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череЗ уСВіДОМЛеННЯ  ВЛАСНОЮ СОВіСТЮ... 

у XX столітті український народ зазнав чи не найбільших
втрат серед своїх сусідів. і протягом багатьох років нам дозво-
ляли згадувати лише тих, хто загинув за встановлення чи
утвердження комуністичної влади. Водночас заборонялося на-
віть пам’ятати тих, хто поліг за українську державність. Під ве-
ликою забороною була і пам’ять про голодомори,  а тим паче
про багатомільйонні  жертви 1932—1933 років, що стало на-
слідком геноциду українства.    

Про цю жахливу трагедію нашого народу могли тоді гово-
рити на весь голос лише українці за межами уСрр і наша діа-
спора. Скажімо, вже навесні 1933, коли до США надійшли
уточнені жахливі звістки про трагедію в україні, Союз українок
Америки, який тоді очолювала Олена Лотоцька,  скликав у
Нью-йорку інформаційне віче. Про голод в україні ця гро-
мадська організація видала "летючки в англійській мові, які ро-
зіслано до відділі з закликом, щоб вони передавали своїм кон-
гресменам для акції у Вашингтоні" (Ювілейна книжка Союза
українок Америки. Видана з нагоди 15-тих роковин його за-
снування. 1925—1940. — Ню йорк, 1941. — С. 44).

На початку серпня 1933 року на конгресі студентів-католи-
ків у Люксембурзі українська делегація проінформувала чле-
нів цього зібрання про "страшну трагедію україни під біль-
шовицьким ігом і запросила всіх на спеціальну панахиду за
жертвами голодомору. у Брюсселі 15 серпня 1933 року засно-
вано "комітет допомоги голодуючим Великої україни і кубані".
Повірений у справах СрСр у Польщі Подольський повідомляв,
що українське національно-демократичне об’єднання — уНДО,
що діяло на окупованих поляками західноукраїнських землях,
вже восени 1933 року висувало ідею проголошення якогось дня
днем національного трауру й допомоги братам на Великій
україні. у той день кожний українець має постити і цим на-
очно наголосити своє співчуття з нещасними жертвами чер-
воного російського окупанта. 

крім того, кожний мав би підтримати голодних братів по-
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жертвою. "А якби московський уряд зі своєї жорстокості не
дозволив передачу зібраного продовольства, — наголошува-
лося в заклику цієї організації, — то в силу самого факту це
було б важким звинуваченням червоної Москви, а ми водно-
час мали б перед історією чисту совість, що виконали свій на-
ціональний обов’язок" (Центральний державний архів гро-
мадських об’єднань україни  — ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. —
Спр. 6204. — Арк. 3). 

Продовжували свої протестні акції  і українці за океаном.
Так, об’єднання українських організацій в Америці 3 листопада
виступило з протестом проти визнання СрСр,  оголосивши лис-
топад місяцем протесту, а неділю 19 листопада — "Днем націо-
нального трауру і молитви за українську націю в СрСр". 

Тим часом 12 листопада головна управа СуА скликала в
Нью-йорку збори своїх відділів, на яких створено "комітет не-
гайної допомоги голодуючій україні". Він уже наступного дня
вислав меморандуми й листи в справі українського голодомору
до Президента США рузвельта, його дружини елеонори, Аме-
риканського червоного Хреста і Міжнародного червоного
Хреста, в яких "подано вісти про страшні відносини, існуючі
на україні (під московським заборолом), і свідоцтва наочних
свідків про застрашуючу смертельність українського населення
з голоду та браку лікарської опіки" (Наше життя (Нью-
йорк). — 2003. — ч. 11. — С. 7).

у меморандумі до гуманітарної організації — червоного
Хреста, зокрема, наголошувалося: "Ми благаємо вашу добру
організацію, яка побудована на гуманних засадах допомоги
людям в стражданнях і злиднях, розглянути уважно наше про-
хання і післати комітет, який би розглянув величину тих жах-
ливих обставин… В ім’я жіноцтва ми закликаємо вас допо-
могти нації помираючих з голоду матерів і дітей, провина яких
є тільки їхнє бажання  жити" (там само. — С. 1).

Як дослідив професор Тарас гунчак, першим відгукнувся
Американський червоний Хрест, який поінформував, що не
зможе нічим посприяти, оскільки СрСр забороняє направ-
лення через його державний кордон будь-якої допомоги. За-
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мість Президента рузвельта відповів керівник відділу схід-
ноєвропейської політики Держдепартаменту роберт Ф. келлі,
повідомляючи, що США "не може вжити жодних заходів у
справі голоду…". Лише конгресмени не відмахнулися тоді від
трагедії української нації: 28 травня 1934 року вони ухвалили
резолюцію, в якій чітко вказується про політику Москви
"вжити голод  як засіб зменшити населення україни, щоб зни-
щити українські політичні, культурні та національні права"
(там само. — С. 1).

Міжнародний комітет допомоги голодуючим в СрСр, засно-
ваний у Відні за ініціативою  кардинала інніцера, звернувся
тоді до громадськості всього світу, наголошуючи, що "на Вели-
кій україні і кубані масово вимирає населення від голоду, тобто
на українському чорноземі і на українській території" (там
само. — Арк. 14).

Але поступово західний світ почав забувати про українську
трагедію 1932—1933 років, тим паче, що з початком Другої сві-
тової війни вона затьмарилася іншими, які зачіпали власне
його інтереси. Тож тільки ті українці, які вижили, могли опла-
кувати численні жертви своїх родичів без розголошення і укра-
їнська діаспора у вільному світі…  

Лише після Другої світової війни з’явилася надія на ви-
знання світом голодомору 1932—1933 років злочином проти
української нації, оскільки ще 1944 року американський прав-
ник  польсько-єврейського походження рафаель Лемкін у своїй
книзі, присвяченій пануванню "осі Берлін — рим" в окупованій
Європі, окреслюючи гітлерівські злочини щодо цивільного на-
селення, вимагав міжнародного засудження їх, уживаючи при
цьому термін "геноцид" (genocide). Перша частина цього склад-
ного слова  — genos — з грецької означає расу чи народ, а друга
частина — cide з латинської (caedre) — мордувати. Отже, це
слово позначало процес мордування або винищення цілого на-
роду чи релігійної, расової групи. 

До речі, Лемкін, ще 1933 року на міжнародній правничій
конференції пропонував розглядати замах на життя цілих  на-
ціональних чи релігійних груп як порушення міжнародного
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права й який би мав відповідно каратися.  Тоді цей проект було
відхилено. і лише після страхіть Другої світової до Лемкіна по-
чали прислухатися. у підготовленому ним у 1947 році проекті
конвенції про запобігання злочинів проти людськості, який
невдовзі прийняла ООН, наголошувалося, як повідомляла га-
зета "українські вісті", що "поняття винародовлення — не ви-
старчальне, бо воно позбавлене елементу біологічного нищен-
ня, а такі слова, як германізація, не дають уяви про ціл ковите
винищення. "Дженосайд" (genocide) же є синхронізованим за-
махом на життя підкорених народів, що охоплює такі шляхи
чи способи: 1) політичний — через накидання народам уряду
з волі й вибору окупанта; 2) суспільний — через підрив су-
спільної організації і внутрішніх зв’язків у підкореному народі;
3) культурний — через закриття і заборону культурно-освіт-
ніх закладів і установ; 4) господарський — через перенесення
матеріальних ресурсів і власности в руки нових панів; 5) релі-
гійний — через унеможливлення церкві духової опіки і про-
вадження народу; 6) біологічний — через систематизовану
політику винародовлення; 7) фізичний — через брутально су-
цільне мордування;  8) моральний — через поширення порно-
графії і алкоголю".

Якраз узявши до уваги пропозиції рафаеля Лемкіна, Демо-
кратичне об’єднання бувших репресованих українців з-під со-
вєтів (ДОБруС), готуючись до відзначення 20-річчя голо-
домору, на початку лютого 1953 року зробило заяву про те, що
"голод на україні 1932—1933 років, що його штучно організу-
вала большевицька влада і цим оголосила українським селя-
нам голодову війну, є одним з найяскравіших фактів наро-
довбивства (геноциду) Москви над україною" (цит. за: укра-
їнські вісті (Новий ульм). — 1953. — 8 лютого). 

Після цього на сторінках "українських вістей" регулярно
з’являються  добірки матеріалів про голодомор під загальною
рубрикою "Нагадаймо ще вільному світові про московський ге-
ноцид" (українські вісті (Новий ульм). — 1953. — 31 травня).

До акцій вшанування жертв голодомору американські укра-
їнці запросили рафаеля Лемкіна, і людина, яка уперше вжила
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термін "геноцид",  зазначала, що "між 1926 і 1939 роками частка
українців в населенні україни знизилася з 80 до 73 відсотків.
Внаслідок голоду і депортації українське населення зменши-
лося в абсолютних числах з 23, 2 мільйона до 19, 16 мільйона,
тоді як неукраїнське населення зросло на 5, 6 мільйона. Якщо
взяти до уваги, що колись україна мала найбільший рівень
приросту населення в Європі, приблизно 800 тисяч річно, то
можна легко побачити, що російська політика досягла свого"
(цит. за: рафаель Лемкін. радянський геноцид в україні. — к.,
2009. — С. 41). 

Виступаючи на багатолюдній протестаційній маніфестації у
Нью-йорку восени 1953 року, він заявив, що "вбивство одної
нації означало б убивство людства. Проте він висловив тверде
переконання і упевненість, що Москві не пощастить завершити
злочину над українським народом та що той нарід досягне
своєї мети — вільного життя в своїй незалежній державі, до
якої він так героїчно змагає", додавши: "Ще не вмерла україна"
(українські вісті (Новий ульм). — 1953. — 22 жовтня).  

Після цього українська діаспора спробувала добитися ство-
рення Міжнародного карного суду, який би розглянув злочини
Москви проти українського народу, виходячи із запропонова-
ної Лемкіним конвенції ООН "Про запобігання і покарання
злочину геноциду". Однак жодні заходи в цьому плані не вда-
лися, оскільки представники СрСр спільно з делегацією урСр
на засіданні генеральної Асамблеї ООН торпедували ухвалу та-
кого рішення.  

Однак українська еміграція з  цим не змирилася. Вона про-
довжувала звертати увагу вільного світу на етноцид рідного
народу. Скажімо,  23 вересня 1973 року нью-йоркський відділ
українського конгресового комітету Америки організував у
центрі міста велику демонстрацію в пам’ять жертв голодомору
в україні в 1932—1933 роках. Подібні  маніфестації відбувалися
на Заході скрізь,  де мешкали українці.

Асоціація жінок на захист чотирьох свобод в україні в тому
ж році подала петицію на розгляд Міжнародного суду в гаазі як
захід по відзначенню 40-річчя голоду в україні. Стверджуючи
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про "неправомірність нинішнього уряду української рСр пред-
ставляти народ україни",  ті  5000 американців українського по-
ходження,  котрі  підписали петицію,  заявляли, що "48-міль-
йонний український народ має право подати свій голос у Між-
народному суді",  а тому вони просили "розглянути цю справу
та вжити заходів до того,  щоб  привернути увагу світової гро-
мадськості  і  Організації Об’єднаних Націй до викладених у
петиції фактів...".  

Однак ця акція не дала бажаного результату. Навпаки, в
справі голодомору 1932—1933 років Москва намагалася й далі
перекладати все із хворої голови на здорову. Особливо це було
помітно напередодні відзначення українською еміграцією в
1983 році 50-річчя великої трагедії. у києві, куди українські
дипломати з-за океану зверталися за інструкціями, оскільки
зарубіжні кореспонденти на різноманітних прес-конференціях
постійно "діставали" запитаннями про голод 1933 року, до-
ручили вивчити цю проблему секретареві Цк кП україни з
ідеології Олександру капту і голові кДБ урСр Степану Мусі.
Останні 11 лютого 1983 року звернулися зі спеціальною запис-
кою до члена політбюро Цк кПрС, першого секретаря Цк ком-
партії україни Володимира Щербицького "Про контрпропа-
гандистські заходи щодо протидії розв’язаній реакційними
центрами української еміграції антирадянської кампанії у
зв’язку з продовольчими труднощами на україні, що мали
місце на початку 30-х рр.".

Окремі доручення одержали і радянські дипломати. Так, По-
сольство СрСр в канаді  5 липня 1983 року  заявило офіційний
протест у зв’язку з наміром едмонтонського відділу комітету
українців канади відкрити на центральному майдані міста
пам’ятник жертвам голодомору в україні. Воно вимагало від
канадських властей вжиття всіх заходів, аби не допустити його
спорудження. у спеціальній ноті, підписаній послом СрСр в
канаді Олександром Яковлєвим, наголошувалося, що "ця акція
не може не розглядатися як груба антирадянська затія, яка пе-
реслідує мету викривити історичну правду про колективізацію
сільського господарства в СрСр, розпалити ворожнечу до
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СрСр і радянського народу" (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 25. — Спр.
2603. — Арк. 43).  

За тих обставин, коли в 1983 році СрСр продовжував зну-
щально над пам’яттю невинно убієнних голодом заперечувати
факт цього злочину, українська діаспора за океаном узяла на
себе місію відкрити правду перед усім світом про найбільшу
трагедію рідного народу.  Зокрема, очільник організації  "Аме-
риканці в обороні людських прав в україні" ігор Ольшанівсь-
кий, вивчивши архіви комісії  конгресу США з голокосту,
запропонував створити аналогічну комісію і щодо розсліду-
вання голодомору в україні. З огляду на те, що в штаті Нью-
Джерсі проживало багато українців-виборців, він звернувся з
цією ідеєю до конгресмена Дж. Флоріо і сенатора Б. Бредлі, що
представляли їх у Вашингтоні. 

Обидва, треба сказати, з повним розумінням поставилися
до прагнень українців. Скажімо, конгресмен Дж. Флоріо вже в
листопаді 1983 року вніс до Палати представників відповідний
законопроект з підписами 59 його колег. коли ж окремі чинов-
ники відмовлялися підтримувати цей проект, українська діа-
спора закидала конгресменів, голів комісій і підкомісій, пре-
зидента США рональда рейгана десятками тисяч звернень...

Легше відбувався процес проходження аналогічного зако-
нопроекта Б. Бредлі в Сенаті. Значною мірою цьому сприяло
те, що свого часу тодішній віце-президент українського На-
родного Союзу Мирон куропась (перед тим він працював у Бі-
лому Домі помічником президента США Дж. Форда з питань
національних меншин) багато допоміг сенаторові від штату іл-
лінойс ч. Персі у його перемозі на виборах. Тож коли той очо-
лив комісію в закордонних справах, то всіляко сприяв ви-
рішенню української справи.  Відтак 19 вересня 1984 року ця
комісія проголосувала необхідний документ, а через два дні і
Сенат. 

Саме це й вирішило долю майбутньої комісії з українського
голодомору. Бо, користуючись одностайним голосуванням у
Сенаті, сенатор Білл Бредлі в останній день роботи конгресу,
додав до 470-мільярдного бюджету на наступний рік поправку
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на 400 тисяч доларів. Дебатувати з приводу цієї суми конгрес
уже не мав часу, тому й погодився. А коли 12 жовтня 1984 року
рональд рейган підписав фінансову резолюцію, то відтак у
складі конгресу узаконювалася комісія з українського голодо-
мору, до якої входили 2 сенатори, 4 конгресмени, 3 представ-
ники виконавчої влади і 6 делегатів від української громади
США. Виконавчим директором комісії був призначений нау-
ковець українського інституту гарвардського університету
Джім Мейс. Той, хто в результаті кількарічної титанічної праці
зуміє довести західному світові, що український народ справді
зазнав небаченого ще в історії геноциду.

Не сиділи склавши руки й українці канади. Торонтський ад-
вокат українського походження Володимир-Юрій Данилів для
себе вирішив, що українські правники на еміграції вже зайняли
відповідні становища в державах їхнього поселення, а тому є
реальним братися за створення Міжнародного трибуналу над
організаторами голодомору в україні в 1932—1933 роках, про
що він мріяв ще з часів Нюрнберзького трибуналу, який засу-
див головних нацистських злочинців на смерть, коли ще на-
вчався в університеті в інсбруку. 

Ще тоді  молодий Данилів сподівався, що прийде час, коли в
такий же спосіб будуть судити і російських більшовиків. Бо чим
ближче знайомився він з  їхніми злочинами проти українсъкого
народу,  тим більше відчував потребу суду над ними за те, що
знищили принаймні 20 мільйонів свідомих українців і продов-
жували й далі творити насильство над вільним розвитком укра-
їнської нації,  й водночас нахабно заперечували свої злочини,
мовляв, це "видумка українських буржуазних націоналістів".

На його думку, московські злочинці у плануванні морду укра-
їнського народу в 1933 року довго обдумували, яким знаряддям
доконати той страшний злочин. "голод, — думали вони, — може
бути створеним посухою,  повінню або пошестю. і коли люди
умирають з  голоду,  за це нікому не приписують вини, але зви-
чайно приходять до висновку,  що це був природний катаклізм.
Отже, закрити акт  морду  українського народу за кордоном не
буде трудно. Життя кореспондентів на українські землі недо-
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пустимо,  за винятком тих,  які  будуть прихильно для нас зві-
тувати. А що внутрі? Тут також усе можна закрити. Щоб не
було інтелігентних свідків, українську інтелігенцію треба до-
щенту і тотально знищити. З темною селянською і робітничою
масою ми легко дамо собі раду,  її можна легко обдурити. Ми
цій темній масі скажемо, що будуємо їй рай на землі,  і  уби-
ваємо тих, що стоять на перешкоді у будові цього раю. Ця
темна маса в це, напевно, повірить,  особливо коли ми викори-
стаємо вчення психоаналізи і  нацькуємо її на багачів" (цит. за:
Душею завжди з україною. Пропам’ятний збірник на пошану
українського правника та політолога Володимира-Юрія Дани-
ліва. — київ—Торонто, 2003. — С. 12).

А восени 1983 року, коли на заході наша діаспора готувалася
до відзначення 50-річчя великої трагедії, Володимир-Юрій Да-
нилів у листі до членів Секретаріату Світового конгресу віль-
них українців писав: "Я турбуюся тим,  що може статися так:
наше духовенство відправить панахиду на великій маніфеста-
ції в "Мейпел Ліф Ґарденс" у  Торонто,  виголосять патріотичні
промови про голод або голодову облогу й на тому все скін-
читься. Московські злочинці  радітимуть,  що й тим разом  ми
не зуміли відкрити перед світом їхнього колосального злочину
супроти українського народу. Вони й далі безкарно зможуть
продовжувати їхні злочини не тільки в україні, але також в
інших окупованих ними країнах і в цей самий час безлично го-
лосити, що вони "всім пригнобленим і бідним руку подають"
(там само. — С. 37).

Багато членів Секретаріату Світового конгресу Вільних укра-
їнців підтримали ідею В.-Ю. Даниліва,  називаючи цей проект
знаменитим. Але були голоси між колегами-адвокатами про те,
що його плани "не є до зреалізовання: мовляв,  де ти знайдеш
поважних юристів світу,  які погодяться служити на цьому три-
буналі, — вони на це не підуть,  бо можуть вважати це мо-
гутньою провокацією або авантюру проти Сов. Союзу...".

Так, радянського Союзу тоді ще боялися, а тому деякі юри-
сти, зокрема й українці, готові були захищати негрів в Африці,
але підняти голос проти Москви... Немаловажним було і пи-
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тання коштів на проведення Міжнародного трибуналу. Де
взяти мільйони доларів? 

Попри ці сумніви, Володимир-Юрій Данилів запропонував
на IV конгресі СкВу в грудні 1983 року резолюцію "про ство-
рення окремої комісії,  для покликання окремого міжнарод-
ного трибуналу з метою розглянути злочин голодомору і всіх
інших злочинів проти українського народу в україні".

Згідно з резолюцією конгресу СкВу в квітні 1984 року його
Президія призначила комісію для справ Окремого Міжнарод-
ного Трибуналу, яку очолив ігнатій Білинський з Нью-йорка.
Після консультацій з  найкращими українськими юристами й
політологами В.- Ю. Данилів 26 березня 1986 року передав Пре-
зидії СкВу свій проект діяльності майбутньої комісії Трибу-
налу. В цьому документі він детально розписав усі необхідні
передумови створення цього органу,  посилаючись  на норми
міжнародного права та конвенцію Об’єднаних Націй "Про за-
побігання й карання злочину геноциду", яка увійшла в силу в
грудні 1948 року після її ратифікування необхідною кількістю
держав-членів ООН,  включно із  СрСр. 

Ми були свідомі того,  писав В.-Ю. Данилів,  що виходимо
на світову арену проти однієї з найбільш могутніх потуг з об-
меженими ресурсами. Але рівночасно ми були свідомі  і  того,
що моральна сила є по нашій стороні,  бо ця потуга була ство-
рена на облуді,  її панування опиралося на брехні,  сваволі і
спустошливих орґіях крові  і  морду. 

Після узгодження статуту й процедури роботи Міжнародна
комісія призначила перші слухання на травень 1988 року. 23
травня 1988 року в Брюсселі професор Джекоб Сундберг урочи-
сто відкрив першу сесію, підкресливши при цьо-му історичне
значення діяльності  Міжнародної комісії для розкриття перед
світовим співтовариством трагедії голодомору в україні,  його
причин і  наслідків для нашого народу та встановлення відпові-
дальності за цей злочин. Світ довго мовчав про цей голод,  під-
креслив професор Сундберг,  але останнім часом з’являються в
західних країнах спеціальні книги і  статті на цю  тему,  що зму-
шує навіть радянський Союз говорити з цього приводу.  
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Відбуті сесії Міжнародної комісії цілком виправдали енту-
зіазм і послідовну  працю її організаторів, оскільки вона роз-
глядала голодомор в україні в площині  норм міжнародного
права,  що мало становити юридичну базу для засудження від-
повідальних за організацію цього злочину. Природно,  це дуже
добре розуміли в Москві,  а тому там розпочали акції щодо зне-
славлювання Міжнародної комісії та українців, які підтриму-
вали її діяльність.

Петиціями київських науковців Москва намагалася впли-
нути на голову Міжнародної комісії з розслідування голоду
1932—1933 років в україні професора Джекоба Сундберга. 14
жовтня 1988 року  четверо юристів та істориків відправили з
АН урСр протест на його адресу,  в якому,  зокрема, наголо-
шували, що "розслідування, яке проводить комісія, навряд чи
може бути віднесене до суто правових дій. Воно швидше має
політичний характер і є співучастю в цілеспрямованій ідеоло-
гічній акції. Такі дії несумісні з принципами об’єктивного до-
слідження і навряд чи можуть прояснити істину. Тому вони не
можуть не викликати недовіри й протесту".

Але час уже був такий,  що подібні  петиції не мали ніякого
впливу і  31 жовтня 1988 року в Нью-йорку в готелі "Юнайтед
Нейшенс Плаза",  якраз  навпроти місії ООН,  Підготовча ко-
місія СкВу організувала відкриття і провадження ще однієї
сесії Міжнародної комісії, яка відбулася з дотриманням про-
цедури міжнародного карного права. 

З огляду на відмову уряду СрСр надати документи, комісія
змушена була для визначення втрат населення звернутися до
матеріалів переписів, що відбувалися у радянському Союзі в
1926 і 1939 роках. картина навіть відкритих більшовиками ста-
тистичних матеріалів виявилася вражаючою: за вказаний пе-
ріод населення СрСр збільшилося на 16 відсотків, ррФСр —
на 28, БрСр — на 11,2, а в урСр за цей період кількість жите-
лів зменшилася на 9,9 відсотка.

Відтак документ комісії, який було невдовзі оприлюднено,
засвідчив висновки беззастережних правників з усього світу,
"що голод  в україні панував від серпня—вересня 1932 до липня
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1933 р. Щодо кількості жертв голоду, комісії було важко ріша-
тись на одну з різних оцінок поданих знавцями, тому комісія
прийшла до заключення,  що число жертв голоду в  україні  ви-
носило мінімально 4,5 мільйона. До цього числа слід  додати
жертви голоду поза україною, загально прийняті на 3 міль-
йони,  з  яких по одному мільйонові для районів казакстану,
Долішної Волги і  Північного кавказу. Таким чином, комісія
дійшла висновку, що голод 1932—33 років у цілому завдав 7,5
мільйона жертв. 

Більшість комісії погодилася,  що відповідальність за голод
з  усією певністю лежить на владі  радянського Союзу,  і  не має
сумніву, що голод витворився і поширився як наслідок захо-
дів,  здійснених владою. 

і незалежно від ролі, яку виконували місцеві власті у пере-
веденні в життя цих заходів, для більшості комісії було "оче-
видним, що в основі всю відповідальність за це несе централь-
на влада" (там само. — С. 182).  

Такий висновок зробили кращі  юристи всього світу. і тільки
після того в україні офіційно заговорили про штучний голод,
який забрав життя  мільйонів безневинних людей. 
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"чТОБЫ ОНИ ОБруСеЛИ И ПереСТАЛИ гЛЯДеТЬ, 
кАк ВОЛкИ В ЛеСу"

На сьогодні в україні вже багато зроблено, аби дослідити й
оцінити масштаби трагедії голодомору — геноциду 1932—1933
років. Є рішення суду, яке не підлягає оскарженню, — те, що
відбулося в той період, — геноцид. Але перед багатьма людьми,
які не знають про реальні цифри втрат, й досі виникає питання:
чому трагедія українського народу 1932—1933 років нині від-
несена як в україні, так і вже у багатьох країнах світу до цілес-
прямованих акцій, що передбачають свідоме винищення певної
національної групи і які ознаки його підпадають під правові
норми конвенції про запобігання  злочинів перед людством,
адже ж чуються заяви з боку наших сусідів, що, мовляв, голо-
дували всі? Такі ідеологічні напрямні з боку росії активно підт-
римуються і її прихильниками в нас, у тому числі і серед деяких
тих, хто має наукові ступені.

Тому не можна стерти з пам’яті трагедію однієї з найбільших
хліборобських націй,  яку на найбагатших у світі чорноземах
свідомо винищували голодною смертю, що мало завершити
тривалий процес координації різних дій, спрямованих на зу-
мисне створення державою умов для поступової втрати влас-
ної ідентичності окремими членами української національної
групи, проти якої і здійснювався цей злочин. 

Бо якщо аналізувати нашу історію після Переяславської ради
1654 року, то впадає в око, що всі перші шість визначених ра-
фаелем Лемкіним ознак геноциду вже мали місце в політиці
московського самодержавства стосовно української нації, яка
тоді довірливо присягнула на вірність православному цареві,
не маючи в руках жодної письмової гарантії про збереження
всіх своїх питоменних прав. і що важливо: цей злочин здій-
снювався не одинаками-фанатами, а державою із застосуван-
ням усіх наявних у її розпорядженні сил і засобів.

Хіба не було українцям накинуто Москвою імперське деспо-
тичне правління замість демократичних інституцій, що мала
гетьманщина? Хіба не цілеспрямована діяльність московських
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воєвод в україні призвела до розбрату в середовищі козацької
сташини? Хіба не указами російських імператорів заборонялося
друкувати книги в україні й водночас  усі видатні українські вчені
змушені були виїжджати для продовження своїх наукових занять
до Московщини, де вони ставали видатними "русскими"?..

Ось чому, на наш погляд, помиляється відомий казахський
учений М. козибаєв, який вважає, що це Олександр Солжені-
цин задумав "створення російської держави без "інородців", на
яких "уже немає сил ні господарських, ні духовних". Єдине по-
слаблення було, мовляв,  — для слов’янських народів, та й то в
ходульному образі "молодших братів":  українців, але не "з
їхньою викривленою ненародною мовою" Західної україни, бі-
лорусів, але щоб "не розпалювали безоглядного сепаратизму"
(козыбаев М. казахстан на рубеже веков: размышление и по-
иски. — Алматы, 2000. — книга первая. — С. 275, 276).

Ми глибоко переконані: задовго до появи опусів Солжені-
цина в "білокам’яній" розпочали здійснення проекту під наз-
вою "Москва — Третій рим, а четвертому риму не бувати!",
який у різні історичні епохи видозмінювався в назві, але в суті
залишився незмінним і донині: де ступила нога росіянина —
там має бути "русский мир".

Але для втілення в життя цієї концепції необхідно було  мати
не тільки войовничий місцевий елемент, витворений на основі
злиття угро-фінів зі степовою ордою, а й потужну власну еліту,
яка могла б відповідати на виклики часу.  В цьому плані в
Москві тоді звернули увагу на українські землі, звідки трива-
лий час черпала свою культурну й політичну еліту Литва. Зо-
крема, на початку ХVі століття одним з високих державців там
був український князь Михайло глинський, який очолював
парламент Великого князівства Литовського, а потім кинув ви-
клик польському королеві  Жигимонту, піднявши проти нього
перше національне повстання за незалежність україни.  Оче-
видно, саме така спрямованість цього виступу налякала його
тодішнього основного союзника  — московського князя. Бо
коли в квітні 1508 року дійшло до головних битв, то останній
не з’явився у визначене місце. глинський подався зі своїм від-
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ділом до Орші, де мали бути московські війська, але ті відсту-
пили за Дніпро, підписавши невдовзі мир з Литвою.

Вимушений прибути до Москви Михайло глинський там був
заарештований і кинутий у в’язницю, в якій йому довелося ги-
біти аж до 1527 року, коли його звільнили із забороною виїж-
джати з цього міста. Але після смерті московського князя
Василя івановича, глинського звинуватили в його отруєнні й
знову кинули до тюрми, де він і помер 15 вересня 1534 року. 

Зрозуміло, що такі українці не підходили для закладання
фундаментів майбутньої імперії. Не підходили для будівництва
Третього риму і такі українські державники, як князь костян-
тин Острозький, талант воєначальника котрого гідно оціню-
вали його вороги. А ще більше занепокоїли московських вели-
кодержавників представники української духовності, що по-
чала заливати Московщину з середини ХVі століття. За висло-
вом Юрія Шевельова, "великий і розмашний плян культурного
завоювання розлогої і військово сильної Москви був задума-
ний українською інтелігенцією ще з кінця ХVі ст. Заради цього
пляну був спинений рух літературної мови в напрямі збли-
ження її до народної мови і були відновлені церковно-
слов’янські первні літературної мови трудами Лаврентія Зи-
занія, Памви Беренди, а передусім Мелетія Смотрицького. За-
ради цього київська інтелігенція творила міт двох росій —
Малої і Великої,  — бо цей міт був створений таки передусім в
україні, — і підтримував теорію політично-державної пере-
ємности між старим києвом і тогочасною Москвою. 

Заради цього переможець Москви гетьман Сагайдачний про-
понував їй союз 1620 р., Лаврентій Зизаній привіз до Москви ру-
копис свого "катехізису" 1626 р., кирило Транквіліон Ставро-
вецький  —  рукопис свого "учительного євангелія" 1627 р., а мит-
рополит Петро Могила присилав 1640 р. ігнатія Старушича з
пропозицією заснувати в Москві школу — першу школу — си-
лами українського духівництва" (Шерех Ю. Не для дітей. Літе-
ратурно-критичні статті й есеї. — Нью-йорк, 1964. — С. 34, 35).

Зрозуміло, що для будівництва Третього риму були потрібні
не патріоти-українці, а домішка української крові, яка в угро-
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фінському середовищі  витворювала б постаті на кшталт Анд-
рія Боголюбського, що в ім’я утвердження Москви 1169 року
пішов навіть на знищення отчого києва.  А тому, починаючи з
другої половини ХVі століття, Москва залучає до освоєння Ди-
кого поля українців таким чином, аби вони поступово змос-
ковлювалися: агітуючи переходити на службу цареві, їх об-
ставляють такими рамками поведінки, в яких вони, а вже сто-
відсотково народжені там їхні діти, стають ревними москви-
нами. 

Згодом царське самодержавство ставить під свій контроль і
тих запорожців, котрі заснували в пониззі Дону нову січ. За
кілька десятків років це товариство настільки глибоко зав’я-
зало себе в структуру Московської держави, що в 1648—1649
роках без дозволу царя відмовилось прийти на допомогу своїм
побратимам з берегів Дніпра, коли ті піднялися проти като-
лицької Польщі. А багато донців — учорашніх запорожців —
закликалися на службу і до Москви, де їх записували до стрі-
лецьких ратей. Там же вони й одружувалися на місцевих жін-
ках і поступово розчинялися у великоросійському середо-
вищі, назавжди втрачаючись для рідного українства. Подібне
станеться і з тими козаками Петра Сагайдачного, котрих після
відходу з Москви восени 1618 року вже під калугою догнали
представники царя й завербували на службу в різні міста цієї
держави. Там вони також допомагали зростанню населення,
вимушено влаштовуючи свою долю з місцевими дівчатами й
жінками.

у такому ж становищі опиняться й тисячі інших українців,
яких царське самодержавство намагалося заангажувати на
освітні програми, через найм військової й кваліфікованої ро-
бочої сили, зокрема, для освоєння нових територій. Тож після
Переяславської ради 1654 року змішані шлюби українців і ве-
ликоросів, через які царська влада розраховувала зросійщити
частину козацтва, в першу чергу старшин, стають одним із діє-
вих інструментів у проекті розчинення українства й втрати
ним своєї національної ідентичності.  Першим у такому стано-
вищі опинився гетьман Лівобережжя іван Брюховецький,
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якого після підписання ним вкрай важкого для україни Мос-
ковського договору 1665 року там же "женили на московской
девке"…

Ця тенденція набула масового поширення насамперед у се-
редовищі козацької старшини, відтак вже на коломацькій раді
в липні 1687 року на вимогу московської сторони "постанов-
лено стараться, чтобы малороссияне с великороссиянами всту-
пали в родство и свойство". Зокрема, в коломацьких статтях
наголошувалося, що "гетьман зобов’язується всіма силами з’єд-
нувати в міцну і нерозривну спільність обидва руські народи,
всіма можливостями і особливо узами сімейними; і щоб Ма-
лоросію не називали землею гетьманською, а лише признавали
землею, яка перебуває в царській самодержавній владі, і, таким
чином, перехід з краю в край дозволяється…". 

А оскільки гетьман іван Мазепа не допускав до цього "и даже
недоволен, когда узнает, что малороссияне с великороссиянами
водят хлеб-соль", то це вже падало на нього як злочин, бо "от
этого между теми и другими увеличивается удаление и незна-
комство" (цит. за: костомаров Н. Мазепа. — М., 1992. — С. 218). 

численні документи свідчать, що Москва справді пильно
стежила за дотриманням цього пункту козацькою старшиною,
а невиконання його відносила до важких державних злочинів.
Бо з якого б то дива генеральний суддя Василь кочубей, який
хотів насолити гетьманові, у своїх писаннях до Петра і серед
звинувачувальних статей називав і спротив Мазепи цій полі-
тиці. Мовляв, усупереч рішенню коломацької ради, гетьман за-
бороняє українцям вступати в шлюб з росіянами й дружити з
ними.

Невдала спроба гетьмана Мазепи звільнитись з-під диктату
Москви викликала в її володаря таку лють, що нею було за-
свідчено справжній геноцид українства. Так, дізнавшись про
те, що гарнізон Батурина вчинив опір московському війську,
Петро і наказує  не тільки все вивезти з гетьманської столиці,
"а строения сжечь". через три дні цей наказ повторюється: "Ба-
турин... другим для примера сжечь весь". Багатьох захисників
міста прибивали цвяхами  чи прив’язували до колод  і пускали
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вниз за течією Сейма ― вище впадіння в Десну, із-за якої повинні
були прийти шведський король карл Хіі і гетьман Мазепа. 

За словами англійського посла в Москві чарза Вітворта, в
Батурині було "зарізано жорстоко 6000 осіб без огляду на вік і
стать", що стало першим прикладом масового брутального ви-
нищення українства. Цей геноцид настільки шокував насе-
лення україни, що, відчуваючи його страх перед новими
репресіями, Мазепа змушений з гіркотою був визнати: "Теперь
все пойдет иначе: украина устрашенная судьбою Батурина,
будет бояться держаться с нами заодно" (цит. за: Сергийчук В.
кого предал гетман Мазепа. ― к.: Просвіта, 2006. ― С. 118).

Але як тільки справа Мазепи була програна, то знову було
висунуто зупинений ним проект зросійщення українців через
спільні шлюби. Так, у своєму трактаті про "удержання україни
черкаської" від 1713 року російський агент у Лондоні Федір
Салтиков пропонує Петру і створити при гетьманові іванові
Скоропадському для нагляду за його діями гвардійську кава-
лерійську сотню з російських "дворянських дітей і з кадетів і з
нарочитих дітей нежонатих" і "необхідно женити їх у полков-
ників і сотників і в інших багатих людей", аби "той народ (укра-
їнський. — В. С.) перемішався з російським народом чинами,
вдачею і властивістю". Мета при цьому визначалася давня:
"волю їхнього правління відібрати", але й водночас "і началь-
них там російських людей настановляти". Але найголовніше:
"Після ліквідації автономії український народ в добрий і по-
стійний стан приведеться і перевтілиться в російський народ"
(цит. за: Вільний світ (Вінніпег).  — 1976. — 8 листопада).

Треба сказати, що Петро і сприйняв цю пропозицію як ке-
рівництво до дії, бо вже невдовзі призначений ним керувати
Ніжинським полком росіянин Толстой самим царем одружу-
ється на доньці гетьмана Скоропадського. Щоправда, в цьому
випадку був і свого роду зустрічний рух: після поразки Мазепи
гетьманша Скоропадська, ненаситна до наживи й неперебір-
лива в засобах, зараз же зробилася величезною московською
патріоткою в такій мірі, що сама ніяк не могла дочекатися пов-
ноліття своєї дочки і, як тільки тій сповнилося 15 років, від-
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провадила її до Санкт-Петербурга й віддала заміж за царського
улюбленця Толстого (інститут рукописів Національної бібліо-
теки україни імені В. Вернадського: Ф. Хі. —  Спр. 136. — Арк. 8). 

Як бачимо, проблема збереження українства від великодер-
жавного впливу імперії, яка намагалася знищувати потенціал
народжуваності нашої нації якраз через спільні шлюби з вели-
коросами, постала надзвичайно гостро після Полтавської бит-
ви. Та найбільш чітко цю лінію проводила імператриця Анна
іоанівна, яка доручила князю Шаховському в січні 1734 року
керуватися в україні  особливо таємною інструкцією: "уведо-
мились мы, что смоленская шляхта (тобто, білоруська. — В. С.) с
малороссийскими жителями в свойство вступает, с обеих сто-
рон сыновей женят и дочерей отдают. Это противно кажется
нашему интересу, а гораздо приличнее и полезнее, чтоб мало-
российский народ имел охоту вступать в свойство с нашим ве-
ликорусским народом, вследствие чего повелеваем вам, чтоб
вы по вашему искусству секретно под рукою приложили осо-
бый труд отводить малороссиян от свойства с смольнянами,
поляками и другими зарубежными жителями, а побуждать их
искуссным образом вступать в свойство с великороссиянами"
(цит. за: Соловьев С. История россии с древнейших времен. —
М., 1959. — Т. 20. — С. 582). *

Відтак перелік  спільних шлюбів дітей козацьких старшин з
великоросіянами зайняв би чимало місця. До речі, й останній
гетьман україни кирило розумовський також був одружений
на росіянці, а його діти вже були, зрозуміло, "русскими". Те ж
саме траплялося й з численною плеядою діячів культури й
освіти, чиновництва, яких молодими забрали з україни до сто-
лиці імперії, де вони одружувалися, як правило, на росіянках і
працювали на зміцнення російського самодержавства.
____________________

* Оцінюючи цей документ, О. Тишовницький свого часу писав: "крім двох
ганебних московських документів, виданих для придушення української
мови і культури, а саме: Валуєвського "циркуляра" з 1863 р. і емського указу
з 1876 р., є царський указ, не менш від тих обох документів ганебний, але о
много більше від них загрозливий, бо спрямований на біологічне знищення
українського народу через мішані подружжя" (Вільний світ (Вінніпег).  —
1976. — 8 листопада).
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Але оскільки даний спосіб не міг дати остаточний результат за
одне століття, то катерина іі 1764 року вимагає від князя В’язем-
ського діяти рішучіше: "Малая россия, Лифляндия и Финлян-
дия суть провинции, которые правятся конфирмованными им
привилегиями; нарушать оные отрешением всех вдруг непри-
стойно б было, однако ж и называть их чужестранными и об-
ходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели
ошибка, а можно назвать с достоверностию глупостию. Сии
провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими спосо-
бами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали гля-
деть, как волки в лесу. к тому приступ весьма легкий есть, если
разумные люди избраны будут начальниками в тех провин-
циях; когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно ста-
раться, чтоб век и имя гетманов исчезли, не токмо б персона
какая была произведена в оное достоинство" (цит. за: Соловьев С.
История россии с древнейших времен. — М., 1965. — Т. 26. — С.
340). 

