 
Анатоль Петрицький, Пилип Козицький, Лесь Курбас, Микола Куліш. 
Наталя Ужвій, Микола Бажан, Юрій Яновський, Володимир Сосюра, Юрій 
Смолич, Олесь Досвітній, Петро Панч, Наталя Забіла, Остап Вишня, Вале
ріан Підмогильний, Павло Тичина, Микола Хвильовий, Григорій Птпк, Майк 
Йогансен, Андрій Головко та інші. За спогадами сина М. Куліша, родина 
Сергія Пилипенка “...жила на другому поверсі. Сергій Пилипенко, відомий 
організатор “Плуга”, був татом двох чудових дівчаток, які з своєю мамою, 
вродливою панею, виходили на прохід у двір.” (Див.: Володимир Куліш. 
Слово про будинок “Слово”: Спогади. — Торонто, 1966. — С.30).

88 Тепер Гребінківського району Полтавської області. _
89 У той час — Харківської області. За даними обкома партії на червень 1932 р.. 

Оржицький район був серед найбільш уражених голодом в області. У допо
відній записці, надісланій до ЦК, наводиться цифра в 40 душ, опухлих від 
голоду в с. Круподеринці, — найвищий покажчик по району (Голод 
1932-1933 років на Україні: Очима істориків, мовою документів. — С. 192).

90 23 січня 1933 р. до обкомів та облвиконкомів було відправлено дирек пінної о 
листа ЦК КП(б)У та РНК УСРР із наказом прийняти рішучі міри проти 
поїздок селян до Росії та Білорусії за продовольством, виходячи з директиви 
Балицького, розісланої по лінії ДПУ (див. Голод 1932-1933 років на Україні: 
Очима істориків, мовою документів. — С. 341—342). Такі ж розпорядження 
було надіслано по лінії Наркомату шляхів сполучення і і рапсі гори юі о ДПУ.

91 Проф. Якоб В.Ф. Сундберг, правник, шведський кореспондент Європейської 
ради Документаційного центру по правах людини (1982-1984), президепі 
Міжнародної комісії з розслідування голоду 1932-1933 рр. в Україні 
(1988-1989).

92 Так в-оригіналі. Можливо, с. Радивонівка Великобагачаиської о району 
Полтавської області.

95 Ліквідація “куркульства як класу” офіційно розпочалася резолюцією 
Політбюро ЦК ВКП(б) від ЗО січня 1930 р. “О мерах по искоренению кулац
ких хозяйств в районах сплошной коллективизации” по трьох каїеюріях. 
Перша категорія підлягала розстрілу або ув’язненню. Друга (до неї іакож 
належали родини куркулів з першої групи) — засланню на Північ, до Сибіру. 
на Урал або у віддалені райони рідної області з повною конфіскацією майна. 
У третьої категорії майно мало бути конфіскованим частково, їх розселення 
передбачалося в тому ж районі.

94 Див. частину V.
95 Гантер, Іян А. Декан юридичного факультету університету Західного Онтаріо 

(Лондон, Онтаріо, Канада). На слуханнях Міжнародної комісії, на яких було 
дотримано всіх юридичних норм судового процесу, виконував обов'язки 
адвоката позовної (умовно) сторони.
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96 Тепер входить у межі м. Дніпродзержинська
97 Дніпровський металургійний завод ім. Ф.Е.Дзержинського у м. Кам’янському.
98 Очевидно, Каховського району Одеської області. Тепер районний центр 

Ново троїцьке Херсонської області.
99 У 1933 р. район входив до складу Одеської області, тепер до складу Кірово

градської області.
100 Акти N'N5 464—468 в оригіналі відсутні, проте №№ 465, 467, 468

наводяться О.Калиником: —ч
Акт ч. 465

15/VII1-33 р. Неділька Параска Гавриловна 50 р. померла 7 серпня 33 р. 
Українка. Сама хатня господарка одноосібниця господарює дома, померла 
від виснаження дома.

7/VIII-33 р. с. Романівка, 12 сотня.
Голенко Стипан Андр. неграмотний.

Акт ч. 467
16/V-33 р. Бочка Петро Петрович помер 13/V1H-33 р. 2 місяці Роман- 

ківська народився 22 червня 33 р. Українець. Мати хатня господарка 
одноосібниця, господарює дома пом. дома від виснаження. 13/УІП-ЗЗ р.

Бочка Оришка Мать неграмотна, 2 сотня.

Акт ч. 468
16/VIH-33 р. Губка Люба Михайловна пом. 5/VIII-33 р. Романківський, 

10 місяців. Українка. Батько робітник чорнороб ДДЗ, помер, від рождений 
слабости, пом. удома 5/VIII-33 р. 1 сотня.
(Див.: Олекса Калиник. Що несе з собою комунізм: Документи про російсько- 
комуністичний терор в Україні. — Мюнхен; Торонто, 1954. — С. 107).

101 Очевидно, Кам’янського району Дніпропетровської області.
102 Харківської області, тепер — Полтавської області.
103 Чернігівської області.
104 Вагонобудівний завод у м. Кам’янському.
1°5 Дніпропетровської області.
106 Харківської області, тепер — Полтавської області.
107 Тепер Кременчуцького району Полтавської області.
108 Так у документі. У 1933 р. Таращанський район входив до складу Київської 

області.
109 Очевидно, Велика Дівиця або Мала Дівиця, тепер Прилуцького району 

Чернігівської області.
40 Так у документі, вірогідно: Градизького району Харківської області 

(на 1 грудня 1933 р.), тепер Вереміївка Семенівського району Полтавської 
області.

111 Кінський район у довідниках з адміністративно-територіального поділу УСРР 
за 1930-1933 рр. не значиться.

112 у  J9 3 3  р входив до складу Дніпропетровської області.
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1.3 Дніпропетровської області.
1.4 Місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.
115 Вірогідно, відділ робітничого постачання.
116 Вагонобудівний завод у м. Кам’янському.



Іменний покажчик *

А., Леонід 137
Авраменко, Аліксандр Васильович 198 
Агафія 138 
Амменде, Евалд 280 
Андреев 59
Андрієвський, Дмитро 76, 278, 280, 281 
Артеменко 203
Артеменко, Улина Радіоновна 203 
Асаул, Івга Федоровна 181 
Афанасьева, Анна 45

Б. 136
Б., Галина 140 
Бабенко, Агахвія 181 
Бабенко, Дмитро Федорович 42 
Бабенко, Юхим Гаврилович 181 
Бабеченко, Векла 197 
Бабиченко, Свирид Федорович 197 
Бажан, Микола 288 
Бакута 27
Балицький, Всеволод Аполонович 62, 

275, 288 
Балович 62, 67 
Балович 67 
Баранов 27
Бардадиш, Валінтіна Григорівна 182 
Безцений, Кіндрат Явдокимович 178 
Безціна, Ана Даниловна 194 
Безціна, Титяна Даниловна 190

* Збережено правопис оригіналу.

