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ВСТУП

Всупереч загально принятій опінії, головна причина голоду 1921-1923 
рр. була не посуха і неврожай, а конфіскація збіжжя і вивіз його закор
дон.1 Від осени 1921 до весни 1923, в Україні вимерло віл голоду, епіде
мій, холоду й спеки 1.5 до 2 мільйонів людей. Першого року голоду, для 
прохарчування російських міст, війська і голодуючого Поволжжя, з Укра
їни вивезено понад 60 мільйонів пудів самого збіжжя. Це харч для п’яти 
мільйонового населення на цілий рік. На другий рік голоду вивіз збіль
шився, бо в додаток до постачання Росії Україна експортувала збіжжя на 
Захід.

Ранньої осени 1921 р., голод охопив вісім з дванадцяти українських 
губерній: майже цілістю Одещину, Миколаївщину, Запоріжжя, Донеччину, 
й Катеринославщину, та південні частини Полтавщини, Харківщини й 
Кременчуччини. Того року південна Україна потерпіла від небувалої по
сухи; поля вигоріли й часто селянам не вдалося зібрати навіть те, що по
сіяли. В нормальних обставинах селянин зберігав на випадок неврожаю 
запаси хоча на один рік. У 1921 р. запасів вже не було бо попередні 
«продразверстки» забрали все. Ситуація ставала критичною на півдні, але 
на півночі урожай був задовільний і Україна як така мала досить харчів

1 Не можна погодитися з твердженням Проф. В. Маркуся в Енциклопедії Укра
їнознавства, що цей голод, мовляв, «був спричинений неврожаєм і соц.-політ. по
воєнними обстановами в УССР». Автор не взяв до уваги вивіз українського збіж
жя. Цю помилку, на жаль, не було виправлено в англомовній Енциклопедії Укра
їни. Див.: Енциклопедія Українознавства ч. 2, с. 405; Encyclopedia of Ukraine. Vol. 
I: A-F. p. 853. Поминув вивіз українського збіжжя в своїй Історії України проф. 
О. Субтельний, який також визнав посуху головним чинником голоду. Односто
ронньо тут представлено рятункову ролю радянського уряду: «Але протилежно до 
своєї поведінки десять років пізніше, радянський уряд визнав голод 1921-22 р. і 
зорганізував масивну внутрішню і міжнародню допомогу голодуючим». («But unlike 
its behavior a decade later, the Soviet government acknowledged the famine of 1921-22 
and organized a massive domestic and international relief effort to aid the hungry»,) 
Orest Subtelny, Ukraine: A History. Toronto, University of Toronto Press, 1988. p. 381.
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щоби прогодувати все своє населення. Треба було лише перекинути хар
чеві продукти з урожайних північних губерній на неврожайні південні. Ко
ли б уряд X. Раковського дбав в першу чергу про добро населення своєї 
республіки, і мав право робити рішення в її користь, то жадного голоду 
в Україні в двадцятих роках не було б. Але Раковський підпорядковував 
Україну інтересам Москви.

Ще в літі 1921 р., уряд Леніна визнав низку приволзьких губерній го
лодуючими. З них знято продподатки і надано внутрішню допомогу, до 
виконання якої втягнено також Україну. Москва звернулася за допомогою 
на захід, і вже з вересня в Росії почали діяти західні допомогові органі
зації, як Американська Рятункова Адміністрація (АРА), Міжнародний Чер
воний Хрест, Комісія Нансена тощо. В той самий час, жадна з україн
ських губерній не була визнана голодуючою й тому не могла користати 
з пільг наданих Поволжжю. А навпаки: не зважаючи на неврожай, з укра
їнських голодуючих губерній далі збирали «продподатки» і навіть додат
кову «добровільну» допомогу для Волги.