Особливу увагу було звернуто на кримський півострів, який
після завоювання його росією був включений до складу кате-
ринославської губернії. Намагаючись не допустити повної ко-
лонізації цього регіону українцями, князь Потьомкін вимагав
заселення півострова "русскими выходцами с целью укрепле-
ния за россией и обрусения присоединенных областей" (Из-
вестия Таврической ученой архивной комиссии. — № 3. — С.
91).

головна увага при цьому зверталася на заселення нових те-
риторій відставними солдатами, яким привозили з російської
глибинки дружин. Так, уже в 1786 році на колишні татарські
землі було переселено шість партій жінок загальною кількістю
1497 (Секиринский С. к вопросу о заселении крыма в конце
ХVііі века // Известия крымского педагогического института. —
Симферополь, 1956. — Т. ХХіі. — С. 76, 77). 

Витягуючи українську еліту в Московщину, царське само-
державство масово надсилало на терени компактного укра-
їнського розселення великоросів, які дуже часто одружувалися
там з нашими дівчатами й вивозили потім їх на північ. Багато
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ж чиновників-великоросів, залишаючись тут, насамперед в
українських містах, створювали прецеденти для задоволення
їхніх особистих духовних потреб через створення мережі від-
повідних російськомовних культурно-освітніх закладів.

Небезпеку винародовлення українців розуміли свідомі укра-
їнці, зокрема й ті, що перебували при царському дворі. Не хто
інший, як найбільш довірена особа катерини іі — її особистий
секретар, а потім канцлер російської імперії Олександр Безбо-
родько (який, до речі, так і залишився неодруженим) радив
українським старшинам: "Хай не мають собі жінок від синів
чужих". 

Тож саме наслідки цієї продуманої політики царської влади
щодо розчинення українства в російськомовному середовищі,
а відтак поступового зникнення нашого народу так вразили
Тараса Шевченка, що він присвятив цій проблемі окремий твір,
у якому прямо вказав на згубність спільних шлюбів українців
з великоросами. у відомій поемі "катерина", як нам здається,
Шевченка найбільше болить те, що знеславлена українська дів-
чина, буде втрачена для рідного народу:

Тойді катерина 
Буде собі московкою,
Забудеться горе…

Повторюємо: це та сюжетна лінія, яка є чи не найвизначаль-
нішою в даному творі, хоч і досі обійдена аналітиками. Може
тому, що виражена одним словом? Але воно б’є, на наш погляд,
надзвичайно сильно, може сильніше за багато томів. у ньому
тривога не тільки за тогочасне становище, а й зболений погляд
у майбутнє рідного народу, оскільки непокоїть поета і те, що
катерина "муштрує у запічку Московського сина", який також
може бути втраченим для української нації. у цих кількох ряд-
ках Шевченко справді зумів надзвичайно гостро поставити
проблему, яка дамоклевим мечем уже висіла над українством
уже не одне століття. 

Другим напрямком винародовлення українства стане мігра-
ційна політика російської імперії. усвідомивши історичну роль
нашого хліборобства, вона різними способами заохочує укра-
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їнців до переселення  на неосвоєні  землеробські  простори,  які
постійно завойовує й приєднує. Таким чином, українськими
руками з українського зерна український хліб починає плека-
тися і далеко за межами суцільної етнічної території нашого
народу. українські колонії на Північному кавказі,  в Поволжі,
в Заураллі, Туркестані,  Сибіру,  на Далекому Сході  постають,
власне,  як первинні  хліборобські оазиси. Вони починають го-
дувати Азію. Але значна частина українських хліборобів на цих
нових землях, де зовсім відсутні школи на рідній мові й де у
церквах слово Боже лунає не українською, починають втрача-
тися для нашої нації — їх уже вважатимуть — як і багато хто з
них сам себе! — "русскими".

До речі, не мали ніякого національного виду на майбутнє і ті,
хто залишався на батьківських землях. Наприклад, на Бере-
стейщину, яка споконвіків була вірною Великій україні, аби
зросійщити автохтоне населення через витіснення місцевого
духовенства, в царські часи постійно засилали на єпископські
кафедри вихідців з Великоросії, "всіляких авантюристів, скан-
далістів, гірких п’яниць, шукачів усіляких пригод, різних не-
уків…", що потім затягували сюди своїх родичів і земляків з
берегів Оки, Волги, ками, Сухоні, Вичегди тощо, які "всі під го-
лосною назвою "обрусителів і просвітителів західного краю"
прагнули сюди винятково з метою наживи і збагачення і від-
крито сміялися над мовою й звичаями нашого народу і нама-
галися дискредитувати все українське" (Центральний дер-
жавний архів вищих органів влади та управління україни —
ЦДАВОВу: Ф. 2607. — Оп. 1. — Спр.43. — Арк. 18).

Подібне станеться і в південно-східному регіоні україни, де
з другої половини ХіХ століття на хліборобських землях фор-
мувався потужний промисловий комплекс. Так, перепис 1897
року засвідчує, що в цих українських губерніях прискореними
темпами зростала частка прийшлих росіян. Зокрема, тоді вста-
новлено, що в Бахмутському повіті Донбасу із загальної кіль-
кості 332.478 мешканців, 239.148 осіб були місцевими уро-
дженцями, 15.828 походили з інших повітів катеринослав-
щини, 66.140  — з інших губерній, 1.362  — з інших держав
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(Первая всеобщая перепись населения. — СПб, 1904. — Т. Хііі.
екатеринославская губернія. — С. 36). 

Так-от: прибуло до Бахмутського повіту з таких українських
губерній, як київська, Полтавська, Таврійська, Харківська, Хер-
сонська  й чернігівська — 26.106 переселенців, а тільки з Вій-
ська Донського,  Воронезької, калузької, курської, Могилів-
ської, Орловської, рязанської,  Смоленської й Тульської —
37.997 (Первая всеобщая перепись населения. — СПб, 1904. —
Т. Хііі. екатеринославская губернія. — С. 38). 

чим це оберталося для наших степових просторів, свого
часу розораних українцями, досить яскраво зображує росій-
ський журналіст на початку ХХ століття: "еще недавно чисто
земледельческая полоса с малорусским населением, знавшая
только посевы, молотьбу, пахоту, не спеша, лениво тянувшая
свою хозяйственную лямку, стала понемногу пробуждаться для
новой промышленной жизни.

На юге этот процесс идет уже давно, лет тридцать. В иных
местах он уже завершился, и там, где были ленивые малорус-
ские села с возами, быками и аккуратными белыми хатками,
шумят теперь промышленным оживлением местечки и города. 

…Открылись шахты на богатейших пластах антрацита, за-
легающих на десятки верст, и хлебороб стал понемногу пре-
вращаться в шахтера. Явилось и пришлое население — та
бродячая, оторванная от земли русь, которая перекатывается
тревожными волнами с рудника на рудник, с завода на завод.
Она влилась беспокойным течением в стоячие степные воды и
потревожила их. Некоторые оседали тут надолго, соблазнив-
шись простым деревенским обликом жизни, утраченным на
больших рудниках. кругом степь, на селе хаты, огороды, сады,
и только гудки да трубы, разбросанные по склонам бугров, на-
поминают о шахтах" (Сурожский П. черноземно-промышлен-
ный край // Летопись. ― 1917. ― № 1. ― С. 238, 239).

українство втрачалося й через поступове відречення ба-
гатьох наших геніїв від рідного коріння через створення їм на
чужині відповідних умов для денаціоналізації й відтак творчу
працю на ниві тієї ж російської культури. Скажімо, в середині
ХіХ століття російське самодержавство могло вже торжеству-
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вати: воно перетворило на "русских" величезну армію малоро-
сів, які в ім’я кар’єри завзято штовхали вперед імперського
воза. Особливо прикметним у цьому плані є доля Миколи го-
голя. Швидко розпізнавши в ньому геніальний талант, його не
допускають до викладання історії в київському університеті, а
цілеспрямовано підштовхують до необхідності стати справж-
нім "русским". Найбільш у цьому старався "неистовый Висса-
рион", тобто Бєлінський. і якщо він у 1840 році заявляв, що
гоголь ще "не русский поэт в том смысле, как Пушкин, который
выразил и исчерпал собою всю глубину русской жизни…" (Бе-
линский о гоголе. — М., 1949. — С. 434), але, мовляв, вже "его на-
чинает занимать россия, ее участь, он грустит о ней; ибо в
последний раз он увидел, что в ней есть люди! А — я торжествую:
субстанция общества взяла свое — космополит поэта кончился
и уступает свое место русскому поэту…" (там само. — С. 435).

і тоді ж Бєлінський захоплено вигукне: "Столь же важный
шаг вперед со стороны таланта гоголя видим мы и в том, что в
"Мертвых душах" он совершенно отрешился от малороссий-
ского элемента и стал русским национальным поэтом во всем
пространстве этого слова. При каждом слове его поэмы чита-
тель может говорить: "Здесь русский дух, здесь русью пахнет!".

Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в вы-
ражении автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме от-
ступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характере действующих
лиц…" (там само. — С. 166). 

Проте, крім В. Бєлінського, за творчістю гоголя дуже пильно
стежили й інші великодержавники. і якщо перший, з огляду на
видатний внесок нашого земляка в розвиток російської літе-
ратури закривав очі на реальне зображення тамтешніх поряд-
ків, то впливові кола петербурзької знаті досить боляче
сприйняли геніальну прозу гоголя. Давня знайома нашого зем-
ляка Олександра Смирнова писала до нього 3 листопада 1844
року з Санкт-Петербурга: "у растопчиной при Вяземском, Са-
марине и Толстом разговорились о духе, в котором написаны
ваши "Мертвые души", и Толстой сделал замечание, что вы всех
русских представили в отвратительном виде, тогда как всем ма-
лороссиянам дали вы что-то вселяющее участие, несмотря на
смешные стороны их; что даже и смешные стороны имеют что-
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то наивно-приятное; что у вас нет ни одного хохла такого под-
лого, как Ноздрев; что коробочка не гадка именно потому, что
она хохлачка" (Переписка Н. В. гоголя. В двух томах. — М.,
1988. — Том второй. — С. 124). 

А до цієї інформації додалася й інша, Сергія Аксакова: "Я сам
слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при
многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были
горячими поклонниками гоголя, что он "враг россии и что его
следует в кандалах отправить в Сибирь"  (цит. за: русская ста-
рина. — 1888. — Т. Х. — С. 133).

і після цього Микола гоголь у листі до Олександри Смирно-
вої 24 грудня 1844 року починає виправдовуватися ось таким
чином: "Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа,
хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма
вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и
споров с другими. На это вам скажу, что я сам не знаю, какова
у меня душа, хохлацкая или русская…" (гоголь. Н. Полное со-
брание сочинений. — М., 1952. — Том двенадцатый. Письма
1842 — 1845. — С. 418).

До цього необхідно додати, що наш гоголь у той час уже оста-
точно був переконаний про безперспективність української
мови, про що григорій Данилевський свідчить ось таким моно-
логом видатного полтавця в розмові з професором Московсь-
кого університету Осипом Бодянським про Тараса Шевченка:
"Нам, Осипе Максимовичу, треба писати російською, треба праг-
нути до підтримки і зміцнення однієї, панівної мови для усіх рід-
них нам племен. Домінантою для росіян, чехів, українців і сербів
повинна бути єдина святиня — мова Пушкіна, яким є Євангеліє
для всіх християн, католиків, лютеран і гернгутерів. А ви хочете
провансальського поета Жасмена поставити врівень з Моль-
єром і Шатобріаном!" (Данилевский г. Знакомство с гоголем //
Исторический вест ник. — 1886. — Том ХХVі. — С. 479).

коли ж Бодянський почав заперечувати гоголеві, вигук-
нувши: "Та який же це Жасмен?! Хіба їх можна порівнювати?
Що ви? Ви ж самі малорос!", той, зупинившись біля конторки і
спираючись на неї спиною, заявив: "Нам, малоросам і росія-
нам, потрібна одна поезія, спокійна і сильна, нетлінна поезія
правди, добра і краси. Я знаю і люблю Шевченка як земляка і
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обдарованого художника; мені вдалося і самому дечим допо-
могти в першому влаштуванні його долі.

Але його занапастили наші розумники, наштовхнувши його на
твори, далекі від істинного таланту. Вони все ще дожовують єв-
ропейські давно викинуті жуйки. росіянин і малорос — це душі
близнюків, які доповнюють одна одну, рідні й однаково сильні.
Надавати перевагу одній на шкоду іншій неможливо. Ні, Осипе
Максимовичу, не те нам потрібно, не те. Всяк, хто пише тепер, по-
винен думати не про розбіжності; він повинен перш за все поста-
вити себе обличчям того, хто дав нам вічне людське слово…".

Саме й цього від нього добивалися великодержавні шовініс-
ти — аби він перестав бути українцем. Відтак не дивно, що й інші
малороси, дрібніші за талантом, намагаються видавати себе вже за
"истинно русских", тим паче, коли розраховують на матеріальну
підтримку від російської імперії. Мабуть, чи не найпромовисти-
вішим тут може бути  лист уродженця Полтавщини художника
Аполона Мокрицького з рима наприкінці 1843 року, в якому ви-
словлюється сподівання, що Академія художеств виділить йому
кошти на перебування в італії: "Здесь много русских, много това-
рищей по искусству, все они с успехом занимаются делом для
пользы и Славы россии. И отогреваясь на итальянском солнышке,
молят Бога и матушку Академию и за Царя Благодетеля. В этой
счастливой семье русских разве я чужой, разве я не русский? Или
мне одному здесь, на чужбине суждено быть сиротой и, глядя на
веселых довольных детей руси, глотать горькие слезы..." (російсь-
кий державний історичний архів (Санкт-Петербург): : Ф. 789. —
Оп. 1, ч. 2. — Спр. 2843. — Арк. 3).

Ось таким чином, зросійщивши більшу частину еліти україн-
ства до середини ХіХ століття, після смерті Тараса Шевченка
царське самодержавство заявить на весь світ, що українства "не
было, нет и не может быть". Однак російські щовіністи прораху-
валися, оскільки воно таки відродиться в роки Першої світової
війни. і не тільки відродиться на всіх теренах російської імперії,
а й зініціює початок Великої Лютневої демократичної революції
в Петрограді виступом солдатів-українців Волинського полку.
Більше того: українство в 1917 році відродилося не тільки через
відкрите сповідування власної ідентичності, а й проголошенням
власної державності — української Народної республіки.
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чОМу черВОНА МОСкВА БОЯЛАСЯ укрАЇНСТВА 

російські більшовики, які восени 1917 року збройною
силою захопили владу, мали грандіозніші завойовницькі
плани аніж адепти Третього риму. коли останні мріяли лише
про об’єднання слов’ян під своїм скіпетром і контроль за Бос-
фором, Дарданеллами й грецьким архіпелагом, то Ленін зі
своїми прибічниками хотів створити на тільки Сполучені
Штати Європи, а й усесвітню комуну. Тож як тільки Цент-
ральна рада проголосила 20 листопада 1917 року українську
Народну республіку, надихачи цим прикладом й інші народи
російської імперії йти шляхом самовизначення, більшовики
виявилися заскоченими.

Три дні в Смольному тоді гарячково шукали вихід із ситуа-
ції — знайшли лише один: збройна агресія. Відтак 23 листопада
1917 року появляється таємний наказ начальника штабу вій-
ськово-революційного комітету Всеросійського ЦВк Володи-
мира Антонова-Овсієнка про формування більшовицьких зброй-
них відділів в україні. Першим таким підрозділом стане так зва-
ний український Особливий партизанський  загін для диверсій-
них дій в районі Лубен і Полтави* з "двох кінних шестисотенного
складу кожний полк, одного кулеметного батальйону, одного пі-
хотного батальйону, однієї кінно-гірської батареї й обозної
команди з правом присвоєння всім цим частинам і всьому загону
українських найменувань, начальником цього загону признача-
ється обраний організаторами командир 17-й української
_________________

* у ті листопадові дні 1917 року російські більшовики створили в складі очо-
люваного й. Сталіним Народного комісаріату з національних справ Поль-
ський і Литовський комісаріати (Мансветов Н. Великая Октябрьская
социалистическая революция и создание Народного  комиссариата по делам
наци- ональностей // Вопросы истории. — 1949. — № 8. — С. 14). Тоді  ж (23 ли-
стопада 1917 року) раднарком призначає комісара у справах кавказу, а колегія
Наркомату в справах національностей створює Зирянський відділ. З початком
1918 року засновуються Мусульманський комісаріат (18 січня), Єврейський
(20 січня), Білоруський (15 лютого), призначається комісар з латвійських справ
(23 березня) (Политика Советской власти по национальным делам за три года.
1917 — Хі — 1920. — М.: госиздат, 1920. — С.  35,  31,  23,  52).
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роти 171-го піх. зап. полку іван Бокитько" (ЦДАгОу: Ф. 5. —
Оп. 5-1. — Спр. 14. — Арк. 36).

Зовсім по-іншому поставилися російські більшовики до
українства, яке хотіло бути господарем на своїй землі. Ще на
початку листопада 1917 року, коли український військово-ре-
волюційний штаб у Петрограді звернувся до наркома в справах
національностей Джугашвілі-Сталіна з проханням передати
нашому народові з ермітажу і Преображенського собору на-
ціональні реліквії (прапори, бунчуки, грамоти тощо), забрані
катериною іі в часи козацтва, то цей більшовицький вождь на-
писав в "Известиях Всероссийского центрального исполни-
тельного комитета" 13 листопада: "Залишення цих реліквій у
Петрограді можна було б якось виправдати в епоху панування
буржуазії, в епоху анексіоністської коаліції. Але тепер, після
жовтневої революції, коли кайдани порвані, коли до влади
стали робітники і селяни, коли право самовизначення народів
росії проголошено перед усім світом, утримання національних
реліквій втрачає всякий смисл.

Більш того, таке утримання є грубим порушенням невід’єм-
них прав україни, що самовизначається.

З огляду на це я, за погодженням з тов. Луначарським, у ві-
данні якого перебуває ермітаж і Преображенський гвардій-
ський Собор, вважав своїм обов’язком задовольнити прохання
українського  військово-революційного штабу в Петрограді.

революційний уряд республіки російської урочисто повер-
тає україні її національні реліквії, несправедливо відібрані в
неї грубою рукою катерини іі" (Политика Советской власти по
национальным делам за три года. 1917 ― Хі. ― 1920. ― М.: гос-
издат, 1920. — С. 105).

Але зовсім іншої в Петрограді заспівали, коли український
народ відмовився  жити за указками російських більшовиків, зо-
крема, відкинув надуманий у Петрограді ультиматум Леніна—
Троцького. Тоді з’являється вже нове рішення: "голова ради
Народних комісарів і Народні комісари в закордонних справах,
освіти і національностей, заслухавши постанову особливої ко-
місії  щодо передачі українському Народові його реліквій, а та-
кож протест українського революційного  Штабу, ухвалили:
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подальші переговори про терміни і порядок передачі реліквій
вести з українською фракцією Ц. В. к. і офіційну передачу здій-
снити в руки довіреної особи цієї фракції"* (там само. — С. 106).

Тобто, відтепер російські більшовики могли передати наші на-
ціональні реліквії тільки в руки своїм слухняним холуям з "пів-
денно-західного краю", яким український народ не висловив довіри
на Першому Всеукраїнському з’їзді рад робітничих, солдатських і
селянських депутатів.** Однак так званий головнокомандуючий
прапорщик криленко вже першими своїми наказами №№1 і 12 ви-
магає припинити українізацію армії. 8 грудня 1917 року він розси-
лає телеграфно новий наказ на всі фронти: "еще раз ставлю на вид
требование неуклонно подчиняться требованиям приказа № 1,
№ 12, украинизацию предписываю приостановить всюду безу-
словно, об исполнении донести" (Центральний історичний архів
грузії ― ЦіАг: Ф. 1818. ― Оп. 2. ― Спр. 10. ― Арк. 30).***

А вже українізованим частинам 16 грудня 1917 року було по-
ставлено ультиматум: "Або примкнути і визнати владу Народ-
________________

* Відмовившись передати національні  реліквії легітимній владі україни,
російські більшовики 9 грудня 1917 року показово оголосили про негайну
передачу крайовому мусульманському з’їзду "Священного корана Османа"
(там само. — С. 79). 

А український відділ у складі Наркомату в справах національностей Ста-
лін створить тільки 1 травня 1918 року (там само. — С. 109).

** у розмові з Сергієм Бакинським 18 листопада 1917 року по прямому
проводу Сталін, зокрема, зазначив: "Мы все думаем, что абсолютно необхо-
дим съезд представителей рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
украины. Нам непонятно то недоверие, с которым украинцы относятся к
идее такого съезда. Мы все полагаем, что вы ― киевляне, одесситы, харь-
ковцы, екатеринославцы и прочие должны немедленно взяться за созыв та-
кого съезда, конечно, совместно с радой.

если же она откажется сотрудничать с вами в этой области, что нам ка-
жется маловероятным ― то созвать его без рады. Власть Советов на мес-
тах ― это та революционная заповедь, от которой мы не можем отказаться,
и мы не понимаем, как рада может спорить против таких аксиом" (Проле-
тарская мысль. ― 1917. ― 18 ноября).

*** командуючий кавказьким фронтом генерал Пржевальський, що-
правда, вирішив по-своєму: 9 грудня 1917 року він розпорядився відправити
частини 5-го корпусу російської армії через Трапезунд до Євпаторії й Мико-
лаєва для українізації (там само. ― Спр. 34. ― Арк. 82). 
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ного уряду Народних комісірів, або відправитися на фронт, або
роззброїтися. усім існуючим українським радам поставити той
же ультиматум. На випадок відмови від підпорядкування  — за-
арештувати.  Даний наказ надрукувати і поширити в усіх ротах,
командах, батареях, ескадронах і т. д. " (Политика Советской вла-
сти по национальным делам за три года. 1917 ― Хі. ― 1920. ―
М.: госиздат, 1920. — С. 108).

А далі розпочалася агресія проти молодої української дер-
жави, в чому допомагали й доморощені малороси. Їхнє став-
лення до права українського народу на власну державність
проявилося вже після звістки про Лютневу революцію в росії.
Скажімо, коли з цього приводу російська емігрантська колонія
в Швейцарії влаштувала віче, то наш земляк Дмитро Мануїль-
ський багато і добре говорив на ньому, але ні одним словом не
згадав про україну.  Це дуже зачепило і навіть здивувало при-
сутніх там українців, оскільки той останнім часом працював з
ними, брав від них гроші і уважав себе теж українцем.* Тож
вони після віча "не подали руки Мануїльському, уважаючи його
національним зрадником. і то при всіх. Так йому і треба. Він і
далі буде зраджувати свій народ, виступаючи як інтернаціона-
ліст-росіянин" (Бачинський Є. рік 1917 // Визвольний шлях
(Лондон). ― 1958. ― кн. Хіі. ― С. 1365).

Перед російськими більшовиками тоді головним завданням
було задушити український національно-визвольний рух.
Вони кинули всі можливі сили проти нього. Скажімо, в  лю-
тому 1918 року, коли німецькі війська загрожували їхній сто-
лиці, "з Петрограда були перекинуті  на україну чотири загони
загальною чисельністю в 1400 осіб, 1-й окремий батальйон Ба-
лійського моря та інші формування. раднарком рСФрр в бе-
резні―квітні відправив на україну 165 тис. гвинтівок, 1840
кулеметів, 36 гармат, 90 бомбометів, 23 тис. ручних гранат, понад 
__________________

* Тоді ж українці передбачили політичну кар’єру Дмитра Мануїльського:
"Покірний і вірний холоп партії большевиків Леніна. рішуче проти відділення
україни від росії. Він теж проти війни і оголошення національно-культурної
автономії україни, лиш за муніципально-обласну автономію… А зрештою,
буде так, як ухвалить його партія" (Бачинський Є. рік 1917 // Визвольний
шлях (Лондон). — 1959. — кн. і. — С. 38).
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17 млн патронів і багато іншої зброї, боєприпасів і споряд-
ження. Значна частина його була використана для озброєння
робітників Донецько-криворізької республіки" (История ра-
бочих Донбасса. — к., 1981. — Т. 1. — С. 171).*

коли ж українські більшовики почали вимагати визнати
створену для них Леніним так звану українську соціалістичну
державу, з Москви пролунала різка заява наркома в справах на-
ціональностей Сталіна: "достаточно поиграли в правительство
и республику". 

Тих українських більшовиків, які, перебуваючи в українсь-
кому Таганрозі, намагалися в квітні 1918 року створити укра-
їнську комуністичну партію, за наказом Леніна викликали до
Москви, де під керівництвом останнього їм створили кП (б) у
на так званому першому з’їзді. А напередодні іі з’їзду кП (б) у
25 жовтня 1918 року на засіданні Цк ркП "ухвалено направити
для постійного представництва на з’їзді українських комуніс-
тів тт. Сталіна і крестинського з тим, щоб т. Сталін був уведе-
ний до складу Центрального комітету" (Известия Цк кПСС. ―
1989. ― № 6. ― С. 164).

Така нібито українська комуністична партія буде відтепер під
постійним контролем Москви, аби справно освячувати всі заходи
нового імперського центру по окупації українських теренів. Для
___________________

* у донесенні про бойові дії в україні на початку лютого 1918 року  за-
значалося: "1) Полтава взята петроградским и харьковским отрядами в числе
500 чел., бой 2 час.

2) г. ромодан взят теми же отрядами ― бой 6 часов.
3) гребенка взята харьковскими, петроградскими, донскими и москов-

скими отрядами, были взорваны гайдамаками жел. дор. мосты. Бой ― 20
часов.

4) Ичня была взята только петроградской гвардией ― бой 6 часов.
5) Бахмач  той же армией ― бой 2 часа.
6) Дарница взята харьковским, петроградским, донским и московским

отрядами и эшелонами матросов, бой ―2 часа.
7) киев ― бой был 8 дней. Первая армия пошла впереди с тов. куравлевым

и егоровым, второй вступила армия ремнева. учавствовала вся красная гвар-
дия: Харьковская, Московская, Петроградская, Тверская и Донская.

Подписи: Начальник ВИНОгрАДОВ, главнокомандующий МурАВЬеВ" 
(ЦДАгОу: Ф. 5. ― Оп. 5-1. ― Спр. 16. ― Арк. 421).
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їхнього зросійщення будуть направлені і відповідні кадри. На-
приклад, 16 січня 1919 року Цк ркП (б) ухвалює рішення: "1.
Принято решение, согласно просьбе украинских товарищей,
отправить т. раковского на украину с тем, что он войдет в пра-
вительство в качестве председателя; поручить ему сговориться
с Цк украины о командовании, считая в силе прежнее решение
о фактическои командующем глаголеве. Поручить т. раков-
скому провести в жизнь полное отстранение Ворошилова и ру-
химовича от военной работы. Одновременно поручить т. ра-
ковскому не настаивать на оставлении т. Антонова, если укра-
инцы потребуют его отстранения, а сговориться с ними о другой
кандидатуре"* (Известия Цк кПСС. ― 1989. ― № 6. ― С. 173).
_____________

* Про постійне кадрове забезпечення україни російськими більшовиками
свідчить і ось ця директива Москви: "екатеринбургскому, Пермскому. Петро-
градскому, Витебскому, Смоленскому, гомельскому, калужскому, Тульскому,
рязанскому, Московскому, Иваново-Вознесенскому, Владимирскому, Ниже-
городскому, Саратовскому, Самарскому, казанскому, Пензенскому, Тамбов-
скому, Симбирскому, костромскому, Ярославскому, Тверскому губернским, а
также Петроградскому и Московскому городским комитетам р. к. П. 

1. Ввиду необходимости спешно направить в распоряжение Ц. к. к. П.
украины и Всеукраинского ревкома большое количество работников для со-
ветской и партийной работы на украине Ц. к. предлагает в самом срочном
порядке мобилизовать и послать в Москву в Ц. к. следующие категории ра-
ботников: 

а) двух членов губкома или губисполкома; 
б) трех членов коллегий губисполкома или раз’ездных работников;
в) по одному на каждый уезд из числа членов уездкома или уисполкома;
г) по одному на каждый уезд из числа членов коллегий уисполкома.
Примечание: районы Петрограда и Москвы приравниваются к уездам.
2. Мобилизация ответственных работников по 8-ми губерниях, объяв-

ленных циркулярной телеграммой Ц. к. от   за №, а также мобилизация, про-
изведенная делегациями на съезде Советов, включается в настоящую моби-
лизацию.

3. Мобилизации подлежат товарищи, имеющие достаточно продолжи-
тельный стаж организационной советской и партийной работы  в централь-
них губерниях россии и подходящих для работы среди украинских крестьян.

4. разверстка мобилизованных по уездах, проведение по губернии всей мо-
билизации, а также ответственность за срочность исполнения, возлагается на
губернские, а в Петрограде и в Москве на городские комитеты партии.

Секретарь Ц. к. 
12 декабря 1919 г. Москва" (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 9. — Арк. 16).
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Але й за діями болгаро-румунського з походження більшо-
вика Християна раковського в україні з Москви пильно сте-
жили. Зокрема, коли він погодився включити до складу уСрр
території, визнані за уНр в Бресті, то нарком закордонних
справ георгій чичерін просигналізував: "раковский сообщал
из Могилева, что он едет к украинскому правительству, чтобы
сговориться относительно партизанского движения у Мозыря
и у Лунинца. гомель, Мозырь и т. д. относятся к украине, а не
относятся к Белоруссии. Надо указать раковскому и украин-
скому правительству, что приходиться рассматривать эти
земли как входящие в российскую Советскую ФСр и неподле-
жащую компетенции укр. прав." (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ―
Спр. 1. ― Арк. 84).

Одразу ж після цього з’являється сувора директива з крем-
ля: "Получили сообщение раковского, из котрого видно, что он
уехал к  Пятакову на предмет втягивания украинского совет-
ского правительства в дело освобождения гомеля, Мозыря, Лу-
ненца и т. д. Мы считаем, что означенные пункты составляют
часть россии, войсками которой  они будут освобождены. Ц.
к. предлагает  раковскому, также Пятакову предоставить рус-
ским войскам самим расправляться с агентами Петлюры, ко-
торый, не довольствуясь украиной, лезет в Белоруссию…
Сталин" (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ― Спр. 1. ― Арк. 83).

Тобто, в Москві вже тоді боялися сепаратизму українських
більшовиків, відтак не дозволили їм об’єднати всі етнічні землі
нашого народу, бо це заважало б їм прискорити його зросій-
щення. 

Але головним для Москви тоді був український хліб. росій-
ські більшовики поклали своє око на нього одразу ж, як тільки
захопили збройною силою владу. Не хто інший, як Ленін, за-
вжди чітко наголошував, що без українського хліба (як і без
українського цукру, вугілля, руди) неможливе існування ро-
сійської радянської республіки. А його соратник Зінов’єв казав,
що продовольче питання радянської росії буде залежати від
того, наскільки далеко вони просунуться в україну. і мос-
ковські більшовики одразу формувалися реквізиційні  загони
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"для постачання армії і бідного населення продуктами", які ще
називалися загороджувальними. у чубинецькій волості Сквир-
ського повіту київської губернії, наприклад, продовольчий загін
Башкирської дивізії з  20 серпня по 15 вересня 1920 року зібрав:
20.000 пудів жита, 15.000 — вівса і ячменю. крім того, в селян за-
брали 11.000 пудів сіна, 360 свиней, 500—600 корів,  800 пудів
сала і м’яса,  900 курей і гусей тощо (ЦДАВОВу: Ф. 3696. — Оп.
1. — Спр. 123. — Арк. 4). 

грабуючи українське селянство, ті, хто приносив на багне-
тах новий режим, не гребували ніякими методами. "Наплювать,
що голодують, хай вимре 75% людності, а не вимре — розстрі-
ляємо,  — виказував свою провідну думку голова комячейки
"рабоче-крестьянской инспекции і конной армии" комуніст
Латипов, — тоді 25% стане покірними. Нам потрібна сама
україна, людність непотрібна". Про це саме говорив і керівник
уСрр Християн раковський у вересні 1920 року в Житомирі на
таємному зібранні комуністів (там само. — Арк. 49).    

А один з більшовицьких діячів Бородулін на ііі з’їзді кП(б)у
в березні 1919 року, зокрема, зазначав: "Ми завжди будемо го-
лодними, якщо не зуміємо викачати цих продуктів. Необхідно
негайно накласти свою лапу і здійснити облік і дати повне до-
вір’я всім комітетам бідноти, які б, користуючись навіть зброй-
ною силою, відшукали б у всіх куркулів усі запаси, а на україні
їх дуже багато" (ЦДАгОу: Ф. 1. Оп. 1. — Спр. 15. — Арк. 141).

із встановленням більшовицької влади на нашій землі так
звана "самостійна" уСрр ніколи на могла розпоряджатися ба-
гатствами,  які творилися руками українців,  і,  в першу чергу,
звичайно,  хлібом. його долю відтепер — уже за два роки до
утворення СрСр — вирішували винятково в Москві. Скажімо,
постановою Політбюро Цк російської компартії від 19 вересня
1920 року передбачалося вивезти з україни до росії 57 мільйо-
нів пудів зерна нового врожаю. і ця кількість постійно фігуру-
вала в грізних директивах, які надходили до Харкова, тодішньої
столиці уСрр, за підписом найвищого керівництва більшо-
вицької партії: "...настаиваем, чтобы единственная минималь-
ная цифра для хлеба, подлежащего вывозу в рСФСр, считалась
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пятьдесят семь миллионов пудов, два раза в месяц сообщали о
том,  как идет работа,  в особенности обратить внимание на не-
медленное увеличение числа вагонов, ежедневно посылаемых
украиной для россии"(ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.397. —
Арк. 20).  

український хліб у цей час стає в руках Москви також ін-
струментом у її політичних комбінаціях, зокрема, в міжнарод-
них стосунках. Так,  на переговорах з  Латвією в листопаді 1920
року від останньої в обмін на поставки збіжжя з україни ви-
магалося визнати уСрр. А в першу чергу перед нею висувалася
ось така умова: "прежде всего необходимо было бы, чтобы Лат-
вия отказалась от своей политики признания и поддержки
Петлюры" (ЦДАВОВу: Ф. 4. — Оп. 1. — Спр. 14. — Арк. 2).  

Тобто, бачимо спробу Москви використовувати експорт
українського хліба "одним из тех наиболее обеспеченных и на-
дежных моментов, по которым капиталистическая европа
должна будет пойти на честное сотрудничество со страной ра-
бочих и крестьян" (там само. — Арк. 3). 

Зрештою, всі  свої політичні комбінації в цей час російські
більшовики продовжують вирішувати саме за рахунок укра-
їнського хліба. Так, коли навесні 1921 року продовольче стано-
вище в росії, особливо в Москві і Пітері, з кожним днем ставало
важчим, то єдиною надією залишається україна. А тому тоді
"Цекаеркапе предложил в ударном порядке дать десять мил-
лионов пудов хлеба. На почве продзатруднений в россии, глав-
ным образом среди железнодорожников, наблюдается недоволь-
ство, которое перебрасывается на украину... Необходимо во
что бы то ни стало выполнить наряд для Москвы и Питера. Это
тем более необходимо, что в июне предстоит Третий конгресс
коминтерна. Напрягите силы. Бросьте работников на село,
усильте продработу, особенно в местах, где продразверстка не
закончена..." (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 397. — Арк. 13).

Ленін тоді давав чіткі вказівки, яким чином забирати укра-
їнський хліб: "Треба докорінно змінити (систему забезпечення
армії. — В. С.): перестати давати будь-що. Ні хліба, ні одягу, ні
взуття. Сказати червоноармійцю: або забирайся зараз пішком
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"без нічого", або чекай 1 рік на 1/8 фунта без одягу, без взуття. Тоді
він піде сам і пішком" (цит. за: Волкогонов Д. Семь вождей. — М.,
1995. — Т. 1. — С. 140).*   

Що мали українські селяни від того, що уряд уСрр забирав у
них хліб для Москви і Петрограда, свідчив тодішній її керівник
Християн раковський у листі до Леніна від 28 січня 1922 року: вза-
мін вивезених 30 мільйонів пудів українського хліба Наркомпрод
рСФрр повинен був "нам дать товара на 20.000.000 золотых руб-
лей. что же дал нам Наркомпрод рСФСр? За весь 21 год, т. е. с
1-го января по 31 декабря Наркомпрод рСФСр дал нам товара
на 1.286.000 золотых рублей... Он обещал дать три маршрута
сельскохозяйственных машин, 1.105 вагонов лесных материа-
лов, 3.000.000 аршин мануфактуры, 2.000.000 п. разных красок,
1 маршрут металлических изделий. Из всего этого нам не дали
ни   одного атома" (там само. — Спр. 981. — Арк. 7).  

Однак з Москви продовжували й далі вимагати український
хліб: з серпня 1921 до 1 січня 1923 року в рСФСр вивезено з
уСрр 31 мільйон пудів хліба. і це, природно, призвело до го-
лоду в україні. На жаль, тоді західний світ ще не пройнявся
трагедією українського селянства, страшний голод продовжу-
вав поширюватися півднем україни. До катеринославщини,
Запоріжжя та Донеччини наприкінці 1921 року додається Ми-
__________________

*Політика забезпечення за рахунок неросійських територій запроваджу-
валася більшовиками одразу ж після захоплення ними влади. Скажімо, вже
28 січня 1918 року ними була розіслана ось така телеграма: "ВСеМ СОВДе-
ПАМ кОПИИ ШТАБАМ ОкругОВ И ЖеЛеЗНОДОрОЖНЫМ кОМИТе-
ТАМ ВСеМ ВСеМ ВСеМ

Немедленно принять самые решительные революционные меры к тому,
чтобы ни один пленный или беженец не направлялись в Петроград и голодаю-
щую северную область. Предупреждаем, что здесь военнопленные и беженцы
хлеба не получат и обречены на голодную смерть. Направлять их только в гу-
бернии, обеспеченные хлебом. расправляйтесь беспощадно с провокаторами,
стремящимися наводнить голодающие губернии лишними ртами и расчиты-
вающихся костлявой рукой голода задавить революцию. Не верьте разсылае-
мым провокационным телеграммам, направляющих военнопленных в Петро-
град. Лозунг — ни единого лишнего едока в голодающие губернии.