Безціна, Хівранія Максимовна 178 
Безціний 194 
Белоус 201 
Бердник, Олесь 134 
Бережний 183
Бережний, Діна Анатолійовна 183 
Беременей, Андріян Васильович 189 
Бибик, Марія Федоровна 198 
Бибик, Михайло Петрович 180 
Бибик, П. 198 
Біллінгтон, Джеймс 10 
Білоус, Ониська Петровна 201 
Блузник, Яків Ф. 40 
Бойчук, Іван 122 
Бондар, Захар 41 
Бондар, Федір Федосієвич 40 
Бондаренко 27, 32
Бондаренко, Михайло Максимович 187 
Боряк, Геннадій Володимирович 17 
Бочка 194 . ‘
Бочка, Марфа Никихфорівпа 180 
Бочка, Оришка 289 
Бочка, Пантилимон Григорович 194, 

195
Бочка, Параска 195
Бочка, Петро Петрович 289
Бродський 62
Булавинець, С. 193
Булай, Анастасія Оксинтійовпа 189
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Буркаїїка, Ніоніла Іванов на 198 
Бурчак, Лігп и Хомич 38 
Бурчак, Прок in,Антонович 42 
Бурчак, Тиміш Кіндратович 42 
Буц 196
Буц, Любов Андрійовна 196 

Вакерина 27
Вареник, Василь Васильович 186 
Варивода 27 
Василенко 204
Василенко, Любкя Алексійовна 204 
Веббер, Сью Еллен 13, 14 
Вербинький, М. 16 
Винницька, Іроїда 13 
Вишня, Остап 288 
Вільфан, М. 118 
Волкер, Анастасія 159, 160 
Волобуєв-Артемов, Михайло 

Семенович 79, 275, 279 
Волокита, Яким 39 
Волтон, В. Ґ. 74, 278 
Воропай, Олекса 16 
Ворошилов, Клим Єфрсмович 114

Габозян, Месроп280 
Галабуза, Наум Трофимович 45 
Галущенко, Надія Трохимівна 183 
Гантер, Іян А. 171,288 
Гапонов 32 
Гаркуша 27
Гезик, Євлампій Юхимович 177 
Гсзик, Ольга 177 
Гей 67
Герец, Леонід 13, 14
Гертел, Дсішіс 134-136, 159, 160
Гірняк, Євген 62, 275
Гладстон, Вільям Г.варт 80
Глухий 27
Глухой, Семен 45
Голенко, Владимир 191
Голенко, Григорій Максимович 192
Голенко, Іван Владимирович 186
Голенко, Катерина Платоновна 192

Голенко, Мотря Максимівна 192
Голенко, Стипан Андрійович 289
Головко, Андрій 288
Гончаренко, Ілько 42
Горбонос, Кузьма 40
Горбонос, Панас 40
Горникевич, М. 280
Гоу, сер Роберт Джордж 81, 280
Граб, Н. 76
Грабченко46
Граціозі, А. 8
Греков 27
Грибенко 27
Гричінска, Параска Павловна 178 
Грічінска, Марія Яковна 178 
Гроссман, ВасильТЗб, 137, 287 
Грунтенко, Олександр 26 
Губка, Люба Михайловна 289 
Гузь, Океста Якович 198 
Гунчак, Тарас 281 
Гунько, Олексій Максимович 180 
Густов, Ніколай 140, 141 
Гусь 198

Ґижа, Іван 281
Ґраденіго, Сержіо 57, 63, 66, 67, 70, 73

Данилейко, Андрій Олексійович 186
Денбай, лорд 124
Денгам, Едгар 122
Дехтяр, Прокіп Іванович 195
Дзерович, Юліян 281
Діберт, Варвара 129
Діденко 191
Діттлоф 63, 65
Діхтяр 195
Дмитренко, Іван Іванович 42 
Дмитренко, Тиміш Іванович 43 
Дмітрієв 27, 33 
Долот, Мірон 16 
Донченко, Федір 40 
Дорошенко, Володимир 281 
Доре, Фред 160 
Досвітній, Олесь 288
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Дробный, Сергей Арсентьевич 45 
Дубінін 33
Дудник, Ярмолай Леонтійович 178
Душейко, Іван Іванович 185
Дюранті, Волтер 7
Дяденко, Надежда Павловна 197
Дяденко, Семен 197
Дяченко, Анастасія Савелійовна 197

Епік, Григорій 288
Ерріо, Едуард 7,9,119,120, 286
Ешбі, Марджері Корбет 88

Євтух, Ігор 19 
Єнкала, Адріан 21 
Єфремов 203
Єфремова, Антоніна Яковна 203

Жалдак, Федір Якимович 185
Жижиленко, Петро Миколайович 198
Житна, Ніна Михайловна 202
Житний 202
Жук, Андрій 281
Журавель 176
Журавель 200
Журавель, Зінька Михайловна 200 
Журавиль, Василь Григорович 176

Забіла, Наталя 288 
Завгородний, Василь Стипанович 186 
Завгородний, Федор Григорьевич 45 
Завгородній 27
Завгородний, Іван Федорович 200 
Завгородня 193 
Завгородня, Віра 193 
Завгородня, Домна 198 
Загребейна, Гана Опанасовна 192 
Загребельний 192 
Зайченко, Куприян 45 
Закора 33 
Залогін 27
Залозецький, Володимир 83, 89 
Заньє 97 
Запара 191

Запара, Валінтіна Константиновна 191 
Затонський, Володимир Петрович 276, 

278, 286
Зелений (Терпило), Данило Ількович 

276
Зеленко, Корній 40 
Зиненко, Константин 46 
Злепко, Дмитро 9 
Золотний, Пилип 26

Іванова, Валінтіна Петровна 181 
Ігнатенко, Володимир Васильович 43 
Інніцер, Теодор 7, 85,123, 280

Йогансен, Майк 288

К., Джекоб 165, 167 
Каганович, Лазар Мойсейович 114 
Какуша, Дмитро 42 
Какуша, Софрон 42 
Калнник, Олекса 17, 20, 21, 289 
Калиниченко, Володимир 15 
Кал яшина, Настя 25 
Каняшин, Михайло 25 
Капран 200
Капран, Марія Євтихійовна 200 
Караванський, Святослав 132, 134-136 
Караул, Дмитро Ільїч 40 
Кардиналовська, Тетяна 150 
Карліцкі, Ф. 280 
Кармановський, Микола 

Константинович 187 
Карр, Едвард Геллет 82 
Касіян, Л. 143 
Касіян, Павло 144 
Катерина П 120
Каценко, Ана Миколайовна 182 
Качанов 27
Кеннеді Грімстед, Патриція 17 
Керенський, Олександр Федорович 106 
Кесь 27 
Кирпа 189
Кирпа, Марія Івановна 189 
Кирсань, Феодосий 45
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Кирсань, Харлампий 45 
Киселев 27 
Кірпа, Микола 41 
Кісс, Карл 280 
Клита 142,143 
Клишкань 25 
Клітченхо 31, 32 
Книш, Ірена 281 
Коваленко 179
Коваленко, Василь Васильович 188 
Коваленко, Лідія Борисівна 15, 16 
Коваленко, Онисія Силіверстовна 179 
Коваленко, Хведір Давидович 179 
Ковсань 26
Ковтуновська, Марфа Ларионовна 189 
Ковтуновський 189 
Ковтуновський, Григорій 175 
Ковтуновський, Григорій 

Григорійович 175 
Козицький, Пилип 288 
Коллір, Лоренс 82 
Колода, Віра Свиридановна 192 
Колода, Петро Свириданович 193 
Колода, Тетяна 192, 193 
Коломиець, Лаврентій 41 
Коломієць (Коломоєць) 29, ЗО, 32 
Коломоець, Антон 41 
Коломоєць, Лавр 41 
Коломоїць, Віра Антоновна 185 
Канар (Палащук, Полаїцук, Полііцук), 

Федір Михайлович 285, 286 
Кондратенко, Петро М. 191 
Коник, Іван 41 
Конквест, Роберт 136, 286 
Кононенко, Ганна 25 
Кононенко, Дмитро 25 
Кононенко, О. 16 
Кончині, Денніс де 163, 164,167 
Кордан, Богдан (Kordan, Bohdan S.) 8 
Корнеев 33 
Корня цьк ий 25
Косіор, Станіслав Викентійович 74 
Кохно, Валентин 144 
Кохно, Микита 287