Щойно на початку 1922 р. радянські власті визнали 5 українських пів
денних губерній голодуючими, а АРА відкрила там перші допомогові 
центри аж в травні того ж року. Проте, вивіз українських харчових про
дуктів до Росії продовжувався.2 Коли працівники західних допомогових 
організацій добре ознайомилися з трагічною ситуацією в Україні, вони не 
могли вийти з дива як уряд України міг відсилати численні транспорти 
українського збіжжя, щоб рятувати голодуючих в далекім Поволжжю, коли 
в південній Україні лютував голод.

Обширні інформації про 1921-22 р. давали західні газети, які цікави
лися в першу чергу Надволжям, але писали також і про Україну. Більше 
уваги українському голодові присвячували українські еміграційні часописи, 
починаючи з весни 1922 р. Часописи лівого напрямку, як на приклад ка
надські «Українські робітничі вісти» та американська «Народна воля», ці
каві сьогодні ще й тим, що будучи радянофільського напрямку, вони пе
редруковували радянські матеріяли й тим способом зберегли цінну доку
ментацію про ставлення до голоду радянських властей.

До кінця 1921 р., «Українські робітничі вісти» нічого не писали про 
голод в Україні. Проте газета багато писала про голод над Волгою та 
заохочувала своїх читачів складати пожертви на допомогу Поволжанам 
як це робилося в Україні. В листопаді, газета подала довше інтервю з 
Авсемом, головою української місії в Німеччині, який заявив цинічно: 
«Велику поміч дає Україна голодуючому Приволжжю. Цілий експортний 
збіжжевий фонд, а саме 60 мільйонів пудів зерна передала Україна Нар- 
компрод Р.С.Ф.С.Р. Україна взяла на себе обов’язок виживлення великого 
числа дітей... Жнива на Україні відбулись доволі добре. Ми мали серед- 
ний урожай. Тільки окремі округи потерпіли від посухи в Запоріжській, 
Миколаївській і Одеській губерніях, але загалом ті губернії прокормля-

2 Перший рік голоду добре описаний очевидцем Іваном Герасимовичем в книзі 
базованій на особистих спостереженнях і радянських звідомленнях. Іван Герасимо
вич. Голод на Україні. Берлін, Бібліотека «Українського Слова», 1922.
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ються самі із своїх ресурсів і дадуть навіть якусь часть для загального 
фонду».3

Незабаром виявилося які «ресурси» мали до диспозиції голодуючі гу
бернії. На 6-ім українськім з’їзді Рад (грудень, 1921) Раковський заявив: 
«Я не стану описувати перед вами всі факти, які я бачив на власні очі, 
коли тиждень тому ми об’їздили всі повіти Олександрівщини, були в во
лостях і бачили ту жахливу картину, шо тепер там існує; там живе біля 
150 тисяч селян тільки з державної допомоги, але тому, що державне пік
лування фіктивне, вони живуть тільки з випадкових поступлень. Вони го
лодують. Єдиною їхньою поживою — сурогати...» Та після таких спосте
режень, Раковський прийшов до дивних висновків: «Товариші, перед нами 
стоїть завдання,., збір продподату. якого ми зібрали вже біля 50 міл. пу
дів. Крім того слід нам помагати Росії...4

У 1922 р. Україна зазнала посуху і другий неврожай. Тому то й за- 
хідня допомога продовжувалася до літа 1923. Що ця допомога була ко
нечною видно з радянської преси. У київському «Більшовику» ще в бе
резні 1923 р. можна було вичитати: «Голод на Миколаївщині. До Мико
лаївського Виконкому знов почали надходити відомості про жахливі кар
тини голоду. В Клиновському повіті голод набув жахливих розмірів, на
раховується 14 випадків смерти від голоду. Голодує 70% людности. В се
лі Пересадовці людність голодує цілком, вся допомога АРА та Україн
ського Червоного Хреста незначна, задовольняє лише 10%. Потрібна не
гайна допомога.5 Подібні дописи повідомляють про голод на Одещині, 
Єлисаветградщині, Запоріжжі й Катеринославщині.