Председатель Совета Народных комиссаров Вл. ульянов (Ленин).
Секретарь Н. горбунов" (ЦіАг: Ф. 1818. — Оп. 2. ― Спр. 203. ― Арк. 9).
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колаївщина та Одещина. і на початку січня 1922 року кількість
голодуючих тут сягнула 1890000 осіб, у березні — 3250000, в
червні — 4103000. 

Зокрема, якщо за січень—березень 1922 року в Херсоні на-
родилося 918 осіб, то вмерло — 5405. у чотирьох містах Мико-
лаївщини за цей період з’явилося на світ 1199 осіб, а пішло з
нього — 7323. Представник допомогової організації Нансена
капітан В. квислінг, очевидець того голоду, засвідчив у своїй
телеграмі в лютому 1922 року, що в україні близько 7 мільйо-
нів людей "вмирають з голоду в усьому страшному розумінні
цих слів". Це,  до речі,  наголошував квислінг, без інших укра-
їнських територій, до яких він відносив у першу чергу кубань. 

Та страшно стає від усвідомлення того, що хліб в україні, не-
зважаючи на посуху, був. його відірвали від голодного рота се-
лянина, робітника, їхніх дітей, відправляючи за межі нашої
землі. Саме в ці страшні місяці 1922 року, коли різко зростає
кількість голодуючих на півдні україни (крім корінного етносу,
там зазнали лиха і німці, болгари, греки, чехи, шведи, молда-
вани,  росіяни), голова раднаркому уСрр Християн раковсь-
кий погрожує англійському міністрові закордонних справ
лорду керзону припиненням поставок українського хліба,
якщо Великобританія не знайде шляхів для замирення з ра-
дянською росією.  

український хліб використовувався  для тиску під час пере-
говорів  не тільки з балтійськими державами чи Англією, а й з
італією, Туреччиною, Фінляндією, Японією... Постановою Цк
ркП від 13 вересня 1923 року передбачалося в зв’язку із спро-
бою  експортувати більшовицьку  революцію "в самом сроч-
ном порядке перебросить в германию 10 миллионов пудов
хлеба (пшеницы и ржи)" (Источник (Москва). — 1995. —
№ 5. — С. 129).

і це в той час, коли для голодних дітей півдня україни ке-
рівники уСрр випрошують від Американської організації до-
помоги (АрА) сто тисяч пайків.

керівники радянської україни слухняно виконують розпо-
рядження члена Наркомпроду ррФСр Мойсея Фрумкіна,  коли
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той вимагав вивозити мільйонами пудів хліб  з україни, яка сама
голодує, для одержання валюти,  бо більшовики організовують
для себе санаторії в Німеччині. А до рСФрр за період з серпня
1921 до 1 січня 1923 року було вивезено 31 мільйон 209 тисяч
пудів хліба (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 981. — Арк. 26). 

Але хоч російські більшовики і придушили національно-
визвольний рух нашого народу, проте не змогли спочатку зни-
щити  відроджений дух українців, який проявлявся в потягу
до національної духовності. і тоді вони придумали нову так-
тику боротьби з українським національно-визвольним рухом,
який не припинявся в різних формах на всіх теренах розсе-
лення нашого народу, — дозовану українізацію. 

Але насамперед Москва доручила українським більшовикам
знищити другу хвилю політичної еміграції нашого народу, яка
вийшла за межі рідної землі після поразки національно-виз-
вольної боротьби 1917―1921 років, оскільки стало зрозумілим,
яку загрозу вона несе для нового формату російської імперсь-
кої влади. При цьому Москва повернулася до методів боротьби
з українською політичною еміграцією, які мали традицію з
часів Петра і — виманити старшину й козаків до родин, після
чого розправитися з ними. 

уже в січні 1922 року більшовицьке керівництво уСрр одер-
жало з Москви директиву розробити комплекс заходів щодо
повернення на батьківщину петлюрівських емігрантів. 30 січня
1922 року політбюро Цк кП(б)у рекомендувало голові Все-
української надзвичайної комісії (ВуНк)  Манцеву випустити
з ув’язнення заарештованого раніше петлюрівського генерала
галкина й "використати його в агітаційних цілях шляхом пуб-
лікації в пресі його заяв і листів, після чого відправити в росію
під спостереження ВНк" (там само. — Спр. 29. — Арк. 22). 

Того ж дня було ухвалено таємне рішення "Про групу гру-
шевського", до якої віднесено, крім голови Центральної ради,
чечеля і Христюка. Згідно з постановою, Християну раковсь-
кому як наркому закордонних справ уСрр доручалося "ви-
яснити за кордоном питання про можливість приїзду в україну
групи грушевського" (там само. — Арк. 22 зв.). 
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Аналіз боротьби російських більшовиків проти своїх опо-
нентів з лав інтелектуальної еліти колишньої російської імпе-
рії засвідчує одну досить важливу деталь: представників
великоросійської інтелігенції висилають пароплавами за межі
опанованих більшовиками теренів, а українських провідників
продовжують виманювати звідти до уСрр. Тих же, кого на-
мічено було відправити за кордон, воліють бачити краще
всього у віддалених місцевостях рСФрр, про що чітко вказу-
ється у спеціальній записці відомого російського чекіста ун-
шліхта Сталіну від 12 грудня 1922 року за № 82235.*

Таким чином, більшовицька влада розпочала акцію щодо
розколу української еміграції й повернення частини її на бать-
ківщину. Для цього насамперед було використано так звані
українські дипломатичні місії уСрр, в складі яких перебували 
_______________

*"Сов. Секретно. Считая высылку за границу националистических эле-
ментов украинской антисоветской интеллигенции (из общего числа приго-
воренных комиссией  Цека) политически нежелательным ввиду возмож-
ности в случае проведения этой меры срыва начавшегося процесса разложе-
ния украинской эмиграции и усиления политически активных групп этой
эмиграции, до сих пор строящих свои расчеты на повстанческо-бандитское
движении, гПу в ответ на запрос  ОргБЮрО Цк указало, что с его стороны
нет возражений против предложения Цк кП украины о замене украинским
профессорам-националистам высылки за границу высылкой в отдаленные
пункты рСФСр.

гПу считает при этом необходимым, ввиду отсутствия здесь в центре до-
статочных материалов о степени принадлежности того или иного профес-
сора к украинским националистическим группировкам, во избежание
проволочки в деле высылки предоставить Цк кПу право окончательного
установления той группы, в отношении которой высылка за границу должна
быть заменена  высылкой в пределах рСФСр.

Согласно постановления Оргбюро от 20.Хі с. г. гПу дало распоряжение
своему представителю в уССр принять срочные меры к высылке за границу
всех лиц, приговоренных к высылке по украинскому списку. Дальнейшее ко-
лебание в этом вопросе и новый пересмотр решения о высылке могут подо-
рвать все политическое значение этой меры и создать в кругах антисоветской
интеллигенции, которым вероятно небезызвестны все перепетии вопроса о
высылке, впечатление неуверенности и нерешительности Соввласти. По-
этому гПу считает необходимым оставление в силе постановления Оргбюро
от 20.Хі-22 г. ЗАПреД гПу уНШЛИХТ" (Лубянка. Сталин и Вчк― гПу―

ОгПу―НкВД. Январь 1922―декабрь 1936. ― М.: Материк, 2003. ― С. 71).
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в основному співробітники чекістських спецслужб. Отож го-
ловним завданням таких "дипломатів", які призначалися з
числа відомих еміграції українських комуністів,  було нав’язу-
вання широких зв’язків з політичними, культурними й науко-
вими діячами з україни, які вимушено опинилися на чужині,
зваблюючи їх до повернення в уСрр. 

Однак застосування на практиці амністії Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету від 12 квітня 1922 року сто-
совно петлюрівських вояків, які перебували в таборах Польщі,
не дало сподіваних для більшовицької влади результатів щодо
його розкладу і відповідно масової рееміграції, незважаючи на
інтенсивну діяльність у Варшаві спеціально створеного бюро че-
кістської розвідки. На відміну від інших емігрантських груп, за-
значалося в доповідній дипломатичного відділу Наркомату
закордонних справ уСрр, наприклад, врангелівців у Болгарії й
Туречині,  які в переважній більшості виявили бажання повер-
нутися на батьківщину, "петлюрівці в Польщі, завдяки зусиллям
уряду Петлюри і підтримки з боку польського уряду і насамперед
польського генерального штабу, зберігають все ще свою живу
силу, і кількість реемігрантів з його середовища порівняно не-
значне" (ЦДАВОВу: Ф. 4. — Оп. 1. — Спр. 15. — Арк. 133).

Тож вихід для себе більшовицька влада бачила в подальшому
розгортанні підривної роботи серед еміграції. 26 квітня 1922
року спеціальна комісія Цк кП(б)у на чолі з Михайлом Фрунзе
створила окремий таємний фонд, куди щомісячно управління
Наркомату зовнішньої торгівлі по уСрр мало перераховувати
по мільярду карбованців. крім того, Наркомат продовольства
й управління ради народного господарства по уСрр повинні
були щомісячно переказувати по 500 мільйонів карбованців, а
управлінню Наркомату фінансів по уСрр доручалося перера-
ховувати "на користь ДПу з конфіскованих цінностей в 30% ..."
(ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 34. — Арк. 124). 

Аби прихилити до себе тисячі українських вояків, що опи-
нилися в Польщі, чехословаччині, Болгарії, Туреччині, в уСрр
розпочинають широкомасштабну гру в так звану українізацію
армійських підрозділів. Постановою політбюро Цк кП(б)у від
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29 травня 1922 року передбачалося зберегти школу червоних
старшин, у якій увести вивчення команд українською мовою.
крім того, визнано необхідним "ввести в усіх військово-нав-
чальних закладах в україні обов’язкове вивчення української
мови" (там само. — Оп. 6. — Спр. 29. — Арк. 100).

Вжиті більшовицькою владою заходи спричинилися до по-
рідіння  петлюрівської еміграції: одна  частина перейшла на ра-
дянську платформу, інша — подрібнилася на невеликі групки,
котрі заявили про свою незалежність від уряду уНр в екзилі.
Деякі з них хоч і не прийняли ідеології більшовицької влади,
однак стояли на тому, аби співробітничати з нею. Cаме з цієї
частини української еміграції в середині 1922 року з’явилася
значна група так званих зміновіхівців, що за матеріальної підт-
римки Москви стала швидко розвиватися. Зокрема, за дору-
ченням кремля політбюро Цк кП(б)у 8 вересня 1922 року в
присутності керівника більшовицьких чекістів в уСрр Всево-
лода Балицького розглянуло питання про діяльність цієї еміг-
раційної групи, на яку покладалося завдання сприяти "широкій
"радянізації" українських емігрантів за кордоном. Тоді ж було
визнано за необхідне видавати у Відні її друкований орган, до
редакції якого мали входити винятково "зміновіхівці", але під
контролем дипломатичного представника уСрр в Австрії М. Ле-
вицького. При накладі 5000 примірників, які планувалося дру-
кувати в Німеччині раз у два тижні й перевозити до Відня,
щомісячний кошторис цього видання сягав 280.000 німецьких
марок, або 500 золотих карбованців (ЦДАВОВу: Ф. 4. — Оп. 1. —
Спр. 572. — Арк. 100, 174).

Однак, розміркувавши, що центром української еміграції є
Прага, через два місяці керівники українських більшовиків ви-
рішили перенести видання "зміновіхівської" газети "Наша
правда" до столиці чехословаччини. При цьому представни-
кам уСрр за кордоном доручалося спеціальною директивою
Цк кП(б)у "поставити газету на платформу боротьби з уся-
кими націоналістичними течіями, прийнявши за основу ство-
рення Союзу радянських республік на принципі рівноправного
входження" (там само. — Арк. 168).
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Як свідчать таємні доповідні більшовицьких повпредів за
кордоном, на початок листопада 1922 року "Наша правда" ви-
ходила накладом в 3.000 примірників, тисяча з яких відправ-
лялася за океан, п’ятсот — нелегальним шляхом до галичини,
а півтори тисячі — серед української еміграції в Європі (там
само. — Арк. 187).

коли ж після утворення СрСр наприкінці 1922 року Моск-
ва централізувала свою зовнішню політику, ліквідувавши
дипломатичні представництва "рівноправних" республік, роз-
кладати петлюрівську еміграцію мали спеціально створені
українські відділи в закордонних місіях радянського Союзу в
Польщі, Німеччині, Австрії, чехословаччині, Литві, італії, ру-
мунії, Болгарії, Югославії, Туреччині й Америці.

усвідомивши, яку загрозу несе для майбутнього українсь-
кої державності розкладницька робота більшовицьких спец-
служб у середовищі еміграції і остаточно переконавшись у
тому, що Заходові, заклопотаному власними повоєнними
проблемами, не до підтримки  українських національно- виз-
вольних змагань, Симон Петлюра заходився розробляти план
відродження власної державності, розраховуючи передовсім
на тих, хто опинився з ним на чужині, але усвідомлював себе
органічною частиною рідного народу. 

Зрештою, до такого рішення його спонукав гіркий досвід
української історії. Бо вихід в еміграцію івана Мазепи з вір-
ною старшиною і частиною Війська Запорозького після смерті
великого гетьмана, незважаючи на відчайдушні заходи Пи-
липа Орлика перед європейськими столицями, на довгі роки
похоронив українську справу. 

Так, наступник Мазепи справді намагався протягом три-
валого часу підтримувати українську державність у вигнанні.
Однак цей жевріючий вогник намагалися не помічати в Єв-
ропі, оскільки з ним не було потуги, аби розпалити полум’я
визвольної війни, яке мало перекинутися на рідну землю. А
все тому, що мазепинська еміграція швидко себе вичерпала:
хтось повернувся додому, в неволю до російського сатрапа
Петра і, інші пристосувалися до матеріального виживання на
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чужині, відрікшись від україни. Самому ж Орликові і його не-
численним соратникам, борючись з постійними злиднями,
було не під силу підняти україну. Ось чому після розсіяння ма-
зепинської еміграції на тривалий час в Європі зникло з ужитку
й саме слово "україна" ― не було ж кому його виголошувати!

і ось тепер усе знову могло повторитися: майже половина ін-
тернованих у таборах Польщі українських вояків, піддавшись
на солодкі обіцянки більшовицької пропаганди, до кінця 1922
року повернулися на батьківщину, інші перебували в щоден-
ному пошукові шматка хліба насущного ― і саме таких легко
було заманити на манівці. Петлюра, кинутий Польщею на-
призволяще, чітко усвідомив: без сконсолідованої української
еміграції відродження української державності може бути від-
сунене на дуже далеку й до того ж непевну перспективу. Тобто,
треба було негайно рятувати українську еміграцію, формуючи
з неї силу і волю українського відродження.

через два роки, до речі, до таких висновків прийде й інший
український політичний діяч Микита Шаповал. у своїй статті
"еміграція і україна" він напише так: "… коли б еміграція
зникла, то на довгий час зникне з суспільного обороту само
слово "україна", як в міжнародній сфері, так і дома: поїхавши з
Європи, кого залишить еміграція тут для проголошування
імени погибаючого народу? Приїхавши додому, еміграція доб’є
всяку українську роботу на україні.

коли перед лицем світа не буде вже свідка і жертви окупації,
то ворог торохне по голові весь український народ з його
"українізацією" так, що й дзвони по мертвому не озвуться і го-
лосіння над могилою краю буде заборонено. коли еміграція
зникне, то на україні московська окупація і яничари не зали-
шать навіть очей, щоб оплакувати недолю її…" (Нова україна
(Прага). ― 1925. ― ч. 4 ― 6. ― С. 16).

Зрозуміло, пильна увага українському національно-виз-
вольному рухові, зокрема, і його політичному центрові за кор-
доном, буде приділятися Москвою і в подальшому. Тож посила-
ючи 1925 року до уСрр Лазаря кагановича, Сталін доручив
йому взяти під повний контроль українську еміграцію, яка ор-
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ганізаційно зміцнювалася.  Таким чином, проголошуючи гасла
про українізацію в уСрр, посланець Москви каганович тимча-
сом у таємному режимі розгортав наступ на іншому фронті,
який для Москви був не менш важливим — 8 січня 1926 року
політбюро Цк кП (б) у ухвалює постанову "О ближайших за-
дачах украинской работы за границей", в якій записано: "а.
Признать необходимым вести работу среди украинских на-
ционалистических групп и мелко-буржуазных политических
партий Западной украины в смысле направления их ориента-
ции на Советскую украину и СССр. 

б) Поддержать группы, которые не идут на соглашение с пра-
вительствами или с активными, враждебными СССр капита-
листическими силами  вне Западной украины, и которые с
своей стороны ведут борьбу против соглашательских тенден-
ций  среди украинских группировок.

в) Считать необходимым повести работу по разложению
украинского национального клуба в польском сейме, поддер-
живая те элементы, которые склоняются в сторону ориента-
ции на Советский Союз, поддерживая в самом клубе
определенную группу депутатов, которая влияла бы в жела-
тельном для нас направлении на постановления и выступле-
ния украинского клуба в целом. 

г) Признать целесообразным уже сейчас повести в этом на-
правлении переговоры с намечающейся такой группой депу-
татов (Макивка, Павло Васильчук, Назарук, Дмитрук, Братунь
и чучмай) и поддержать их орган  — Холмское "Нове життя".

д) Признать необходимым усилить влияние на общую куль-
турно-просветительную работу Западной украины в просви-
тах, нелегальных высших школах и, поддерживая идущие с
нами элементы, ослаблять влияние тех, которые ведут антисо-
ветскую работу.

е) Признать возможным допущение на украину  наиболее
выдающихся культурных работников, выявивших свою ло-
яльность к советской власти и изъявляющих желание поехать
на украину. Особое внимание обратить на тех, кои по полити-
ческим соображениям не могут там работать.
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ж) Считать целесообразным повести работу по установле-
нию более тесной деловой связи с экономическими и коопера-
тивными организациями Западной украины.

з) Считать целесообразным одновременную с основной ра-
ботой среди среди украинской эмиграции из западноукраин-
ских земель в Вене и Праге усилить также работу по разложе-
нию приднепрянской эмиграции.

и) Признать, что вопрос о допущении и переправлении в Со-
ветскую украину квалифицированной силы украинской эмиг-
рации требует конкретной проработки и изучения как отдель-
ных групп, так и лиц, заявивших о желании возвратиться на
украину, с тем, чтобы центр внимания перенести на создание
и воспитание из эмиграции кадра абсолютно преданных нам
людей, кои по возвращении на украину могли бы быть ис-
пользованы на работе среди украинской интеллигенции на
украине ( підкреслені слова вписані рукою Л. кагановича. ―
В. С.).

Поручить иностранной комиссии ПБ представить фактиче-
ский материал о количестве поданных заявлений желающих
вернуться к нам, изучив состав подавших заявления и указав,
сколько из них отклонено".

А поряд з цим особливо велике занепокоєння в більшовиць-
ких лідерів викликали настрої в середовищі селянства, яке й
далі залишалося головним носієм усвідомленого українства. у
політичному звіті Цк VII Всеукраїнській партконференції на
початку квітня 1923 року Х. раковський заявив, що націо-
нальне питання — "це питання про заволодіння українським
селом. у нас національне питання на партконференції — це пи-
тання центральне… україна стає центром радянської влади не
лише для українського селянства, а на нього звертають свої по-
гляди селяне-українці, що живуть за рубіжом радянської
україни" (Вісті ВуЦВк. — 1923. — 7  квітня).

А в спеціальній доповіді з національного питання М. Фрунзе
чітко сказав: "Ми не можемо лишити значну верству селянства
поза впливом пролетарської ідеології. Такого становища ми не
можемо допустити, і через те чергове практичне завдання по-

49



лягає у вивченні української мови нашою партією, підготовці
товаришів, котрі можуть  проводити пропаганду на українсь-
кій мові, інакше кажучи, підготовка в цілковитій мірі умов, що
забеспечують контакт робітництва з селянством" (там само. —
14 квітня).

усвідомлюючи надзвичайно велике значення для україни
розв’язання національної проблеми, до Харкова для участі в
роботі згаданої конференції прибула друга після Леніна в біль-
шовицькій  ієрархії особа — Троцький.

у своєму виступі він спеціально присвятив цій проблемі чи-
мало місця: "Звичайно, не національна справа наша мета, —
відверто наголошував Троцький, — наша мета — це соціялізм,
комунізм. Соціяльне питання — основа, на якій ми сидимо. Так
само, як і не селянське господарство є мета нашої програми, а
соціялістична централізована держава, висока техніка. Але се-
лянське господарство є факт, не програмова мета, але факт і
факт, що складається з багатьох міліонів, десятків і сотень мі-
ліонів десятин і великого числа  дворів і голів. і неуважне від-
ношення до цього основного факту може перекинути всю нашу
програму. Так само з національною справою. Ці дві справи
зв’язані поміж собою. Вони відбивають загалом і в цілому одну
й ту ж добу, а особливо в нашій спільці вони безпосереднє
зв’язані з селянством, та й  скрізь, у всьому світі, національна
справа насамперед зв’язана з селянством. Ми оголосили, зви-
чайно, усунення національної неволі, пригнічення, нерівности,
т. п. Звичайно, ми визнали право кожної національности впо-
рядкувати свої справи виключно до відокремлення від  дер-
жави,  поставивши понад цим справу революційої самоохо-
рони" (там само. — 1923. — 6 квітня).

Як можна переконатися з виступу посланця Москви, росій-
ські комуністи змушені були тільки визнати за різними на-
ціями право на самовизначення. Але на це більшовики дають
дозвіл тільки в межах їхнього розуміння права інших народів
на самовизначення.

Ось як  далі висловився Троцький: "Ми не тільки вам дозво-
лимо, як іноді висловлюються — але ми вам допоможемо поста-
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вити справу так, як вам в розумінні національному це буде зруч-
ніше. Ми вам за допомогою вашої мови допоможемо прилучи-
тися до найкращих здобутків людської культури, бо в цьому
полягає суть справи, а не в тім, що ми проголосили — будуй, що
хочеш. Селянин безпорадний, а особливо селянин відсталий,
відсталий дрібної нації, яку раніш пригнічували. Він безпорад-
ний і коли над собою  бачить державний апарат, хоча б і робіт-
ничо-селянський, але неуважний до нього, до його національних
особливостей, то він почуває себе безпорадним, він тільки по-
чуває себе більше безпорадним, ніж та баба перед бюрократич-
ним каламарем… бо цей каламар балакає з нею іншою націо-
нальною мовою, бо він знущається іноді над його мовою в тому
розумінні, що не розуміє… Відносини з селянством — гостра
справа. Тут незгода загрожує горожанського війною, війною
кляс. коли, каже тов. Ленін, з’явиться буржуазія в особі непмана,
вірніш його політичних прикащиків — меншовиків або інших,
рішучих і твердіших, і стане на чолі селянства, то це означає го-
рожанську війну, а коли горожанська війна по цій лінії, то пере-
мога пролетаріяту на заході має непевний кінець" (там само).

Опанування українським селянством стало основним зав-
данням російських більшовиків, з яким вони не крилися: "коли
ми не зуміємо підійти до селянства, вивчити селянина, його
психологію, ми можемо штовхнути його на другу Петлюрів-
щину. А друга Петлюрівщина була б плановою в цю добу, коли
все планове. Ця друга Петлюрівщина матиме плани в культур-
ному відношенні, в школі, в усіх галузях, і український селя-
нин кожне невдоволення буде помножувати на національний
фактор.  А це поведе до Петлюрівщини, цебто до контррево-
люційного руху проти радянської  диктатури.

Але коли селянство почує й зрозуміє, що комуністична пар-
тія й радянська влада в національній справі підходе до його
уважливо, кажучи: "ми даємо тобі все, що можемо дати, ми
тобі, відсталому братові, хочемо допомогти, передати тобі все,
що можемо, всі містки, всі ступені, по яких ми йдемо до одної
мети, ми хочемо, в міру сил, стати тобі в пригоді, затвердити
твою мову, що є мовою, якою ти розумієш, і ця мова повинна
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бути мовою, якою ти прилучатимешся до культури — в усіх
установах державних, і на залізниці, і на пошті, і скрізь тебе по-
винні розуміти, коли ти говориш своєю мовою, говорити з
тобою твоєю мовою, то це селянин може зрозуміти й зрозуміє.
Він зрозуміє, що коли ми не можемо йому дати трьохповерхо-
вих шкіл, то ми зможемо утворити все ж таки  такі школи, де
його сини навчаться писати мовою, зрозумілою батькові. коли
ж ми цього не зробимо, селянство все своє невдоволення по-
множуватиме на національний чинник і поставить нам таку
одмітку, яка загрожуватиме ліквідацією радянського режиму.
Ось чому це справа величезної національної ваги. Ця сила ви-
бухова зараз в нас в потенційному стані. Ми повинні сказати,
що ми національної справи не вирішили" (там само).

Отже, російські більшовики зрозуміли, що недооцінка на-
ціонального моменту в україні загрожує існуванню їхньої
влади взагалі, а відтак усвідомили необхідність іти на тимча-
сові поступки зміцнілому за роки національно-визвольних
змагань 1917—1920 років рухові. Ось чому в рішенні зібрання
українських більшовиків було записано, що "конференція вітає
ініціятиву ркП щодо постановки національної справи в на-
прямку зміцнення Соціялістичного Союзу радянських рес-
публік не тільки шляхом гарантій всіх окремих інтересів, але й
шляхом активної політики  пролетарського авангарду, скеро-
ваної на те, щоб взяти на увагу всі потреби та давні образи на-
ціональностей, яких раніше гнобили, в усіх галузях їх існу-
вання та всіма можливими  заходами допомогти їм при усу-
ненні всяких пережитків і причин недовір’я з їх боку до орга-
нів державного союзу" (там само).

Московські більшовики дуже боялися сутички пролетаріату,
що був в україні, як правило, неукраїнського походження, з
місцевим селянством. Підтримуючи їх у цьому, один із провід-
ників п’ятої колони в україні  Володимир Затонський —  за-
являв так: "і тисячу разів правий т. Троцький, кажучи, що якщо
сутичка пролетаря з селянином взагалі небезпечна  штучка, то
в країні, де мужик відріжняється культурою і мовою, це вдеся-
теро небезпечніше. і були б головотяпами, якби дали можли-
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вість українській культурі йти своїм шляхом, заявляючи, що
ми будуватимемо свою російську пролетарську культуру.
Цього головотяпства, цього русотяпства допускати не можна,
цей нейтралітет дуже шкідливий" (там само. — 15 квітня).

Але Затонський був противником українізації робітничого
класу, заявляючи, що якби питання  поставити так, то "ми були
б   просто дурнями" (там само).

у той же час  українські націонал-комуністи, і серед них  Ми-
кола Скрипник, розраховували (при цьому цитувався Сталін),
що в україні відбуватимуться процеси, які мали місце в угор-
щині та чехословаччині, "де також колись міста були за мовою
не мадярські, не чеські, а німецькі, а поповнення нового кадру
пролетаріяту абсолютно змінило там обличчя міста. україні-
зація наших фабрик і заводів і наших міст складає нову базу
для українізації" (там само. — 1930. — 21 червня).

Так, деякі українські комуністи могли про це мріяти. Тим
паче, що Сталін, виступаючи в березні 1921 року на Х з’їзді
ркП(б), і справді заявив: "…недавно ще говорилося, що укра-
їнська республіка і українська національність — вигадка нім-
ців. Між тим зрозуміло, що українська національність існує, і
розвиток її культури є обов’язком комуністів. Не можна йти
проти історії. Зрозуміло, якщо в містах україни до цього часу
ще переважають російські елементи, то з часом ці міста будуть
неминуче українізовані. років сорок тому рига становила
собою німецьке місто, але оскільки міста зростають за рахунок
сіл, а село є хранителем національності, то тепер рига — чисто
латвійське місто. років п’ятдесят тому всі міста угорщини мали
німецький характер, тепер вони мадьяризовані…" (Сталин И.
Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник из-
бранных статей и речей. — М., 1937. — С. 81).

Але Сталін, як відомо, говорив одне, а робив інше, бо в
кремлі думали так, як це вже було заведено з часів творення
Москви як  Третього риму.

Ось чому,  роблячи висновки зі своєї доповіді про націо-
нальну справу на ХII з’їзді ркП, й. Сталін заявив, що "перед
нами стоять три чинники, що гальмують об’єднання…Перший
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чинник — великоросійський шовінізм, другий — фактична не-
рівність, третій — краєвий націоналізм" (Вісті ВуЦВк. — 1923. —
25 квітня).

і найголовнішим засобом, який допоможе їх позбутися, буде
вжиття "всіх заходів на те, щоб радянська влада в республіках
зробилася зрозумілою й рідною, щоб радянська влада була в нас
не тільки великоросійською, а й інтернаціональною" (там само).

Зовні це давало можливість корінним жителям національ-
них окраїн відроджувати власну духовність, бо  вимушено ви-
конуючи, вказівку з Москви, комуністична влада уСрр почала
дещо робити у напрямку українізації. "у справі виконань  по-
станов XII з’їзду ркП(б), —  підкреслював на VIII Всеукраїнсь-
кій партійній конференції 13 травня 1924 року е. квірінг, —ми
повинні взяти різкий курс на те, щоби наша влада говорила й
працювала мовою більшости населення. Всякі розмови про те,
що "чим не далеко ми зайшли в цьому напрямку", є цілком без-
підставні. Ми мусимо сказати, що наша влада ще досі не є ціл-
ком національною, ще дуже неукраїнська і що у всякому разі
тут ми не переборщили" (там само. — 1924. — 14 травня).

Але до XII з’їзду ркП(б) цей процес, як справедливо зазначив
відомий український історик Ярослав Дашкевич, розвивався "по
висхідній без жодного впливу на нього кП(б)у (творчі органі-
зації не були тоді під партійним контролем). Не громадсько-
культурний розквіт був наслідком українізації, а   навпаки —
натиск української національної стихії на партію був настільки
сильним, що вона змушена була… піти на національну реформу
під дезорієнтуючою назвою українізації" (Дашкевич Я. Політичне
ошуканство чи провокація. крах українізації 20-х—30-х рр. // Лі-
тератуна україна. — 1990. — 4 жовтня).*
__________________

* Свідченням цього є і несміливий лист з Цк кП (б) у до Липовецького й
київського партійних комітетів з приводу зневаження української мови при-
сланими з росії уповноваженими: "Нами получено сообщение, что чрезвы-
чайный уполномоченный по продовольствию т. климанов в ответ на отно-
шение Липовецкого упродкома т. Зиленко, написанное на украинском языке,
дал следующий ответ: "Бумажка разобрана мною быть не могла, ввиду непо-
нимания галицийского языка, а посему дать определенного ответа на само-
стийницкий язык не могу".
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Водночас, намагаючись розпорошити й зденаціоналізувати
українство, Москва 1925 року ухвалює широкомасштабний
план переселення з україни протягом десяти наступних років
майже двох мільйонів осіб: до Сибірського краю — 707.900, Да-
лекосхідного — 353.500, казахстану й Башкортостану —
296.000, Середньої Азії — 281.000, Поволжя — 225.000, Північ-
ного кавказу — 52.000 і на урал — 45.000 (ЦДАВОВу: Ф. 413. —
Оп. 1. — Спр. 199. — Арк. 17).

у той же час прискореними темпами відбувається заселення
іншими етносами українських земель. Особливо це стосується
півдня і сходу україни, де закладаються великі промислові гі-
ганти. Хмари вербувальників розлітаються по всіх регіонах
росії й Білорусі з метою набрати побільше робочої сили на-
самперед для Донбасу, хоч чимало необхідних спеціалістів є і в
українських селах. Скажімо, заступник завідуючого відділом
ринку праці Наркомату праці уСрр Полтавченко 1 липня 1927
року не підписав посвідчення про набір вербувальником Лу-
ганської біржі праці і. Я. раконіним 300 мулярів, 200 теслярів і
150 каменоломів у Брянській і Орловській губерніях, зазна-
чивши, що цей контингент можна набрати в гніванському ра-
йоні Вінницького округу (там само: Ф. 2623. — Оп. 1. — Спр.
3053. — Арк. 86, 87).

Однак це був виняток, оскільки основний потік робочої сили
в Донбас спрямовувався саме з-поза меж уСрр. Так, Сталінська
біржа праці просила 14 липня 1927 року сприяти відрядженню
в калугу к. к. Полятова для вербування мулярів, оскільки, мов-
ляв, "нами здійснювалося вербування за вищими цінами" (там
само. — Арк. 103). 
__________________

Не говоря уже о допущенной грубости и невежества автора, обращаем Ваше
внимание, что подобное презрительное отношение к украинскому языку и
украинской национальности находится в полном противоречии не только с
постановлением 8-го съезда р. к. П. и всей нашей политикой, которая очень
считается с национальным чувством, поскольку последнее еще не изжито ши-
рокими слоями  населения, на которое мы опираемся.

Посему предлагаем немедленно призвать тов. климанова к порядку и при-
нять меры, чтобы впредь подобные явления, только играющие на руку контр-
революции, не повторялись" (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ― Спр. 22. ― Арк. 155). 
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уже згаданий Полтавченко 23 липня 1927 року дозволив Лу-
ганському патронному заводові набирати 150 теслярів, 5 пар-
кетників по асфальту і 30 мулярів по цеглі в курській,
Орловській і калузькій губерніях  (там само.  — Арк. 120).

А 28 липня 1927 року він дозволив представнику Макіївсь-
кого меткомбінату набирати 100 мулярів і 50 теслярів у го-
мельській і курській губерніях (там само. — Арк. 128).

Ліфшиць, який підписувався за завідувача відділу ринку праці
НкП уСрр 24 серпня 1927 року дозволив й. к. корчицю вербу-
вати для горлівської контори "Будвугілля", краматорського ма-
шинобудівного заводу, Єнакіївського металургійного заводу і
часовоярських керамічних підприємств у курській, Орловській
і Тамбовській губерніях 150 мулярів, 200 штукатурів, 50 арма-
турників, 180 теслярів, 5 покрівельників, 27 малярів, 7 склярів, 10
альфрейників і 21 столярів (там само. — Арк. 114).

Вербувальник й. С. Шварц мав набрати в Староосколь-
ському повіті курської губернії 1.000 мулярів, у Новозибківсь-
кому повіті — 2.000. (там само. — Арк. 130).

20 вересня 1927 року Ліфшиць дав дозвіл представнику Єна-
ківського  заводу імені рикова і. Трошину здійснювати набір у
курській і Орловській губерніях 30 мулярів, 60 штукатурів, 4
альфрейників, 45 теслярів і столярів (там само. — Арк. 147).

Такий підхід до справи забезпечення робочою силою укра-
їнських новобудов продовжуватиметься й надалі. Так, 16 ли-
стопада 1930 року новий план вербування робітників для шахт
Донбасу з-поза меж уСрр затверджується в таких цифрах: з Бі-
лорусі 1.100 — для тресту "Артемвугілля", Центрально-чорно-
земної області — 1.050 для "Донбасантрациту" і 1.600 — для
"Сталінвугілля", а із Смоленщини — 1.250 для "Луганськву-
гілля" (там само. — Спр. 4724. — Арк. 3—3 зв.).

А ще ж мали для підприємств Донбасжитлобуду завербувати
4.000 робітників поза межами уСрр (там само. — Спр. 6812. —
Арк. 1).*
_____________________

*Практика завезення й підготовка робочої сили для Донбасу за рахунок
контингенту переважно з-поза меж україни послідовно застосовувалася і в
майбутньому. Так, виступаючи на сесії Сталінської обласної ради депутатів
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При цьому треба зазначити, що завербовані з російських ре-
гіонів постійно прибували значними партіями на новобудови
уСрр. Наприклад, як засвідчують документи відділу найму ро-
бочої сили Дніпробуду за період 21 грудня 1931 по року 2 ли-
стопада 1933, сюди регулярно прибували групи з окремих сіл
північних районів Центрально-чорноземної області, де укра-
їнці фактично не проживали. Скажімо, з Толківки канилівсь-
кого району завербувалася група, в якій цілком можливо було
багато родичів: губін кіндрат Ф., губін іван Фролович, губін
Федір Миколайович, губіна Марія григорівна, губін кирило
ілліч... (Державний архів Запорізької області: Ф. р-995. ― Оп.
16. ― Спр. 100. ― Арк. 171).

Ще більше спостерігається родинний  контингент, який, зро-
зуміло,  буде триматися своїх традицій на новому місці, з села
Порадьково того ж району: звідти приїхали Сумін Микола іва-
нович, Сумін Афон ілліч, Сумін Михайло Миколайович, Сумін
_____________________
трудящих 25 жовтня 1940 року, начальник обласного управління трудових
резервів заявив: "Для укомплектования училищ и школ нашей области будет
призвано 20 тыс. человек городской, колхозной молодежи в других областях.
к нам прибудет пополнение в 4 тыс. человек из БССр, которые укомплектуют
штаты по углю, строительству и металлургии.

Из Орловской области прибудет 3 тыс. человек, которых разместим по
углю, строительству и машиностроению.

Из курской области прибудет 3 тыс. человек для угля, строительства и
химии.

3 тыс. человек прибудет из Полтавской области для угля, металлургии и
энергетки.

2 тыс. подростков прибудет из Сумской области, которые будут распре-
делены  по всем основным отраслям промышленности нашей области.

Прибудет пополнение в 5 тыс. человек из Татарской АССр, которые будут
направлены в основном в школы угольной промышленности, металлургии и
строительства…" (Летопись единения. Сборник документов и материалов о
вкладе трудящих ся Донбасса в экономическое и культурное сотрудничество
народов СССр. 1917―1982. ― Донецк, 1986. ― С. 69, 70).

Подібне буде практикуватися і пізніше. Так, у 1950—1960-х роках Лу-
ганська і Харківська області, як безпосередньо прилеглі до ррФСр, половину
приросту населення міст формували за рахунок прибулих з росії (Вопросы
демографи. Материалы конференции, посвященной состоянию и задачам де-
мографической науки на украине, г. киев, 27―29 октября 1966 г. ― к.: Ста-
тистика, 1968. ― С. 144). 
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Михайло Петрович, Сумін Антон Фадейович, Сумін Степан
григорович, Сумін Михайло Микитович, Сумін Тит Захарович,
Сумін Федір Захарович, Сумін іван Семенович, Сидоров іван
Петрович, Сидоров Андрій Олександрович, Сидоров Єгор іва-
нович, Сидоров козьма Аніс., Сидоров Сергій Юхимович…
(там само. ― Арк. 343, 344).

Треба сказати, що завербовані з-поза меж уСрр, як правило,
насамперед одержували житло. Наприклад, список мешканців
нових будиночків шахти № 29 в Донбасі в липні 1930 року в
своїй абсолютній більшості  складався з російських прізвищ
(ЦДАВОВу: Ф. 2623. ― Оп. 1. ― Спр. 6949. ― Арк. 61).

Водночас необхідно визнати, що наплив українського се-
лянства на будівництво був вельми  незначним. Воно не усві-
домлювало потреби формувати власний національний робіт-
ничий клас за рахунок українізації промислових центрів через
переїзд до міста й опанування ремеслом, як це вдалося чехам,
латишам, литовцям, полякам… Наприклад, з тодішнього Ба-
банського району замість 525 колгоспників у 1931 році пого-

58



59



дилося їхати на Дніпробуд тільки 85, з кам’янець-Подільсько-
го ― відповідно 335 і 6, Тульчинського ― 115 і 0, чубарівсько-
го ― 360 і 48, Дзержинського ― 388 і 23, карл-Лібкнехтівський ―
89 і 10, черняхівський  — 146 і 0, Любашівський  — 75 і 0, го-
родоцький  — 210 і 0, Мархлевський ― 31 і 4, Путивльський ―
34 і 0, Тиврівський ― 196 і 0, гадяцький ― 115 і 0, Ярунський ―
80 і 28 (там само. ― Спр. 22. ― Арк. 8―40).*

Наше селянство, з діда-прадіда прив’язане до землі, в праг-
ненні володіти нею готове було покинути рідний край і їхати
аж на береги Тихого океану на союзні колфонди, але не поспі-
шало оволодівати  близьким містом. Відтак владі за цих обста-
вин повністю розв’язувалися руки щодо набору робочої сили
з росії, якій, зрозуміло, було байдуже до національних потреб
корінного населення україни. Навпаки, пришельці зі сходу і
півночі різко посилили русифікаційні процеси, насамперед у
_________________

*  Ось чому і з’являються подібні документи, що стосуються забезпечення
робочою силою того ж Дніпробуду на наступний рік насамперед за рахунок за-
вербованих з росії: "ПреДЛОЖеНИЯ  по докладу Д/С на Цк 8 декабря 1931 г. по
вопросу обеспечености рабсилой на 1932 год.