Кравець 189
Кравець, Титяна Михайловна 186 
Кравченко, Тихон Полікарпович 176 
Криворучко ЗО, 33 
Кривошея 203
Кривошея, Аліксандра Артемовна 203 
Кривошея, Яків Аксентійович 188 
Криштопа, Дмитро Хомович 194 
Криштопа, Степанида 194 
Ксирухакіс, Агатангелос 280 
Куженко, Иван 45 
Кулик, Ізраїль Юделевич (Іван 

Юліанович) 278
Кулібаба, Микита Сидорович 43 
Куліш, Володимир 288 
Куліш, Микола 288 
Куліш, Прокіп Лазаревич 44 
Кульчицький, Станіслав 

Владиславович 19, 286 
Куник, Іван 41 
Курбас, Лесь 288 
Курчинський 118 
Кучер, Домаха Даниловна 176

Лаба, Іван 281 
Лайонс, Юджин 7,285 
Латинський, Георгій Федорович 79, 

278
Ларін, Гершко 142 
Лебедь, Акулина 46 
Левицький, Михайло Васильович 79, 

278
Левко 147
Ленін, Володимир Ілліч 68, 110, 111, 

134
Лисак 184 
Лисивець, А. 16
Лисяк, Оликсандр Юхимович 184 
Лисяк, Раїса Микитовна 191 
Литовченко, Мария Мартыновна 45 
Ліжник, Василіса Йвановна 183 
Ліжник, Горпина Михайловна 175 
Ліжник, Марфа Івановна 187 
Ліжник, Павил 175
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Ліанова, Ялисовета Петровна 188 
Літвиненко, Н. 27 
Лобко 201
Лобко, Ніна Яковна 201 
Луговий, Юрій 287 
Лукянченко, Марія Маркіяновна 183 
Луняк, Михайло Викторович 41 
Луцюк, Любомир (Luciuk, Lubomyr Y.)8

Магтерідж, Мелком 7,110, 284 
Мазуркевич, Уляна 164 
Маймур, Федір 43 
Макаренко, Ана Іванівна 199 
Макаренко, Палашка 40 
Макогон, П. 16 
Максименко 32
Максимович (Саврич, Самарин),

Карло Авксентійович 79, 279, 280 
Малеваний 195 
Маловник 46 
Малюк 196
Малюк, Федора Романовна 196 
Малюшкевич, Костянтин 148 
Маляр 176
Маляр, Дарія Антоновна 176 
Маляр, Кузьма Якович 184 
Маляр, Микола Мусійович 177 
Маляр, Яков Сергійович 184 
Мальована; Ал іксандра Даниловна 195 
Манях, Володимир Антонович 15,16 
Марочко, Віктор 15 
Маррус, Міхаел (Manus, Michael R.) 9 
Мартиненко, Андрій Григорович 182 
Марченко, Прокіп Григорович 179 
Марчишин, Даніель 134 
Маслянник 27
Материнка, Яким Васильович 185 , 
Матина, Миркул 41 
Махлай, Сергій Степанович 42 
Мейс, Джеймс Е. 12 
Мельник, Василь Вендіктович 179 
Мельник, Василь Федорович 189 
Мельник, Килина 189 
Менадзе 50

Менжинський, Вячеслав 
Рудольфович 285 

Метлаш, Петро Іванович 188 
Миронченко, Григорій 42 
Миронченко, Тиміш 42 
Мирошниченко, Владимир Іванович 187 
Мирошниченко, Іван Андрійович 44 
Михайличенко, Ганна Михайлівна 11 
Михлик 194
Михлик, Івга Ільковна 194 
МінцЗЗ
Мітлегнер, Р. 280 
Мішне, Доліа 122
Міщенко, Олександр Володимирович 

15,16
Мовінкель, Йоган Людвіґ 83, 84, 86,

88,89, 281 
Мудрий, Василь 281 
Муралов, Олександр Іванович 79, 280 
Муха, Юхим 42

Н., Марія 154, 160, 161 
Назаренко, Николай 46 
Назаренко, Семен 41 
Неділька, Параска Гавриловна 289 
Неклеса 27
Неклеса, Антон Мартинович 43 
Неклеса, Марія 194 
Неклеса, Марія Андрійовна 194 
Неклеса, Микола Павлович 190 
Неклеса, Ярина 190 
Нелупенко 27,29-33, 38 
Новицький, Славко 287

Овечкін 28, 30, 33
Окунь 180
Олейнік, Семен 178
Олійник, Ольга 192
Олійник, Петро Дем’янович 43
Олійник, Титяна Семеновна 178
Олійник, Устина 43
Орлик 202
Осада 27, 32
Охременко, Конон 41
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Павлюченко ЗО, 33 
Павлюченко, Ана Петровна 181 
Павлюченко, Василиса Михайлівна 185 
Палагута 176
Палагута, Федір Каленикович 176 
Панч, Петро 288 
Папаїка, Кузьма 41 
Папіщюк, Марія Афанасійовна 190 
Пас, Кіндрат 42 
Пеленський, Зенон 86, 281 
Перебійніс, Никифор 42 
Перковський, А.Л. 286 
Петлюра, Симон 75, 96 
Петрицький, Анатоль 288 
Пивовар, Денис 42 
Пивовар, Катерина 42 ,
Пилипенко, Сергій Володимирович 

151, 287, 288 
Пиріг, Руслан Якович 11 
Пирожков, С.І. 286 
Півнеенко, Іван Іванович 190 
Півненко 190
Півненко, Гаврило Гнатович 40 
Підгайний, О. С. 16 
Підмогильний, Валеріан 288 
Підуст, Кирило 26 
Пілсудський, Йозеф 75 
Плетенець, Аліксей Никихворович 197 
Плетенец, Екатерина Якимовна 199 
Плітенець, М. (Плетенец, М.) 175-204 
Плітенець, Олексій Микитович 190 
Плітенець, Явдокія 190 
Плоха, Марія Павловна 181 
Плоха, Настя 195 
Плохий, Іван Йонович 195 
Погорілий, Сила 42 
Палащук (Полащук, Поліщук) див.

Конар, Федір Михайлович 
Полищук 200
Поліщюк, Петро Алексіевич 200 
Полоз, Михайло Миколайович 79, 278 
Пономар, Горпина Петровна 202 
Попов,. Микола Миколайович 276 
Портір, Мойсей Пилипович 140

Постишев, Павло Петрович 74, 79, 97, 
100,101,109,276,286 

Потапенко, Дарія Федоровна 199 
Потапенко, Евхра 199 
Потапов, Іван Оверянович 201 
Потапова, Xросина 201 
Потьомкін, Григорій Олександрович, 

князь 120 
Прийма, Г. 196
Приходько, Уліян Євтихович 203 
Прокопов 30
Прядка, Михайло Тимофійович 44 
Пугач, В. 195
Пугач, Домаха Михайловна 195

Рава, Єкатерина Андрейовна 189 
Радловський, О. 281 
Раценко, Матвій 40 
Рашброук, Дж. Г. 125 - 
Рибалка, Марія Сергійовна 188 
Рижка 184
Рижка, Марія Авдійовна 184 
Ристенко 199
Ристенько, Титяна Михайловна 199 
Ріжко 32
Різник, Марія Макаровна 183 
Робертсон, В. Левіс 125 
Рогівський, Яків Степанович 197 
Родимський, Володимир Маркович 183 
Розенберг, Альфред 75 
Ролен, М. ПО 
■ Руденко, Микола 134 
Рудницька, Мілена 86, 117, 281, 286 
Рузвельт, Франклін Делано 10, 122 
Рыбка, Андрей 45 
Рязанов 46