Не зважаючи на це, Україна не лише продовжувала допомагати Волзі, 
де також була посуха, але мусіла почати експорт збіжжя на Захід. Не 
змігши дістати від Заходу позичку, радянський уряд рішив продати закор
дон збіжжя. Про намір експортувати збіжжя, радянська делегація повідо
мила світ ще в червні 1922 р. під час Газької конференції. Заява М. Літ- 
вінова обурила тоді цілий світ і спровокувала гострі протести західних 
допомогових організацій. Тому в жовтні 1922 р. радянський уряд офіцій
но проголосив, що голоду вже нема, а залишилися лише «наслідки голо
ду». Неймовірний шантаж життям мільйонів радянських громадян вдався: 
Захід продовжував безплатну допомогу радянським голодуючим, а біль
шовики йому продавали збіжжя.

Мабуть дивно було киянам вичитувати в «Більшовику» в березні 1923 
р. дрібні дані про голод,6 коли ще в грудні 1922 р. московська «Правда» 
повідомляла: «Экспорт хлеба. Харьков, 14 декабря. Хлебопродукт присту
пает к вывозу заграницу через Одессу двух милл. пуд. хлеба, и 1 милл. 
пуд. через Новороссийск. Экспортируемый хлеб виссокого качества и со
держит ничтожный процент примеси. Первые суда с хлебным грузом

3 Українські Робітничі Вісти, 26 листопада 1921 р.
4 Українські Робітничі Вісти, 8 лютого 1922 р.
5 Більшовик, 4 березня 1923.
6 Більшовик, 6, 7, 11 березня, 1923.
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отойдут из Николаева еще до закрития навигации.»7 А в лютому 1923 р., 
«Більшовик» хвалився, що: «перший транспорт Українського експортного 
хліба, в кількости одного мільона пудів жита продано в Гамбурзі...»8

В архівах Кий д’Орсий (Міністерства закордонних справ Франції) збе
рігаються цікаві документи про перший голод в радянській Україні. Між 
ними на особливу увагу заслуговує промова виголошена в Москві 15 лис
топада 1922 р. миколаївським робітником, Романчуком. Як вказує про
мова Романчука, рішення експортувати українське збіжжя викликало обу
рення серед населення голодуючих губерній України. Романчук погрожу
вав радянським властям народним гнівом. Деякі документи в західних 
архівах повідомляють про те, що коли відповідні комісаріяти почали під
готовляти збіжжя на експорт, поширилися страйки робітників та саботажі 
на залізницях. Підпалення зернового елеватора в квітні 1923 р. в порті 
Миколаєва мабуть був одним з виявів спротиву населення тієї геноцидної 
політики експорту збіжжя під час голоду.

Французьке посольство в Стокгольмі роздобуло текст промови і пере
слало його, разом зі супровідним листом, до Парижа. В Кий д’Орсий 
уціліла лише французька версія документа, з якої й зроблений нижче по
даний переклад.

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИВІЗ ЗАКОРДОН УКРАЇНСЬКОГО 
ЗБІЖЖЯ ПІД ЧАС ГОЛОДУ 1921-1923 РР.

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОСОЛЬСТВА 
В СТОКГОЛЬМІ:

*  *  *

І

«Печатка Шефа кабінету Міністерства закордонних справ: 
документ одержано 24 грудня 1922.»

ЛЕҐАЦІЯ
ФРАНЦУЗЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
В ШВЕЦІЇ Таємне

Стокголм, 11 грудня 1922

Політичний відділ

Європа П. ДЕЛАВО, МІНІСТЕР ФРАНЦІЇ В СТОКГОЛЬМІ, 
ДО ЙОГО ЕКСЦЕЛЕНЦІЇ ПАНА ПУАНКАРЕ, 
ПРЕЗИДЕНТА РАДИ, МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ 
СПРАВ, ПАРИЖ.