1.  учитывая, что Днепровскому Объединенному строительству на 1932
год потребуется до 30.000 квалифицированных робочих строителей, чего
украина дать не может, поставить вопрос перед НкТ СССр об отводе Дне-
прострою районов вербовки на квалифицированную рабсилу непосред-
ственно НкТ СССр по рСФСр.

2. Для покрытия заявки на рабсилу на 32 год считать необходимым пре-
доставить Днепрострою не менее 25 отходнических районов из 15 моно-
польных со следующей разбивкой:

10 районов по ЦчО;
10  "-" по Западной области;
5    "-" по костроме или Вятке.
Для вербовки неквалифицированных — закрепить по украине за Дне-

простроем 20 районов, из них 10 монопольных.
Вне монопольних районах представлять вербовку не более одной органи-

зации, кроме Днепростроя, с аналогичными условиями найма.
3. 30 % потребности на рабсилу строительных специальностей покрить за

счет подготовки на Базах ЦИТ’а и внутри строительства. 75 % потребности
на транспортников и металлистов покрыть подготовкой внутри  строитель-
ства, кроме того, в максимально возможной мере, организовать подготовку
внутри строительства также и рабочих для монтажа заводов Днепрокомби-
ната" (ЦДАВОВу: Ф. 2623. — Оп. 1. —  Спр. 6846. — Арк. 25).
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промислових центрах. Особливо ж старалися в цьому прислані
Москвою  керівники новобудов. Скажімо, на будівництві Дні-
прогесу вони повністю ігнорували постанови української
влади щодо українізації, заявляючи, що виконуватимуть їх
тільки за умови відповідної вказівки з Москви. В архівних фон-
дах збереглися їхні службові записки щодо переваги набору ро-
бочої сили саме з росії. Зокрема, головний інженер будівництва
Дніпрогесу повідомляє з Москви, як йому вдалося домовитися
про набір  1000 теслярів з Московської області й одержаний
дозвіл на залучення робочої  сили з Центрально-чорноземної
області (ДАЗО: Ф.  р-995. ― Оп. 16. ― Спр. 11. ― Арк. 37, 38). 

Очевидно, саме це дало підставу українським письменникам
заявити у січні 1928 року: "На Дніпробуд не пускають жодного
робітника-українця, а створюють російські колонії, російські
фабрично-заводські центри в серці україни" (Даниленко В.
українська інтелігенція і влада. ― С. 264).

у цьому можна було переконатися, скажімо, з переліку керівних
посад Запорізького державного заводу  № 9, які обіймали тоді: ди-
ректор ― Петро Старов, заступник директора ― криш’ян кам-
пин, помічники директора ― Михайло Сухоруков і Олександр
Тихонов (ДАЗО: Ф. р-171. ― Оп. 1. ― Спр. 205. ― Арк. 137).

Вимушено погоджуючись на українізацію, Москва не споді-
валася, очевидно, що цей процес масово охопить і ті заселені
нашим етносом території, що опинилися за межами уСрр. Але
вже період   національно-визвольних змагань 1917—1920 років
засвідчив перед усім світом, що українство в найдальших ку-
точках свого компактного розселення — від Балтики до Тихого
океану — прокинулося від  довголітнього сну, не тільки від-
роджуючи свою національну душу, а й проваджуючи своє са-
мобутнє самоврядування в різних регіонах російської імперії.

Мільйони українців, сотні тисяч їхніх дітей вимагають на-
вчання рідною мовою. Саме з ініціативи населення та частини
вчительства, починаючи з 1917 року, школи сотнями перехо-
дять на українську мову. Так було, зокрема, на кубані, де на-
ціональні традиції і культурні зв’язки з україною були найміц-
ніші. Так було в Середній Азії, де розпочати українську куль-
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турну працю допомогли полонені галичани (Новим шляхом  —
(краснодар). — 1927. — № 2. — С. 9).

Так було і на Далекому Сході, де, наприклад, Хабаровське пові-
тове земське зібрання 11 березня 1920 року ухвалило рішення про
переведення шкіл на українську мову навчання (Сергійчук В.
українська соборність. — к., 1999. — С. 318—320).

Щоправда, вчителі, які бралися викладати в українських
школах, не завжди були підготовлені до подібної праці, крім
того, не було підручників і взагалі літератури рідною мовою,
давалася взнаки і відсутність єдиного керівного чи координа-
ційного центру. А тому, як правило, українські школи, не
маючи підтримки, як відкривалися, так і закривалися. Не
сприяла розгортанню мережі українських шкіл війна, голод,
що слідом за нею насунувся. В цьому хаосі й загинули в біль-
шості ті перші   паростки українського культурно-освітнього
відродження  на теренах росії.

Однак російська більшовицька партія, роблячи на початку
1921 року тактичний відступ на економічному фронті, ще раз
наголошуємо, змушена була  звернути увагу і на національне
питання. Тому, виголошуючи доповідь про завдання комуні-
стів у цьому напрямку на Х з’їзді ркП(б), йосип Сталін під-
креслював, що "становище великоросійської національності,
яка представляла панівну націю, залишило сліди свого впливу
навіть на комуністів-росіян, котрі не вміють чи не бажають на-
близитися до трудових мас туземців, зрозуміти їхні потреби і
допомогти їм вилізти з відсталості і некультурності. Я кажу про
ті небагато чисельні групи російських комуністів, які, ігно-
руючи в своїй роботі особливості побуту і культури на окраї-
нах, інколи ухиляються в бік російського великодержавного
шовінізму" (Сталин И. Марксизм и национально-колониаль-
ный вопрос. — С. 76, 77).

З  усього видно, що з огляду на той стихійний тиск, який
ішов із низів, більшовицька влада змушена була організувати в
травні 1921 року українське Центральне Бюро при раді націо-
нальних меншин Наркомату освіти рСФрр. Перш за все укра-
їнській школі треба було дати українською вчителя, а тому вже
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восени 1921 року в станиці Полтавській на кубані і в станиці
Новоанненській на Поволжі відкрили українські педтехнікуми.
Вказане українське бюро бере на себе забезпечення українсь-
ких шкіл підручниками, організовує курси перепідготовки для
вчителів, налагоджує апарат інспектури в цілій низці губерень.
усе це дає перший позитивний результат: починаючи з 1922 року,
дещо зростає мережа українських шкіл. Наприклад, на кубані в
1922—1923 навчальному році їх уже працювало 33, в яких нара-
ховувалося 69 класів (Новим шляхом. — 1927. — № 2. — С. 10).

Звичайно, розширення мережі українських шкіл у різних ре-
гіонах відбувалося дуже нерівномірно, що насамперед зумов-
лювалося наявністю на місцях українських культурних сил і
належною підтримкою з боку влади. А чим далі на схід, то си-
туація з відкриттям українських шкіл складалася зовсім інак-
ше — вже існуючі закривалися, особливо на Далекому Сході,
всупереч бажанню місцевого населення.

А самі, українці Далекого Сходу, ще до утворення СрСр
зверталися до українських радянських властей з проханням
посприяти в розвитку національної культури (ЦДАВОВу: Ф.
4. — Оп. 1. — Спр. 70. — Арк. 175—175 зв., 179, 180).

Саме під впливом цього стихійного українського руху за
межами уСрр,  який уже не можна було зупинити, націонал-
комуністи з кП(б)у порушили несподівану для Москви про-
блему в самій Москві. українське населення росії, заявив на XII
з’їзді ркП Микола Скрипник, "сягає більше 7 мільйонів осіб". А
далі оратор запитував і сам відповідав: "Як обслуговуються ці
7 мільйонів населення? Ми мали на цих 7 міл. всього 500 шкіл
і потім 2 технікуми. Я не думаю, щоби такий відсоток задо-
вольняв культурно-освітні потреби всього українського насе-
лення і визначений був хоч до певної міри задовольняючим.

Очевидно, тут практика наша розходиться з теорією. Є
тільки  теоретичне визнання з боку більшости, але коли дохо-
дить до діла, то ані сили, ані волі в нас немає. Згадайте, това-
риші, як багатьом у нас було не по собі, коли наш союз рес-
публік набрав назву не рСФрр,  а СССр, пригадайте, яке непо-
розуміння було в розмовах товаришів про перейменування 
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нашої комуністичної партії в комуністичну партію СССр.
Я нагадаю про роботу серед українців, що повинна прово-

дитись спеціально українською мовою. у нас немає досить
кадру робітників, нам треба підготувати робітників, що могли
би вчити на українській мові. Наша партія давно розв’язала на-
ціональне питання теоретично. Але важно не тільки ухвалити
резолюцію, важно її перевести в життя" (Вісті ВуЦВк. — 1923. —
26 квітня).

Так бачив розвиток української справи переконаний біль-
шовик Микола Скрипник. Але його соратники з більшовицької
партії в Москві та їхні повпреди в україні в особі чекістів зов-
сім по-іншому оцінювали ситуацію. Вже 30 березня 1926 року
Державне політичне управління україни розіслало на місця
цілком таємний, без права передруку, циркуляр, у якому, зо-
крема, рекомендувалося: "1. головну увагу приділити ви-
явленню правих груп, їхній діяльності і взаємовідносинам з
іншими колами української громадськості;

2. Не обмежуватися простим спостереженням за всіма колами
української громадськості, а вести активну розвідку серед вид-
них представників українських антирадянських течій;

3. Пов’язати роботу по українській інтелігенції з працею в селі;
4. Висвітлювати поточні настрої української громадськості,

пов’язані з нашим внутрішнім і міжнародним життям" (Об
украинском сепаратизме. Циркулярное письмо государствен-
ного политического управления (секретный отдел).  — Харь-
ков, 1926. — С. 11).

А 4 серпня 1926 року це відомство підготувало циркулярний
лист "Про український сепаратизм", у якому наголошувалося,
що "тактика "культурної боротьби" українських анти- ра-
дянських елементів з радянською владою, за останній період
часу, все яскравіше і яскравіше вимальовується у вигляді роз-
витку серед української громадськості націоналістичних ідей
сепаратистського характеру" (там само. — С. 1).

Відтак зростання таких тенденцій ставило "перед органами
ДПу необхідність своєчасно реагувати на це явище, що має по-
літичне значення першоступеневої важливості". Тому праці з
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українською громадськістю відтепер приділялася особлива
увага. Заступник голови ДПу уСрр карлсон, помічник началь-
ника таємного відділу Абугов і виконуючий обов’язки началь-
ника 1-го відділення таємного відділу козельський вважали, що
необхідно якомога швидше розвивати всі ті конкретні дирек-
тивні напрямки, які були визначені попереднім циркуляром
"Про українську громадськість" (там само. — С. 12).

Так, саме розмах українізації — від Балтики до Тихого океа-
ну — налякав російських більшовиків найдужче.* Вони усвідо-
мили, що можуть втратити україну, без якої не мислився ра-
дянський Союз. А оскільки національно-визвольний рух під-
тримувався селянством, яке завжди плекало національні тради-
ції, то саме проти нього й було скеровано головний удар, який
можна було б виправдати неврожаєм через погані погодні умови.

Особливу активність у спротиві більшовицькій владі про-
являли колишні члени укП. Так, житель села Спиченці Берди-
чівського округу Нечипоренко заявляв:  "… як ніколи досі, кП
(б) у продовжує посилювати партію елементом московського
русотяпського колоніального напрямку й змісту; що зараз, як
ніколи досі, здійснюється політика усунення з відповідальних
посад осіб української національності, лінія "посиленого конт-
ролю" діяльності комуністів-українців і перетворення їх бук-
вально в "пасинків партії", що гасло українізації апарату є, по
суті справи, не діловим, політично визрілим і реально не-
обхідним гаслом, а найпростішою відповіддю на ті розмови,
якими цілком  законно й заслужено дорікають кП (б) у за ру-
сотяпство, відповіддю, яка дається лише для того, аби заспо-
коїти тих, кому необхідна ця проклята рідна мова, але яка не
обов’язкова для всіх, хто приїжджає з Москви з правом за-
_____________________

* Незважаючи на те, що Хіі з’їздом ркП (б) в травні 1923 уже була при-
йнята програма коренізації, Москва організувала в січні 1924 року процес
над провідними українцями Далекого Сходу, заарештованих у Примор’ї й
Приамур’ї з приходом туди російських більшовиків у листопаді 1922. Тоді в
читі судили 24 українських діячів за нібито злочини проти радянської влади,
якої там до листопада 1922 року взагалі не було. Звичайно, цей показовий
судовий процес гнітюче вплинув на тамтешніх українців — вони навіть боя-
лися називати себе такими кілька місяців (Вісті ВуЦВк. — 1926. — 2 квітня).
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воювання. Ця підла політика лицемірства показує, що мос-
ковські заправили зневажають всим тим, що дороге 40-міль-
йоному народові і що куплено дорогою ціною" (Даниленко В.
українська інтелігенція і влада. — к., 2012. — С. 165).  

Небезпечним для Москви ставало й те, що в україні все
ширші маси усвідомлювали ще один злочин російських біль-
шовиків: постійно підбурювати українців проти євреїв з метою
подальшого розпалювання міжнаціональної ворожнечі, яка за-
гострилася після замовного кремлівського вбивства Симона
Петлюри  в Парижі Шварцбардом.  Той же Нечипоренко за-
являв: "Московське витіснення українців євреями, зокрема,
неймовірний протекціонізм, нечуване знущання євреїв над
українцями буквально перевищує всякий край і норму й під-
тримується такими авторитетами, як Цк кП (б) у, одночасно
створюючи безумовну загрозу подальшому існуванню тих
норм права, які присвоєні нації" (там само. — С. 165).

Подібні роздуми в українському середовищі, зрозуміло, ви-
кликали потребу відновлення боротьби за права українства, в
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якій всі засоби мали бути вживані: "все, що може бути вико-
ристано для розвінчання колонізаторської політики більшо-
виків, має бути кинено в той момент, коли це необхідно, коли
більшовикам треба завдати рокового удару" (там само. — С.
165).

Особливо турбувало більшовицьку владу те, що паростки
українізації буйно проростали в індустріальних центрах
україни. Скажімо, в Дніпропетровську патріотична інтеліген-
ція гуртувалася навколо профессора Дмитра Яворницького.
Представник цієї групи інспектор козар чітко розпізнав так-
тику загравання більшовиків з українським масами. "україні-
зація, — казав він, — це один із способів, до якого вдається
компартія, щоб запобігти національному повстанню на
україні. Давши українському народові свободу в користуванні
мовою, влада не допускає українського національного руху й
карає тих, хто сміє навіть думати про це…

Москва грає з нами в ляльки. Хочете мову — будь ласка,
хочете виконкоми — одержуйте, хочете раднаркоми — одер-
жуйте. Але якщо хочете самодіяльності — замість цього —
тюрма й кулі. Наш раднарком не може сам вирішити жодного
питання, як тільки — до Москви за дозволом" (там само. — С.
177, 178).

Турбували більшовиків і вислови самого Яворницького, який
додавав: "Москва могутня тепер. Але якби відділилася від неї
україна й інші упокорені народи, вона не була б варта нічого.
чемберлен міг би пішки перейти всю росію, дійти до кремля,
взяти "їх" усіх там за виворот й повернутися назад. Але що він
там буде брати? квас і хрін — псувати англійське повітря. Заводи
в нас, залізо, вугілля, пшениця, сіль і т. п. в нас, тому Москва й
тримається за україну, щорічно шиє міцніше упряж, щоб україна
в ній забула своє рідне. Адже недаремно співається в пісні:

Доки рось зоветься россю,
Дніпро в море ллється,
Доти серце українця
З російським не зживеться…  

(там само. — С. 178).



Не могли в Москві не звернути уваги й на те, що українська
інтелігенція розкрила справжню суть більшовицької україні-
зації, заявляючи: "українізація є ніщо інше, як зайвий доказ ли-
цемірства і підкопу росії під україну.  росія поступається
україні лише в тому, чого вона не може утримати й чого вима-
гає історична необхідність. україна з того часу, як вона існує,
добивалася того, що їй потрібно, тільки повстаннями й силою
зброї. Ні для кого не є таємницею, що українці на україні по-
чувають себе національною меншістю. На україні немає навіть
одного відсотка відповідальних працівників-українців. Це
також розуміють всі й немає сумніву в тому, що незабаром,
силою обставин, буде проголошений загальний похід думки
українського суспільства проти русифікаторсько-загарбниць-
кої політики Москви, бо всі інші засоби, що є в руках українців,
нині остаточно атрофовані" (там само. — С. 202).

За таких умов, "завдання українців, — вважали в середовищі
свідомої інтелігенції наприкінці 1927 року, — полягає в не-
обхідності обіймати впливові місця в радянському апараті й
вести боротьбу з русофільськими елементами. Прихильне
ставлення партії до українізації дає можливість досягнути ба-
гато чого. Але для цього треба мати зв’язок між собою, допо-
магати один одному, інакше українці не зможуть впливати на
радапарат. Недостатній відсоток української інтелігенції дає
про себе знати в усіх галузях, особливо в індустрії.  Держава
матеріально не допомагає українському мистецтву. українські
композитори поставлені в неможливі для праці умови. Держ-
видав давно обанкротився, відтак видавати те, чого потребує
український ринок, не може…" (там само. — С. 239).

Звичайно, російські більшовики звертали увагу на тих пат-
ріотичних українців, які після служби в армії йшли вчитися до
вищих навчальних закладів. Такі були особливо небезпечними,
оскільки могли  очолити й планувати  збройні виступи. Одним
з таких був Юхим Заводнюк з Богданівки Бердичівської округи,
який після демобілізації навчався в Харківському інституті на-
родного господарства. Він вважав: "Національно-визвольна бо-
ротьба на україні не закінчена, а продовжується, але тільки
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пасивно. Її потрібно розгорнути в більш активну і тим набли-
зити кінець розв’язки" (там само. — С. 275).

А для того, щоб скинути радянську владу, він вважав: "Метод
повстання без допомоги із-зовні ні до чого не привів би тому,
що більшовики жорстоко розправилися із беззбройною масою
робітників і селян. усі, хто ненавидить більшовиків і хоче
їхньої загибелі, мають влаштовуватися на відповідальні посади;
бути в курсі політики й створювати комітети з чи бойові орга-
нізації, які із звільненням україни від більшовиків іноземними
військами, одразу ж візьмуться за створення влади на місцях"
(там само. — С. 275).

Звичайно, особливо непокоїло російських більшовиків укра-
їнське національне відродження, яке з весни 1917 року захопило
і  всі регіони компактного заселення нашого народу поза межами
власне україни. коли йдеться про кубань, скажімо, то там такі
постаті українського національного відродження, як Микола
Міхновський, продовжували боротися за краще майбутнє рід-
ного народу. Той, кого з початку ХХ ст. називали батьком укра-
їнського   націоналізму, вчителюючи до 1924 року в станиці
Полтавській, "чулим  і одночасно твердим, переконливим і од-
ночасно наказуючим  голосом закликав… студентів віддати всі
сили ідеї національного відродження… Затаївши віддих, з на-
пруженою увагою слухали студенти ці віщі слова, які падали,
немов життєдайна волога, на засохлий родючий грунт".

і завдяки саме таким сподвижникам уже з початку 20-х
років, коли на кубані після руйнівної війни і голоду почало від-
новлюватися мирне життя, місцева  українська громадськість
стала активно шукати шляхи відродження рідної культури,
можливості звертатися до земляків своїм словом. у жовтні
1921 року в станиці Старокорсунській кубанського округу
група молоді почала видавати на друкарській машинці украї-
номовний журнал "Зоря", надрукований на машинці. у процес
відродження включилося нове покоління літературо- знавців,
поетів, та прозаїків-початківців: Ю. Литовченко та     М. Щер-
бина з Старокорсунської, О. кирій, В. чередниченко з красно-
дара,  к. кравченко з станиці Старомар’ївської та інші.
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Але зрозумівши, що українізація набуває дедалі більш сти-
хійного розвитку, більшовики вирішують узяти цей процес до
своїх рук, аби зовсім не втратити контроль над ним. Весною
1925 року в краснодарі відбулася перша крайова українська
партійна нарада, яка по суті поклала початок  організованої ро-
боти серед українського населення Північного кавказу, насам-
перед на кубані. Тоді ж було порушено питання про те, аби
безплатний додаток "Советский станичник" до кубанської га-
зети "красное знамя" перетворити в український часопис.
крайком ВкП(б), з огляду на рішення української партійної на-
ради, підтримав пропозицію. і з серпня 1925 року "Советский
станичник" почав поволі українізуватися. 

Північнокавказький крайком більшовицької партії змуше-
ний був у листопаді 1926 року ухвалити спеціальну постанову
в справі українізації: "Визнати за потрібне скласти комісію для
вивчення справи з переведенням діловодства радапарату на
українську мову. Доручити крайбюро українських партсекцій
організувати в ростові українську газету для обслуговування
всіх округ краю. Там, де переважає українське населення, вести
роботу серед кСМ, безпартійної молоді і жінок переважно
їхньою рідною мовою. Вжити заходів до українізації піонерро-
боти. Зав. хат. читальнями в станицях, де більшість населення
становлять українці, повинні використовувати українську
мову. В округах і районах треба зробити перехід до викладання
в школах рідною українською мовою населення, школи украї-
нізувати тоді, коли є на те згода батьків учнів".

і з 1926 року таке періодичне видання — "червона газета" —
побачив світ. Починала газета з одного працівника і 35 примір-
ників платного тиражу. через рік вона, будучи на той час пер-
шою і єдиною українською газетою в рСФрр, вже мала сталий
редакційний апарат і понад 200 сільських кореспондентів. Вона
й виховала свого читача, здобувши авторитет і повагу серед ши-
роких українських мас Північного кавказу, котрі до цього не
мали можливості знайомитися з рідним друкованим словом.

усе це впливало на самостійність кубанських українців, спо-
нукало їх до тісного зв’язку з батьківською землею через  при-
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єднання у формі автономії. Мовляв, "чого нам під Москвою пе-
ребувати? Взяли б і приєдналися до україни. Тут же зовсім бли-
зенько: Озівське море —  і україна. Волимо під україну, але з
однією умовою, аби кубань не обернулася в звичайну округу. Ну,
коли хочете, на засадах федерації, навіть, правильніше, конфеде-
рації, на це свідоме козацтво піде"  (Вісті. — 1927.  — 3 травня).

За даними кубанського окружного відділу народної освіти, в
1925 році україномовного населення   тут    налічувалося 900  тисяч
чоловік. Серед жителів краснодара 50 тисяч — (третина)  — роз-
мовляли українською. Відповідною була кількість українських
шкіл I ступеня — 150, з 14 тисячами учнів і 320 вчителями.

Але, з усього видно, надзвичайно великий вплив на розвиток
українізації на кубані зробила учительська конференція
Слов’янського, Поповичівського і Темрюцького районів, яка
відбулася 9—12 січня 1926 року. Її резолюції "українізація на
кубані, "Про  роботу хати-читальні ст. Полтавської", "Про ро-
боту дослідно-показової школи куб. укр. Педтехнікуму за 1-й
триместр" і "Про роботу українських секцій педколективів"
знайшли схвалення в регіоні,  в перекладі на російську були
опубліковані московським журналом.

Ці документи, звичайно, не залишилися і поза увагою міс-
цевих комуністів-українців. Проте готовність багатьох з них
підтримати процес рідної   духовності остуджували з Москви.
Зокрема, тодішній нарком освіти рСФрр Анатолій Луначарсь-
кий заявив на зібранні працівників місцевої школи в красно-
дарі: "українізація лякає деяких учителів тим, що російська
школа буде українізована, і, таким чином, російська мова займе
становище мови, що зникає на кубані. Ці побоювання зовсім
безпідставні. Якщо на україні проведено грунтовно україніза-
цію, то це там узгоджується цілком з місцевим побутом. Тут
же, на кубані, цього робити не можна".

Справді, багатьох місцевих учителів, які не сприймали украї-
нізації, лякало те, що рік у рік на кубані зростала кількість
українських шкіл. Так, у 1924—1925 навчальному році їх на-
лічувалося 147, 1925—1926 —150, 1926—1927 — 219.

Заспокоюючи ревнителів "общепонятного", Луначарський
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рекомендував уживати в школі  замість української "кубан-
ську". Зрештою, він заспокоїв присутніх тим,  що в майбутньо-
му можна буде перевести навчання на російську.

Місцевій владі інколи доводилося переживати справжні по-
трясіння, в тому числі від хорових колективів, які виконували
українські пісні, і, як висловлювалося місцеве чиновництво,
"жили переважно старим і "малоросійським" репертуаром".
Так, запрошений   у березні 1926 року до краснодара — висту-
пити на II з’їзді рад кубані — хор станиці Сергіївської прикра-
сив свій концерт піснею "Ще не вмерла україна".

Тобто плани українізації попри всілякі труднощі все-таки
залишалися райдужними. Але це було тільки до середини
грудня 1932 року. Вміло підкинута Сталіну теза про україніза-
цію як головну причину невиконання планів хібозаготівель в
уСрр і на Північному кавказі різко змінила його ставлення до
цієї проблеми. Відтак його попередні висновки про роль ро-
сіян як панівної нації над поневоленими ("Це була звіряча,
вовча політика"  — Сталін й. Марксизм і національно-колоні-
альне питання. — к., 1940. — С. 210) мусять поступитися зов-
сім протилежним. 

Але до цього Сталін прийшов, з усього видно, ще раніше. Так,
виступаючи 12 лютого 1929 року перед українськими літерато-
рами в Москві, він сказав: "конечно, неправильно, когда говорят,
что на украине литература должна быть чисто крестьянская. Не-
правильно это. Совершенно правильно то, что раньше рабочие
на украине были русские, а теперь  — украинцы. Состав рабочего
класса, конечно, будет меняться и будет пополняться выходцами
из окружающих деревень. Это общий закон национального раз-
вития во всем мире. если вы возьмете венгерские города лет 40
тому назад, они были немецкими, а теперь стали венгерскими.
Возьмите латышские города ― они раньше были эстонскими, те-
перь стали латышскими. Состав рабочего класса должен попол-
няться из окружающих деревень. За волосы нельзя вытаскивать
национальности, это трудно и может вызвать отпор со стороны
русских элементов и дать некоторый повод русским шовинистам;
но, если взять естественный процесс, ― не отставать от этого
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процесса,  — национализация пролетариата должна быть и шаг
за шагом должна идти. Это общий закон, и смычка националь-
ная, смычка между городом и деревней пойдет.

украинские рабочие в качестве героев произведений будут
выступать, их много теперь. Даже коренные русские рабочие,
которые отмахивались раньше и не хотели изучать украинского
языка, ― я знаю много таких, которые жаловались мне: "Не могу,
тов. Сталин, изучать украинский язык, язык не поворачивается", ―
теперь по-иному говорят, научились украинскому языку. Я уже
не говорю о новых рабочих, за счет которых будет пополняться
состав рабочего класса. у вас сложилась такая литература, как
здесь, у русских. Там будут изображены и рабочие, и крестьяне,
и буржуазия, отрицательно или положительно, ― все зависит
от вкуса. Они будут изображено  так же, как и в других совет-
ских странах. И разговоры насчет того, что у вас только кресть-
янская литература должна быть в смысле героев, они скрывают
некоторый шовинизм насчет того, что, мол, плохо дело пошло;
даже работники украины как бы затормозили это дело и счи-
тают, что литература для рабочих должна быть русская, а для
крестьян ― украинская. Это сознательная или бессознательная
махинация у людей, которые не хотят понять того, что рабочий
класс все время будет пополняться выходцами из окружающих
деревень. Вот вам вопрос о перспективах.

Значит, о судьбах национальных культур в эпоху перехода к
социализму, в эпоху диктатуры пролетариата, и о характере
украинской литературы я сказал…" (Вождь и культура. Пере-
писка И. Сталина с деятелями литературы и искусства.
1924―1952. 1953―1956. ― М.: человек, 2008. ― С. 36, 37). 

Але в грудні 1930 року він висловився за перегляд більшо-
вицьких поглядів на російське питання, сформулювавши в листі
до Дем’яна Бєдного тезу про заміну виразу "пролетаріат" на ро-
сійських робітників, які, мовляв, здійснивши Жовтневу рево-
люцію, звичайно ж, не перестали бути росіянами" (Сталін й.
Твори. — Т. 13. — С. 27).

При цьому Сталін цитував Леніна: "інтерес (не по-холопськи
сприйнятої) національної гордості великоросів збігається з со-

74



ціалістичним інтересом великоруських (і всіх інших) пролета-
рів" (Ленін В. Твори. — к., 1953. — Т. 21. — С. 87).

Можна погодитися, що "критика Дем’яна Бєдного за його ан-
тиросійські настрої, відверта апеляція до національної само-
свідомості російських робітників і загравання з національною
гордістю великоросів були продиктовані необхідністю психо-
логічної мобілізації суспільства на виконання прийдешніх
п’ятирічок" (Белоглазова С. культура Дальнего Востока россии
в условиях общественных трансформаций 20—30-х годов ХХ в.
Очерки истории. — Владивосток, 2001. — С. 39, 40).

Однак викликалося це, на нашу думку, не тільки тим, що "ро-
сіяни, які складали більшість населення країни, в силу свого іс-
торичного розвитку в більшій мірі, ніж інші народи СрСр, були
відшліфовані індустріальною культурою й виявилися краще
пристосованими до праці з технікою" (там само. — С. 40).

На наш погляд, на міський пролетаріат росії, в першу чергу,
Сталін міг покластися. Але не на кадровий потенціал пролета-
ріату національних окраїн, насамперед українців — ніколи.
Тимчасом міський пролетаріат уСрр з початком коренізації все
більше усвідомлював себе українським. Згідно з даними пере-
пису 1923 року, в Бахмуті, наприклад, тодішній столиці Дон-
басу, нараховувалося: українців — 12.009, росіян і білорусів  —
8.209. Більшість українців була і в залізничному селищі Бах-
мутської округи –– відповідно 5.747 і 1.703. В цілому в усіх фаб-
рично-заводських селищах Бахмутського округу українці
значно переважали росіян і білорусів —  15.157 і 10.843. Така ж
картина спостерігалася і в населених пунктах рудників і шахт
цієї округи — 22.073 і 15.979 (Итоги сплошной подворной пе-
реписи Донецкой губернии (январь—февраль 1923 г.). — Харь-
ков, 1923. — Т. 2. — С. 100—103).

Щодо інших тодішніх найбільших міст округу, то кількість
українців і росіян з білорусами була такою: горлівка — 2.064 і
2.782, гришине — 2.271 і 2.863, Дебальцеве — 4.027 і  793, Єнакіє-
ве — 1.853 і 9.044, костянтинівка — 1.526 і 1.603,  Лисичанськ —
1.847 і 1.879, Луганськ  — 13.330 і 19.920, Алчевськ — 2.711 і
5.540, краснодон — 1.749 і 1.901, красний Луч — 1.164 і 1.177,
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залізничні селища Луганського округу — 1.658 і 912, фабрично-
заводські  селища Луганського округу — 2.654 і 3.036, населені
пункти рудників і шахт Луганського округу — 23.844 і 30.414,
Микитівка — 1.272 і 758, Попасна — 3.944 і  1.034, Слов’янськ —
14.814 і 2.880, Новослов’янське  — 6.402 і 557, Маріуполь —
7.271 і 10.102 , селища маріупольських літерних заводів — 2.508
і 4.700, селище морського порту  — 2.542 і 2.033, залізничне се-
лище Маріуполя — 475 і 177 (там само. — С. 102—105).

Відбувалася зміна в національному самовизначенні  в техні-
кумах і вишах. Скажімо, серед 80 учнів Лисичанського техні-
куму в 1924—1925 навчальному році було 58 українців. і хоч
керівництво, технічний персонал і абсолютна більшість викла-
дачів — росіяни (українців тільки троє), багато студентів цього
навчального закладу, ще предки яких були переписані на ро-
сійський лад, у 1925 році заявили про своє українство: Дмитро
Сергеєв, григорій Слєпцов, іван Трунов, Василь калінін, Яків
Орлов, іван Семенов, Петро Федоров, Михайло череватов, гри-
горій Васильєв, костянтин глєбин, іван Жиров, Дмитро Жуков,
Федір Жуков, Леонід Зотов, Сергій козаков, Михайло коліков,
григорій Лагунов, іван Никифоров, Леонід Поляков, Євген Пи-
воваров, Пилип Сазонов, Панас Стариков, іван Свердлов, гри-
горій черепащев, Матвій Желтухин, Віталій Єпіфанцев, Воло-
димир кащеєв, Михайло Лагунов, григорій Обрезанов, іван
котов, костянтин Єпіфанцев, григорій Фадеєв (ЦДАВОВу:  Ф.
166. — Оп. 5. — Спр. 69. — Арк. 458—464).

Цілком можливо, що Сталіна особливо занепокоїло те, що
відчутного впливу українізації на Північному кавказі зазна-
вали робітничі маси. А він же ще з часів першої російської де-
мократичної революції взяв собі в голову, що "хвиля націо-
налізму все сильніше насувалась, загрожуючи захопити робіт-
ничі маси… і чим сильніше насувалася хвиля націоналізму,
тим гучніше повинен був лунати голос соціал-демократії за
братерство і єдність пролетарів усіх національностей росії. При
цьому особлива стійкість вимагалася від окраїнних соціал-де-
мократів, які безпосередньо стикаються з націоналістичним
рухом" (Сталін й. Твори. к., 1947. — Т. 2. — С. 285).

76



Що ж виявилося на практиці? Вже перші опитування в міс-
тах кубансько-чорноморської області щодо національної при-
належності, проведені після оголошення в 1923 році курсу на
коренізацію, засвідчили про бажання більшості тамтешніх го-
родян повернутися до українства. Так, у порівнянні до 1920
року, кількість українців у краснодарі зросла з 17.261 до 48.037
( в обох випадках їх була переважна більшість над росіянами),
Новоросійську — з 127 до 10.275, Єйську — з 32 до 12.431, Тем-
рюку — з 46 до 7.314, Анапі — з 1.649 до 5.054, Туапсе — з 17 до
820, Армавірі — з 363 до 12.318, кропоткіні — з 154 до 10.287,
станиці Тихорєцькій — з 8 до 4.805 осіб (Макаренко П. З життя
на кубані під комуністичною владою (1920—1926). — Прага,
1927. — С. 92).

і якщо в Москві й Ленінграді українські колонії складалися
в основному зі студентів, червоноармійців і почасти службов-
ців, відтак "пролетарське ядро дуже слабе в них", то на Північ-
ному кавказі ситуація була іншою: скажімо, в ростові-на-Дону
основою громади був український пролетаріат. Тут стихійно
виникли українські секції при клубах шкіряників, комуналь-
ників і працівників ленінських майстерень.На черзі було ство-
рення подібної секції при клубі тютюнової фабрики. Саме
робітники з передмість заповнювали театри, коли в них стави-
лися українські вистави. 

коли в ростові гастролював український драматичний театр,
який ставив п’єсу Марка кропивницького "Доки сонце зійде —
роса очі виїсть" та інший класичний репертуар, то "глядачі пе-
реважно були робітники, що йшли до театру з передмість".
урочисто відзначали ростовські робітники роковини Шев-
ченка. Так, 1927 року на цьому святі пролетаріат ростова мав
зустріч з хоровою капелою місцевого музичного технікуму, яка
виконала такі твори на слова Шевченка, як "Заповіт", "Б’ють по-
роги", "гукнемо з гаківниць", а також "Запорозький марш"
(Вісти (Харків). — 1927. — 1 квітня).

Тобто, резюмував автор статті "український ростов",   "для
вдумливого спостерігача стає ясним, що на Північному кав-
казі українське питання є питанням не тільки специфічно сіль-
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ським, а актуальним і для міста. Бо українці — робітники не
тільки в ростові, а й у Таганрозі, в Армавирі, в краснодарі, в
Новоросійську (тут більша половина робітників українців), і
всі вони тягнуться самотужки до українського радянського
слова й культури…" (Вісті ВуЦВк. — 1927. — 27 квітня). 

усе це відбувалося стихійно, творилося самими масами,
більшовицька влада спочатку не звертала особливої уваги на
це, дивлячись крізь пальці: хай, мовляв, "хахли" балуються
своєю рідною мовою й культурою" (Вісті ВуЦВк. — 1927. — 27
квітня). 

Вона вважала, що справу цілеспрямованої політики щодо об-
русіння українців Північного кавказу вже зроблено, оскільки
більшість з них прийняла за рідну мову саме російську. Зо-
крема, про це свідчили матеріали перепису 1926 року, який по-
казав у вказаному регіоні різке перевищення частки місцевого
населення, яке визнало своєю рідною російську мову: 

Округи % росіян   % осіб з           % українців    % осіб з укр. 
рос. мовою мовою

Сунженський 89,4 96,9 7,2 0,2
Шахтинський 85,4 91,2 13,1 7,6
Майкопський 64,4 83,7 28,6 10,6
Ставропольский 62,4 84,9 33,8 11,7
Армавірський 59,5 86,0 32,9 8,0
Терський 58,4 75,2 30,2 14,8
Сальський 52,3 61,2 43,9 35,5
Донський 45,9 71,2 44,0 22,6
Донецький 42,5 46,0 55,1 51,6
кубанський 33,4 47,1 61,5 49,0
чорноморський   33,0 55,0 35,7 17,4

(Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. краткие
сводки. Народность и родной язык населения СССр. ― М.: Из-
дание ЦСу СССр, 1928. ― Выпуск IV. ― С. V).

Як видно з наведеної  таблиці, тільки в двох округах ― До-
нецькому й кубанському  ― російська мова поступалася своєю
абсолютною перевагою іншим, причому в Донецькому ― укра-
їнській (там само.  — С. VI).
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Прискорений процес зросійщення українства відбувався і в
інших регіонах його розселення. Скажімо, в Середньому По-
волжі 22,2 відсотка українців уже назвали російську рідною
мовою. Це сталося тому, що ще з дореволюційних часів шкіль-
на освіта поволзьких українців базувалася на російській мові.
Відтак ставало зрозумілим, що ця група в майбутньому змі-
нить і свій етнос (Федорова Н. Сельское население Среднего
Поволжья накануне коллективизации. ― Издательство казан-
ского университета, 1990.  — С. 60).  

Сприятливою для обрусіння складалася ситуація і власне в
уСрр. і хоч на її території росіяни складали більш-менш значну
частку  лише в окраїнних  — північно-східних і південних окру-
гах, однак тут відсоток тих українців, хто прийняв російську
за рідну, був значним: в Луганському  ― 42,3 % росіян за на-
родністю і 57,4 % осіб з російською мовою, Сталінському  ―
відповідно 34,2 і 46,3 %, Мелітопольському ― 25,0 і 32,6 %, в
Харківському  ― 22,5 і 31 %, Маріупільському ― 18,5 і 34,4 %.