С., Ганна 161, 163, 164 
Саверський 27
Саврич, Самарин див. Максимович, К.А. 
Сайкович 193
Сайкович, Ала Миколайовна 193 
Саймон, Джон 76, 83 
Саміленко-Цвєтков 144, 145
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Самоваренко, Антон 43 
Самоваренко, Петро Михайлович 43 
Самченхо, Данило Д. 43 
Седлевський 99 .
Сербенюк, Юрій 83, 89 
Сердюк 202
Сердюк, Михаїл Михайлович 202 
Сидоренко ЗО 
Синій, Трохим 43 
Сірик 27
Сітало Кирило Федорович 43 
Сітало, Микита Григорович 43 
Сітало, Петро Григорович 43 
Сіяк, Іван Михайлович 74, 75, 276, 278 
Сіяк, Микола Михайлович 277 
Сіяк, Осип Михайлович 277 
Скаба, Олекса 168 
Сквєравський, С. 280 
Скитський 155
Скрипник, Микола Олексійович 74,

75,79, 276 
Смик 160 
Смолич, Юрій 288 
Сокуренко, Гана 177 
Сокуренко, Тетяна Аврамовна 177 
Соловей, Дмитро 16 
Солоная, Мария Мартыновна 45 
Солчаник, Роман 281 
Сорока, Иван Алексеевич 44 
Сороковеький, А. 13 
Сосюра, Володимир 288 
Сотник 191
Сотник, Микола Іванович 191 
Сггіайт, Річард Ленгфорд 75, 278 
Сталін, Йосип Віссаріонович 79, 101, 

110-114, 133, 157 
Стекль, Еріх 280 
Стоякович, Р. 280
Стрижиус, Одарка Константіновна 180
Ступах, Ганна 176
Стус, Василь 134
Сундберг, Як об В.Ф. 288
Сухий, Яків Федорович 40
Сухомлин, К.В. 276

Терещенко, Йон Романович 184 
Тетерук, 1 .16 
Тичина, Павло 288 
Ткач, Василь Іванович 42 
Ткаченко 199 
Ткаченко, Володимир 15 
Ткаченко, Віктор Васильович 199 
Толя 166, 167
Троцький, Лев Давидович 79, 134 
Троян, Микола 15 
Тягнирядно, Федосій 41

Ужвій, Наталя 288

Фандій 193
Фандій, Антон Федотович 201 
Фандій, Єфросинія 201 
Фандій, Килина Аліксийович 193 
Фандій, Семен Васильович 196 
Федорах, Богдан 160, 161 
Фіщенко 124 
Фойхтванг, Д. 280 
Френкель 59

Хандрос, Борис 18 
Хвильовий, Микола 62, 74, 79, 153, 

287, 288
Хилко, С. 28, 30-33, 38 
Хлівецка 196
Хлівецька, Марія Антоновна 184 
Хлівецька, НіонілаТрохимовна 196 
Холодченко, Нестір 42 
Холодченко, Панько 42 
Хомутов 32 
Хоришман, Андрій 42 
Хорсун, Оксана 40

Царинник, Марко (Carynnyk, Marco) 8, 
12

Целевич, Володимир 281 
Цибулька, П.С. 177 
Цибулька, Степан Леонтійович 177 
Циганко 30, 33
Циганок, Павло Петрович 200
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Цібатий, Харитон 42 
Ціммерн, Ельзі М. 281

Чабан, Павло Стефанович 204 
Чава 202
Чава, Гана Пимоновна 202 
Чапурко, Марфа Івановна 193 
Чарнвуд, лорд 124 
Чемберлен, Вільям Генрі 7, 283, 285 
Чепурко 193 
Черинець, Гана 203 
Черинець, Ніна Федоровна 203 
Черкас, Іван Хомович 140 
Черненко, Алексей Матвеевич 45 
Черненко, Гива Григорович 41 
Черненко, Іван 42 
Черненко, Іван Григорович 41 
Чернявський 32, 33 
Чернявський, Павло Мусійович 43 
Черняк, Грицько 41 
Чертова, М. 192-195, 197, 198, 

200-202 
Чичій 168
Черненко, Ялисовета Семеновна 196 
Чорний, Ілько Михайлович 43 
Чорнора, Сергій Петрович 44 
Чубарь, Влас Якович 97

/

Шаповал 178
Шаповал, Федір Корнійович 178
Шаталіна, Євгенія Платонівна 11, 15
Шахрай, Василь Матвійович 278
Швець 202
Швець, Василь Н.-43
Швець, Микола Данилович 202

Шевченко 201
Шевченко, Наум Йосипович 201 
Шевченко, Петро 42 
Шептицький, Андрій, граф 85 
ШерЗЗ
Шіллер, Отто 63-65 
Шлега 27,30, 33, 37 
Шметько, Николай Исакович 45 
Шоун, сер Теренс Аллен 81,90, 280 
Шрам 33
Шульга, Ана Яковна 185 
Шульга, Гаврило 41 
Шульга, Гашка 179 
Шульга, Дарія Андрейовна 187 
Шульга, Ілля 15 
Шульга, Калистрат 46 .
Шульга, Лукір’я 185 
Шульга, Петро Остапович 179 
Шульга, Трифон 41 
Шульгин, Олександр Якович 86, 87, 

119,120,281,286
Шумський, Олександр Якович 75, 79, 

276, 277, 279

Яворський, Матвій Іванович 75, 277 
Янковскі, П. 280 
Яновський, Юрій 288 
Янченко, Зотик Дмитрович 182 
Янченко, Левко 43 
Яремчук 177
Яремчук, Лідія Ильковна 177 
Яромен, Яків Михайлович 139 
Яруш, Лідія Сергіойовна 180 
Яснило 194
Яснило, У лита Гордійовна 194



Географічний покажчик *

Австралія 105, 106 
Австрія 75, 276, 278, 279 
Америка (Сполучені Штати Америки, 

США) 8, 10,12, 14, 19, 81, 85, 86, 
105,112,129,163 

Амур, р. 98
Англія (Великобританія) 8, 9, 76, 82, 

108,112,278,280 
Архангельск, м. 52 
Архангельська обл. 109 
Асканія-Нова 138 
Аули, с. Кам’янського р-ну 

Дніпропетровської обл. 40 
Афіни, м. 10

Баглій, залізн. ст. 190 
Баден, земля, ФРН 51 
Бакланово-Муравійка, с. Куликівсь- 

кого р-ну Чернігівської обл. 287 
див. Муравейка, с. Куликівського 
р-ну Чернігівської обл.

Балкани 80
Балтимор, м., США 287
Батум (Батумі), м., Грузія 57, 133
Белоруссия (Білорусь) 109, 285, 288

Бельгія 87
Березніватівка (Березніватка), с. 

Криничанського р-ну 
Дніпропетровської обл. 25, 27 

Берислав, м. Дніпропетровської обл.;
Херсонської обл. 139 

Берлін, м. 49,75 
Берн, м. 117
Біла Церква, м. Київської обл. 124 
Білгород, м., РСФРР 62, 63 
Біле море 169 
Білорусь див. Белоруссия 
Біробіджан, Єврейська АО, РСФРР 282 
Благовіщенка, с. Горностаївського р-ну 

р-ну Херсонської обл. 138 
див. Велика Благовіщенка с.
Г орностаївського р-ну 
Одеської обл.; Херсонської обл. 

Благовіщенка, с. Кам’янського р-ну 
Дніпропетровської обл. 43 

Благовіщенська сільрада 
Криничанського р-ну 34 

Болгарія 87 
Бонн, м. 9
Брусилівський р-н Київської обл. 284 
Брюссель, м. 14, 76, 87, 89, 280 ' •

* При неможливості ідентифікації збережено правопис оригіналу. Через крапку з 
комою подано пізніше або сучасне адміністративне підпорядкування. Перехресні 
відсилки робилися при наявності перейменувань або варіантів однієї і тієї самої 
назви, а також у випадках здогадної ідентифікації. Серед назв, що варіюються, 
базовими, як правило, вважалися ті, які за алфавітом ідуть першими.
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Буки, с. 97 
Буковина 87

Валки, смт, рц Харківської обл. 70, 72 
Валківській р-н Харківської обл. 67,276 
Ванкувер, м., Канада 105 
Варшава, м. 279 
Василівська сільрада

Криничаньского р-ну 32 
Велика Благовіщенка с. 