N0 401
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Таємні большевицькі документи.
Протиставлення робітників до 
вивозу російського збіжжя 
закордон

Маю честь представити Вашій ЕксцеленціІ копію промови виголошеної 15 
листопада до Все-Російського Центрального Виконавчого Комітету, товари
шем Романчуком, делегатом робітників промислових майданчиків Миколаєва.

Цю промову, яку з огляду на її харагтер не передано большевицькій пресі, 
провідники Російської комуністичної партії му сіли вважати досить важливою 
щоб розіслати по закордонних секціях nid ж партії. Мені здасться, що можна 
вбачати в цьому факті новий доказ, яхшо такого потрібно, про зростаючу 
опозицію чистих комуністів проти політики бодьшевиків заграски Брюханова 
і Красіна. Промова Романчука категорично відкидає експорт російського збіж
жя, про який від деякого часу совєтські агенти на заході так гучно говорять. 
Озброєнний цифрами й документами, Романчук доказує беззмістовність цих 
проектів. Його зображення голоду, який спустошує південну Росію [sic: Укра
їну], та безгосподарности совєтських урядовців не справляє сильного вражен
ня. Щоби перешкодити підтримку ВЦВК проектові експорту збіжжя закордон, 
Романчук не відмовляється навіть від погроз, які кидають цікаве світло на 
дух робітників в Росії та незадоволення викликане большевицькою бюрокра
тією.

Делаво
(Підпис)

II
ПРОМОВА ДЕЛЕГАТА РОМАНЧУКА:

Інформаційний відділ Політичного Бюра 
Комуністичної Партії Росії

До голів делегацій Російсько! комуністичної партії закордоном

В залученні промова виголошена товаришем Романчуком, делегатом 
робітників будівельних майданчиків Миколаєва, на пленарній сесії ВЦВК,
з 15 листопада 1922.

Голова посильчої секції: М. Ґоренберґ. 18 листопада 1922.

Товариші, Строго таємне

Проект відносно експорту закордон 500 мільйонів пудів збіжжя був пред
метом великих дебат не лише під час пленарних сесій партійних секцій в нас 
на провінції, але мабуть також у столицях. Можливо, що в центрі краще ро
зуміють проблеми високої політики, але вірте мені, товариші, що в найбільш 
глухих закутках провінції найкраще видно, що справді потрібно населенню, те 
що може йому забезпечити в майбутності вигоди або нанести йому зразу 
смертельний удар.
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Без сумніву в наших міністерствах, себто в наших комісаріятах, завідують 
цифрами на все-російському маштабі. Не мені судити про точність цих даних. 
Досить говорено про нашу статистику, і ми знаємо вартість офіційних чисел. 
Коли мої товариші зі мною познайомились з проектом виробленим товари
шем Брюхановим відносно експорту збіжжя, то цей проект сказавши правду, 
спершу викликав в нас легку веселість. Справа в тому що цей проект був ви
пущений в момент коли перші паростки дозволяли писати цифри, які подоба
лися, й додавати стільки нулів, скільки хто бажав, установлюючи заздалегідь 
чистий дохід Комісаріяту Заготівлень на цей рік. Але, що побачили ми після 
жнив? Якщо порівняємо цифри нашої офіційної статистики з правдивими ци
фрами, думаю, що порівняння не вийде в користь авторам офіційної статис
тики, ні тим більше сторонникам проекту експорту збіжжя. Все таки нам по
дано на перегляд той самий проект, правда зі змінами в деяких цифрах.

Може в Москві, де люди насичені, можна розробляти експортні проекти; в 
нас же, в Херсоні, колись багатім, а тепер голодуючім, не то що неможна 
про це серйозно говорити, але я б додав, що про це небезпечно говорити з 
селянами й робітниками. Автори проекту, заглиблені без сумніву, за політич
ною роботою й сесіями компартії забули число недогодованих на півдні Росії 
[sic: України]. Проте, хліб же піде з півдня; його вестимуть через ті місце
вості де голодує 4 мільйони людей, яким, мабуть, невдасться вижити до вес
ни. Навантажувати хліб будуть портові вантажники, а приймати його будуть 
моряки; робітники й моряки родини яких не мають що їсти.