Звертав на себе увагу  найпівнічніший округ уСрр  — глу-
хівський, в якому російського населення за національністю
враховано 23,6 %, а тих, хто заявив про російську як рідну мо-
ву ― 62,9 %, відповідно відносна кількість українців й осіб з укра-
їнською мовою виражалася такими цифрами ― 74,5 і 35,8 %.

Найсильніше обрусіння українців проявилося в сусідній
Брянській губернії, де на 131,8 тис. українців колишнього Ста-
родубського козацького полку, врахованих переписом, припа-
дало осіб з українською  мовою тільки 8,6 тисячі (там само. ―
С. VI).

Загальна кількість українців за національністю, зареєстрова-
них переписом 1926 року по Союзу рСр, становила 31.194,8 тиссчі,
а осіб з  українською рідною мовою ― 27.572,3 тисячі. З цієї кіль-
кості (за національністю) основна  маса в 23.218,9 тисячі (74,4 %)
були зареєстровані на території української Срр. Таким чином,
кількість українців, які мешкали поза межами республіки, ви-
значалася в 7.975,9 тисячі осіб (25,6 %) (там само. ― С. VI).

Найбільша частка їх розміщувалася в межах Європейської
частини  рСФрр, зокрема: 
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рАйОНИ українців (тис.)
Північно-кавказький 3.106,9
Центрально-чорноземний 1.651,8
Нижньо-Волзький 440,2
Середньо-Волзький 202,9
Західний 134,2
Башкирський 80,0
кримський 77,4
уральський 47,6
Центрально-Промисловий 41,3
Ленінградсько-карельський 15,6
Дагестанський 4,1
Північний 0,7
В’ятський 0,6

разом  5.803,3
Найкомпактніше українці осіли у Воронезькій (1.078,6 тис.),

курській (554,7), Саратовській (202,3), Сталінградській (140,9),
Брянській (131,8), Оренбурзькой (108,9), Самарській (80,0) і в
республіці  Німців Поволжя (68,6). 

Що стосується азіатської частини СрСр, то тут українці на
вказану дату найбільш поширилися в трьох колонізаційних
районах: казахській АССр (860,8 тис.), Сибірському (827,5) й
Далекосхідному краї (315,2) (там само. ― С. VII).

Невеликі анклави українства залишалися на той час і в кир-
гизстані (64.128, з яких рідну мову визнавали 59.522), узбекі-
стані (25.804 і 11.822), Туркменістані (6.781 і 3.893) и
Таджикистане (1.090 і 920) (там само. ― С. 83, 84, 129―131).

Невеликі громади українців нараховувалося тоді в Закав-
каззі: в грузії ― відповідно 14.356 і 6.633, Азербайджані ―
18.241 і 6.955, Вірменії ― 2.826 і 1.606 (там само. ― С. 124  —
128).

Звичайно, той, хто пильно стежив за розвитком українсь-
кого відродження поза межами уСрр,  а таким "вдумливим спо-
стерігачем", безумовно, був насамперед Сталін, не міг пропус-
тити заголовок  "український ростов", а також рекомендації,
які давав автор статті П. Лісовий: "українська секція крайкому
ВкП(б) мусить поставити питання про українську школу для
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робітників, про об’єднаний клуб український, або бодай про
систематичну роботу в українських секціях, відкрити хоч не-
величкий український книжковий кіоск…" (Вісті ВуЦВк. —
1927. — 27 квітня).

А понад усе — допомога  з україни: "якщо гора не йде до Ма-
гомета, то Магомет має йти до гори. іншими словами, ініціативу
в цьому мусить взяти рад. україна" (Вісті ВуЦВк. — 1927. — 27
квітня). 

Тимчасом український ростов дедалі міцнішав, охоплював
усе нові маси місцевого пролетаріату. На початок 1928 року ро-
бітників-українців у цьому місті вже нараховувалося понад 40
тисяч, що на пропозицію української секції Донського комі-
тету ВкП(б) об’єдналися навколо окремої культосвітньої секції,
до складу якої увійшло 40 представників від найбільших заво-
дів, фабрик та установ міста. Серед своїх першочергових пла-
нів — організація окремого українського робітничого клубу,

бібліотеки й читальні при ньому, частіше видання україномов-
ної "червоної газети", взяття шефства над низкою українських
районів навколо ростова. усе це мало вивести українську ро-
боту з "рямців примітивного аматорства і "малоросійщини" і
охопити найширші кола українського робітництва" (Вісті
ВуЦВк. — 1928. — 5 лютого). 

Але Сталін знав з власного досвіду, що таке український
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робітничий рух за межами україни. Скажімо, йому було ві-
домо, яку грізну силу становили українські робітники Путі-
ловського заводу в Петрограді в 1917 році. Тоді вони вима-
гали: "В інтересах розвитку класової боротьби і продукцій-
них сил на україні добиватися національно-територіальної
автономії україни з гарантією громадських і національних
прав иньших народів, що живуть на українській землі; при-
вітати українську Центральну раду в київі, яка заводить ав-
тономію на україні; вітати Центральний комітет у.С.Д.р.
Партії як провідника українського пролетаріату в його бо-
ротьбі за соціалістичне визволення…" (робітнича газета
(київ). — 1917. — 23 квітня).*

Організація українського робітництва мала бути справою
винятково української соціал-демократії, тобто, єдиним пред-
ставником українського пролетаріату мала бути тільки укра-
їнська соціал-демократія. Злука з рСДрП визнавалася Петлю-
рою та його однодумцями М. Поршем, В. Винниченком, П. По-
нятенком, Василем Мазуренком, В. Баланіним, М. Сахаровим
за умови погодження останньою і на автономію україни, на-
ціонально-організаційного принципу окремих соціал-демо-
кратичних партій та перебудови спільної партії на федератив-
них началах. Закордонці (Меленевський, П. канівець, М. Тка-
ченко, М. коренецький, О. Скоропис-йолтуховський, Віктор
Мазуренко, Є. голіцинський і к. голіцинська) пропонували спо-
лучення з російськими меншовицькими соціал-демократами,
погоджуючись і на втрату власної організаційної самостійності.
Зрозуміло, що такий підхід виключав розв’язання партією на-
ціонального питання, обмежуючись крайовою самоуправою
(ЦДАВОВу: Ф. 3807. ― Оп. 1. ― Спр. 10. ― Арк. 23).

через десять років це національне самоусвідомлення укра-
їнського робітництва вже проявилося на теренах україни. Так,
______________________

* А підвалини такої позиції закладалися раніше, коли національна лінія
швидко захопила в більшій чи меншій мірі всі комітети революційної укра-
їнської партії ще з початку ХХ століття, особливо з приїздом Симона Петлюри
і Прокопа Понятенка до Львова, коли було вирішено скликати на різдвяні свята
1905 року з’їзд (ЦДАВОВу: Ф. 3807. ― Оп. 1. ― Спр. 10. ― Арк. 21).
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у листівці, знайденій біля рудника імені комінтерна в Ніко-
польському районі Дніпропетровської області в січні 1927
року, був заклик до робітників: "Вимагайте національного від-
ділення україни від росії" (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ― Спр.
2523. ― Арк. 6 зв., 7). 

Тож, мабуть, особливо насторожили Сталіна заплановані
місцевкомом українських письменників у квітні 1928 року екс-
курсії до сусідніх регіонів. Якщо йому лягло на стіл зведення
чекістів про це, то він не міг не звернути увагу на таке пові-
домлення про зізнання одного з літераторів: "українські пись-
менники повинні протягом року створити блок національних
культур проти російської культури. Необхідно ізолювати ро-
сійську культуру й замінити її вплив у грузії, Білорусії і на Пів-
нічному кавказі українською. Літературний блок національ-
ностей буде першим кроком до політичного блоку, в якому
україна стане вождем дрібних національностей проти росії. 

Поки що конкретним завданням даної літературної екскур-
сії буде створення Білорусько-українського літературного
союзу , пропаганда української літератури в Білорусії.

Оскільки українська література несе надзвичайно вираже-
ний самостійний характер, то одночасно з коцюбинським,
Хвилевим і гулак-Артемовським в Білорусію буде занесено
ідею самостійності україни і політичного впливу україни на
сході Європи.

Після екскурсії до Білорусії відбудуться екскурсії до грузії та
інш. нац. республік. 

Особливо пильну увагу буде приділено кубані. участь ку-
лика (одного з пробільшовицьких письменників, єврея за на-
ціональністю. — В. С.) дає підставу сподіватися, що ці екскурсії
не будуть розгадані владою" (там само. — С. 339).

Такі сподівання виявилися наївними. Бо українські пись-
менники були раптом навесні 1929 року запрошені до Москви,
де мали зустріч зі Сталіним.

Цілком  можливо, що Москва врахувала репліку Зінов’єва,
який на засіданні президії Цкк ВПк(б) у червні 1927 року, де
розглядалася справа його  фракційної діяльності, заявив: "На
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україні проводять таку українізацію, яка явно протирічить
нашій національній політиці, б’є по нашій лінії в цьому пи-
танні, допомагає петлюрівщині, а справжньому шовінізмові
відсічі немає" (Вісті ВуЦВк. — 1930. — 17 червня).

Не забули, звичайно, московські функціонери і про   ті дома-
гання, які висував Микола Скрипник:  "1. Щоби до конституції
уСрр була додана стаття про територію уСрр, тому що в консти-
туції україна не мала власної території, а належала до СрСр.

2. Щоби прилучити  до української території: Вороніжську,
курську, чорноморську, Озівську, кубанську області і підпо-
рядкувати ці землі урядові урСр.

3. Щоби українським колоніям в рСФрр та в інших  ра-
дянських республіках надати національно-політичну автоно-
мію" (ЦДАВОВу: Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 197. — Арк. 56).

А Сталін уважав національну автономію небезпечною для ро-
бітничого  класу, заявляючи ще 1913 року, що "вона підготовляє
грунт не тільки для відособлення націй, але й для роздроблення
єдиного робітничого руху" (Сталін й. Твори. — Т.   2. — С. 324). 

і раптом робітники харківських заводів  — паровозобудів-
ного, державного електричного і "Серп і молот" ― 26 лютого
1931 року підписуються під листом групи делегатів Хііі Все-
українського з’їзду рад, де ще більш рішуче було поставлено
питання про права українства. Зокрема, вони вимагали відпо-
віді від уряду уСрр щодо його позиції в питанні про укра-
їнську радянську державність. чи буде уСрр і далі (в
перехідному періоді) розвиватися в напрямку економічної, по-
літичної і культурної консолідації її в державу орган диктатури
пролетаріату україни, чи навпаки, вже нині відбувається запе-
речення цієї державності? (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ― Спр.
4171. ― Арк. 10).

Підписантів також цікавило чи обмежиться уряд і партія
тим, що створили в перші роки революції школу червоних
старшин і кілька українських червоних дивізій, чи дійде до по-
вної організації червоної армії у всеукраїнському масштабі? 

Однак найбільше обурювало авторів листа те, що робітники
Німеччини, Франції, Англії і колоніальних країн Сходу майже
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нічого не знають про уСрр, мало знають про СрСр, а більш усьо-
го говорять про росію. 

крім того, ставилися питання про причини ліквідації нар-
коматів земельних справ союзних республік, переїзд основних
виробничих трестів до Москви, повної концентрації в апара-
тах союзних наркоматів управління промисловістю, науково-
дослідними і навчальними закладами. Окремим пунктом
висувалася вимога визначення бюджетних прав союзних рес-
публік. При цьому зазначалося: чому Московський округ з 5
мільйонами населення і республіка з 30 мільйонами мають од-
наковий бюджет? А також додавалося: що ж це за рівноправність
союзних республік, коли уСрр, БСрр і Закавказька СФрр мають
по 5 представників у раді національностей, а рСФрр  ― 30?

Важливим питанням в даному листі поставала національна
політика. чому в неї, мовляв, не вкладається поняття держав-
ності, а розмінюються на ліберальні поняття цієї політики, го-
вориться про мову, культуру, а щоб заповнити національну
політику державним змістом, у повному його обсязі, цього
немає. Нацменшинам проповідуються безкінечні питання рід-
ної школи, рідної мови  — як це наївно і по-культурницькому.
А от щоб захопити їх конкретними перспективами будівництва
української радянської державності, де б відображалося бла-
гополуччя нацменшин і забезпечувався їхній життєвий інте-
рес, цього абсолютно не робиться, і нацменшини не те що
стають захисниками, будівничими і рівноправними громадя-
нами цієї держави, а стають якимось сектами, живучи лише
своєю мовою, наданою звище…" (там само. — Арк. 16). 

Бо вже, особливо акцентувалося в листі, "знищений квіт на-
шого робітника і селянина, незаможника і середняка. Босі, го-
лодні,  принижені, придушені, загнані, пограбовані, гірше, ніж
грабував царський уряд у сто разів, гірше, ніж грабує найбільш
жадібна капіталістична країна свої колонії. Ми відбудовуємо
зараз російське господарство" (там само. ― Арк. 18).

Зазначаючи про те, що в росії будуються промислові гіганти
за рахунок мускулів українських робітників, автори листа на-
голошували, що "з такою експлуатацією робітничий клас
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україни і бідняцько-середняцькі прошарки села довго мири-
тися не будуть". Тим паче, що з україни більше всього взято по-
зики і менше всього тут побудовано. Відтак "уряду давно пора
взятися за побудову української радянської державності. Треба
негайно взятися за організацію господарства в республікансь-
кому масштабі, погоджуючи лише свої плани із союзним уря-
дом, а управління й організацію господарства взяти в свої
руки" (там само. ― Арк. 18, 19).

Згадавши про необхідність висувати на керівні посади кадри
з місцевого населення, бо не приведе до добра постійний при-
тік росіян керувати українцями, у цитованому листі ще раз на-
голошувалося: "Треба будувати українську радянську держав-
ність, оскільки вже давно пора. Населення виросло, воно вже
мало говорить про поламаний тин чи про відібрану квартиру,
воно говорить про "ДерЖАВу". українську радянську дер-
жавність треба будувати, оскільки вона лише тільки розпочата,
а в нас і донині балакають тільки про мову, культуру, хоча, зви-
чайно, і це елементи державності.

російський шовінізм треба так скрутити, щоб йому нічим
було дихати, а з українським ми також справимося, будемо
лише менше балакати про те, кого і з якого боку бити; фраза
завжди залишається фразою, а практичної боротьби не здій-
снюється. Ми вимагаємо точних відповідей на поставлені пи-
тання" (там само. ― Арк. 19).

До речі, одне з питань вимагало відповісти: чому "такий важ-
ливий орган дикатури пролетаріату нашої республіки, як ДПу,
переважна більшість його апарату й особового складу військ
сформовані з елементів ні соціально, ні національно не пов»яза-
них з українською радянською дійсністю. Це в більшості вихідці
з родин єврейських торговців і декласованого російського, ви-
падкового для україни елементу, пролізлого туди різними шля-
хами й способами. Справжніх робітників і селян-бідняків
україни там немає, а це не може відбиватися на роботі органу,
який стоїть на сторожі диктатури пролетаріату на україні, а
також не впливати на політику в державному масштабі уСрр.

чому там не звертають увагу на українізацію, навіть не ра-
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хують її за справжню політику партії й уряду, нібито вони "дер-
жава в державі".

Ми вважаємо, що необхідно переглянути ці "кадри" й попов-
нити органи ДПу дійсно класово-витриманими, бездоганними
працівниками, відданими справі пролетарської революції бід-
няками й селянами, створивши з них основне ядро. Необхідно
забезпечити відповідне керівництво цим органом з боку укра-
їнського уряду й партії, підпорядкувавши його роботу контролю
не тільки союзного ОДПу й інших союзних органів влади, але й
уряду уСрр і кП (б) у, щоб уникнути цілком можливих при та-
кому складі апарату перегибів" (там само. ― Арк. 20).

Наприкінці цього звернення наголошувалося: "Ще раз ка-
жемо і вимагаємо від уряду  й партії ЗДОрОВОЇ ПОЛіТИкИ В
СПрАВі ПОБуДОВИ укрАЇНСЬкОЇ рАДЯНСЬкОЇ ДерЖА-
ВИ, ЇЇ гОСПОДАрСТВА, куЛЬТурИ ПОЛіТИкИ. Щоб уСрр
справді була суверенною республікою в Союзі радянських рес-
публік, а не виглядала як культурно-національна автономія,
проти якої має боротися кожний справжній, загарований біль-
шовик-ленінець" (там само. ― Арк. 21).
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Зрозуміло, що така постановка питання власне українсь-
кими робітниками йшла врозріз із більшовицькими планами
щодо їх використання як інструменту в утвердженні своєї ге-
гемонії. Адже ще 1913 року Сталін ставив завдання: "Згурту-
вання на місцях робітників усіх національностей росії в єдині
і цілісні колективи, згуртування таких колективів  в єдину пар-
тію — таке є завдання" (Сталін й. Твори. — Т. 2. — С. 356).

Саме завдяки об’єднаному на основі російської культури ро-
бітничому класові Сталін сподівався взяти від українського се-
лянства дешеве зерно на розбудову важкої індустрії, а тут,
виявляється, виникають окремі українські робітничі клуби! і
українці в них будуть відособлюватися від загальнопроле-
тарських завдань щодо виконання планів тих же хлібозаготі-
вель, навпаки стануть в обороні селян, оскільки з їхнього
середовища вони вийшли. Тобто, може повторитися крон-
штадт 1921 року, де саме вихідці з селянського середовища під-
няли повстання проти більшовицької влади, виступаючи в
обороні хліборобів!  Як і окремі секретарі райкомів партії
україни в 1932 році, що відмовляються організовувати актив
на нові походи за хліб, мотивуючи відсутність такого в селян.

у цей час посилюється також відтік з колгоспів. За даними
голови ДПу уСрр С. реденса, за першу декаду липня подали
заяви про вихід з колективного господарювання 13.743 хлібо-
роби в 73 районах республіки. А якщо додати й тих, хто відмо-
вився бути в колгоспі в червні 1932, то цифра таких сягала вже
27.798 осіб зі 154 районів (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.
5480. — Арк. 72, 73).

Ще більше Сталіна лякало те, що факти непокори українсь-
кого села більшовицькій владі у формі так званих волинок все
частіше переростали в організовані збройні виступи. Скажімо,
в ніч на 24 квітня 1932 року в Плисківському районі Вінниць-
кої області повстанці захопили владу в трьох селах, утримуючи
її протягом 15 годин (там само. — Спр. 5488. — Арк. 23). 

Сталін, очевидно, згадував і кронштадське повстання взимку
1921 року, яким керував українець С. Петриченко. Ось чому 11
серпня 1932 року він писав кагановичу: "Самое главное сейчас
украина. Дела на украине из рук вон плохи. Плохо по партийной
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линии. говорят, что в двух областях украины (кажется, в киев-
ской и Днепропетровской) около 50-ти райкомов высказались
против плана хлебозаготовок, признав его нереальным. В других
райкомах обстоит дело, как утверждают, не лучше. На что это по-
хоже? Это не партия, а парламент, карикатура на парламент. Вме-
сто того, чтобы руководить районами, косиор все время
лавировал между директивами Цк ВкП(б) и требованиями рай-
комов и вот — долавировался до ручки. Правильно говорил
Ленин, что человек, не имеющий мужества пойти в нужный мо-
мент против течения, — не может быть настоящим большевист-
ским руководителем. Плохо по линии советской. чубарь — не
руководитель. Плохо по линии гПу. реденсу не по плечу руково-
дить борьбой с контрреволюцией в такой большой и своеобраз-
ной республике, как украина.

если не возьмемся теперь же за выправление положения на
украине,  украину можем потерять. Имейте в виду, что Пилсуд-
ский не дремлет, и его агентура на украине во многом раз силь-
нее, чем думает реденс или косиор. Имейте в виду, что в
украинской компартии (500 тысяч членов, хе-хе) обретается не
мало (да, не мало!) гнилых элементов, сознательных и несозна-
тельных петлюровцев, наконец — прямых агентов Пилсудского.
как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть
фронт внутри (и вне) партии, против партии. Самое плохое это
то, что украинская верхушка не видит этих опасностей.

Так дальше продолжаться не может"* (Сталин и каганович.
Переписка 1931 — 1936 гг. — М., 2001. — С. 273, 274).

Подібне через рік проголошуватиме в звітній доповіді ХVіі
з’їздові партії в 1934 році сам Сталін: "На україні ще зовсім не-
давно ухил до українського націоналізму не становив головної
небезпеки, але коли перестали з ним боротися і дали йому роз-
ростися до того, що він зімкнувся з інтервенціоністами, цей ухил
став головною небезпекою. Питання про головну небезпеку в га-
лузі національного питання вирішується не пустопорожніми
формальними суперечками, а марксистським аналізом стану
справ у даний момент і вивченням тих помилок, які допущені в
цій галузі" (Сталін й. Твори. —  к., 1951. — Т. 13. — С. 357).

Тобто, боротьба з українським націоналізмом була для Ста-
89



ліна і його однодумців у кремлі головним, відтак вони пішли на
крайні заходи, влаштовуючи штучний голодомор для укра-
їнського селянства як основи матеріальної підтримки націо-
нально-визвольного руху нашого народу.

Подібне через рік проголошуватиме в звітній доповіді ХVіі з’їз-
дові  партії в 1934 році сам Сталін: "На україні ще зовсім недавно
ухил до українського націоналізму не становив головної небез-
пеки, але коли перестали з ним боротися і дали йому розростися
до того, що він зімкнувся з інтервенціоністами, цей ухил став го-
ловною небезпекою. Питання про головну небезпеку в галузі на-
ціонального питання вирішується не пустопорожніми фор-
мальними суперечками, а марксистським аналізом стану справ у
даний момент і вивченням тих помилок, які допущені в цій галузі"
(Сталін й. Твори. ― к., 1951. ― Т. 13. ― С. 357).**

Тобто, боротьба з українським націоналізмом була для Ста-
ліна і його однодумців у кремлі головним, відтак вони пішли на
крайні заходи, влаштовуючи штучний голодомор для укра-
їнського селянства як основи матеріальної підтримки націо-
нально-визвольного руху нашого народу.
_____________

* уже тоді в кремлі ситуацію з українізацією сприймали так, як це буде
проголошувати  на червневому пленумі Цк кП(б)у (1933 р.) його другий сек-
ретар Павло Постишев, котрий був водночас і секретарем Цк ВкП(б), вима-
гаючи від Миколи Скрипника розповісти "про те, як справа українізації
опинилася в руках різної наволочі петлюрівської, про те, як ці вороги з парт-
квитком і без нього ховалися за вашу широку спину члена політбюра Цк
кП(б)у, про те, як ви нерідко боронили ці чужі, ворожі нам елементи. Про це
треба говорити, це головне" (Літературна газета. — 1933. — 12 липня).

** Побоювання за україну виникало в кремлі й раніше. Так, 15 березня
1930 року політбюро Цк ВкП (б) ухвалило рішення "Про україну і Білору-
сію", в якому зазначалося, що на випадок серйозних куркульсько-селянсь-
ких виступів в правобережній україні й Білорусії, особливо з передба-
чуваним виселенням з прикордонних районів польсько-куркульських контр-
революційних і шпигунських елементів, польський уряд може піти на втру-
чання. Для запобігання цього ставилося завдання "операцию ареста и
виселения кулацко-польских контрреволюционных элементов подготовить
со всей тщательностью и провести в максимально короткий срок" и "опера-
цию выселения кулацко-польских элементов провести максимально орга-
низованно и без шума" (Лубянка. Сталин и Вчк―гПу―НкВД. ― Январь
1922―декабрь 1936. ― М., 2003. ― С. 236).

90



ОСЬ ЩО ТАке геНОЦИД укрАЇНСТВА

російські комуністи протягом усього часу свого володіння
україною намагалися не допустити поширення правди про пе-
ребіг і наслідки голодомору 1932—1933 років.  З огляду на мас-
штаби цих втрат, маємо говорити принаймні  про шість ознак
злочинних дій більшовицької влади під час голодомору 1932—
1933 років, що підпадають під конвенцію ООН щодо геноциду.

1. Вилучення продовольства   
усвідомивши ще в 1919 році, що долю російської радянської

республіки вирішує насамперед український хліб, більшовики
уже ніколи не відступали від цього переконання, розв’язуючи
проблеми своєї влади як всередині країни, так і на зовнішньо-
му відтинку саме через привласнення  найважливішої праці на-
шого селянина.  Скажімо, в загальносоюзному експорті в
1923—1924 господарському році частка українського хліба ста-
новила по 5 основних культурах 49, 4 відсотка, а щодо відван-
таження за кордон жита, то цей показник рівнявся 59, 5
відсотка від загальносоюзних експортних поставок. у наступні
роки хлібний потік з україни досягає десятків країн. Так, Ве-
лика Британія в 1924—1925 господарському році закупила
української пшениці 26.799 тонн, у 1925—1926 — 80.865, 1926—
1927 — 138.486, жита відповідно — 15.927, 39.578 і 85.872, яч-
меню — 27.242, 122.261 і 80.358, кукурудзи — 23.830, 28.369 і
56.241 тонну. Значні закупівлі українського збіжжя здійсню-
вали й інші європейські країни. Скажімо, Німеччина, італія,
Латвія,  голландія, Туреччина, багато нашого хліба йшло на
ринок гібралтара. 

у той же час український хліб, як і раніше, все в більших об-
сягах спрямовувався за межі україни для задоволення спо-
живчого попиту союзних республік.  Так, у 1926—1927 госпо-
дарському році з уСрр планувалося вивезти з цією метою 16,5
мільйона пудів пшениці, але вже з 1 липня по 20 листопада 1926
року фактично було відправлено 24 мільйони пудів цієї куль-
тури. А виходячи з того, що і в подальшому  українські хлібо-
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заготівельники змушені будуть брати діяльну участь у задово-
ленні попиту союзних республік... Наркомторгом СрСр намі-
чається збільшити план вивезення  пшениці з української
СрСр в союзні республіки з 16, 5 міл. до 32, 5 міл. пуд., тобто
збільшення на 16, 0 міл. пуд чи 100 %".

Така перевитрата української пшениці для задоволення
внутрішніх потреб СрСр створила реальну загрозу виконання
уСрр річного експортного плану. Аби не допустити його зриву
українська економічна нарада на чолі з Власом чубарем вва-
жала за необхідне збільшити експортні ресурси шляхом підмі-
шування жита до пшениці під час перемелювання, що могло
зекономити її для продажу за кордон близько 6 мільйонів пудів.

Намагаючись не тільки досягнути рівня експорту зерна
царської росії напередодні Першої світової війни, а й впливати
за допомогою хліботоргівлі на політичні процеси в тодішньому
світі, Москва вдалася до просування на міжнародний ринок ве-
ликих мас дешевої продукції.  Відтак вимагала від хліборобсь-
ких регіонів — такі в СрСр насамперед були заселені україн-
цями, в тому числі кубань, Нижнє Подоння, Центрально-чор-
ноземна область, Поволжя, Північний казахстан —  постав-
ляти побільше дешевого зерна, що вносило хаос у світову
торгівлю.

і проти цього шокований західний світ не міг нічого вдіяти.
газета "Rigashe Rundshau" 27 жовтня 1930 року писала: "Фак-
тично жодна європейська держава, ба США, неспроможні за
теперішніх економічних та політичних стосунків щось роз-
почати проти російського демпінгу, поки не створять єдиного
фронту економічної блокади СрСр".

Зрозуміло, що такі методи торгівлі занепокоїли міжнародне
співтовариство, яке зажадало пояснень від радянського керів-
ництва, тим паче, що багато країн, які переживали на той час
важку економічну кризу, запідозрили, що вона спричинена
саме через викидання на міжнародний ринок великої кількості
дешевих товарів, насамперед продуктів, з СрСр.  Однак Москва
використала запрошення на міжнародну конференцію для ци-
нічного й брутального тиску на європейські країни. Висту-
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паючи 18 травня 1931 року на засіданні Європейської комісії
Ліги Націй, нарком закордонних справ СрСр М. Литвинов за-
явив: "Я перебуваю тут на особливому становищі, хоч би вже
тому, що країна, яку я представляю, сама по собі не тільки не
відчуває кризи, але переживає, навпаки, період  нечуваного
підйому всього її господарського життя".

Тоді ж Литвинов визнав, що "радянський Союз поглинає від
20 до 50 % загального експорту  деяких  галузей машинної про-
мисловості в Німеччині, Австрії, в Англії, Польщі... в 1930 р. 53 %
загального експорту тракторів з Америки, 12 % англійського
експорту текстильних машин, 23 % німецького експорту сіль-
ськогосподарських машин, 21 % експорту верстатів і 11 % екс-
порту інших машин, нарешті із загального виробництва
польських ливарних заводів, що досягає 71, 1 млн тонн, і за-
гального експорту в 30, 8 млн тонн до 30 млн тонн було виве-
зено в СрСр".

Відтак СрСр вимагав від західних держав, якщо вони хотіли
поставляти для соціалістичної індустріалізації своє облад-
нання, дати можливість йому повернути довоєнні ринки збуту
сільськогосподарських продуктів. Мовляв, царська росія по-
ставила в 1913 році 25 відсотків світового ринку пшениці, а
СрСр в 1930 —  лише 12 %, масла — 78 тис. тонн і 10 тис. тонн.
Натяк при цьому був насамперед на адресу канади, яка збіль-
шила свою присутність на ринку торгівлі хлібом з  2.350 тисяч
тонн у 1913 до 10.900 тисяч тонн у 1929 році.

Більше того, тоді ж Литвинов запропонував європейським
державам укласти своєрідний пакт про економічний ненапад, що
давало б СрСр можливість ще більше утвердитися на світовому
ринку насамперед сировинних товарів і завдяки цьому дикту-
вати свою політику. Оскільки відповіді Європа не спромоглося
дати, то, природно, Москва в 1931 році викинула збільшену кіль-
кість хліба на міжнародний ринок. Якщо США, маючи тоді 11,7
мільйона тонн експортних лишків пшениці запропонували її
іншим країнам 2.186 тисяч тонн, то СрСр, при наявності цієї
культури для оптимальної реалізації вдесятеро менше, розпро-
дав за кордоном  значно більше американців — 2.473 тисяч тонн.
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Ніхто, до речі, не протестував: голова Німецького комітету
економічних стосунків з СрСр кремер заявляв тоді: "коли ми від-
мовимось постачати росії знаряддя, то інші країни радо заступ-
лять нас". Тому й зрозуміло, що СрСр міг нав’язувати свій де-
шевий хліб цій країні: в 1929—30 році до Німеччини доставили з
СрСр 609, 7 тисячі тонн, у 1930 — 795, 1, в 1931 — 729, 2 тисячі
тонн. Саме завдяки експорту зернових культур імпорт радянсь-
кого Союзу  протягом перших років світової кризи постійно зро-
став, досягнувши в 1931 році 1. 135 мільйонів карбованців.

Намагаючись завоювати монополію на торгівлю дешевими
продуктами, радянський Союз справді не рахувався з важкою
працею селянина, викидаючи зерно на світовий ринок. у цьому
переконливо засвідчують офіційні дані. Скажімо, експорт
зерна з СрСр у 1930 році становив 4.764 323 тонни на суму
701.518 тисяч карбованців, у 1931 — 5.055 688 (523.293).

ударними темпами продовжується поставка зерна на екс-
порт і з початком 1932 року. Скажімо,  телеграма заступника
голови комітету заготівель при раді праці та оборони СрСр
М. чернова уповноваженому по уСрр М. Степанському 13 бе-
резня 1932 року вимагає від останнього особистого контролю
за відвантаженням жита на експорт в Одеському порту.

Тим часом, відвантаживши на експорт з урожаю 1931 року
2.385 тисяч тонн основних зернових, забезпечивши Москву,
Ленінград, Закавказзя та інші регіони СрСр згідно з приписами
кремля, сама україна на весну 1932 року залишилася без хліба.
Як свідчать документи колишніх спецхранів, в україні вже тоді
розпочався такий широкомасштабний голод, що змусило ста-
лінську верхівку повернути з портів якусь частину зерна. По-
становою комітету заготівель при рПО СрСр 19 червня 1932
року для голодуючої уСрр було виділено 300 тисяч пудів хлі-
бопродуктів, у тому числі  "2 тис. тонн овесу на продовольчі по-
треби з невикористаної насінєвої позики; 100 тис. пудів куку-
рудзи на ту ж  мету з відпущеної на сівбу для Одеської області,
але невикористаної за призначенням; 70 тис. пудів хліба для
буряківничих радгоспів на продовольчі потреби;  230 тис. пудів
хліба для колгоспів буряківничих районів на продовольчі по-
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треби". Ці 300 тисяч пудів хліба, до речі, необхідно було по-
вернути "шляхом завезення в липні місяці з криму з нового
врожаю".

Що ж стосується конкретного плану заготівель з урожаю 1932
року, то уповноважений комітету заготівель при раді Праці й
оборони СрСр по уСрр М. Степанський підготував його в роз-
різі областей і культур відповідно до встановленого постановою
раднаркому СрСр та Цк ВкП(б) завдання в розмірі 356 мільйо-
нів пудів  (5.831 300 тонн), у тому числі: для Вінницької облас-
ті — 639 тисяч тонн, київської — 511 тисяч, Харківської — 1.212
тисяч, Дніпропетровської — 1.441, 5  тисячі, Одеської — 1.376
тисяч, Донецької — 583 тисяч, Молдавської АСрр — 68,8  тисячі
тонн. Щодо інших основних пос- тачальників зерна, то поста-
новою ради Народних комісарів СрСр від 18 липня 1932 року
передбачалося вивезти з Північного кавказу 2.227,7 тисячі тонн
зерна, Центрально-чорноземної області — 1.900,1 тис. тонн,
Нижнього Поволжя — 1.261,3 тисячі, Середнього Поволжя —
1.180,0 тисячі, Башкирії — 425, 9 тисячі, Татарстану — 393,1 ти-
сячі, криму — 163,8 тисячі, Середньої Азії  — 360,4 тисячі тонн,
Закавказзя — 65,5 тисячі.

21 червня 1932 року в Цк кП (б) у і раднарком уСрр за під-
писом Сталіна й Молотова була направлена телеграма, в якій
наголошувалося виконати план хлібозаготівель за будь-яких
умов (Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925—1936 гг. —
М., 1995. — С. 242).

Відтак тільки в таємній ухвалі Цк кП (б) у наводилися фак-
ти виконання хлібозаготівель "за будь-яких умов": "не здавців
хліба  і інших державних зобов’язань,  викликаючи до сільради,
наносили тяжкі побої,  роздягали догола, примушували стояти
на колінах, наклеювали на груди плякати з ріжними написами
і водили по селу, роздягали жінок, виводили роздягнених на
мороз та в степ, тримали по кілька днів в холодних ямах, не да-
вали їсти і спати, били револьверами, руйнували будівлі, хати,
печі, розшивали стріхи (хат) нездатчиків, організовували
сквозняки і т. інш. нелюдські катування…" (ЦДАгОу: Ф. 1. —
Оп. 20. — Спр.  5488. — Арк. 17).
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А суди й прокуратура намагалися при цьому неухильно ви-
конувати затверджену Цк ВкП (б) інструкцію Верховного суду
СрСр, прокурора Верховного суду і ДПу щодо втілення в
життя закону ЦВк і рНк СрСр від 7 серпня 1932 року про охо-
рону суспільної власності. Так, станом на 29 грудня 1932 року
було відправлено обласним судам 552 копії  по  розстрільних
справах, розглянутих з 1 листопада по 28 грудня: Дніпропет-
ровська область — 150, київська — 69, Вінницька — 66,
Одеська — 71, АМСрр — 19, Харківська — 111, чернігівська —
2, Донецька — 70  (там само. — Арк. 87).

Необхідно зазначити, що грунт для цих репресій готувався
і партноменклатурою уСрр. Так, 22 листопада 1932 року політ-
бюро Цк ВеП (б) розглядало телеграму Молотова, чубаря,
Строганова і калмановича щодо "надання Цк кП (б) у на пе-
ріод хлібозаготівель права остаточної  ухвали питань про ви-
роки до смертної  кари" (Политбюро Цк ркП (б)-ВкП (б).
Повестки дня заседаний 1919—1952. каталог. — М., 2001. — Т.
іі. 1931—1939. — С.  374). 

керівні українські більшовики, треба визнати, намагалися
випередити Москву в повальному вилученні продовольства.
Ще за місяць до того, як Сталін розішле 1 січня 1933 року зло-
вісну телеграму* щодо добровільного здавання прихованого
_______________

* Цілком можливо, що цю сталінську телеграму спровокував своєю допо-
відною недавно призначений другим секретарем Цк кП (б) у Мендель Ха-
таєвич, який 27 грудня 1932 року з комуністичним привітом писав до Москви
не тільки про те, що "излишнее увлечение организацией общественного пи-
тания в колхозах было широко распространено по всей украине в течение
всего лета и только в конце сентября—начале октября были даны первые ди-
рективы о прекращении выдачи хлеба на общественное питание", а й запро-
понував, як можна збільшити вилучення збіжжя з україни: "… остальное же
должно быть взято путем выявления и изъятия припрятанного, разворо-
ванного и неправильно розданного хлеба и за счет переобмолота. Дело вы-
явления припрятанного и разворованного хлеба и правильного проведения
переобмолота требует колоссального нажима и огромной организаторской
работы. Из этих же источников мы должны будем заготовить в половине кол-
хозов семена" (голод в СССр. ― М., 2009. ― С. 220, 224).

На доповідній Хатаєвича Сталін написав резолюцію: "Интересно", Моло-
тов ― "Ложную установку свою т. Хатаевич углубляет", каганович ― "читал"
(там само. ― С. 218).
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хліба, після чого в селян вимітатимуть усе їстівне, раднарком
уСрр 1 грудня 1932 року ухвалить постанову про вилучення
картоплі, виданої на трудодні (ЦДАВОВу: Ф. 27. — Оп. 13. —
Спр. 1221. — Арк. 38).

Очевидці розповідають, як це відбувалося в Донбасі: "Яко-
гось куркуля, що сховав хліб, взимку роззули, роздягли й ви-
вели на мороз ― показуй, де сховав хліб. Будемо водити доти,
поки не покажеш. Сім’ю всю вигнали з хати  ― а дітей в сім’ї
було багато, четверо синів ― у чому хто стояв. і ніхто не смів
брати, бо коли хто прийме, то йому те саме буде. Вони десь
знайшли навозу купу, розгребли її і зробили шалаш. Так зиму-
вали". "й живі залишились?" ― запитую. ― "Та де там, дві
дочки якось вижили, живі й зараз, а решта всі померли" (гор-
бачук В. Тридцять років на Донбасі (щоденникові записи).
1973―2004 рр. ― Слов’янськ, 2010. ― С. 6).

Аби добитися виконання цих нереальних планів, російські
більшовики, крім того, запроваджують так звані "чорні дош-
ки", коли збройною силою оточували поселення й вивозили
звідти всі продовольчі продукти з торговельної мережі, а най-
більш непокірних владі заарештовували. Масово ці драко-
нівські заходи запроваджують насамперед на кубані. Так, 4
листопада бюро Північнокавказького крайкому ВкП (б) за
участю Лазаря кагановича і Анастаса Мікояна ухвалює рі-
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шення про запровадження "чорних дощок"* щодо перших
трьох станиць, які, на думку більшовицьких функціонерів, са-
ботують хлібозаготівлі.