Горностаївського р-ну 
Херсонської обл. 287 

Велика Дівиця, с. Носівського р-ну 
Чернігівської обл;
Прилуцького р-ну 
Чернігівської обл. 289 

Велика Перещівка, с. 97 
Великі Копані, с. Цюрупинського р-ну 
Одеської обл. 139 
Велик об агачанський р-н 

Полтавської обл. 288 
Велико-Березанка, с. Таращанського 

р-ну Київської обл. 202 
Великобританія due. Англія 
Вереміївка с. Градизького р-ну 

Харківської обл.;
Семенівського р-ну 
Полтавської обл. 185, 289 

Веримійовка с. Градірського р-ну . 
див. Вереміївка с.

Верхні Сірогози, с. Нижньо-Сірогозь- 
кого р-ну Дніпропетровської обл.; 
Херсонської обл. 139 

Верхньодніпровськ, м., рц
Дніпропетровської обл. 201, 290 

Верхньодніпровський р-н
Дніпропетровської обл. 143, 274 

Вершиново-Муравійка, с.Куликівсь- 
кого р-ну Чернігівської обл. 287 
див. Муравейха, с. Куликівського 
р-ну Чернігівськоїрбл. 

Виликоберівка, с. Таращанського р-ну 
Київської обл. 183

Відень, м. 116,123, 276, 279 
Вінниця (Винница), м. 284, 286 
Вінницька обл. 18, 274, 284 
Вінницький р-н Вінницької обл. 18 
Владивосток, м., РСФРР 105 
Войнівка с. Чутівського р-ну Хар

ківської обл.; Полтавської обл. 276 
Вологодська обл., РСФРР 143 
Володимирівка с. Криничанського 

р-ну Дніпропетровської окр. 25 
Ворнівка, с. 71, 72 див. Войнівка с. 

Чутівського р-ну 
Харківської обл.;
Полтавської обл.

Вюртемберг, земля, ФРН 51

Гаймани, с. Іванівського р-ну 
Дніпропетровської обл. 139, 287 

Галицька СРР 286
Галицький р-н Івано-Франківської обл. 

279
Галичина 7, 74, 277-279, 286 
Ганівка с. Верхньодніпровського р-ну 

Дніпропетровської обл. 143 
Ганно-Зачатівка, с. Криничанського 

р-ну Дніпропетровської окр.; 
Криничанського р-ну;
Кам’янського р-ну 
Дніпропетровської обл. 27, 39, 41 

Ганно-Зачатівська сільрада 
Криничанського р-ну 38, 39 

Гапатиха, с. 139
Глобинський р-н Харьківської обл.;

Полтавської обл. 182, 186 
Голодна гора місцевість у м. Харкові 

61,62
Горностаївській р-н Херсонської обл. 

138
Городецьке, с. Уманського р-ну

Київської обл.; Черкаської обл. 145,- 
146,148, 149

Городище, с. на Галичині 279 
Градизький р-н Харківської обл. 289
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Градірський р-н 185 див. Градизький р-н 
Харківської обл.

Гракове, с. Чугуївського р-ну 
Харківської обл. 62, 275 

Гребінківський р-н Полтавської обл. 
288

Грузія 133
Грушево-Рудницино, с.

Криниченського р-ну 
Дніпропетровської окр. 26 

Губонка, с. 97

Далекий Схід 98, 283 
Двіна, р. 52
Девица, с. Носівського р-ну. 183 див.

Велика Дівиця, с.; Мала Дівиця, с. 
Детройт, м., США 154,160 
Джанкойський р-н Кримської АСРР 

282
Дніпро, р. 96,139,152 
Дншродзержинськ (Кам’янське, 

Каменское), м., рц Дніпропет
ровської обл. 18, 39, 44,185,-188, 
274, 289, 290

Дніпропетровськ (Днепропетровск), м.
42, 43, 97,139,144,152, 275, 284 

Дніпропетровська (Днепропет
ровская) обл. 17,18, 40,96,175, 
274, 283, 284, 287, 289, 290 

Дніпропетровськ а окр. 16, 17, 27 
Дніпропетровський р-н

Дніпропетровської обл. 274 
Долинське (Попова Балка), с. 

Дніпропетровського р-ну 
Дніпропетровської обл. 274 

Донбас (Донбасс) 100,193, 284 
Донецька обл., Донеччина 96, 274, 284 
ДОренбург (Чкалове), с. 140 
Друзаг 63

Ен Арбор, Мічіган, США 150 
Естонія 117

Євпаторійський р-н Кримської АСРР 
282

Європа 49,78, 79, 81, 86, 87, 117,118

Жадани, с. Ліпецького р-ну 179 
Женева, м. 83-85,87, 89,90,117 
Житомирщина 284

Задинівка, с. Нижньо-Сірогозького 
р-ну Дніпропетровської обл. 139 

Закавказзя 57 
Закарпаття 7, 279
Заливанщина, с. Калинівського р-ну 

Вінницької обл. 89 
Запоріжжя 282, 284 
Запсілля, с. Кременчуцької окр.; 

Кременчуцького р-ну 
Полтавської обл. 183 

Західна Волинь 7 
Західна Європа 80 
Західна Україна 85, 86, 277, 280 
Західне Онтаріо, Канада 288 
Звенигородський р-н 

Черкаської обл., , 
Звенигородщина 287 

Золочів, м., рц Харківської обл. 97 
Золочівський р-н Харківської обл. 

276,282

Іванівський р-н Дніпропетровської обл.;
Херсонської обл. 139, 287 

Івано-Франківська обл. 279 
Іллінойс, штат, США 140,143 
Італія 8, 49, 51, 56, 57,63,66,90,95, 275

Кавказ 52 ч
Кагарлик, смт, рц Київської обл. 287
Каїра (Каїри), с.

Комінтернівського р-ну 
Одеської обл. 139, 287
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Калінін, м., РСФРР 153 
Калініндорфський р-н Одеської обл. 

283
Каліфорнія, штат, США 13, 161, 165 
Калузька обл., РСФРР 134 
Кам'янське (Каменское), м. див.

Дніпродзержинськ, м.
Кам’янський (Камінський) р-н

Дніпропетровської обл. 17,18,40, 
175,179,182,192,194,196,274,289 

Канада 85,106, 288 
Карелія, РСФРР 167 
Карнаухівка (Карнауховка), с. 

Кам’янського р-ну 
Дніпропетровської обл. 41, 46 

Карнаухівські Хутори, с. Криничансь- 
кого р-ну Дніпропетровської окр.; 
Кам’янського р-ну 
Дніпропетровської обл. 27, 42 

Карнаухівсько-Хуторська сільрада 
Криничанського р-ну 34 

Касівка, с. Нижньо-Сірогозького р-ну 
Дніпропетровської обл. 139 див. 
Косовка, с.

Катеринівка, с. 137 
Каховка, м. Одеської обл.;

Херсонської обл. 138, 139 
Каховський р-н Одеської обл.;

Херсонської обл. 176, 289 
Кем, м. в Карелії, РСФРР 169 
Київ, м. 8, 9,12, 50,64,68, 75,94-96, 

99-101,124,129-131,134,136,
137, 139,161-163,167,275, 277,
278, 287

Київська (Киевская) обл., Київщина 
69,165,274,283, 284,287,289 

Кінський р-н 192, 289 • 
Кіровоградська обл., Кіровоградщина 

284, 289
Козельщинський р-н Полтавської обл. 