Очевидно, можна давати накази, і ці накази треба буде виконати, бо така 
воля республіки, але які будуть наслідки цієї політики: ось над чим варто сер
йозно подумати.

Авторові цього проекту завдали розв’язати проблему і він цю розв’язку ви
ложив на папері. Він відповідає лише перед Совнаркомом. Але ми відповіда
ємо перед нашими виборцями, перед цілим народом. Тому ми мусимо перед
бачити спосіб, яким ми могли б йому пояснити нашу поведінку.

Товариші, ви знаєте що робітники Донеччини страйкують через брак зар
плати та пайок. Знане число робітників, які потребують негайної помочі, і ви 
знаєте що це число збільшується день-у-день. Я чуюсь зобов’язаний вам ска
зати, що проект експорту збіжжя, про який населення довідалося якраз перед 
виборами до Рад, багато спричинився до виборчої програної нашої партії на 
півдні Росії й України. Селяни вимагали від своїх делегатів перешкодити ви
возові хоча б одного пуда зерна, бо бояться браку насіння на засів. В заво
дах, в фабриках, навіть в ячейках комуністів, всі товариші згоджуються на 
тому, що треба протестувати проти експорту. Робітники й моряки Миколаєва 
засудили цей проект як крадіж останнього куска хліба вирваного з рук голо
дуючих робітників. Ось, товариші, правдивий голос народу, народу, який мож
ливо не знає, що Республіка потребує заманіфестувати себе в торгівлі, але 
який знає що ця демонстрація спричинить сотки тисяч нових гробів.

Замість того, щоб забирати збіжжя з елеваторів, було б більше доцільно 
занятися складами продподатків, які знаходяться без захисту по станціях і 
яких Комісаріят заготівля не взмозі зберегти. Зі сльозами в очах, я бачив по 
дорозі сюди гори уже зігнилого збіжжя, довкола яких товариші червоноармій- 
ці тримали сторожу — абсолютно на марно, бо на місце збіжжя був уже ли
ше гній. Якщо б ці кольосальні запаси були правильно використані, то може
б ми й справді мали 500,000,000 пудів на експорт. Але доки Комісаріят не
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навчиться діяти як треба, я заявляю в ім ’я робітників залізничного вузла 
Олександрівська, майстерень Катеринослава, портів Миколаєва, Маріюполя й 
Херсону, що не може бути мови про експорт. Ситуація буде погана, якщо 
нам накажуть все одно вивозити. Начальство, яке не спроможне врятувати 
збіжжя, що гниє на місці, повинно добре оцінити свою силу протистояти 
народному гнівові. А гнів цей вибухне, він уже вибухає.

Гратись у високу політику це без сумніву велике державне діло. Робітники 
півдня Росії це дуже добре розуміють, але вони не дозволять щоб забрали 
останний кусок хліба від їхніх жінок і дітей в ім’я високої політики.

Ось чому, товариші, в імені моїх виборців, я вас прошу переглянути з най
більшою увагою проект, який вам пропонують, та мою деклярацію, щоб об
минути трагічні наслідки. Його праця й так досить тяжка, і селянин чує як 
нагромаджується в нього злість. Не треба спихати робітника й селянина до 
крайності. Страйк в Донецьку вже мав серйозні наслідки для державного по
стачання; буде набагато більш небезпечно, якщо залізниці й порти також при
пинять роботу.

Не має сумніву що інтереси партії нам дорогі. Не має сумніву, що треба 
показати капіталістам, що пролетаріят вміє управляти, але не за таку високу 
Ціну.

Зважте добре наслідки вашого рішення, не лише для закордону, але й для 
Республіки, де ситуація не краща як минулого року, а можливо, що на весну 
стане ще гіршою.