Відтак 6 грудня 1932 року раднарком уСрр і Цк кП (б) у за 
підписами чубаря і косіора ухвалили постанову "Про зане-
сення на чорну дошку сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі",
в якій, зокрема, наголошувалося: "За явний зрив пляну хлібо-
заготівель і злісний саботаж, що його організували куркуль-
ські і контрреволюційні елементи, занести на чорну дошку такі
села:

1. с. Вербка Павлоградського району Дніпропетровської обл.
2. с. гаврилівка Межівського району Дніпропетровської обл.
3. с. Лютеньки гадяцького району Харківської обл.
4. с. кам’яні Потоки кременчуцького району Харківської обл.
5. с. Святотроїцьке Троїцького району Одеської обл.
6. с. Піски Баштанського району Одеської обл.
Щодо цих сіл вжити таких заходів:
1. Негайно припинити довіз товарів, цілком припинити коо-

перативну і державну торгівлю на місці і вивезти з відповідних
кооперативних і державних крамниць всі наявні товари.

Цілком заборонити колгоспну торгівлю як для колгоспів,
колгоспників, так і одноосібників. .. " (ЦДАВОВу: Ф. 423. ― Оп.
6. ― Спр. 1183. ― Арк. 40). 

через три дні після цього заступник наркома постачання
уСрр Берлін розіслав телеграму в обласні торговельні органі-
зації про негайне припинення завезення товарів і вивезення з
вказаних сіл наявних (там само. ― Арк. 39).
_____________

* "чорні дошки" для занесення відстаючих у хлібозаготівлі вже масово прак-
тикувалися в 1931 році на Далекому Сході. Так, у Спаському районі наприкінці
листопада на "червону дошку" було занесено села Біла Церква і Зеленівка, де
перевиконали плани, а на "чорну" — Веселівку, гайворон і Свиягино, де від-
ставали (Приханкайська правда (Спаськ-Дальний). — 1931. — 24 листопада).

у самій україні систему зловісних "чорних дощок" відчули на собі понад де-
сять мільйонів селян. уже 9 листопада Станіслав косіор, одержавши сталінську
директиву брати за приклад у боротьбі за викачування хліба згадану вище
ухвалу Північнокавказького крайкому ВкП (б), погрожує керівникам районів
подібними акціями (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5384. — Арк. 122).
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Той же Берлін 20 грудня 1932 року терміново роз’яснював
своїм підлеглим в областях, що ця вказівка стосується всіх без
винятку товарів, у тому числі сірників, керосину і солі (там
само.  ― Арк. 93).

Наступного дня він дав нове розпорядження: "Відповідно з
постановою директивних органів пропонується негайно поно-
вити завіз та продаж краму на селі, за винятком районів, де
плян хлібозаготівель виконується зовсім незадовільно. Про-
понується облпостачам дати директиву торгорганізаціям та
простежити, щоб в районах, де поновлюється нормальний
завіз та продаж промкраму, обов’язково зберегти товарову ре-
пресію відносно колгоспників та колгоспів, які злісно не вико-
нують пляна хлібозаготівель, та відносно одноосібників, які не
виконують плянів контрактаційних зобов’язань…" (там са-
мо. ― Арк. 15). 

у Донецькій області таких районів залишалося 10, черні-
гівській ― 8, Харківській ― 22, Одеській ― 15, Дніпропет-
ровській ― 27 (там само. ― Арк. 16―20).

Москва тоді клопоталася лише про постачання промисло-
вих центрів. Скажімо, в коротких поясненнях до другого, уточ-
неного  варіанту плану постачання на 1932  рік наголошува-
лося, що він складений  на приципах "розподілу нормованих
найважливіших продуктів і товарів за виробничо–класовою
ознакою", а це передбачало "переважне й першочергове забезпе-
чення основних індустріальних кадрів і центрів і спрямування
недостатніх продуктів і товарів на задоволення, головним
чином, потреб населення провідних галузей  промисловості".

За підрахунками спеціальної комісії,  загальна кількість на-
селення робітничо-міського сектора україни, яка могла пре-
тендувати на централізоване державне забезпечення обрахо-
вувалася на 1 січня 1932 року в кількості 6.184 тисяч осіб. До
цієї кількості ще додавалося 1.173 тисячі працівників заліз-
ничного транспорту і невелика кількість водників.

Виступаючи на нараді з питань робітничого забезпечення в
Цк кП (б) у 13 листопада 1932 року генеральний секретар Ста-
ніслав косіор говорив дослівно таке: "Я думаю, что основной 
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смысл передачи дела снабжения в руки заводоуправлений за-
ключается в том, что продуктов у нас маловато, расходуем мы
их много, даем не тому, кому нужно, кормим много лишних
людей, вы об этом не заботились до сих пор, потрудитесь сей-
час же свести концы с концами… Тут вопрос не только в том,
чтобы прокормить 12 тыс. рабочих, которых не включили в
план снабжения, а может быть и в том, что вам прийдется рас-
считать эти 12 тысяч. Так сейчас поставлен вопрос, лишних ра-
бочих вы уже держать не будете… Надо поставить дело так,
чтобы кормить того, кого необходимо. Лучше кормить мень-
шее количество рабочих, но лучше наладить самоснабжение.
кормежка очень существенно связана с работой на производ-
стве. Вы очень часто говорили, что в плохой работе производ-
ства виновата плохая кормежка. Сейчас в этом вам прийдется
обвинять самих себя, не на кого уже возложить ответствен-
ность. Наркомснаб будет недоснабжать, недосылать, но на него
не свалиш вину за плохое снабжение, вы сами являетесь орга-
низаторами этого дела" (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ― Спр.
5464. ― Арк. 62, 63).

При цьому косіор не вважав за потрібне говорити про тих, хто
залишався поза межами робітничого постачання, зокрема з ор-
ганізацією громадського харчування:  "С общественным пита-
нием подождем. Аппетиты у вас большие по новости всего этого
дела, но здесь надо подождать. конечно, вы должны регулиро-
вать это дело больше, чем до сих пор, влиять на него, ибо нельзя
чтобы было государство в государстве" (там само. ― Арк. 68).

А про найбільш знедолених, які вже не були потрібні про-
мисловим підприємствам, генеральний секретар Цк кП (б) у
висловлювався взагалі зі зневагою: "…Зачем нам кормить раз-
ных старых инвалидов,* есть много народа, который вообще
никакого отношения не имеет к заводу. Тут прийдется подхо-
дить построже, ограничить количество иждевенцев, проверять
и т. д... " (там само. ― Арк. 70).
_______________

* у цей час українські більшовики більш усього переймалися підтримкою
своїх прихильників у галичині, про матеріальне забезпечення яких йдеться
в нижченаведеному документі:  
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В українському селі на централізоване  продовольче забез-
печення в 1932 році могло розраховувати тільки 2.147,4 тисячі
осіб з наявних 25.553 тисяч мешканців: зокрема, за спеці-
альними списками 443,5 тисячі, колективи цукрозаводів ―
581,8 тисячі, радгоспів і МТС ― 938,3 тисячі, лісозаготівлі ―
83,6 тисячі, лісосплав ― 5,7 тисячі, вилов риби ― 23,7 тисячі,
торфорозробки ― 24,1 тисячі, кустарі ― 99 тисяч, а також ро-
дини вчителів ― 234 тисячі осіб, агрономів, медиків і ветери-
нарів 65,4 тисячі й інших категорій ― 91,8 тисячі (ЦДАВОВу:
Ф. 423. ― Оп. 6. ― Спр. 1283. ― Арк. 35). 

Тим часом після ухвалень ростовської наради Лазар кагано-
вич виїхав до кубанських станиць для викачування хліба. По-
_______________

В СекреТАрИАТ Цк ВкП (Б) 
тов. ПОСТЫШеВу

В состав украинской Академии Наук входят 4 действительных члена Ака-
демии — Студинский, Щурат, Возняк, колеса —ученые Западной украины,
постоянно проживающие в г. Львове.

Эти академики до осени прошлого года получали от Академии наук 2 / 3
своего содержания в иностранной валюте.

Постановлением Совещания при СНк Союза 27. IХ отпуск валюты на вы-
плату содержания академикам с Западной украины был прекращен. Прекра-
щение отпуска валюты мотивировалось валютными затруднениями и тем, что
иностранцы  академики Всесоюзной академии содержания в валюте не полу-
чают.

Цк кП (б) у просит дать указание НкФ СССр об отпуске в 1932 году для
выплаты содержания академикам ВуАН, проживающим в Западной украине,
в иностранной валюте 10.400 рублей (из расчета 2 / 3 основного оклада).

Для нас это имеет политическое значение. Получая материальную под-
держку от украинской Академии Наук, эти академики имели до сих пор воз-
можность не работать в польских государственных учреждениях. 3 из них
публично заявили, что они считают для себя приципиально неприемлемым
работу в польских государственных учреждениях. Это же создавало матери-
альную независимость их от украинских общественных организаций, нахо-
дящихся в руках уНДО.

Только в последнее время ундовская пресса открыла поход против акаде-
мика Студинского, обвиняя его в сотрудничестве с гПу.

Прекращение выплаты содежания в нынешней обстановке политически
нам крайне невыгодно.

СекреТАрЬ  Цк кП (б) у (ЛЮБчеНкО).
№ 0951134 / т
31. V. 32 г." (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ― Спр. 5460. ― Арк. 29, 30).
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відомляючи про це Сталіна 5 листопада 1932 року, він писав:
"Думаю направиться в самую злостную Полтавскую, где име-
ется 400 человек учителей, врачей и техников + полковники,
есаулы и т. п." (Сталин и каганович. Переписка 1931—1936 гг. —
М., 2001. — С. 299).

Видатний селекціонер — пшеничний батько Павло Лук’я-
ненко, уродженець станиці іванівської, перед смертю згадував:
"Передавали ему, как в соседнюю Полтавскую ожидали "вож-
дей". На привокзальной площади собрали народ. Пришел
поезд, выкатили из него пулеметы, солдаты начали выходить,
наконец показался и огромный каганович. 

"казаки, — орал он, этот очередной выдвиженец, — сдавайте
хлеб по-хорошему. Спрятали вы его, знаем. Но мы и приехали
сюда, чтобы трахнуть вас как следует!". 

Толпа угрюмо молчала. И тогда кто-то из седобородых каза-
ков крикнул кагановичу: "А ты не пугай. Мы уже бачылы
такых, як ты!".

Тот запнулся на полуслове, опешил, но спохватился и про-
должил: "Значит так?! Ну, казаки, пожалеете об этом, и очень!".

Лазарь Моисеевич поднялся в вагон, народ начал поти-
хоньку расходиться.

На следующее утро подогнали пустой эшелон. Всем старым
и малым велено было покинуть жилища и грузиться в вагоны.
Так всех жителей станицы увезли бог весть куда...".*

З листопада 1932 до січня 1933 на кубані були занесені на чорну
дошку 11 станиць — Новорождественська Тихорецького (12.023,
11.550 росіян), Медведівська Тимашевського (18.146,15.222 укра-
їнців), Темиргоївська курганинського (12.626, 10.716 росіян),
урупська (13.182, 8.190 росіян, 4.592 українців),  Незамаївська Пав-
лівського (12.133, 10.150 українців), Ладозька усть-Лабинського
(11.801, 9.039 росіян, 2.002 українців), Стародерев’янківська ка-
нівського (7.230, 6.529 українців), Новодерев’янківська Старо-
______________

* у своїх же спогадах, до речі, каганович жодним словом не згадує про
особисту роль в організації хлібозаготівель у 1932—1933 роках як на Північ-
ному кавказі, так і в україні (каганович Л. Памятные записки рабочего, ком-
муниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государствен-
ного работника. — М., 1996. — С. 573). 
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менського (12.481, 10.507 українців), Старокорсунська краснодар-
ського (12.273, 10.477 українців), Старощербинівська Єйського
(17.001, 14.453 українців) і Платнирівська коренівського (13.925,
11.628 українців). (Жодної з них, де переважало російське насе-
лення, не виселено, тільки українські). 

Становище в одній з них — Незамаївській, яскраво ілю-
струється спогадами В. Пушка: "… найбільше, мабуть, погибло
люду в Незамаївській, бо не любили тут колхозів і свій хліб не
хотіли віддавати задарма. і то ясно, бо добре жили у нас всі ко-
заки. Ще до революції на кожного сина добрячий шмат землі
получали, а земля була гарна, ще й всі роботящі були. 

Спочатку у нас розкулачили зажиточних козаків та й ви-
слали кілька сотень сімей у казахстан. Потім почали і козаків
середньої зажиточності лякати, ще й батька (був вчителем) в
станичному совєті принуждали агітувать за колхози. Та козаки
не йшли. Пізніше стали хліб відбирати, а люди його ховали. 

через таке сопротівлєніє прибули у станицю з войском ле-
нінградські робочі (один поселився в нашій хаті) та й напри-
кінці літа 1932 всіх здорових чоловіків арештували і позами-
кали у магазинах на базарі. через 2 дні вночі всю "козацьку бра-
тію", у тому числі і 5-тьох моїх дядьків маршем відправили до
Тихорецька, а там поїздами у Сибірь. Ледь батько випросив,
щоб діда залишили на його попєчітєльство, як старого і хво-
рого. із того заслання в кінці 30-х повернулося не більше сотні
козаків(серед виживших і один мій дядько Филип), а остальні
там вимерли (чи їх вистріляли). 

Тож станиця лишилася без козаків, тоді її окружили войском
із кавказців (бо через стару вражду вони не любили козаків), а
робочі з росії пішли походом по станиці із ціпками — вишу-
кували харчі. Позабирали геть чисто все, навіть буряки і сє-
мєчкі гарбузові по хатах. Це значило, що станиця записана на
чорну дошку, котру повісили на стансовєті і намалювали на ній
"черепаху" — мєдлєнно ростуть проценти. Тож їсти не було
чого, втекти зі станиці люди через войско не могли, а сил бун-
тувать не було (козаків здорових повивозили). 

Зимою 1933 почався страшний мор. Ми ледве вижили, дя-
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куючи півмішку пшона. Люди вимирали цілими сім’ями по
хатах, як заглянеш у вікно якоїсь хати, а там рядами лежать
трупи. Багато хто вмирав на улиці, іде-іде, сяде — і готовий.

ранньою весною солдати почали стягати трупи станичників
до великих ям. Перед цією катавасією було у станиці більше 15
000 чоловік, а вижило не більше третини. Отак губила козаків
совєцкая власть.

у меншій мірі, але і пізніше репресували колишніх козаків.
Вистачало звичайного доносу, щоб підвести під розстріл будь-
якого козака, що колись воював проти радянської влади" (із
козацької минувшини (Спогади українських кубанських коза-
ків). — упорядник В. Задунайський. — Донецьк, 2006. — С. 24).

Систему каральних заходів через "чорні дошки" за розпо-
рядженням Сталіна було запроваджено і в казахстані. Але ті
села Федорівського району, яких це стосувалося, виявилися, як
правило,  українськими. Скажімо, за переписом 1926 року Фе-
дорівський район нараховував 28.302 жителів, з яких 25.408
були українцями. В українізованому уджарському районі особ-
ливо старався уповноважений райвиконкому якийсь Зуєв. у
селі Благодарному він перевів в розряд куркулів і обклав в ін-
дивідуальному порядку 20 господарств середняків і 4 бідняків.
Скажімо, службовець Бабенко був таким чином покараний за
те, що в царські часи бу писарем волосної управи. Бідняк Те-
рещенко — за те, що курив анашу. Всі ці господарства за не-
сплату індивідуального обложення "подверглись конфискации
всего имущества в административном порядке, без суда" (АПк:
Ф. 141. — Оп. 1. — Спр. 5208. — Арк. 18). 

В українізованому Булаївському районі на "чорну дошку" за-
носилися: "Образец", імені калініна, "Пролетарское знамя",
"Пятилетка", "красная крепость", "Ленинский путь", "гигант",
"Макс гельц", "ганкинский", "Первая Токушинская", "Путь со-
циализма" (там само. — Спр.  5794. — Арк. 198).

З інших українізованих районів в телеграмах першого сек-
ретаря крайкому голощокіна  особливо виділялися кустанай-
ський, де були занесені на "чорну дошку" колгоспи "красное
Сормово", імені Сталіна, імені  казЦВка, "красная Пресня",

105



імені Леніна, "Двенадцатое  октября", "Новая жизнь", "Темир-
казык", "Донбасс", "красный Перекоп" и "Броневик", і усть-ка-
менегорський ("Труд", імені калініна, "красная волна", "Искра",
імені голощокіна, "Прогресс", "Победа", "гигант"), Шимонаї-
хинський ("Хлебороб", "красный орел", "Первое мая", "Буден-
ный", "Аврора", "Знамя", "Одиннадцать лет казакстана", "Серп
и молот", "Трактор") (там само. — Арк. 201— 208).

В останньому, за даними ОДПу кАСрр, було заарештовано з
початку  хлібозаготівельної кампанії 130 осіб, на розгляд "трійки"
було спрямовано 39 справ, а 11 перебували ще в стадії слідства.
В розумінні властей, це були "куркульські групи, що розкрадали
колгоспний хліб, зривали хлібозаготівлі" в Березівці, усть-ка-
меногорську, Мало-убинці, Таврійському, Тарханці, Секисівці й
Бобрівці (там само. — Спр.  5208. — Арк. 313).

керівники ж уСрр тоді найбільше турбувалися про вчасне
відвантаження хліба за межі україни. Телеграми, які збереглися
в архівних фондах, свідчать, що літерними ешелонами наш хліб
відправлявся до промислових центрів росії, в її північні ра-
йони, а також до портів. Скажімо, щоденно не менше 250 ваго-
нів мали спрямовуватися до цих перевалочних пунктів.

Поряд з масовим вивезенням з уСрр зерна розгорнулася
кампанія із забезпеченням союзних споживачів борошном з
нового українського врожаю.  22 жовтня 1932 року заступник
уповноваженого комітету заготівель при рПО СрСр по уСрр
Огій вимагав від Всеукраїнської контори "Заготзерно" негай-
ного відвантаження 20 тисяч тонн житнього борошна до Ле-
нінграда. 

Як україна і Північний кавказ виконують плани хлібозаготі-
вель 10 грудня звітують у Москві косіор і Шеболдаєв. На основі
їхніх доповідей 14 грудня 1932 року Сталін і Молотов підписують
спеціальну постанову Цк ВкП (б) і раднаркому СрСр,  де чи не
основною причиною невиконання нереальних планів є ... не-
більшовицька українізація. 15 і 19 грудня на політбюро знову слу-
хається питання про хлібозаготівлі в уСрр (Политбюро Цк
ркП(б)-ВкП(б). Повестки дня заседаний 1919—1952. каталог. —
М., 2001.  — Т. іі. 1930—1939.  —  С.  382, 384).   
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Про хлібозаготівлі в україні й на Північному кавказі йдеться
і на засіданні політбюро 22, 29 і 30 жовтня 1932 року *(там са-
мо.  —  С. 365, 368). 

услід за зерном і борошном з уСрр повезли й плодоовочеву
продукцію, м’ясо, яйця, потім картоплю... Постанова уповно-
важеного комітету заготівель при рПО СрСр по уСрр 28
грудня 1932 року передбачався навіть обмін експортної про-
дукції споживчої кооперації на неекспортну з метою макси-
мального відвантаження м’ясної продукції за межі україни.

А хліб продовжували забирати з україни. Якщо в 1932 році
з СрСр вивезено 551 тисяча тонн пшениці, 421 тисяча — жита,
422 тисяча — ячменю, і 311 тисяча тонн кукурудзи, то в 1933
ці показники відповідно становили 748 тисяч, 157 тисяч, 567
тисяч і 124 тисячі. крім того, за ці два роки з радянського Сою-
зу вивезено 102, 9 тисячі тонн сочевиці, 62, 3 тисячі  — гороху,
8, 0 тисячі — проса, 7, 8 тисячі — пшона, 2, 5 тисячі — рису, 1,
2 тисячі  круп, 1 тисячу тонн гречки...

Завдяки цьому СрСр одержував валюту, якою розплачу-
вався за обладнання й передові технології. у розмові з корес-
пондентом американської газети "Нью-йорк таймс" Волтером
Дуранті Сталін 25 грудня 1933 року наголосив: "За останні два
роки ми виплатили великі суми — два роки тому назад наші
кредитні зобов’язання рівнялися 1. 400 мільйонів. Все це ми
виплатили...". 

Виступаючи на пленарному засіданні світової економічної
конференції в Лондоні 14 червня 1933 року Литвинов заявив:
"Я вже відзначав, що ознаки кризи відсутні в радянському
Союзі, якому вдалося за прогресивного розвитку кризи в
інших країнах успішно розвивати своє господарство небаче-
ними темпами. у той час, коли в світі промислова продукція
впала в 1932 р. порівняно з 1928 р. на 33%, вона піднялася за
____________

* Детальний перелік злочинних директив, їхніх авторів і виконавців за-
значено у постанові Апеляційного суду міста києва від 13 січня 2010 року (Віс-
ник Служби Безпеки україни. Спеціальний випуск. За матеріалами кримі-
нальної справи про голодомор-геноцид 1932—1933 років в україні. — 2010. —
ч. 57. —  С. 159—165). 
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той же період в СрСр на 219 %. у той час, коли в більшості
країн кількість працюючих катастрофічно скоротилася, в
СрСр  кількість робітників і службовців піднялася за роки пер-
шої п’ятирічки з 11, 6 до 22, 8 мільйона чоловік".

Нагадавши про свій проект плану економічного ненападу,
Литвинов поманив присутніх величезними перспективами
майбутнього радянського імпорту, заявивши дослівно таке:
"радянський уряд складає, як правило, свої імпортні плани в
точній відповідності з експортними можливостями і кредит-
ними умовами. радянська делегація мислить собі умови на зра-
зок довготермінових кредитів, нормальних умов для радян-
ського експорту та інших сприятливих факторів, які дозволили
б розширити ці плани до межі, які могли б виявити немалий
вплив на пом’якшення існуючої кризи.  За підрахунками ра-
дянської делегації, радянський уряд за наявності згаданих умов
міг би розмістити в найближчий час за кордоном  замовлень
на суму приблизно в 1 мільярд доларів. Щоб бути конкретні-
шим, скажу, що радянський Союз міг би поглинути в най-
ближчий час приблизно на 100 мільйонів доларів кольорових
металів, на 200 мільйонів доларів чорних металів, приблизно
на 100 мільйонів доларів текстильної, шкіряної сировини й кау-
чука, приблизно на 400 мільйонів доларів обладнання, вклю-
чаючи залізничне обладнання на 100 мільйонів доларів,
приблизно на 35 мільйонів доларів с.-г. товарів, включаючи й
племінну худобу, 50 мільйонів доларів таких споживчих това-
рів, як чай, какао, кава й оселедці, 50 мільйонів доларів нових
суден, переважно для помислових цілей, як-то: риболовецькі,
землечерпалки і т. д." (там само. — С. 633). 

Наголошення на тому, що ці цифри становлять для окремих
товарів до 100 % світових запасів, а для машинобудування при-
близно третину минулорічного експорту, а для суднобудування
й поготів на всі сто відсотків виробництва минулого року, при-
родно, відсунуло на далекий план проблеми українського се-
лянства.

Так, у 1932—1933 роках, коли бракувало в україні хліба, біль-
шовицька влада не припиняла його експорту: вивезено відпо-
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відно 1,72 і 1,68 мільйона тонн збіжжя. Можна погодитися з
тією думкою,  що цей експорт  практикувався не тільки для
того,  щоб придбати необхідні машини чи матеріали,  а й з
метою справити за кордоном враження про достатню кількість
хліба в радянському Союзі. Одначе, як тільки минув голод,  екс-
порт хліба одразу ж різко зменшився — до 770 тисяч тонн у
1934 році, тобто у два рази менше. 

розглядаючи питання про вилучення хліба в голодного укра-
їнського селянина, необхідно наголосити на тому, що робити
це Москва доручала особливій категорії своїх поплічників.
Вони формувалися насамперед з так званих двадцятип’ятити-
сячників, які брали участь у здійсненні колективізації.* За рік
роботи, наголошувалося на їхньому всеукраїнському зльоті в
січні 1931 року, вони перетворилися "на справжніх керівників-
організаторів соціялістичної перебудови села. Вони посилили
районні керівні установи, понесли до сіл досвід організації ве-
ликих колективних господарств, вони ознайомили колгоспні
маси з соціялістичними формами праці" (Вісті. — 1931. — 3
січня).

Тепер вони мали завдання взяти хліб в українського селя-
нина. Найкраще підходили до цієї ролі вже перевірені на прак-
тиці масової колективізації вихідці з промислових регіонів
росії, які знали одне: україна мала віддати хліб Москві. Як це
було і раніше.

Окремі ж місцеві функціонери, українські більшовики, про-
бували підняти голос протесту проти нелюдського катування
голодом. Такі, приміром, як завідуючий відділом Носівського
______________

* Деякі сучасні російські історики намагаються відвести увагу від
справжньої мети присланих з росії 25-тисячників  — викачати український
хліб: "что же такого могли делать рабочие-металлисты с "красного пути-
ловца" в деревне? Они могли там заниматься только одним делом: налажи-
вать эксплуатацию, обслуживание и ремонт поставленной в деревенские
МТС техники. Для того и была проведена партмобилизация, чтобы в самые
короткие сроки cоздать в деревне хоть сколь-нибудь грамотные кадры меха-
низаторов, водителей и техников, подготовить условия для эксплуатации,
обслуживания и хранения техники" (Верхотуров Д. Сталин против великой
депрессии. ― Антикризисная политика СССр. ― М.: Яуза, 2009. ― С. 287).
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райкому партії чернігівської області Яременко. (ЦДАгОу: Ф.
1. ― Оп. 20. ― Спр. 5481. ― Арк. 47―51). 

Звертався до Станіслава косіора і відомий діяч більшовиць-
кої партії Андрій річицький, вважаючи, що той візьме до серця
те, що відбувається в одному тільки уманському районі,  де
лише в місті в травні 1932 року "щодня підбирають 6—8 трупів.
Охоплено голодуванням в більшій чи меншій мірі весь район.
Значна частина студентства покинула учобу, розбігається ква-
ліфікована робоча сила, були факти "волинок". Але я не буду
базуватись на цій інформації,  а розповім лише про ті села,  що
я їх бачив. При чім мушу відзначити, що сельський керівний
актив здебільшого неохоче говорить про тяжкий стан, число
смертних випадків намагаються часто зменшити, покликаючись
на те, що той, мовляв,  вмер,  бо старий,  а то куркулі,  або,  каже,
наприклад, що "я не лікар, хто знає від чого вмер" той або той се-
лянин; говорять лише про зареєстровані випадки, а часто смертні
випадки не реєструють" (там само. ― Спр. 5258. ― Арк. 80).  

Однак такі спроби достукатися до високих кабінетів біль-
шовицької влади у Харкові нічого не давали, бо там ховали до
архівів повні розпачу повідомлення — "партія знала, що ро-
бить...". Збожеволілі від голоду українські селяни наївно ду-
мали,  що про їхню трагедію не знають у кремлі, а тому писали
туди з останньою надією на порятунок від страшної смерті.
"чому робочі  получають,  а колгоспники — ні, — писав до Ста-
ліна Давиденко із  Знам’янського району. — і що це таке,  що
особливо в 1932 році коні дохнуть, люди без хліба сидять, ска-
зать би келарю,  посуха,  коли ж ні,  урожай був гарний,  і коли
забирали, то казали,  що Совєтська власть не дасть загинуть
колгоспнику, а чому колгоспники голодують, голодні не хотять
йти на роботу, а керівники колгоспу свої шлунки забезпечили
і за людність нічого не дбають, бо самі наїлись, то їм не дуже і
боляче. у зв’язку з чим це хліба нема, чи може цей хліб отпра-
вили у посушливі  райони,  чи може для робочих нашого
Союзу,  чи роблять  запас для війни, чи може одвезли за кордон
та набрали тракторів,  а тепер з  тракторами голодними сидіть.
і чому,  коли в нас нема, держава не допоможе, що кажуть в ра-
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дянському Союзі  не дадуть  пропасти" (там само. ― Спр. 5255. ―
Арк. 26).  

За умов комуністичної диктатури такі функціонери заслуго-
вували на серйозні репресії, які будуть запропоновані крем-
лем у грудні 1932 року: 

"6. Заарештованих зрадників партії на україні як організато-
рів саботажу хлібозаготівель, колишніх секретарів райкомів, гол-
райвиконкомів, зав. райзу, голкрайколгоспсоюзів... судити, давши
їм від 5 до 10 років ув’язнення в концентраційних таборах.

в) усіх виключених за саботаж хлібозаготівель і сівби  "ко-
муністів" виселяти в північні райони нарівні з куркулями" (там
само. — Спр. 5243. — Арк. 237).  

Необхідно зазначити, що грунт для цих репресій готувався
і  партноменклатурою уСрр. Так, 22 листопада 1932 року по-
літбюро Цк ВкП (б) розглядало телеграму Молотова, чубаря,
Строганова і калмановича щодо  "надання Цк кП (б) у на пе-
ріод хлібозаготівель права осточної ухвали питань про вироки
до смертної кари" (Политбюро Цк ркП (б)—ВкП (б). Повестки
дня заседаний 1919—1952. каталог. — М., 2001. — Т. іі. 1931—
1939. — С. 374).

Відтак російські робітники, які направлялися в хліборобські
регіони, де, як правило, більшість становили саме українські се-
ляни, краще справлялися з поставленими завданнями щодо при-
мусового виконання непосильних хлібозаготівель останніми або
ж брутальної колективізації. Це Сталін зрозумів ще в 1920 році,
коли він як призначений Леніним керівник так званої українсь-
кої трудової армії залучав до реквізиції хліба в україні не тільки
російську збройну силу, а й просив направити для цієї роботи
представників російського пролетаріату. Зокрема, політбюро Цк
ркП (б) 23 січня 1920 року розглядало "прохання Сталіна дати
для продовольчої роботи на україні 400—500  більш-менш сві-
домих, необов’язково партійних, працівників з Петрограда, іва-
ново-Вознесенська, Москви і взагалі промислової губернії (там
само. — М., 2000. — Т. і. 1919—1929. — С. 53). 

Для Москви підходящими своєрідними "смотрящими" за ви-
нищенням українського селянства були ось такі, як інородець
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у кубанському середовищі якийсь Зайцев. колишній комсо-
мольський керівник української станиці Новодерев’янків-
ської (за переписом 1926 року: 10.507 українців з 12.481 всіх
мешканців. — В. С.) ілля Варивода згадував про те, як началь-
ник політвідділу Зайцев щовечора заслуховував доповіді голів
місцевих колгоспів: "у тебя сегодня сколько сдохло? 70 чело-
век. Мало! А у тебя? 50 человек. Мало!!" (родная кубань. —
2002. — № 3. — С. 126). 

Останнім часом у засобах масової інформації, в тому числі й за
кордоном, все більше з’являється публікацій про так звану бла-
годійність Москви щодо голодуючих регіонів. Зокрема, в статті
професора  Станіслава кульчицького "Дейвіз і Віткрофт ― проти
конквеста" наголошується, що коли роберт конквест, який у
своїй книзі "Жнива скорботи" писав про навмисний характер
голодомору 1932―1933 років, ознайомився з книгою своїх опо-
нентів роберта Дейвіза і Стівена уїткрофта, то змінив свою по-
зицію, оскільки, мовляв, "нічого не міг протиставити 57
рішенням вищого радянського керівництва про надання голо-
дуючим регіонам у 1933 році насіннєвої, фуражної і продо-
вольчої позичок...". Відтак він нібито написав своєрідний
вердикт стосовно праці своїх опонентів: "Справді видатний
вклад в дослідження цієї важливої теми" (Свобода (Нью-
Джерзі). ― 2016. ― 29 січня).

З цього приводу можна сказати однозначно: якби роберт
конквест сам ознайомився з документами радянських архівів,
то він не поспішав би себе перекреслювати. Зрештою, досить
цікаву благодійність проявляла Москва до тієї ж уСрр  ― за-
бравши в українського селянина все збіжжя з урожаю 1932
року, потім нав’язує  голодним хліборобам позичку під май-
бутній урожай 1933. А восени, після його збору, необхідно було
її "повернути натурою плюс оплата адміністративних і транс-
портних витрат державі також натурою з розрахунку 10 пудів
на кожні 100 пудів" (голод в СССр. ― С.  244).

і насамперед, як справедливо зауважує дослідник найтаєм-
ніших документів комуністичної партії іван чигирин, "в Особ-
ливих теках Політбюро йшлося про допомогу Центру не
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продовольством, а тільки насінням, тому що його на місцях не
вистачало, а треба було сіяти зернові". і вищеназвана стаття в
"Свободі" це підтверджує: україна і Північний кавказ одер-
жали тоді 616 тисяч тонн насіннєвої позички і 283 тисячі тонн
продовольчої (Свобода. ― 2016. ― 29 січня).

Однак питання і в іншому: а чи дійшли таким чином по-
зичені державою обсяги зерна тим, хто конав від голодної
смерті і вже не в силах був узятися до праці? Скажімо, ті  300
тисяч пудів жита для Північного кавказу, 200 тисяч для Дні-
пропетровської і 200 тисяч для Одеської областей, які виділя-
лися ухвалою політбюро  Цк ВкП (б) від 8 лютого 1933 року,
про що згадує професор кульчицький?  

Справа в тому, що вказане зерно відпускалося не тим, хто
голодував, а "на продовольчі потреби робітників радгоспів,
МТС, МТМ, а також активу (партійного і безпартійного) кол-
госпів, що потребують" (голод  в СССр. ― С. 244).  

Тобто не голодуючим, а, в першу чергу, тим сільським люм-
пенам, які ще вчора вигрібали останню квасолину, сховану до
дитячої колиски.  Можна також зустріти повідомлення про те,
як нібито намагаючись підтримати голодуюче населення, по-
становою Цк ВкП (б) від 28 лютого 1933 року за підписом Ста-
ліна дозволялося розгорнути в Москві, Ленінграді й Харкові
вільний продаж хліба в кількості 4.600 тисяч пудів до 1 липня
(в Харкові ― 600 тисяч). через 30 магазинів у столиці уСрр
можна було придбати по 2 кг у руки, чорний житній по 1, 50
карбованця, пшеничний  з 85-процентного борошна — по 2,50,
французька булка (400 гр) ― 2 крб за штуку, здобна булка (100
грам) ― 1 крб за штуку (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ― Спр. 6380. ―
Арк. 30).

Але як могли голодні українські селяни купити хліб у най-
більш забезпечених фондами Москві й Ленінграді, коли їх туди
просто не пускали?

Водночас необхідно нагадати: в той час, коли в українського
селянства вилучали все продовольство, прирікаючи голодних
на страшну смерть,  більшовицька влада не забувала потурбу-
ватися про впорядкування харчового забезпечення своєї ком-
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партійної номенклатури. Скажімо, 30 грудня 1932 року політ-
бюро Цк кП (б) у ухвалює рішення щодо створення двох спе-
ціальних розподільників: один для постачання членів Цк Цкк,
наркомів, уповноважених союзних наркоматів, членів президії
ВуЦВк, основних керівних працівників Цк, Цкк і штабу уВО;
інший — для членів колегій наркоматів, керівників союзних і
республіканських об’єднань, їхніх заступників, завідуючих ви-
давництвами і редакторів газет.

Стосовно групи, прикріпленої до першого розподільника, то
для неї встановлювалися підвищені норми відпуску продуктів
і промтоварів з організацією попередніх замовлень і доставкою
додому. Для другої категорії номенклатури норма забезпечення
встановлювалася на рівні робітників особливого списку
(ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 16. — Спр. 9. — Арк. 88).

З цього приводу, до речі, можна додати: ще на засіданні по-
літбюро Цк ркП (б) від 30 червня 1924 року було розглянуто
питання "про охорону здоров’я партгвардії" (Политбюро Цк
ркП (б)—ВкП (б). Повестки дня заседаний 1919—1952. —
Т. і. — 1919—1929. — С. 298).   

Зокрема, "з метою підвищення побутового обслуговування
відповідальних працівників наркоматів і центральних органі-
зацій, постановою рНк уСрр був організований при Нарком-
постачі  уСрр спеціальний трест "комунар", у систему якого
входили торговельні  одиниці, громадське харчування й ряд
підсобних до них підприємств.

Відпуск обідів прикріпленим до тресту був встановлений за
цінами значно низчими фактичної собівартості з доплатою різ-
ниці за рахунок обслуговуваних організацій у формі дотації.
Практика показала, що стягнення дотацій відбувається з вели-
ким напруженням. Скажімо, управління справами Цкк зали-
шилось винним за 1931 рік 133.500 карбованців, управління
справами Цк кП (б) у ― 101.900, товариство "Старий більшо-
вик" ― 83.500  (ЦДАгОу: Ф. 1. ― Оп. 20. ― Спр. 6568.  ― Арк.
17).

Незважаючи на ці борги, власть імущі продовжували вима-
гати постійного покращення свого обслуговування. Так, 26

115



жовтня 1932 року заступник керуючого справами Цк кП (б) у
гавришев звертався до Наркомату постачання уСрр з прохан-
ням "виділити для їдальні на покращення обідів в дні ЖОВТ-
НеВИХ СВЯТ та для спеціальних потреб"  270 кілограмів масла
вершкового, 300  ― сиру голандського, 100  ― маргарину, 100  ―
смальцю, 800  ― м’яса, 800  ― птиці, 2 ящики яєць, півтонни  ―
борошна, півтони  ― цукру, 100 кілограмів  ― ікри, 5 ящиків
консервів, півтони  ― оселедців, 300 кілограмів  ― свіжої риби.
600  ― копченостей, 250  ― рису… (ЦДАВОВу: Ф. 423.  ― Оп.
6.  ― Спр. 1191.  ― Арк. 303). 

Постановою Наркомату постачання уСрр від 11 листопада
1932 року "Про поліпшення матеріально-побутових умов ке-
рівних районових керівників" до цього контингенту, що був
прийнятий на спеціальне централізоване постачання, відне-
сено 26.070 осіб, у тому числі 11.078 основних і 14.992  ― утри-
манців (там само.  ― Спр. 1187.  ― Арк. 4).

усього таким чином у кожному регіоні забезпечувалося 29
осіб, у районах 1-ї категорії додавалися ще й зав. відділом кад-
рів рПк, керівник соцзембанку, секретар райпрофради, на-
чальник райзв’язку і відповідальний працівник ЛкСМу (там
само.  ― Арк. 7).*
______________

*Треба зазначити, що той же Берлін пильно стежив за виконанням влас-
них розпоряджень щодо забезпечення районної партноменклатури: 2 грудня
1932 року він підписує ось такий документ: "Негайно. гінцем. Перевіркою,
проведеною управлінням постачання встановлено, що об’єднання НкПо-
стачання ще не цілком зрозуміли  всю важливість своєчасного та повного
відвантаження фондів для керсклада районів, згідно постанови НкПоста-
чання за № 842 від 11 /Хі…

Попереджуємо, що за тяганину виконання постанови НкПостачання без-
посередньо винних у цій справі буде притягнено до суворої відповідальності"
(ЦДАВОВу: Ф. 423.  ― Оп. 6.  ― Спр. 1187.  ― Арк. 1).

українське товариство старих більшовиків, коли мільйони голодних дітей
благали хоч скоринку хліба, вимагало виділяти для кожного свого члена
згідно з постановою Цк ВкП (б) по літру молока на день, 4 кілограми м’яса,
3 крупи,  6 риби, півтора масла, 3 цукру, 4 ковбаси, 1 сиру, 3 бляшанки кон-
сервів  — на місяць (там само.  ― Арк. 329).

При цьому треба відзначити: на дитину в яслях відпускалося лише 50 гра-
мів жирів на місяць. Нарком охорони здоров’я уСрр канторович  просив  
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Як свідчать документи таємного архіву партії, майже на кож-
ному засіданні політбюро Цк ВкП(б) заслуховувалися питання
про лікування й відпочинок, у тому числі й за кордоном, від-
повідальних працівників більшовицької номенклатури. 