15
Коломак, смт Валківського р-ну 

Харківської обл. 71, 72 
Колорадо, штат, США 122

Комінтернівський р-н Одеської обл. 287 
Копані, с. 139 див. Великі Копані, с., 

Малі Копані, с.
Косовка, с. Нижньо-Сірогозького р-ну 

Дніпропетровської обл. 139 
див. Касівка, с.

Краматорськ, м. Донецької обл. 143,144 
Красноградський р-н Харківської 

обл. 276
Кременчуцька окр. 183 
Кременчуцький р-н Полтавської обл. 

289
Криворіжжя 282
Крим, Кримська АСРР 98, 282, 284, 285 
Криничанська сільрада Криничансько

го р-ну Дніпропетровської окр. 27 
Криничанський р-н 17 
Криничанський р-н

Дніпропетровської окр. 17, 28 
Кринички, с., рц Дніпропетровської 

окр.; рц; с. Кам’янського р-ну 
Дніпропетровської обл. 17, 27, 41, 
45,182

Круподеринці, с. Оржицького р-ну 
Харківської обл.; Полтавської 
обл. 156-158, 288

Крутое, с. Івановського сельсовета 203 
Кубань 58, 59,63, 89 
Кукільники, с. Рогатинського пов.; 

Галицького р-ну Івано- 
Франківської обл. 279 

Куликівський р-н Чернігівської 
обл. 140, 287

Куликове (Парасковіївка), с. Полтавсь
кого р-ну Полтавської обл.
72, 73, 276 

Куманівка, с. 89 
Курськ, м„ РСФРР 59, 64,144

Латвія 106
Ленінград (Петроград), м. 8, 59, 91, 93, 

275, 276
Ленінградська обл. 277
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Лівобережжя, Лівобережна Україна 
96,97

Ліпецький р-н 179
Лондон, м., Великобританія 14, 88, 89, 

105,28 Г
Лондон, м., Онтаріо, Канада 288 
Луганщина 284
Люботин, м. Харківської обл. 71,72 
Люксембург 87
Люстдорф, с. Одеської обл. 51,53-55 
Люсгдорфська сільрада 52 
Лютівка, с. Золочівського р-ну 

Харківської обл. 276 
Лютове, с. під Харковом 69 
Ляго, с. Новоукраїнського р-ну 

Одеської обл.; Кірювоградської 
об л .178

Ляшки, с. на Львівщині 276 
Львів, м. 75, 85-87, 276, 278 
Львівщина 276

Мала Дівшія, с. Носівського рьну 
Чернігівської обл.; Прилуцького 
р-ну Чернігівської обл-289 

Малі Копані, с. Голопристанського 
р-ну Одеської обл. 139 

Малоабрамчик, с. Криничанського 
рьну Дніпрюпетрювської окр. 25 

Мало-Михайлівська сільрада 
Криничанського р-ну 
Дніпропетровської окр.; 
Криничанського р-ну 26, 27, 34, 37 

Мало-Олександрівка,с. Криничанського 
р-ну Дніпропетровської окр. 27 

Малописарівха, с. 97 див. Писарівка, с. 
Золозівського рьну 
Харківської обл.

Манчжурія 105
Марпинівка, с. Нилінського р-ну 

Чернігівської обл. 182 
Мелітополь, м. Дніпрюпетрювської 

обл.; Запорізької обл. 139 
Миколаїв, м. 279

Миколаївка, с. Криничанського р-ну; 
Кам’янського р-ну 
Дніпрюпетрювської обл. 31, 41 

Миколаївська сільрада
Криничанського р-ну 29, ЗО, 32, 34 

Миколаївщина 282, 284 
Мілан, м. 50 
Мінськ, м. 275
Мічіган, штат, США 150,154 
Мотелів, с. Царичанського рьну 

Дніпрюпетрювської обл. 201 
Могнак, с. 67 див. Мохнач, сел. Чугу

ївського рьну Харківської обл. 
Мордовія 134
Москва, м. 8,12, 19, 51, 56, 57, 59, 63, 

66, 68, 79, 81, 91,93-95, 97, 100, 
106-108,123,134,141,145,148,
153,165,168,170, 275-279, 283,
284, 286

Московщина 78-80, 96 
Мохнач, сел. Чугуївського р-ну 

Харківської обл. 275 
Мурзавейка, с. Кулик івського р-ну 140 

див. Бак ланово-Мурзавійка, с., 
Вершиново-Мурзавійка, с. Кулик ів
ського р-ну Чернігівської обл.

Нижня Торгаївка, с. 140 
Нижньо-Сірогозький р-н Одеської обл.; 

Дншрюпетрювської обл.; 
Херконської обл. 139, 287 

Нилінський рьн Чернигівської обл. 182 
Німеччина (ФРН) 9, 57, 62,89,94,96, 

99,100, 279
Нова Каховка, м. Дніпрюпетрювської 

обл.; Херсонської обл. 139 
Ново-Златопольський р-н 

Дніпрюпетрювської обл. 283 
Новоросійськ, м. 65 
Новоселівка, с. Кам’янського р-ну 

Дніпрюпетрювської обл. 41 
Новосел шська сільрада

Криничанського р-ну 32, 34, 37
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Новотроїцька сільрада Каховського 
р-ну Одеської обл. 176 
див. Новотроїцьке, с.

Новотроїцьке, с.і рц
Херсонської обл. 289 

Новоукраїнський р-н Одеської обл.;
Кіровоградської обл. 178 

Норвегія 83
Носівський р-н Чернігівської обл. 183 
Нулинський р-н Київської обл. 284 
Нью-Йорк, м. 14,16, 19,21,122

Овсюки, с. Яблунівського р-ну; 
Гребінківського р-ну 
Полтавської обл. 154,156 

Одеса (Одесса), м. 8, 51, 52, 68, 70, 132, 
133, 274, 275, 284

Одеська обл., Одещина 274, 282-284, 
287, 289

Оленівка, с. Красноградського р-ну 
Харківської обл. 69, 276 

Онтаріо, провінція, Канада 288 
Орел, м., РСФРР 64 
Оржицький р-н Харківської обл;

Полтавської обл. 156, 288 
Очаймани, с. 139 див. Гаймани, с. 
Палатайн, США 140 
Паньковка, с. Петриківського р-ну 

Дніпропетровської обл. 202 
Парасковіївка, с. див. Куликове, с. 

Полтавського р-ну 
Полтавської обл.

Париж, м. 281
Пединівка, с. Звенигородського р-ну 

Черкаської обл. 287 
Петриківський р-н Дніпропетровської 

. обл. 193, 202
Петрівка, с. Нижньо-Сірогозького 

р-ну Дніпропетровської обл. 139 
Петроград, м. див. Ленінград, м. 
Пироги, с. Глобинського р-ну 

Харківської обл.;
Полтавської обл. 182

Писарівка, с.
Золочівського р-ну 
Харківської обл. 282 

Південь, Південна Росія (південні 
області європейської частини 
СРСР) 117,123,125 

Північ (північні області
європейської частини СРСР)
51,115,170,288 

Північна Буковина 7 
Північний Кавказ (Северный Кавказ)

6,7,14,63,65,77, 81,98,109,110, 
115,119, 282, 284, 285 

Підляшшя 286 
Піски 282
Поволжжя (Середня Волга) 6, 58, 59, 

62,109,110 
Поділля 276
Полтава, м. 62,68, 70, 72,73, 97 
Полтавська обл., Полтавщина 15, 69, 

97,154,156, 168, 276, 284, 288, 289 
Полтавський р-н Полтавської обл. 276 
Польща 7, 57, 87, 89, 98, 99,101, 117, 