Зрозуміло, що українські селяни не підпадали під дію цих
таємних постанов.*

Більше того, аби останні не могли змолоти приховані жмені
хліба, Москва наказала закрити більшість млинів. Щоб уне-
можливити їхню роботу звідти міліція повивозила необхідні
деталі (Тригуб і., Поляков А. голгофа. Звягельщина. 1933. —
Житомир, 2007.  —  С. 63).

крім загальних директив, використовувалися і місцеві но-
вовведення. Так, постановою Одеського облвиконкому від 8
грудня 1932 року передбачалося "на час застосування репресій
відібрати від всіх громадян цих сел (Свято-Троїцького ―

Троїцького і Пісок ― Баштанського районів.  ― В. С.)  всі ви-
дані від сільрад і колгоспів посвідки (особисті); негайно повні-
стю припинити помол  і видачу посвідчень на право помолу"
(ЦДАВОВу: Ф. 1.  ― Оп. 8.  ― Спр. 339.  ― Арк. 99). 

Трохи легше було сільським учителям. Постановою рНк
уСрр від 4 травня 1933 року передбачалося: педагогів, які до
цього постачалися через колгоспи та за рахунок централізова-
них фондів, прийняти на централізоване забезпечення в травні
95 тисяч та скільки ж їхніх утриманців, тобто всього 190 тисяч
осіб. учителям виділялося 400 грам хліба на день, утриманцям  ―
200, цукру відповідно 600 грам на місяць і утриманцям 200
______________
Постишева, при якому ця ситуація доповідалася голові раднаркому СрСр
Вячеславу Молотову, повторно нагадати останньому про його обіцянку під-
вищити норму відпуску жирів на дитину до 460 грамів на місяць, як це пе-
редбачалося постановою рПО СрСр від 20 квітня 1932 року  (ЦДАгОу: Ф. 1.  ―
Оп. 20.  ― Спр. 6568.  ― Арк. 61).

* у таємних архівах можна зустріти хіба що такі документи щодо забез-
печення сільського населення: в 1932 році, коли переселялося в єврейські на-
ціональні райони уСрр 2.400 родин і 100 на чонгар  ― усього 2500 родин з
розрахунку по 3 члени, то для них Наркомпостач уСрр просив Наркопостач
СрСр виділити спеціальний продовольчий фонд до нового врожаю на 5 мі-
сяців (ЦДАВОВу: Ф. 423.  ― Оп. 6.  ― Спр. 1189.  ― Арк. 132).
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грам карамелі на місяць, 1000 грамів і 500 грамів круп тільки
тим, які були до цього на централізованому забезпеченні
(ЦДАгОу: Ф. 1.  ― Оп. 20.  ― Спр. 6388.  ― Арк. 99).

На перший квартал 1934 року в сільській місцевості включа-
ли на постачання учителів і утриманців 307.916, медперсоналу
з утриманцями 106.550, агрозооветробітників з родинами  ―
35.156 осіб, а всього  ― 449.622 особи (там само.  ― Арк. 107).

українські селяни могли отримати тільки по 5 кілограмів
пшениці  за померлого. Деякі збожеволілі від розпуки багато-
дітні батьки, як іван Слободенюк з Шевченкового на нинішній
черкащині, фактично заморив голодом двох старших — Ми-
хайла й Парасю, бо за них дали 10 кілограмів хліба. Менша га-
нуся наїлася його й також померла... (33-й: голод.  —  С.  343).* 

А чому ж не давали того хліба ще живим дітям?..

2. Заборона виїзду за хлібом
Забравши все їстівне в українського населення, влада не доз-

волила йому роздобути засоби для існування в інших регіонах
СрСр. Постанова Цк ВкП(б) і раднаркому СрСр за підписами
Сталіна і Молотова від 22 січня 1933 року про заборону ви-
їзду** стосувалася селян україни й кубані, де за переписом
1926 року українців нараховувалося 915.450, тобто більше двох
третин від усього населення.

Не вміщений він і в уже цитованому збірнику "голод в
СССр", хоч його упорядники  наголошують: "російським істо-
рикам і архівістам приховувати нема чого. Всі документи від-
криті, і ми пропонуємо перед тим, як шановні міжнародні або
______________

*Більшовицька влада все це приховувала, десятки років цинічно знущаю-
чись над пам’яттю загиблих від голоду: "В частности, важнейшим итогом
1933 года, который был учтен госпланом при построении народно-хозяй-
ственного плана на 1934 год, являются огромные достижения в темпах раз-
вития сельского хозяйства уССр, в улучшении качества сельскохозяйствен-
ных работ, непосредственным результатом которых явился рекордно-высо-
кий для большого ряда лет урожай 1933 года и досрочное выполнение годо-
вого плана зернопоставок" (ЦДАгОу: Ф. 1.  ― Оп. 20.  ― Спр. 6466.  ― Арк. 3).

**  Дивно, але ухвалення цього документа пройшло повз увагу упорядни-
ків збірника "Политбюро Цк ркП (б)-ВкП (б). Повестки дня заседаний.
1919—1952. каталог.  —  М., 2001. — Т. іі. — С. 391, 392).
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національні державні структури  побажають висловитися з по-
літичними оцінками про "голод-геноцид" в україні не поспі-
шати з ними" (голод в СССр. ― С. 7).

Щоправда, публікуючи протокол засідання політбюро Цк
ВкП (б) № 131 від 1 березня 1933 року, автори даного збірника
вміщують ухвалену опитом 16 лютого постанову за № 74 / 40
"Телеграма Нижньо-Волзького крайкому": "Обязать ОгПу рас-
пространить на Нижнюю Волгу постановление СНк и Цк ВкП
(б) от 22-го января 1933 года о самовольном выезде крестьян из
пределов своей области, задержке их и принудительном воз-
врате на старые места жительства" (там само.  ― С. 247).

Подібного дозволу на поширення дії постанови від 22 січня
1933 року на казахстан просив і перший секретар тамтешнь-
ого крайкому ВкП (б) голощокін, але Москва не підтримала
його ініціативу.

Цим документом, до речі, каральним органам доручалося
арештовувати тих "селян україни і Північного кавказу, що про-
бралися на північ", а після того, коли серед них будуть відібрані
"контрреволюційні елементи, повертати інших у місця їхнього
проживання".*

Великий відхід селянства був і в Донбасі. Скажімо, з листа
члена політбюро Цк кП (б) у Миколи Скрипника до генераль-
ного секретаря Цк кП(б)у Станіслава косіора  дізнаємося, що
тоді "в Донбасі скрізь за зиму був надзвичайно сильний відплив
з колгоспів, у більшій половині не за контрактом, а самопли-
вом. Приклади: горлівський район — відтік 2.500 осіб, Воро-
шилівський — 1.600 (з них самопливом  — 500). у краснолуць-
___________________

* Як свідчить зведення таємно-політичного відділу ОДПу СрСр, за гру-
день 1932—січень 1933 років, із сіл тільки 215 районів україни виїхало 85.217
одинаків і 9.213 родин: з київської області 26.344, Харківської — 26.129, Дні-
пропетровської — 12.421 одинаків і 3.845 родин, Донецької — 9.561, Одесь-
кої — 3.950 і 4.020, чернігівської — 5.593 і 837, Вінницької — 5.068 і 511
(Отечественные архивы (Москва). — 2009. — № 2. — С. 120).

Однак ці дані можуть бути далеко неповними, оскільки лише із Звениго-
родського району тодішньої київської області в різні регіони СрСр розбіг-
лося за 1932 рік понад 10 тисяч осіб, як свідчив місцевий лікар П. Блонський
(там само. — С. 125).
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кому районі з 4.250 колгоспників (% колективізації — 100; поза
колгоспами лише 95 осіб куркулів) пішло 2.200. у ровеньках з
18.000 працездатних колгоспників, які восени сіяли, залиши-
лося 12.215. В кадіївці з 40.000 сільського населення зараз
24.000. у риковському районі працездатних колгоспни-ків було
восени 3.146, а тепер лише 1.910; за вербуванням пішло лише 112,
а інші — 97 % — самопливом. Таке жявище і в інших районах…"
(ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5294. — Арк. 1). 

колгоспники, які пішли з села, забрали з собою свій посів-
ний матеріал. частина його з’їдена, але і зараз на руках у  ро-
бітників і колгоспників, особливо тих, хто прийшов самопли-
вом, є значна кількість зерна — багато сотень і навіть  тисячі
центнерів. Серед контрактантів перед їхнім відходом ніякої ро-
боти в цьому плані не здійснювалося. Необхідно провести ши-
року роботу на підприємствах серед робітників за соціаліс-
тичну позику посівним матеріалом колгоспам. Це я проводжу
тут, в Донбасі. Думаю, що варто поширити цей досвід і на всі
робітничі центри" (там само. — Арк. 1 зв.). 

Але не можна погодитися з твердженням російського дослід-
ника О. Шубіна, що цю міграцію українського сільського насе-
лення поглинула в основному українська індустрія (Шубин А.
Великая депрессия и будущее россии. — М.,  С. 280).

Скажімо, на шахти тресту "кадіїввугілля", що в Донбасі, у
жовтні 1932 року на роботу приймали в основному не голодних
українських селян: з україни — 118 осіб, Татарстану — 403, Бі-
лорусії — 125, Центрально-чорноземної області —194, Захід-
ної — 14 (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5315. — Арк. 42, 43).

і це в той час, коли, як свідчив і голова ВуЦВк григорій Пет-
ровський, "в промислових районах Донбасу є дуже великий
відплив колгоспників у промисловість і таким чином ство-
рюється загроза для господарського освоєння землі, що зали-
шається в розпорядженні колгоспу, оскільки в деяких селах до
80 % сільського населення кинуло сільське господарство" (там
само. — Спр. 5245. — Арк. 61).

26 жовтня 1932 року політбюро Цк кП(б)у постановило, що
з 48.961 необхідного робітника для вугільних шахт Донбасу на
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четвертий квартал 1932 року 20.000 повинна покрити україна,
а 28.961 —  БСрр і рСФрр. Зокрема, з БСрр мали надіслати
8.200 осіб, Татарстану — 9.000 і ЦчО — 11.760 (ЦДАВОВу: Ф.
2623. — Оп. 1. — Спр. 6807. — Арк. 45).

Тоді підприємства вугільної галузі направили своїх вербу-
вальників ось у такі регіони і в такій кількості: 30 тресту "Дон-
басантрацит" виїхали до ЦчО, де роз’їхалися до рождест-
венського, Новокалитвянського, Васильєвського, Сосновсь-
кого, Тербунського, Старооскольського, Маршанського, Зем-
лянсько-урицького, Велико-Мамонського, чернявського,
Острогожського. Юр’ївського й Заметчанського районів. До
Вінницької області виїхало 17 вербувальників, до київської —
26. Харківської — 22, Татарської АСрр — 14, Одеської — 5 (там
са-    мо. — Арк. 242, 243).

Заходи щодо посилення вербування в ЦчО намітили такі:
вислано представника, аби організував конкурс на повне ви-
конання нарядів. 1 премія — 1.500 карбованців і прапор гір-
ників, 2 — 1.000 і індивідуальне преміювання (там само. —
Спр. 6806. — Арк. 43).

Як наслідок, за вересень 1932 року до "Донбасантрациту"
відправлено: ЦчО — 2.450, Татарська АСрр — 2.400, БСрр — 0,
уСрр — 3.150 (там само. — Арк. 25).

За жовтень 1932 року до "Донбасантрациту"  відправлено: з
ЦчО — 407, Татарської АСрр — 132, одеських комсомольців —
242, внутрі району мобілізовано — 159 (там само. — Арк. 18).

А за четвертий квартал 1932 року для вугільних шахт Донбасу
було завербовано: з уСрр 12.910 осіб (жовтень — 1.542, листо-
пад — 4.377, грудень — 6.991), з ЦчО — 5.917 (жовтень — 1.443,
листопад — 1.720, грудень — 2.754), з БСрр — 2.012 (жовтень —
811, листопад — 596, грудень — 605), з Татарстану — 1.792
(жовтень — 723, листопад — 615, грудень — 454), із Західної
області — 53 (жовтень — 22, листопад — 31).

З україни вказану цифру виконали такі області: Харківсь-
ка — 3.200 (план 3.000), київська — 5.016 (5.000), Вінницька —
1.189 (2.000) і Донецька — 3.606 (10.000) (там само. — Спр. 6807. —
Арк. 9).
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усього по уСрр — 15.402, в тому числі 2.391 комсомолець. 
За першу декаду січня 1933 року: уСрр — 1.322, ЦчО — 648,

БСрр — 92, Татарстан — 110, усього — 2.172 (там само. — Арк. 9).
Подібне було і в Придніпров’ї. Скажімо, керівництво Дні-

пробуду, ставлячи питання про забезпечення спорудження
Дніпровського алюмінієвого комбінату кваліфікованою робо-
чою силою на ііі квартал 1932 року, вимагало дозволу для на-
бору 242 землекопів, 164 мулярів, 1052 теслярів, 146
арматурників, 410 бетонників, 194 штукатурів, 1174 чорноро-
бочих та 207 інших в Центрально-чорноземній області, іва-
ново-Вознесенській, костромській, Смоленській областях,
Татарській і Мордовській АСрр, а також у Білорусі (ДАЗО: Ф.
р-995.  ― Оп. 16.  ― Спр. 25.  ― Арк. 128).

у постанові кремля наголошувалося на забороні виїзду і го-
лодним селянам Північного кавказу. Відтак через два дні по-
дібну постанову ухвалює Північно-кавказький крайком
ВкП(б). Нею, крім уже відомих загальних вказівок, передбача-
лася "дислокація оперативних заслонів і оперманеврених груп
по боротьбі з втечами". Зокрема, на виходах з краю в північних
районах оперзаслони мали розташовуватися на станціях
Шахтна, каменоломна, Звєрєве, Міллерове, Морозовська і
Ліхая. Оперманеврені групи контролювали маршрути Таган-
рог—Матвєєво-курган—чертково, Морозовська—Обливська,
Міллерове—Луганськ, Ліхая—Лиман, Звєрєве—ровеньки. ре-
зервна оперманеврена група в складі 18 осіб базувалася на
станції Ліхая.  

крім того, створювалися оперзаслони внутрі краю на стан-
ціях Хопри, ростов, кизитеринка, Сальськ, кавказ, крим, Ту-
апсе, Бєлореченська, Прохладна, Армавір, гудермес, Махачка-
ла. Оперманеврені групи мали контролювати такі маршрути:  
Хопри—Тихорецька, кавказ—Армавір, краснодар—Тихорєць-
ка, Мінводи—гудермес, Прохладна—Махачкала, Туапсе—Ар-
мавір. Фільтраційні пункти передбачалися на станціях Невин-
номиська, Мінводи, георгієвськ і Прикумськ (Трагедия совет-
ской деревни. — М. 2001. — Т. 3. — С. 637).

Аналіз даних маршрутів однозначно підтверджує, що заго-
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роджувальні загони охоплювали зону розселення саме укра-
їнського населення. Бо з пропонованої директиви не видно, що
закривається виїзд до російських регіонів за хлібом донському
козацтву. Та й у самій постанові про заборону виїзду голодних
селян акцентується увага лише на кубані й україні.

Тут мусимо додати, що коли голодні казахи вдавалися до так
званого відкочів’я, тобто перекочовували на якийсь період до
районів Західного Сибіру, киргизії, навіть до китаю, то сто-
совно їх ніяких постанов про насильницьке повернення в ар-
хівах не виявлено. Тобто, казахам не забороняли шукати про-
дукти харчування за межами своєї республіки. Про це, до речі,
свідчать і десятки архівних документів, виявлених нами у ка-
захстані. 

Скажімо, в телеграмі керівників казахстану Мірзояна і ку-
лумбетова від 29 серпня 1933 року наводяться дані про те, що
тільки в Середньо-Волзькому краї російської Федерації на той
час перебувало "влаштованих казахів на різних роботах 15.386
осіб" (Архів Президента казахстану (Алмати): Ф.141. — Оп. 1. —
Спр. 5729. — Арк. 101).

Зрештою, прохання керівництва казахстану про продо-
вольче забезпечення відкочівників адресувалися до сусідніх ре-
гіонів ще з березня 1932 року. Зокрема, про це йдеться в теле-
грамах першого секретаря крайкому ВкП (б) голощокіна до
його колеги в Новосибірську ейхе (там само. — Справа 5194. —
Арк. 60, 65).
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З січня 1932 року величезний потік голодних казахів хлинув
до суміжних з кАрСр районів Західного Сибіру, зокрема, до
Славгородського району, де в більшості проживали українці.
Так, у першому оперативному зведенню більшовицьких спец-
служб зазначалося, що "в Славгородському районі казахів, які
втекли з казахстану, нараховується до 10.000 осіб, з них 6.000
осіб осіли в самому місті Славгороді…Щоденно групами ка-
захи приходять в міськраду, райвиконком і райуправління мі-
ліції, кидають там дітей…кинутих батьками дітей щодня
підбирають по місту й різних установах…" (касымова г. Из ис-
тории казахстанского голодомора // Сборник материалов на-
учно-практической конференции "Политика "Малого октября"
и голод в казахстане". — Астана, 2012. — С. 22).

До речі, коли в лютому 1932 року в українському селі Ва-
сильчуки місцеві жителі виявили двох казахських дітей, кину-
тих на морозі, то їх підібрали і врятували (там само. — С. 23).

З літа 1932 року "планові" повернення кочівників-казахів з За-
хідносибірського краю було припинено, з приводу чого навіть
з’явилося спеціальне роз’яснення секретаря крайкому р.  ейхе. Тут
"крайова влада намагалася стежити за дитбудинками, в яких ос-
новним контингентом були прибулі з казахстану, підібрані з ву-
лиці, зняті з поїздів діти. Створювались спеціальні "нацменівські"
дитбудинки. Партійно-радянське керівництво звично негайно
реагувало на повідомлення про бездушне ставлення до дітей" (там
само. — С. 23).

Понад 60 районів Західного Сибіру прийняли казахських бі-
женців, вимушених "казахстанським голодомором покинути
рідні місця". Таких до кінця 1932 року тут виявилося 150 тисяч
осіб. Вони мали можливість працювати на новобудовах Си-
бірського краю (рифель Л. Трагедия сплошной коллективизации
в документах бывшего архивного фонда кПСС // Сборник ма-
териалов научно-практической конференции "Политика "Ма-
лого октября" и голод в казахстане".  — С. 38).

Щоправда, окремі казахські дослідники вважають, що до За-
хідного Сибіру перекочувало вп’ятеро більше їхніх голодних
співвітчизників, бо вони всіма правдами й неправдами нама-
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галися закріпитися там, насамперед в аулах своїх одноплемін-
ників. Скажімо, "вдови з бажанням виходили заміж в якості
других, третіх дружин, видаючи себе за близьких родичів…"
(кабульдинов З. голодомор в казахстане и казахская откочевка
в Западную Сибирь // // Сборник материалов научно-практи-
ческой конференции "Политика "Малого октября" и голод в ка-
захстане". — С. 55, 57).

Так, у містах, на шахтах і рудниках їх чекали незадовільні
умови проживання в погано облаштованих гуртожитках і
квартирах. часто, як і в царські часи, їх намагалися обрахувати
при видачі заробітної плати. Їм надавали низькооплачувану й
некваліфіковану працю. Але казахи, хоч і в таких важких умо-
вах, могли рятуватися від голоду.

Зрештою, влада про них пам’ятала. Так, 15 квітня 1933 року
було ухвалено спеціальну постанову раднаркому СрСр за підпи-
сом В. куйбишева "Про заходи по наданню допомоги відкочу-
вавшим казахам у Середньоволжський, Західносибірський краї і
киргизьку АрСр". Зокрема, цією постановою передбачалося від-
пустити для казахів зерно, продовжувати забезпечувати робо-
тою, виділити тисячу місць у дитячих будинках. До 25 травня
1933 року необхідно було відкрити такі установи в Новоомську
на 120 місць, Славгороді — 100, Алейську — 100, Сталінську —
100, Прокоп’ївську — 60 (там само. — С. 61). 

крім того,  це питання розглядалося двічі на засіданні по-
літбюро Цк ркП (б): 17 серпня 1933 року (про колгоспні фонди
для постачання відкочовиків у казахстані) і 14 жовтня 1933
року (про витрати на перевезення відкочувавших у казахстані)
(Цк ркП (б)-ВкП (б). Повестки дня заседаний 1919—1952. ка-
талог. — М., 2001. — Т. іі. 1930 — 1939. — С.  452, 472). 

Зрештою, близько 200 тисяч казахів змогло врятуватися від
голодної смерті в китаї, Монголії, Афганістані, ірані, Туреч-
чині (Нанбекова Н. Эмиграция казахов из казахстана в Мон-
голию и китай в 20—30-х годах ХХ века // Сборник материалов
научно-практической конференции "Политика "Малого ок-
тября" и голод в казахстане". — С. 158).

у казахстані навіть опубліковано спеціальне дослідження
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про те, як голодні казахи рятувалися від смерті в Західному Си-
біру (Малышева М., Познанский В. казахи — беженцы от го-
лода в Западной Сибири. 1931—1934 год. — Алматы, 1999. — С.
12).

і сусідні регіони справді прислухалися до цих прохань, тим
паче, що постановою Всесоюзного центрального виконавчого
комітету від 10 березня 1932 року передбачалося таку роботу
організовувати. Зокрема, постанова Башкирського обкому
ВкП(б) від 14 жовтня 1933 року підсумовує виконання цієї
московської директиви (там само. — Спр. 5763. — Арк. 230). 

Поширену практику відкочування голодних казахів у на-
вколишні регіони підтверджують і російські автори. Скажімо,
Віктор кондрашин повідомляє, що казахи мали можливість в
Поволжі навіть працевлаштуватися цілими господарствами в
період голодомору. Наприклад, у Сорочинському районі Се-
редньо-Волзького краю в той скрутний час, за свідченнями
цього автора, трудилося 81 господарство в кількості 391 особи
(кондрашин В. голод 1932—1933 годов: трагедия российской
деревни. — Москва, 2008. — С. 188). 

Подібного ставлення до голодного українського населення в
прикордонних регіонах тієї ж російської Федерації не спосте-
рігалося. Тож годі й шукати в найтаємніших архівах сусідніх з
урСр обкомів ВкП (б) аналогічні документи, які ухвалювалися
тим же Башкирським обкомом ВкП (б) в 1933 році на підт-
римку голодних казахів. То тільки стосовно голодного укра-
їнського населення знаходимо драконівські, за висловом
В. кондрашина, директиви щодо позбавлення його можливості
врятуватися від смерті в сусідніх регіонах. 

Бо коли голодні українські селяни з нинішньої Луганської
області пішли до сусідньої Вороніжчини за продуктами й роз-
рили у полі кагат буряків, а наївшись їх, повмирали на вулицях
кантемирівки, то секретар тамтешнього обкому ВкП(б) вима-
гав від генерального секретаря Цк кП(б) у косіора не допус-
кати в подальшому псування кагатів російських буряків...
(голос україни. — 1995. — 15 квітня).
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3. Замовчування правди про голодомор  
Третя ознака свідомого геноциду українства з боку більшо-

вицької влади — це свідоме замовчування правди про голодо-
мор перед світовою громадськістю,* яка могла б подати
продовольчу допомогу голодуючому населенню. Відомо, що ча-
стині голодних українських селян вдалося прорватися через
радянський кордон до Польщі й румунії, де вони розповіли про
жахіття, що твориться на їхній батьківщині. 

Так, документи засвідчують, що вже навесні 1932 року через
Збруч збільшився перехід голодних селян з уСрр. Зокрема, 45-
річна Марія Блажейовська з Вовчинець на Проскурівщині
після нелегального переходу кордону розповідала на переслу-
ханні в Підволочиську, що в 1932 році становище на селі дуже
погіршало, оскільки навесні не дозволили сіяти збіжжя, садити
картоплю, а наказували тільки сіяти цукрові буряки. усе, що
зібрали зерна і картоплі влада повністю забрала, в результаті
чого приречена були з родиною на голодну смерть. 

крім того, влада наклала податок на суму 240 рублів, якого
жодним чином не могли заплатити, а крім того, ще виписали
податок на суму 336 рублів. Тож зі страху від неминучої голо-
дової смерті вирішила тікати за Збруч. Пішла до Збруча під виг-
лядом прання, з чого скористалася й з дітьми перейшла кордон
(Державний архів Тернопільської області ДАТО: Ф. 231.  ― Оп.
1.  ― Спр. 9.  ― Арк. 3 зв.).  

коли українська еміграція зуміла порушити це питання
перед Лігою Націй, то генеральний секретар Європейського
конгресу національностей евальд Амменде, який у віденській
газеті "райхпост" написав велику статтю про голод в СрСр, зо-
крема, зазначав: "Це не простий випадок, що я як  генеральний
секретар европейського конгресу національностей, який об’єд-
нає кругло 40 міліонів європейців, підіймаюсь отсього труду,
щоби з’ясувати нечуванні страхіття голодової катастрофи в ра-
дянському Союзі. Адже на його пограничу мешкають численні
народи, обняті конгресом, українці, білоруси, литовці й інші.
Вони, очевидно, мають докладні дані про положення  їх братів
по тій стороні кордону, як і взагалі про все, що діється на ши-
роких хліборобських землях Союзу. Мало того, що границя
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щільно замкнена і сильно бережена густо розставленими ро-
сійськими військовими частинами, все таки передістаються
сюди голодом гнані людські жертви. головно вздовж водних
границь Дністра і Збруча стали ті втечі мало не щоденним яви-
щем" (Діло.  ― 1933.  ― 28 липня).

Тому однією з найважливіших справ, якою перейнялися тоді
лідери українського Національно-Демократичного Об’єднання
в галичині й  редакція львівської газети "Діло" — це дати світові
та самим галичанам об’єктивну й широку інформацію про го-
лодомор. Так, 22 лютого 1933 року "Діло" публікує лист селя-
нина до родичів у галичині, сповнений розпуки: "...Порятуйте
мене якнайскорше, пришліть що-небудь. Не хочу від Вас нічого
такого дорогого, але надішліть житніх чи ячмінних сухарів
хліба, а може, як маєте звідки і не дуже у вас дорого, риж, то
вкиньте у пакунок якийсь фунт дитині на кашу... воно бідне го-
лодує... Трохи мені стидно, що я так пишу до вас, але що ж зро-
бити, як так прийшлось на віку пережити таку трудноту".

Ще один подібний лист "Діло" публікує 30 квітня під заго-
ловком "Більшовицький рай": "Ми погибли, особливо села. Ба-
гато людей попухло з голоду і багато вже померло особливо на
україні. Я того ж року об’їхав весь кавказ, Московщину і
україну і ніде місця нема. Є місце тільки для тих, що граблять
людей... Я від тебе нічого не домагаюся, тільки пиши листа.
Тільки нічого не пиши про нашу владу. Це для мене небез-
печно. у нас така свобода... На україні вже доходить до людоїд-
ства. у нас половина землі не обсіяна, нема коней — поздихали
з голоду... Все забрали і заморили голодом, і людей, і коні...". 

"З країни нужди й голоду" — під таким заголовком по-
являється в "Ділі" 27 травня розпачливий лист галичанина-пе-
реселенця до брата на Львівщині: "...Змилуйся ради Бога над
нами і допоможи нам нещасним наскільки можна, бо ми всі
вже попухли з голоду... уже все поїли, що було. і полови вже
немає і жолудя теж нема... Пища у нас сейчас така: сіль, вода та
щавель... Од неї люди пухнуть і ми теж попухли і ходити ніяк
не возможно... у нас уже хоронять без гробів, уже нема кому
робити і так везуть і кидають у яму. Обрядів ніяких нема". 
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18 червня "Діло" подає ще один документ, зазначивши, що
це лист від молодого хлопця з україни до своїх рідних від се-
редини квітня. Автор — студент — не тільки фіксує, а й аналі-
зує трагедію. Він наголошує на винищенні найсвідомішого
українського елементу ("найгарніших людей") за "петлюрів-
щину". Згадує і про робітництво: "робочі на роботу не хочуть
ходити. кажуть: "Дай нам хліба з’їсти, тоді й підемо, а то за
цими 150 грамами не можемо підняти ніг, бо сам чоловік не
з’їдає, а ділиться з сім’єю. Багато людей мре з голоду. Злодій-
ство збільшується. Ті робочі, які цілком перейшли на колек-
тивний харч і з дому не мають ніякої допомоги, то вмирають
десятками і валяються по дворах... де робив, там і вмер. За
ними ніхто не слідить".

розповіді голодних українців тоді ж появлялися і в інших за-
собах масової інформації: "Д., сама жінка-кістяк, якій вдалося
вибратися з україни, розповідає: "А коли б ви бачили, що ді-
ється в столовці... Їжа, яку там подають робітникам, куди гірша,
ніж була їжа свиней у звичайного хазяїна до війни… Та й цеї
мало… Хліб  ― це сумішка чорних остяків, які тяжко про-
ковтнути… В день, на вулиці, коло "столовок", де повно бруду
та всякої нечистоти, плентається багато залишених напівголих
дітей з кістлявими обличчями… З глибоких ямок тільки очі по-
блискують напівбожевільним блиском… а руки протягнені…
діти благають: дайте, хоч трошки дайте поїсти… Як тільки ро-
бітники залишають таку "столовку", ці діти, як шакали, ки-
даються туди й злизують все, що залишається після робіт-
ників…" (Свобода.  ― 1933.  ― 10 грудня).

Аби заперечити факт штучного голоду, більшовицькі вожді
вдаються до широкомасштабної  системи дезінформації, до
якої були втягнуті визначні діячі світової культури ромен рол-
лан,* Бернард Шоу, прем’єр-міністр Франції еріо, котрі після
______________

* у цю кампанію безсоромної дезінформації вільного світу був утягнений
і великий російський письменник Максим горький. Тож цілком логічно вчи-
нив Олесь гончар, який 12 березня 1988 року відмовився виступати в Москві
на вечорі присвяченому горькому: "Нема ювілейних словес для того, хто
писав роланові, що голоду в нас нема (33 рік), а люди в цей час мерли на ву-
лицях міст. Дві третини моєї Сухої вимерло  ― сільрада не встигала ховати…"
(гончар О. Щоденник.  ― к.: Веселка, 2004.  ― Т. 3.  ― С. 183). 
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ознайомлення зі спеціально підготовленими об’єктами пере-
конували світ про відсутність голоду в україні. Зокрема, в до-
повідній радянського дипломата Величка, який супроводжував
прем’єр-міністр Франції еріо в поїздці по україні, зазначалося,
що останній, маючи за мету вияснити, "1) чи є на україні голод,
причому це питання він пов’язував, звичайно, з основним пи-
танням про успішність чи провал колективізації, і 2) націо-
нальне питання", "цікавився тим, що йому показували, і тим,
що він бачив з вікна вагона чи з автомобіля" (ЦДАгОу: Ф. 1. —
Оп. 20. — Спр. 6204. — Арк. 111).

Треба зазначити, що на початку 1920-х років, коли голод по-
ширився по всіх зернових теренах,  російські більшовики про-
сили в Заходу допомогу лише для голодуючих Поволжя. На
засіданні політбюро Цк ркП (б) від 24 листопада 1923 року,
скажімо, стояло питання "про поїздку Луначарського на між-
народну конференцію з питання допомоги голодуючим нім-
цям" (Политбюро Цк ркП (б)—ВкП (б). Повестки дня
заседаний 1919—1952. каталог. — М., 2000. — Т. і. 1919—
1929. — С. 257).   

Тому й не дивно, що "він виніс тверде переконання, що нія-
кого голоду в нас немає і, хоч Альфан і рей (супроводжуючі
особи з числа французів. — В. С.) вказували, що недавно
голод на україні був, він переконався, що ми правильно ін-
формуємо його про колишні й теперішні подолані труднощі,
причому подолання цих труднощів він визнає основним по-
казником реального успіху колективізації" (там само. — Арк.
111 зв.).

Що ж стосується національного питання, то, "вияснивши
для себе безнадійність реставраторських націоналістичних
планів, він цим питанням цікавився вже набагато менше" (там
само. — Арк. 112 зв.).

Так повідомляли приставлені до високопоставленого фран-
цуза чекістські джерела. Зовсім по-іншому оцінювали цей візит
іноземні дипломати в уСрр. Так, у звітах німецьких дипломатів
пишеться дослівно: " еріо "відвідав взірцевий колектив..,
який належно підготували ДПу та міліція. Тих сіл, особливо
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на півночі Одеської області, де все населення буквально
вимерло, еріо, звичайно, не побачив. у кожному разі було
помітно, що він у цьому питанні великодушно дозволив себе
одурити, що викличе велике обурення серед комуністич-
ної більшості населення" (голодомор в україні 1932―1933
років. За документами політичного архіву Міністерства закор-
донних справ Федеративної республіки Німеччини.  ― к.:
Національний інститут стратегічних досліджень, 2008.  ― С.
226).

Важливою є також ще одна деталь цього візиту, яку підмі-
тили німецькі дипломати: "Прийом еріо в Одесі за витратами
перевершив святкування та церемонії, влаштовані з нагоди
від’їзду делегації на чолі з Ворошиловим до Анкари через Се-
вастополь і його повернення через Одесу, яку супроводжували
високі турецькі гості. Заходи в Одесі залишили далеко позаду
святкування річниці Жовтневої революції, що відбувалися не-
задовго до того" (там само.  ― С. 227).

Щоправда, не завжди більшовицькій владі вдавалося ство-
рити вигідний для себе антураж щодо голодомору в україні.
Зокрема, казусом обернулася для радянських дипломатів
спроба приховати факт голоду в україні у Вашингтоні. Справа
в тому, що Олена горбаль з відділу Союзу українок Америки в
Ансонії вислала протест проти цього злочину більшовицької
влади до конгресмена копелмена, що був родом з україни. Він 
же запитав про це народного комісара закордонних справ
СрСр Максима Литвинова, який саме тоді прибув до Вашинг-
тона  добиватися визнання радянського Союзу  Сполученими
Штатами Америки.  розгубившись від несподіваного запи-
тання, Литвинов передав цей запит "пресовому заступникові
СССр", а пізніше амбасадору Сквірському, який "мав відвагу
заперечити, немовби в україні був який-небудь голод. Про цю
відповідь і про те, що сам Макс Літвінов не відважився гово-
рити прилюдно неправду, були після того обширні звідомлення
в пресі в Америці і на Західній україні" (Ювілейна книжка
Союзу українок Америки. — С. 44). 

Водночас підкуплений Сталіним американський журналіст
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Волтер Дуранті свідомо приховував правду про голод у своїх
матеріалах на сторінках "Нью-йорк таймс".*

Більше того, щоб переконати світ у тому, що продовольчої
проблеми в країні не існує, уряд СрСр у цей час здійснював
широкомасштабний експорт українського хліба до країн За-
ходу, розраховуючись таким чином за поставлене обладнання.

Тим часом, коли опухлі від голоду великомученики, що бла-
гали хоч скибку хліба, картоплину чи буряка, а не діждавшись —
засівали своїми трупами міста і села, західні бізнесмени купу-
вали за демпінговими цінами наш хліб й раділи, що мають доб-
рий зиск, не усвідомлюючи іншого: розпродаж національного
багатства українців робиться для того, аби посилити в світі
економічну депресію, що може викликати не лише економічні
банкрутства, а й всезагальний хаос, що переросте в так бажану
для них світову революцію.  

Представник уряду уНр в екзилі  професор Олександр Шуль-
гин,  змалювавши жахливу картину голоду в україні,  звертався
з  таким проханням до Хлібної комісії,  яка була створена Лон-
донською економічною конференцією: "В час, коли дорадчий
комітет має встановити кількість збіжжя,  яке СрСр має ви-
везти за кордон, ми просимо вас во ім’я гуманності заперечу-
вати проти будь-якого вивезення їстивних продуктів і особ-
ливо хліба з  СрСр. Цей хліб  по праву  належить тим,  хто його
сіяв і хто нині вмирає з голоду — селянам україни і кубані. З
свого боку, ми рішуче протестуємо проти такого вивозу,  який
ми не можемо інакше кваліфікувати як злочинним" (Тризуб
(Париж). — 1933. — ч. 34. — С. 12).
______________

* Цілком можливо, що Дуранті пішов на співпрацю з більшовицьким ре-
жимом набагато раніше: після того, коли політбюро Цк ркП 27 жовтня 1925
року спочатку опитом своїх членів ухвалило рішення про його депортацію з
СрСр, а через 2 дні, повторно обговоривши цю справу, відмінило свою по-
станову про його висилку. 

На яких умовах Дуранті залишився працювати в Москві, можна довідатися
лише з матеріалів особливо таємної теки сталінського архіву, де заховані мате-
ріали вказаних засідань більшовицькох верхівки, а також звіт спеціальної комі-
сії політбюро в справі американського кореспондента, який було заслухано 26
листопада 1925 року (Политбюро Цк ркП(б)—ВкП(б). Повестки дня заседаний
1919—1952. каталог. — М., 2000. — Т. і. 1919—1929.—С. 416, 421).  
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українці в західному світі робили все можливе, аби розбу-
дити його сумління. Однак він залишався байдужим до траге-
дії українського селянства. Тим паче, що такі відомі діячі
культури, як Бернард Шоу, ромен роллан, Анрі Барбюс, як і
прем’єр-міністр Франції еріо, на рівні монументального ідіо-
тизму, за словами Мілени рудницької, стверджували, що нія-
кого голоду в україні немає.

Я певен з того, писав британський журналіст Маггерідж, що
"навіть хлопчина з початкової школи, коли сяде в потяг і пере-
їде через україну, нехай би і так, як ви, в товаристві вірного
своєму панові провідника "інтуриста", то перш, ніж доїде до
Одеси, зауважить, що проїхав країну, де завмерла усмішка,
країною, вимореною голодом, де зруйноване сільське госпо-
дарство, де лани заросли бур’яном. А ви, цвіт інтелігенції, ав-
тори книжок, редактори часописів, проїжджаєте україну й
повертаєтеся додому з золотими казками про успішні колек-
тивні господарства та про щасливе, радісне, добре відгодоване
та класово свідоме селянство" (цит. за: Свобода. — 1958. —  9
серпня).

"Хто ви такі, дорогі приятелі радянського Союзу? — звер-
тався Маггерідж до тих, хто приховував перед світом геноцид
українства. — Ви — праведна меншість, ви ті, що підтримують
ідеали, ті, що понад усе люблять правду і свободу; ви — паци-
фісти і святі, гуманітаристи і філософи, коротше кажучи, еліта
і передня сторожа нації. коли в Німеччині переслідують жидів,
ви протестуєте; ви тоді кажете, що кривда гноблених народів —
це ваша кривда. А в тім — і в тому вся суть справи — ви гнете
спину перед диктатурою пролетаріату. Дарма, що вона має ті
самі характерні риси, що ви їх так гаряче поборюєте в інших...".
(там само). 

Хто вони були, скажімо, в США? До 1933 року в СрСр тільки
на автомобільних і тракторних заводах було зайнято 6 тисяч
американських інженерів. у січня 1933 року 800 викладачів
американських коледжів направили рузвельту петицію про ви-
знання СрСр.  В США створюється "Незалежний комітет за ви-
знання радянської росії".
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Очевидно, не встоявши перед дешевим хлібом, перелякав-
шись впертої затятості більшовицьких вождів виморити голо-
дом незліченну масу селян, американська влада визнала за собі
рівних тих, хто не мав ні моралі, ні Бога в серці.