277, 279, 280
Попова Балка, с. Криничанського 

р-ну Дніпропетровської обл. 
див. Долинське, с. 
Дніпропетровського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

Попово-Балківська сільрада 
Криничанського р-ну 34 

Потягаловка, с. Кам’янського р-ну 
Дніпропетровської обл. 179 

Прага, м. 87
Прилуцький р-н Чернигівської обл. 289 
Проскурів (Хмельницький), м. 133 
П’ятихатки, смт

Дніпропетровської обл. 139

Радивонівка, с. Великобачанського 
р-ну Полтавської обл. 288 

Радіонівка, с. 168 див. Радивонівка, с. 
Радянська Україна див. Україна
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Радянський Союз (СоюгРСР, СРСР)
6, 8-12,14,16,18,19,51, 52, 56, 59, 
63,75, 77, 80, 81, 84, 87, 88,90,95, 
99,105,107,108,118,122, 123,132, 
134,135,145,157, 275, 277-283, 286 

Решетилівка, с., рц Харківської обл.;
Полтавської обл. 181 

Решетилівський р-н Харківської обл.;
Полтавської обл. 181 

Рига, м. 10,106,108 
Рим, м. 8, 49
Рогатинський повіт, Рогатинщина,

Галичина 279, 286 
Розсош, с. 133
Романкове (Романівка), с. Кам’янсь- 

кого р-ну Дніпропетровської обл. 
17,18, 20, 40,175-177, 179-186, 
189-204, 289

Росія (РСФРР) 12, 78, 97, 101, 105, 106, 
110, 116-118, 123-125, 140-144, 
158-160, 163, 203, 278, 280, 288 

Ростов-на-Дону, м., РСФРР 65 
Румунія 7, 86, 87

Сальська округа, РСФРР 282 
Сан-Дієго, м., США 165 
Сан-Франціско, м., США 161 
Саратов, м., РСФРР 279 
Свердловськ, м., РСФРР 101 
Северный Кавказ див. Північний 

Кавказ
Семенівка, с. Криничанського р-ну 

Дніпропетровської окр.; Кам'янсь- 
когор-ну Дніпропетровської обл. 
27, 42

Семенівська сільрада
Криничанського р-ну 30, 34 

Семенівський р-н Полтавської обл. 289 
Середній Захід США 112 
Середня Волга due. Поволжжя 
Сибір 65,96, 98, 105, 141, 146, 155, 156, 

162, 288
Сіверський Донець, р. 61

Сірогозький р-н див. Нижньо-Сіро- 
гозькийр-н Дніпропетровської 
обл.; Херсонської обл.

Скадовськ, м. Дніпропетровської обл.;
Херсонської обл. 152 

Соловецькі о-ви, Соловки 10, 40, 52, 
144, 277, 278

Соложене, с. Кінського р-ну 192 
Солонянський р-н Дніпропетровської 

обл. 19,182,274 
Сомова, с. 139 
Сормово, м., РСФРР 279 
Сосонська сільрада Вінницького р-ну 

Вінницької обл. 18 
Софія, м. 281
Союз РСР, СРСР див. Радянський Союз 
Сполучені Штати Америки, див. 

Америка
Сталіндорфський р-н

Дніпропетровської обл. 283

Степанівська сільрада Криничанського 
р-ну Дніпропетровської округи; Кри
ничанського р-ну 27, 31, 32, 34, 37 

Суми, м. 62
Сумська обл., Сумщина 29, 284 
Сурсько-Михайлівка, с. Солонянсь- 

- кого р-ну; Криничанського р-ну 
Дніпропетровської обл. 30, 182 

Сурсько-Михайлівська сільрада 
Криничанського р-ну 
Дніпропетровської окр. 27 

Східна Галичина 279 
Східний Сибір 285 
США див. Америка

Тараща, с., рц Київської обл. 124 
Таращанський р-н Київської обл. 183, 

202, 289
Тернопіль, м. 286 
Таруса, м. Калузької обл., РСФРР 

134, 287
Терстаняк, с. Харківської обл. 67
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Торонто, м., 8, 13 
Туреччина 87 
Туркестан 135

Україна (Украйна, Українська Демок
ратична Республіка, Українська 
Народна Республіка, Радянська 
Україна, УНР, УСРР, УССР) 5-17, 
19,49, 54, 57-59,63, 64, 66-68,71, 
74-90, 94-101,105,106, 109,110, 
115-122,124,125,129,132,133, 
135,136,143, 144, 150,152, 153, 
159,160,163,164, 168,194-198, 
200-204, 274, 276-289 

Умань, м. Київської обл.;
Черкаської обл. 148, 165 

Уманський р-н Київської обл.;
Черкаської обл. 145 

Урал 109, 288

Фастівський р-н Київської обл. 284 
Франція 12, 83, 86, 87, 286 
ФРН див. Німеччина

Харків, м. 8, 9, 51, 56, 57, 59, 62, 64, 
66-72,90,93,95,96,100,101,144, 
148-150,275,278,279,287,288 

Харківська (Харьковская) обл. 67, 96, 
97, 274-276, 282-284, 288, 289 

Херсонська обл., Херсонщина 138, 
282-284, 287, 289 

Хмельницька обл. 284 
Хмельницький, м. див. Проскурів, м. 
Хрунтівка, с. Глобинського р-ну 186 .

Царичанський р-н Дніпропетровської 
обл. 201

Центральні чорноземні області 
(Чорнозем’я) 109, 285

Червоне, с. Криничанського р-ну 
Дніпропетровської окр. 26 

Червоно-Іванівка, с.
Криничанського р-ну; 
Кам’янського р-ну 
Дніпропетровської обл. 35, 44 

Червоно-Маяцька сільрада
Дніпропетровської окр. 27, 30, 32 

Черкас, с. Київської обл. 124 
Черкаська обл., Черкащина 284, 287 
Чернівці, м. 86,87 
Чернігів, м. 140 ■»
Чернігівська обл. 140, 284, 284, 287, 289 
Чехо-Словаччина 7, 87, 279 
Чикаго, м. 137,143 
Чкалове, с. див. Доренбург, с. 
Чонгарський р-н (Чонгар)

Одеської обл.;
Херсонської обл. 282, 283 

Чорне море 96, 105, 152 
Чорнобиль, смт, рц Київської обл. 140 
Чорнозем’я Эке. Центральні 

чорноземні області 
Чугуїв, м., рц Харківської обл. 67 
Чугуївський р-н Харківської обл. 275 
Чутівський р-н Харківської обл.; 

Полтавської обл. 276

Швейцарськая конфедерація 117

Юго-Восгочний край 97 
Югославія 87
Юр'ївка, с. Криничанського р-ну 

Дніпропетровської обл. 25

Яблунівський р-н 154 
Ялисовиновка, с.

Петриківського р-ну 
Дніпропетровської обл. 193 

Янівка, с. на Херсонщині 139



П ерелік документів

№ 1. Із полпзведення “Про стан нас ірію селянства підчас весняної посів- 
кампанії на 14.Ш.1930 р.” по Криничанському району Дніпропет
ровської округи. Березень 1930 р. 25

№ 2. Опис майна, конфіскованого у селянина Олександра Грунтенка.
Серпень 1930 р. 26

№ 3. Список членів Криничанського районного виконавчого комітету 
Рад (із матеріалів пленуму Криничанського райвиконкому Дніпро
петровської округи). 14 вересня 1930 р. 27

№ 4. Лист голови Криничанського районного виконавчого комітету Рад 
та начальника Криничанської районної міліції до голів сільських 
рад про запобігання продажу селянами надлишків сільсько
господарських продуктів. 15 жовтня 1930 р. 28

№ 5. Із протоколу №3 засідання Президії Криничанського районного
виконавчого комітету Рад. 15 жовтня 1930 р. 29

№ 6. Із протоколу № 4 засідання Президії Криничанського районного
виконавчого комітету Рад. 22 жовтня 1930 р. 30

№ 7. Із протоколу № 6 засідання Президії Криничанського районного
виконавчого комітету Рад. 28 жовтня 1930 р. 31

№ 8. Із протоколу №7 засідання Президії Криничанського районного
виконавчого комітету Рад. 12 листопада 1930 р. 32

№ 9. Із протоколу № 9 засідання Президії Криничанського районного
виконавчого комітету Рад. 2 грудня 1930 р. 33

N®10. Листи Ганно-Зачатівської сільської ради до Криничанського район- 
' ного виконавчого комітету Рад про відновлення селян у виборчих 

правах. 1 листопада 1931 р. _ 38
№ 11. Таблиця виконання державних завдань по хлібозаготівлі селянами- 

одноосібниками Кам’янського району Дніпропетровської області.
28 грудня 1932 р. 40

№ 12. Лист Кам'янської районної управи міліції до органів влади
м.Кам’янського про результати конфіскації хліба. 24 лютого 1933 р. 44 

№ 13. Офіційне повідомлення відділу міжнародної преси Міністерства 
закордонних справ Італії “Голод в Радянській Україні”. 9 червня 
1932 р. 49
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N® 14. Повідомлення італійського консульства у Харкові посольству Італії 
у Москві й Міністерству закордонних справ Італії щодо наслідків 
колективізації у селі Люстдорф поблизу Одеси. 6 грудня 1932 р. 51 

№ 15. Інформація “Щодо бунтів біля булочних”, передана посольством 
Італії в СРСР італійському Міністерству закордонних справ. 7 квітня 
1933 р. 56

№ 16. Повідомлення італійського консула у Харкові Сержіо Ґраденіґо 
посольству Італії у Москві “Про голод і українське питання”.
31 травня 1933 р. 57

N® 17. Інформація, передана посольством Італії в СРСР італійському 
Міністерству закордонних справ, про висновки Німецьких експертів 
щодо радянського сільського господарства. 11 липня 1933 р. 63

N® 18-20. Офіційні донесення консула Італії у Харкові Сержіо Ґраденіґо 
ітапійькому посольству в Москві для інформування Міністерства 
закордон-них справ Італії про голод в Україні. 22 червня 1933 р.,
10 липня 1933 р., 19 липня 1933 р. 66

№ 21. Меморандум В.Ґ.Волтона щодо ситуації в Україні. 10 серпня 1933 р. 74 
N® 22. Меморандум Європейської федерації українців за кордоном до 

міністра закордонних справ Великобританії Джона Саймона.
27 вересня 1933 р. 76

N® 23. Лист члена делегації Великобританії в Лізі Націй Едварда Геллета 
Карра до керівника Північного Департаменту Міністерства закор- 

, донних справ Великобританії Лоренса Колліра. ЗО вер>есня 1933 р. 82 
Лист Президента Ради Ліги Націй, прем’єр-міністра Норвегії догана 
Людвіґа Мовінкеля міністру закордонних справ Великобританії 
Джону Саймону. 27 вересня 1933 р. 83

N® 24. Звершення Центрального Українського Комітету Допомоги Радянсь
кій Україні до Президента Ради Ліги Націй Мовінкеля. 25 вересня
1933 р. 84

№ 25. Звернення голови Української місії у Франції, представника Укра-
• їнської Нарюдної Республіки в Лізі Націй О.Я.Шульгина до Прези

дента Мовінкеля. 25 вересня 1933 р. 86
N® 26. Звернення Координаційного Комітету Міжнародних Жіночих

Організацій до Президента Мовінкеля. 26 вересня 1933 р. 88
N® 27. Звернення депутатів Румунського парламенту Володимира Залозець-

кого і Юрія Сербенюка до Президента Мовінкеля. 26 вересня 1933 р. 89 
N® 28. Із офіційного донесення італійського консульства у Харкові посоль

ству Італії в СРСР для інформування Міністерства закордонних 
справ Італії прю хід збирання врюжаю 1933 рюку. 1 жовтня 1933 р. 90 

N® 29. Із звіту за 1933 р. консульського представництва Німеччини в Києві
прю політичну ситуацію в Україні. 15 січня 1934 р. 94

N® ЗО. Офіційне донесення італійського консульства у Харкові посольству 
Італії в СРСР для інформування Міністерства закордонних справ 

• Італії про політичну й економічну ситуацію в Україні. 31 січня
1934 р. 95
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№ 31. Із політичного звіту за 1934 р. Генерального консульства Німеччини 
у Харкові німецькому посольству в Москві про становище в Україні. 
Листопад 1934 р. 100

№№ 32-46. Повідомлення світової преси про голод в Україні. Травень
1932 — серпень 1934. 105

№ 32. “Радянський Союз купує пшеницю для своїх військ поблизу
Манчжурії”. The Christian Science Monitor (Boston). 5 травня 1932 p. 106 

№ 33. “Радянці збираються експортувати 8 000 тонн збіжжя”. The Chris
tian Science Monitor (Boston). 27 травня 1932 p. 106

№ 34. “Голод в Росії”. Figaro (Paris). 25 липня 1932 p. 106
№ 35. “Експорт радянського зерна різко впав”. The New York Times.

4 вересня 1932 p. 107
№ 36. “Радянські торгові повідомлення. Імпорт і експорт падають”. The

Manchester Guardian. 10 грудня 1932 р. 108
№ 37. “Боротьба радянської влади із селянами”. The Times (London).

8 лютого 1933 р. 108
№ 38. Мелком Маґґерідж. Війна Совєтів проти селян. The Fortnightly

Review (Vol. 39). Травень 1933 p. ПО
№ 39. “Голод в УССР”. Figaro (Paris). 17 липня 1933 р. 116
№ 40. “Нестача харчів у Росії”. The Times (London). 16 вересні 1933 р. 117 
№ 41. “Голод у Росії. Схвильований заклик і гнівний протест”. Gazette de

Lausanne. 18 вересня 1933 р. • 117
№ 42. “Голод в Україні”. Figaro (Paris). 16 жовтня 1933 р. 118
№ 43. “П’ятеро поранених унаслідок нападу комуністів на демонстрантів”.

The New York Times. 19 листопада 1933 p. 121
№ 44. “Мільйони страждають від голоду в Росії”. Winnipeg Free Press.

2 грудня 1933 р. 123
№ 45. “Покинуті оселі свідчать про бідування в Черкасі”. The Christian

Science Monitor (Boston). 13 квітня 1934 p. 124
№ 46. “Голод у Росії”. The Times (London). 1 серпня 1934 p. 124
№№ 47-48. Слухання на Комісії конгресу США з розслідування голоду в

Україні 1932-1933 рр. 8 жовтня 1986 р. 129
№ 47. Свідчення пані Варвари Діберт. 129
№ 48. Свідчення пана Святослава Караванського. 132
№ 49. Слухання на Комісії Конгресу. Свідчення пана Б. 26 жовтня 1986 р. 136 
№№ 50-53. Слухання на Комісії Конгресу. 7 листопада 1986 р. 137
№ 50. Свідчення пана Леоніда А. з Чикаго, Іллінойс. 137
№ 51. Свідчення пані Галини Б. з Палатайну, Іллінойс. 140
№ 52. Свідчення пана Л.Касіяна з Чикаго, Іллінойс. 143
№ 53. Свідчення пана Валентина Кохна 144
№№ 54-55. Слухання на Комісії Конгресу. 24 листопада 1986 р. 150
№ 54. Свідчення пані Тетяни Кардиналовської з Ен Арбор, Мічіган. 150
№ 55. Свідчення пані Марії Н. з Детройта, Мічіган. 154
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