Водночас треба визнати, що такий результат готувався крем-
лівською пропагандою заздалегідь: ще 3 березня 1932 року на
засіданні політбюро Цк ВкП (б) розглядався лист Максима
горького, який пропонував підтримати пропозицію амери-
канського видавця Лонге про підготовку збірника статей про
досягнення СрСр. Наступного дня той же консиліум міркував
над питанням щодо виділення коштів на випуск спеціального
номера німецької газети "Берлінер Тагеблат", присвяченого
СрСр (Политбюро Цк ркП (б)-ВкП (б). — Т. іі. — С. 278, 280).

Про те, що радянський Союз буде заперечувати факт голо-
домору перед світом передбачав німецький дипломат у Москві
Шиллер. Якраз у розпал цієї трагедії він писав: "радянський
уряд зі своєю багаторічною пропагандою п’ятирічок, орієнто-
ваною на перебільшені переможні звіти, зайшов так далеко, що
визнання такої економічної катастрофи, як голод, дорівнювало
б оголошенню банкрутства з усіма наслідками, що випливають
з цього. Щоб утриматися при владі, радянський уряд най-
більше дбає про збереження свого обличчя. Дієве пропаган-
дистське гасло має найбільше внутрішньополітичне значення.
Доки голод до певної міри спланований, таке гасло можна легко
віднайти. Вже нині подекуди можна почути пояснення, що го-
лодують ті, хто не хоче працювати. А в радянській конституції
записано: хто не працює, той не повинен і їсти. радянська дер-
жава не має амбіцій бути країною загального добробуту, тож
цей принцип радянської конституції слід тлумачити так: хто
не хоче працювати, той не тільки може, а й зрештою мусить по-
мерти. Щоправда, досить-таки важко встановити, чи хтось не
хоче працювати, чи він не може знайти роботу" (голодомор в
україні 1932―1933 років. За документами політичного архіву
Міністерства закордонних справ Федеративної республіки Ні-
меччини.  ― С. 134).

Зрозуміло, що для СрСр визнати голод  ― це означало вод-

137



ночас розписатися в безпорадності соціалістичного ладу наго-
дувати своїх громадян. Це дуже добре було видно з листа гене-
рального консульства Німеччини в Харкові, яке 11 грудня 1933
року повідомляло: "Цей рік в україні минув під знаком вели-
кого голоду, або  ― з радянського  погляду  ― перемоги соціа-
лізації сільського господарства. Особливо критичним він був
для сільського населення і позначився не тільки на українсь-
кому сільському господарстві та республіці загалом, а й на
всьому радянському Союзі. Адже йшлося про те, чи впровад-
жувана з 1929 року колективізація нарешті покаже кращі ре-
зультати і щонайменше забезпечить населення продоволь-
ством, чи соціалізація сільського господарства, попри своє
принципове значення й очевидні практичні переваги, зазнає
невдачі через негативне ставлення селянства. Якщо радянська
влада вирішить це питання на свою користь, це автоматично
означатиме нечувано великі жертви" (там само.  ― С. 155).

і Москва вибрала вирішила йти до кінця, про що свідчить
один з рапортів її прислужників, яких вона поставила на чолі
так званої самостійної уСрр: "Зокрема, найважливішим під-
сумком 1933 року, який був врахований  Держланом при ви-
значенні народно-господарського плану  на 1934 рік, є величез-
ні досягнення в темпах розвитку сільського господарства уСрр,
в поліпшенні якості сільськогосподарських робіт, безпосеред-
нім результатом яких  став рекордно-високий для великого
ряду  років урожай 1933 року й дострокове виконання річного
плану  зернопоставок" (ЦДАгОу: Ф. 1.  ― Оп. 20.  ― Спр. 6466.  ―
Арк. 3).

Звичайно, якби йшлося про той врожай, який скосила
смерть, то заперечень ніяких не було б…

4. Відмова від продовольчої допомоги із Заходу
четверта ознака свідомого геноциду більшовицької влади,

це свідоме недопущення тієї матеріальної допомоги для голо-
дуючих в україні, яку все-таки організовувала наша еміграція. 

крім того, навіть грошову допомогу, яку переказували з Ні-
меччини (сам гітлер здав у фонд допомоги голодуючим німцям
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україни тисячу марок), більшовицька влада насильно забирала
собі, прирікаючи тих, кому адресувалися кошти, помирати.*

Як свідчив співробітник Держплану урСр з передвоєнних
років С. Сосновий, "Офіційно не тільки голоду, а навіть недо-
їдання не було. через те продуктові пакунки, які надсилали ні-
мецьким колоністам їхні родичі з-за кордону, відсилались
назад з написаними під диктант гПу-вських катів листами, що
в нас все гаразд...

Пропозиції закордонних філантропічних організацій налаго-
дити допомогу голодним відхилялися з глузливою порадою до-
помоги своїм безробітним" (українські вісті (Новий ульм).  ―
1950.  ― ч. 10).

Але більшовицька влада свідомо йшла на знищення укра-
їнського селянства. Тож не дивно, що в період голодомору в
україні набуло масового поширення таке явище, як людоїд-
ство. Доповідалося найвищим радянським урядовцям, що "у
ряді випадків людоїдство стає навіть звичкою. Є факти, коли
окремі особи, помічені в людоїдстві торік, харчуються людсь-
ким м’ясом і зараз". 

Довівши українське селянство до такого стану, більшо-
вицька влада водночас гріла на цій трагедії руки, організу-
вавши систему так званих торгсинів, які фактично за безцінь
скуповували в голодних людей золото й срібло та інші кош-
товності — 33 тонни золота і 1420 тонн срібла було таким
чином вилучено в населення. 

З цього приводу спеціальні рішення могли ухвалюватися
тільки в Москві. Так, питання про скупку срібла Торгсином
розглядалося на засіданні політбюро Цк ВкП (б) 24 листопада
1932 року (Политбюро Цк ркП (б)—ВкП (б). Повестки дня за-
седаний 1919—1952. — Т. іі. 1931—1939. — С. 375). 
___________________

* раніше в кремлі по-іншому ставилися до німців. Так, на засіданні політ-
бюро Цк ркП (б) від 24 листопада 1923 року спеціально обговорювалося пи-
тання про поїздку наркома освіти Анатолія Луначарського на міжнародну
конференцію з питання допомоги голодуючим німцям (Политбюро Цк ркП (б)―
ВкП (б). Повестки дня заседаний 1919  ― 1952. каталог.  — М., 2000.  ― Т. і.
1919  ― 1929.  ― С. 257).   
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Треба наголосити, що, попри відмову прийняти допомогу від
української еміграції, остання знаходила все-таки можливості
для того, аби хоча б невелика частина голодних українців могла
одержувати продовольчу допомогу. На пропозицію голови укра-
їнського жіночого союзу в чехословаччині Зінаїди Мірної, наша
еміграція знайшла вихід із цієї ситуації: оскільки "всяка колек-
тивна акція у большевиків забороняється", й відтак пересилання
"колективних сум накликали б на адресатів тяжкі кари", продукти
й гроші почали надсилати конкретним людям, які потребували
підтримки (Наше життя (Нью-йорк). — 2008. —  ч. 11. — С. 46).

Очолюваний тоді Міленою рудницькою Союз українок у
Львові  також бачив саме такий вихід, аби врятувати голодних
людей на Великій україні, про що повідомлявся Союз українок
в Америці: "гроші на україну на індивідуальні адреси можна
посилати через Торгсін (більшовицьке торговельне бюро для
зв’язку зі закордоном), а адресатам ці гроші виплачують хар-
чевими продуктами" (там само. — С. 36).

усі, хто знав адреси потребуючих підтримки, надсилали їх
до рятункових відділів. Наприклад, відомий усім диригент і
композитор Олександр кошиць просив надати продовольчу
допомогу Остапові Лисенку, синові видатного українського
композитора Миколи Лисенка, а також Зінаїді Лебедович,
Якову гулаку-Артемовському, івану Масиченку, григорію ко-
валенку з києва, Неонілі івановій і Анастасії Неговській з чер-
нігова, а також Дарії Лебедович з Погребищого на Поділлі (там
само. — С. 48, 49).

і як свідчать документи, окремі українці справді одержали
продовольчу допомогу нашої діаспори. Скажімо, очолюваний
Неонілою Пелехович "комітет негайної допомоги голодуючій
україні" при СуА мав письмові посвідки на суму 196 доларів і
99 центів, а 38,68 долара до адресатів не дійшли, "тому що боль-
шевики ці гроші конфіскували" (там само. — С. 64). 

Поряд з відмовою прийняти допомогу із Заходу, російські
більшовики з метою відвернути увагу світової громадськості
від голодового геноциду українства розгортають кампанію
щодо допомоги голодуючому населенню Закарпаття, яке тоді
перебувало у складі чехо-Словаччини (Политбюро Цк ркП (б)-
ВкП (б). — Т. іі. — С. 323).
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5. Доприселення у вимерлі українські села
уже невдовзі після Переяславської ради 1654 року царське

самодержавства розпочало запроваджувати практику ство-
рення в українських містах своїх колоній, які ставали б базою
для московської експансії в україну. Так, замість того, аби "кор-
мових людей на рубежі від ляхів, для всякого безстрашшя, з
3000 поставити", Олексій Михайлович вводить тритисячний
гарнізон московських ратників до києва, який розміщується
на монастирських городах навколо Софії київської, духовен-
ство якої разом з митрополитом Сильвестром косовим не при-
сягнули на вірність цареві. Після смерті Богдана Хмельниць-
кого Москва намагатиметься тримати в кожному полковому
місті свій гарнізон, а першому гетьманові Лівобережної укра-
їни іванові Брюховецькому взагалі надасть нібито для охорони
полк своїх стрільців. До речі, саме ось така придана з царської
ласки  охорона і візьме під варту гетьмана Лівобережної укра-
їни Дем’яна Многогрішного, котрого запідозрили щодо його
лояльності Москві.

Ще одним способом розмиття суцільного українського ет-
нічного тіла стало створення в споконвічних хліборобських ре-
гіонах промислових центрів, до яких завезли майстрових
мужиків, як правило, з російської глибинки. Відтак стає зро-
зумілим, чому на початку ХХ століття було обмаль власне укра-
їнського національного пролетаріату, а в наших містах пере-
важали росіяни і євреї, які завжди були на стороні сильнішого,
тобто царської влади. 

упокоривши україну, російські більшовики взяли на оз-
броєння прийоми свого попередника — царського самодер-
жавства. Вони не тільки прислали до україни своїх керівників:
поманивши наївних малоросів українізацією і заклавши бу-
дови п’ятирічок, на базі них заклали й стали розвивати винят-
ково російські індустріальні центри. 

Але відверто й широкомасштабно Москва вдалася до роз-
шматування суцільної української етнічної території саме під
час голодомору 19132—1933 років.  Це коли на місце вимерлих
українців свідомо переселялися мешканці росії й Білорусі, чим
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розмивалась суцільність української етнічної території, зо-
крема, в південно-східних областях україни. А вперше це було
апробовано стосовно кубанської станиці Полтавська, до якої
після її виселення до казахстану на початку 1933 року вже по-
чали прибувати звільнені в запас червоноармійці й ветерани
ОДПу — по 350 з Ленінградського, Білоруського й Московсь-
кого військових округів, 250 — з українського і 200 — з При-
волзького. Наприкінці місяця їх уже налічувалось тут понад
дві тисячі. у перейменованій на красноармєйську почав вихо-
дити бойовий листок "красноармейская звезда". На це перей-
менування крайова газета "Молот" відгукнулась таким паса-
жем: "Нет больше "черной станицы" Полтавской, а есть цвету-
щая станица красноармейская". В іншому випуску цієї газети
на першій шпальті великими літерами було набрано: "Нет
больше станицы Полтавской — националистического кулацко-
петлюровского гнезда на кубани! есть станица красноармей-
ская — верная опора советской власти и колхозного строя!"
(цит. за: Проблеми історії україни. Факти, судження, пошуки.
Міжвідомчий збірник наукових праць. Спеціальний випуск. До
75-х роковин голодомору-геноциду в україні. — к.: інститут
історії Національної академії наук україни, 2008. — С. 124).

Як свідчить російський дослідник В. чуркін, операція зі зни-
щення українства на кубані й заселення її вихідцями з російської
глибинки планувалася заздалегідь і розроблялася до дрібниць.
Так, за тиждень до депортації станиці Полтавської заступник
наркома з військових і морських справ СрСр Михайло Туха-
чевський підписав таємну директиву, якою передбачалося до 10
січня 1933 року здійснити набір "особенно надежных в полити-
ческом отношении"  серед тих, хто був в армійських рядах  для
заселення опустілих хат. При цьому особливо наголошувалося,
що "уроженцы Северного кавказа и украины вербовке не под-
лежат" (цит. за: чуркин В. Неизвестная война. — С. 145).

крім того, Тухачевський наголошував: "Вербовку и отправку
красноармейцев-колхозников  и их семей в печати не оглашать"
(там само. — С. 145). 

Більша частина завербованих червоноармійців прибула на
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кубань у період з 14 жовтня по 15 грудня 1933 року в 111 еше-
лонах  ― 8007 родин із загальною кількістю 34.209 осіб і 6.027
одинаків, усього  ― 40.281, з яких 30.650 були працездатними.
З Московського військового округу прибуло 4.720 глав родин і
14.544 членів, Ленінградського відповідно — 2.486 і 746, Біло-
руського  ― 4.714 і 13.517, Приволзького  ― 1.850 і 4.592, Се-
редньоазіатського  ― 162 і 204. Треба взяти до уваги, що було
дотримано вимоги директиви Тухачевського щодо небажано-
сті вербувати вихідців з україни і Північного кавказу,  тому з
цих регіонів маємо відповідно такі показники: 1.773 і 337, 162 і
204 (Платунов Н. Переселенческая политика Советского госу-
дарства и ее осуществление в СССр (1917  ― июнь 1941 гг.).  ―
Томск: Из-во Томского университета, 1976.  ― С. 209). 

Природно, проповідуючи на словах справедливу націо-
нальну політику, комуністична влада не допускала у відкритих
публікаціях розкриття свого справжнього наміру щодо зро-
сійщення українства. А тому зазначеному авторові доводилося
придумувати від себе причини цієї московської акції: "Пересе-
ление в кубанские колхозы было обусловлено тем, что узким
местом их дальнейшего развития стала нехватка механизатор-
ских кадров. численность сельского населения за годы первой
пятилетки сократилась ввиду его оттока в города. В сельской
местности имелись свободные дома выселенных кулаков, бе-
жавших за границу помещиков и белоказаков" (там само.  ― С.
208).

Щоправда, справжня причина дещо розкривалася в листі за-
вербованих червоноармійців до Сталіна і наркома оборони Во-
рошилова: "Мы, красноармейцы-переменники Северной диви-
зии… изъявляем желание работать в МТС и колхозах Север-
ного кавказа, куда мы сегодня 20 ноября и направляемся с Во-
логодским эшелоном. Мы глубоко осознали историческую
задачу социалистического переустройства сельского хозяй-
ства, поставленную партией Ленина…Мы, красноармейцы-пе-
ременники, заявляем, что мы также, как наши отцы и братья в
гражданской войне, очистим кубань от белогвардейских най-
митов. Сделаем кубань советской" (там само.  ― С. 208).
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Тим часом виселені з українських етнічних теренів були вла-
дою приречені на смерть у північних і східних районах СрСр.
Бо це передбачалося ще наказом ОДПу від 2 лютого 1930 року
за № 4421 стосовно тих куркулів, які влада відносила до пер-
шої категорії, тобто найбільших активних і авторитетних
людей на селі. З україни таких тоді мали відправити в північні
райони 15.000 осіб. Вони мали спочатку  концентруватися в
обласних і окружних відділах ОДПу. Справи на них повинні
були закінчуватися в терміново й розглядатися трійками в по-
засудовому порядку спеціальними трійками. Основна кількість
таких заарештованих мала бути поміщена в концтабори, а до
найбільш злісних, на думку влади, так званих контрреволю-
ціонерів необхідно було застосувати рішучі заходи покарання,
аж до вищої міри. родини заарештованих за першою катего-
рією повинні виселятися в північні райони радянського Союзу
поряд з тими, хто депортувався у масовій кампанії  куркулів і
їхніх родин. Майно таких родин також конфісковувалося, як і
у сімей куркулів, яких з уСрр планувалося виселити 30  ― 35
тисяч родин.  

Другого лютого 1930 року в московських "Известиях" дру-
кується постанова ВЦВк СрСр і раднаркому СрСр про заходи
щодо зміцнення соціалістичної перебудови сільського госпо-
дарства в районах суцільної колективізації й по боротьбі з кур-
кульством. А 4 лютого 1930 року голова ВЦВк М. калінін, го-
лова раднаркому СрСр О. риков і секретар ВЦВк А. Єнукідзе
підписали таємну інструкцію органам влади на місцях щодо
розгортання у вказаних регіонах негайно, а в інших  ― в міру
розвитку масової колективізації заходи з виселення й розсе-
лення куркулів, конфіскації їхнього майна. 1 квітня 1930 було
постановою раднаркому СрСр створено спеціальну таємну ко-
місію при рНк СрСр під головуванням В. Шмідта для вироб-
лення комплексу заходів щодо осідлості  виселених (Неизвест-
ная россия. ХХ век.  ― М.: Историческое наследие, 1992.  ― Вып.
1.  ― С. 245—250).

уже 31 січня 1930 року бюро Північного крайкому ВкП (б) у
своєму рішенні щодо розселення 70.000 родин куркулів за-
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гальною кількістю 350.000 осіб вказувало, що "працездатних
чоловіків партіями в 500―1000 осіб направити в райони по-
стійного поселення для використання на лісозаготівлях, сплаві
і на будівництві селищ у місцях проживання виселюваних. усіх
непрацездатних членів родин розмістити в спеціально при-
лаштованих приміщеннях: церкви, монастирі, бараки і т. п. і
розпочати для них будівництво нових бараків…" (коллективи-
зация сельского хазяйства в Северном районе (1927―1937 гг.).  ―
Вологда: Северо-Западное книжное издательство, 1964.  ― С.
681, 682).

Постановою Північного крайкому ВкП (б) від 1 квітня 1930
року передбачалося розселяти куркулів у спеціальних селищах
у кількості не більше 120 родин. Приміщення для переселенців
(на 8 родин), внаслідок суворого клімату, болотистої місцево-
сті тощо, необхідно було споруджувати з колод, примітивними,
барачного типу, з врахуванням мінімальної витрати завізних
будматеріалів (там само.  ― С. 317).

Постанова колегії  Наркомату земельних справ рСФрр на-
голошувала, що "при отводе с/х угодий для поселков с кулац-
кими хозяйствами необходимо учесть, что земли должны быть
худшего качества" (Славко Т. кулацкая ссылка на урале 1930  ―
1936.  ― М.: Мосгорархив, 1995.  ― С. 80).

Протокол закритого засідання при уральському облвикон-
комі засвідчує, як розуміли цю московську директиву на міс-
цях: "Необходимо всю кулацкую ссылку поставить в такие
материальные условия, при которых она была бы в полной за-
висимости от государственных промышленных организаций,
дающих ей заработок, и устранить всякие возможности для
создания ссыльними кулаками собственных хозяйств, могу-
щих существовать самостоятельно и развиваться. расселение
кулаков не должно идти по принципам размещения адмссыль-
ных, живущих временно, а этот кадр должен размещаться в по-
рядке колонизации с расчетом  концентрирования, трудоспо-
собные элементы которого превратятся в постоянные кадры
местных рабочих" (там само.  ― С. 89). 
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Тільки з 1 червня по 19 липня 1931 року на урал було заве-
зено з україни 32.127 родин (131.236 осіб), з Північного кав-
казу  ― 15.400 (71.658) (Плотников И. как ликвидировали
кулачество на урале // Отечественная история.  ― 1993. —
№ 4.  ― С. 162).

Відтак наших земляків, які звикли господарювати під теп-
лим осонням на чорноземах, кидали на заболочених місцях у
тайзі, подальше від залізниць і автомобільних шляхів, де в су-
ворому кліматі доводилося обживати зовсім дикі до їхнього
прибуття місця. Це було так зване "выселение под березку". 

А попереду, як згадував спецпереселенець і. С. Олифієр,
"ждал людей холод, голод и презрение местных жителей к тому
народу" (Славко Т. кулацкая ссылка на урале 1930  ― 1936.  ―
С. 151).

у листі спецпереселенця Феодосія Матвійовича Лободи від
22 серпня 1932 року до Цк ВкП (б), зокрема, зазначалося: "Вы
только приезжайте и посмотрите на переселенческие поселки  ―
75 % оставшихся (многие удрали и многие умерли) пухлые, а
причина основная  ― голод. Можно видеть картину: подросток
идет где-то раздобыть кусок хлеба или даже украсть, ибо голод
не свой брат, по дороге падает и умирает и, кроме того, ва-
ляется некоторое время  ― как когда везут состав, груженный
л/материалами, ведется точная статистика, которая выявляет,
что сопровождающий состав виноват в том, что растерял
бревна, и ему могут поставить в учет, а мертвые люди пусть
себе валяются. Виноватых нет. Вы запросите комендатуру, пусть
дает сведения, сколько у них имеется налицо, сколько бежало и
сколько умерло. Она даст, но сведения не будут соответствовать
действительности" (цит. за: там само.  ― С. 99). 

крім того, значна частина спецпереселенців помирала від
побоїв десятників і бригадирів. у доповідній ДПу по ураль-
ській області від 13 травня 1931 року, наприклад, повідомля-
лося, що бригадир ратушняк, що відверто закликав до того,
мовляв, "переселенцев надо всех уничтожить", побив до смерті
спецпереселенця Мартиненка, а старший десятник кривоще-
ков  ― Самойленка і Сидоренка (там само.  ― С. 87).
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Цей дослідник опублікував документи, які свідчать про ці-
леспрямоване нищення саме представників української націо-
нальності: серед переселенців комірник Щелагін і сторож
Целіщев заявляли відкрито: "Ми кубанців усіх знищимо,
живим ніхто не вернеться" (там само.  ― С. 88).

Старший бригадир ратушняк, член ВкП (б), знущаючись над
спецпереселенцями, кричав: "Вас надо убить  и уничтожить, а
вместо вас скоро новых пришлют". Селищний комендант Дєєв
дав установку десятникам  ― кидати у воду працюючих на
сплаві переселенців. За наказом того ж бригадира ратушняка й
десятників для спецпереселенців заздалегідь виготовлялися
труни, вони стояли у всіх на очах, і були випадки, коли в них
клали для захоронення ще живих переселенців  (Отечествен-
ная история.  ― 1995.  — № 1.  ― С. 169).

Доповідна записка повноважного представника ОДПу по
уралу кирюхина і начальника обласного комендантського від-
ділу Баранова від 13 травня 1931 року свідчить: "по директиве
ураллеса нормы вырубки леса для переселенцев против воль-
ных рабочих были увеличены на 50 %... причем при проведе-
нии в жизнь этой директивы лесоучастками никакие особен-
ности лесозаготовок по породам  и лесонасаждениям не учи-
тывались, а вместе с этим выдача продовольствия производи-
лась  в полной мере вольного рабочего только выполнившим
эту норму, а так как спецпереселенцы, не обеспеченные вовсе
прозодеждой и не имеющие лично таковой, не могли выпол-
нить этих норм выработки, последним продовольствие выда-
валось не полностью, с уменьшением его дневной нормы на 50
и даже 75 %." (там само.  ― С. 168).

Продовольча криза, яка наступила, остаточно ослабила  мус-
кульну силу спецпереселенців, особливо ж у віддалених сели-
щах, у зв’язку з приходом весни і бездоріжжям відірваних від
будь-якого сполучення з найближчими  населеними пунктами,
внаслідок чого переселенці тут буквально голодували, вжи-
ваючи в їжу: м’ясо здохлих тварин, мох, березові листки й інші
листяні сурогати, не маючи можливості придбати  продукти
харчування не тільки тому, що  ліспромгосп зарплату встано-
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вив за низькими ставками й не виплачував її понад півроку, а
й тому, що заступник секретаря Надєждинського райкому ВкП
(б) Маслов своєю директивою категорично заборонив торгі-
вельним організаціям продаж населенню продовольства і
промтоварів (там само.  ― С. 168).

Зрозуміло, що через відсутність належного харчування, ме-
дичного контролю й обслуговування більша частина спецпе-
реселенців, утративши прцездатність, не могла забезпечити
виконання плану лісозаготівель, внаслідок чого ліспромгосп
видав розпорядження залучити на ці важкі роботи всіх без ви-
ключення спецпереселенців, встановивши норму вирабітку на-
віть для дітей 12-річного віку і  стариків по 2―2 ½ кубометра
в день, тоді як середня норма для дорослого встановлювалася
3 кубометри. З цієї причини  спецпереселенці, аби виконати
норму виробітку, залишалися в лісі на ніч, відтак часто замер-
зали, обморожувались, зазнаючи масово захворювань … (там
само.  ― С. 168).

Люди, які після цього ставали в більшості інвалідами, при-
родно, вже не могли виконувати норм виробітку, а місцева
влада стала на різких репресій. "Для этой цели, — указывалось
в докладной далее, — тот же заместитель секретаря райкома
партии Маслов и той же директивой, игнорируя деятельность
и права поставщика рабсилы спецпереселенцев  ― коменда-
туру, предоставил карательные функции в отношении даже хо-
зорганам (десятникам и куренным мастерам), как, например:
производство ими арестов, уменьшение прод. пайка  и т. п. …"
(там само.  ― С. 168).

Ось так нищили українство, депортувавши його за межі рід-
ної землі. Людям залишалось одне  ― помирати. і помирали... 

Маємо підстави припускати, що план на розмиття української
етнічної території був підготовлений ще раніше. Скажімо, вже у
1931 році в селах Терлівка і горбасів Летичівського району на По-
діллі розпочали споруджувати казарми на зразок військових.
Наступного року в них уже вселяли демобілізованих червоно-
армійців-доприселенців різних національностей. Тих, хто перед
закінченням строкової служби вже був перевірений "особими
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отдєлами", могли зі своїми родинами вселятися до цих новобу-
дов. За свідченням очевидців, "у колгоспі, до якого прибували
такі червоноармійці — допереселенці,  вони діставали все по-
трібне для життя: одну корову, свині, кури, город і насіння для
городу. крім того, вони увесь 1932—1933 рік отримували вій-
ськовий пайок хліба і приварку. Їхнім завданням було стерегти
колгоспний хліб від голодних селян, а також працювати в кол-
госпі як звичайні робітники, бригадири тощо. Хоч не всі вони, та
багато з них ходили вдень і вночі з рушницями навколо жита та
інших хлібних культур, що саме дозрівали" (українські вісті
(Новий ульм). — 1953. — 31 травня). 

Постановою рНк уСрр від 29 травня 1933 року споживкоо-
перація повинна була постачати червоноармійців-доприселен-
ців товарами за міськими цінами. із загальної суми обігу в 5.758
тисяч крб треба було виділити їм товарів на суму 300 тисяч. Щоб
забезпечити їх необхідно було зменшити постачання міст на 70
відсотків, а по взуттю  ― всі чоботи передати на село (ЦДАгОу:
Ф. 1.  ― Оп. 20.  ― Спр. 6388.  ― Арк. 41).

Не менш болючим ударом по суцільній українській етнічній
території були наслідки голодомору-геноциду. Вже з весни 1933
українські села були страшними пустками. До осені це жахливе
видовище ще більше посилилося  ― були цілі села, особливо в
степовій частині україни, де фактично не залишилося жителів. 

Зрозуміло, Москву це питання хвилювало лише в плані від-
сутності робочої сили, яка оброблятиме опустілий чорнозем.
Відтак необхідно було переселити сюди тих, хто вирощуватиме
хліб, відновить тваринництво. і в першу чергу сюди мали при-
везти вихідців з неукраїнських регіонів. 

Цією проблемою в 1933 році знову ж таки найактивніше опі-
кувався Лазар каганович, який питання про переселення в
україну і на Північний кавказ доповідав на засіданні політбюро
15 жовтня 1933 року (Политбюро Цк ркП (б)—ВкП (б). —
Т. іі. — С.  468).

До цього питання, до речі, в кремлі повернуться 21, 28
жовтня, 1, 9, 23  листопада (там само. — С. 475, 478, 480, 484). 

Як результат, у порядку першочерговості до районів того-
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часної  Одеської області переселяли з осені 1933 року: Велико-
олександрівського — 500 родин ( з БСрр), рівнянського — 900
(з горьківського краю), компаніївського — 800 (БСрр), ка-
ховського — 406 (БСрр), Новоукраїнського — 1.100 (БСрр), Зі-
нов’ївського — 500 (БСрр), Снігурівського — 400 (БСрр),
Великовисківського — 800 (БСрр), Любашівського — 300
(горьківський край), Врадіївський — 600 (горьківський край),
кривоозерський — 200 (горьківський край); до Дніпропет-
ровської із Західної області (нинішня Смоленщина в основ-
ному): Білозірського — 450, Новотроїцького — 450, Лепетись-
кого — 780, Великотокмацького — 500, Мелітопольського —
500, Михайлівського — 300, Люксембурзького — 300, Новосіро-
гозького — 550, Якимівського — 600, Апостолівського — 500, Ва-
силівського — 300, Васильківського — 650, Долинського — 400,
Божедарівського — 300; до Донецької з івановської області: Бі-
ловодського — 600, Білолуцького — 500, Новопсковського —
600, Старокоранського — 400, Старобільського — 350, Сва-
тівського — 150, Покровського — 510, Марківського — 390; до
Харківської з Центрально-чорноземної області: Сахновщансь-
кого — 1600, краснокутського — 750, Дворічанського — 600,
Близнюківського — 55, Тростянецького — 250, Великобур-
луцького — 250, красноградського — 300, Барвінківського —
200 (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 2417. — Арк. 75 — 80).

Постановою раднаркому СрСр для цієї категорії переселен-
ців передбачалися всілякі пільги в місцях виїзду, забезпечення
в дорозі й по прибутті на місце вселення. Зокрема, виділялося
250 похідних кухонь з військовими кухарями (голодомор
1932—1933 років в україні. Документи і матеріали. упорядник
р. Пиріг. — к., 2007. — С. 969).

Як звітував спеціальний уповноважений Цк ВкП (б) і рНк
СрСр по переселенню із Західної області до Дніпропетровської
С. крупко, усі відправлені ешелони з переселенцями, в яких
було відправлено 6.658 родин при плані 6.500, були забезпечені
вагонами-кухнями і вагонами  ― ларками. В дорозі переселен-
цям кожного дня видавалася гаряча їжа. Всього витрачено
151,8 тонни борошна, 8,9  ― круп, 2,7  ― солоної риби, 188,8  ―
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картоплі й овочів, 3,91  ― олії, 6,32  ― цукру і 390, 5 кілограма
чаю (ЦДАгОу Ф. 1.  ― Оп. 20.  ― Спр. 6393.  ― Арк. 18, 19).

крім того, в дорозі їм, як це наголошувалося в спеціальній
телеграмі, мали видавати газети російською мовою. Зрозуміло,
що й на місцях вселення одразу ж організовувалися російські
класи і школи, що посилюватиме асиміляцію українського се-
лянства, насамперед південно-східних областей.

коли ж в Овруцькому районі тодішньої київської області ор-
ганізувався переселенський колгосп до Васильківського рай-
ону Дніпропетровської області, то 17 жовтня 1933 року
начальник Переселенського управління комісаріату земельних
справ уСрр Левицький особисто повідомив завідуючого
Овруцьким земельним відділом: переселення з київської обла-
сті до Дніпропетровської ухвалою ради народних комісарів
уСрр перенесено на січень—лютий 1934 року (ЦДАВОВу: Ф.
27.  ― Оп. 14.  ― Спр. 713.  ― Арк. 1).

і тільки 3 й 9 грудня  1933 року в Москві розглядатимуть
можливості  внутріукраїнського переселення (Политбюро Цк
ркП (б) — ВкП (б). — Т. іі. — С. 486, 489).

Політика доприселення до уСрр інородців буде продовжена
і в 1934 році.* Тоді , 26 березня, Цк кП (б) у запропонує обко-
мам партії надати додаткові заявки на переселення до уСрр з
огляду на наявність вільного житла по кожному району.  На-
________________

*А ось як характеризувала цей процес радянська історична наука:  "раньше
других районов переселение колхозников стало проводиться в индустриальные
области украины  ― Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую и
Сталинградскую. Первоочередное переселение в эти области было обусловлено
следующими обстоятельствами: 1) Бурно развивающаяся промышленность  и
новые стройки этих областей в первую очередь притягивали окрестное населе-
ние. утечка сельского населения в близлежащие города здесь была наибольшей.
2) В 1932 г. на украине был сильный неурожай. Население отдельных сельских
районов, особенно вблизи больших городов, значительно уменьшилось. 3) При
промышленных центрах необходимо было создать прочную продовольствен-
ную базу, скоцентрировать сельскохозяйственное производство. 4) После высе-
ления кулаков здесь имелся свободный жилой фонд, что значительно облегчало
устройство переселенцев" (Платунов Н. Переселенческая политика Советского
государства и ее осуществление в СССр (1917―июнь 1941 гг.). ― Томск: Из-во
Томского университета, 1976.  ― С. 222, 223).
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прикінці квітня заявки надійшли від Дніпропетровської обла-
сті, яка просила додаткових 5.000 господарств, Донецької  ―
10.000, Одеської  ― 7.000, Харківської  ― 7.000, АМСрр  ― 340,
усього   ― 27.340 (ЦДАгОу: Ф. 1.  ― Оп. 20.  ― Спр. 6585.  ―
Арк. 3).

крім поповнення вимерлих українських сіл вихідцями з не-
українських регіонів, буде поставлено завдання заселити при-
кордонні колгоспи демобілізованими з лав червоної армії.
Датована 19 лютого 1934 року директива з цього приводу
звучала саме так: "Вербовку призводить на добровольных на-
чалах из кр-цев и мл. командиров кадра, предстоящих к уволь-
нению в бессрочный отпуск в 1934 году, кроме уроженцев
Азовско-черноморской и Северо-кавказских областей и ка-
закстанской автономной республики. Вербовку производить
из лучших ударников боевой и политической под- готовки.
Среди завербованных должно быть не менее 75— 80 % пар-
тийцев и комсомольцев, а рабочих не должно  быть более  15 %"
(ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 1. — Спр. 2417. — Арк. 70). 
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Тобто, йшлося про те, аби до вимерлих українських сіл не
потрапили власне українці. А в подальшому політика більшо-
вицької влади спрямовувалася на те, аби витягнути з укра-
їнського села побільше працездатного населення на союзні
колфонди й новобудови. Як зазначалося в постанові раднар-
кому СрСр від 21 липня 1938 року "Про впорядкування робо-
чої сили з колгоспів", найбільші групи відхідників були в
Татарській, Башкирській, чуваській, Мордовській і карель-
ській АрСр, а також в Архангельській, Свердловській, калі-
нінській, Вологодській, Ярославській, Саратовській, горьков-
ській, Новосибірській, івановській, курській, кіровській, Во-
ронезькій, Тамбовській, куйбишевській, Смоленській, ря-
занській, Орловській, Могильовській, Поліській, Вітебській,
гомельській, чернігівській, київській, Вінницькій, кам’янець-
Подільській, Полтавській і Житомирській областях (ЦДА-
ВОВу: Ф. 2.  ― Оп. 7.  ― Спр. 76.  ― Арк. 17). 

Правління колгоспів були зобов’язані в 3-денний термін
оформляти видачу паспортів тим селянам, які збиралися пере-
їхати в місто. крім того, голови колгоспів при цьому стимулю-
валися преміями: при виконанні плану оргнабору від 10 до 25
осіб  ― 250 карбованців, до 50  ― 400, до 100  ― 700, понад
100  ― 1000 карбованців (ЦДАВОВу: Ф. 2.  ― Оп. 7.  ― Спр. 76.  ―
Арк. 19).

До цієї постанови прикладався список відмінених нарядів,
але що стосується забезпечення Донбасу, то залишалися в силі
плани щодо набору з Татарстану 1000 робітників, з Башкирії  ―
500, Воронезької області  ― 1000 (ЦДАВОВу: Ф. 2.  ― Оп. 7.  ―
Спр. 76.  ― Арк. 23, 24, 31).

крім того, цією постановою зберігалося 1800 робітників з курсь-
кої області для урСр на друге півріччя 1938 року (ЦДАВОВу: Ф.
2.  ― Оп. 7.  ― Спр. 76.  ― Арк. 53).

Скорегований план набору на 1938 рік передбачав з київсь-
кої, чернігівської, Житомирської, Вінницької, кам’янець-По-
дільської, Полтавської і Харківської областей набрати для
вивезення до рСФрр 13 тисяч робітників (ЦДАВОВу: Ф. 2.  ―
Оп. 7.  ― Спр. 76.  ― Арк. 96).
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6. Припинення українізації   
а) На території уСрр

голодомор 1932—1933 років спричинив не тільки фізичне
знищення українства. Значних втрат наша нація зазнала і від
вмотивованих репресіями відмов від українства, особливо
після постанови Цк ВкП (б) і раднаркому СрСр від 14 грудня
1932 року "Про хлібозаготівлі на україні, Північному кавказі і
в Західній області",* де Москва означила досить чітко своє став-
лення до українізації: "Цк и СНк отмечают, что вместо пра-
вильного большевистского проведения национальной полити-
ки в ряде районов украины украинизация проводилась меха-
нически, без учета конкретных особенностей каждого района,
без тщательного подбора большевистских украинских кадров,
что облегчило буржуазно-националистическим элементам,
петлюровцам и пр. создание своих легальных прикрытий, сво-
их контрреволюционных ячеек и организаций…

Предложить Цк кП (б) и СНк украины обратить серьезное
внимание на правильное проведение ее, изгнать петлюровские и
другие буржуазно-националистические элементы из партий-ных
и советских организаций, тщательно подбирать и воспитывать
украинские большевистские кадры, обеспечить систематическое
партийное руководство и контроль за проведением укра- иниза-
ции" (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5243. — Арк. 237).

Але наступ на українізацію, як наведено вище, розпочався на-
багато раніше. Ще після постанови Цк кП (б) у про україніза-
цію наприкінці 1929 року. Щоправда, він був тоді прихованим. і
вже в промові Миколи Скрипника "Загальне навчання, ліквідація
неписьменности і політехнізація школи", виголошеної на Хіі Все-
українському з’їзді рад у березні 1931 року, жодним словом не
згадується про українізацію — головним чином йдеться про за-
безпечення дітей нацменшин достатньою мережею навчальних
закладів: "Нічого не варта та школа, де навчання провадиться
______________

* Залишивши поза увагою цей документ, упорядники збірника "голод в СССр"
заявляють: "Не обнаружен ни один документ, подтверждающий концепцию "го-
лодомор  ― геноцид" на украине или хотя бы намек в документах на этнические
мотивы случившегося, в том числе в украине" (голод в СССр.  ― С. 7).
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чужою для дитини мовою, де примусово провадять навчання
мовою, невідомою дитині. Наш плян загального навчання пе-
редбачив значне поширення сітки шкіл національних меншостей.
За пляном 1931 року накреслено було організувати 758 груп пер-
шого концентру російських, 180 єврейських, 140 польських, 115
німецьких, 23 молдавських (крім АМСрр), 40 болгарських, 5
грецьких. 20 білоруських, 10 чеських, 10 татарських, 5 вірменсь-
ких тощо" (Вісті. — 1931. — 7 березня).

За словами Скрипника, це фактично охоплювало майже всіх
дітей для навчання рідною мовою. у той же час про повне за-
безпечення українських дітей у національних районах уСрр
було сказано, що воно відстає. А чимало місця відведено си-
туації з українською школою в Польщі (там само).

З початком 1933 було підготовлено спеціальне число органу
Цк кП (б) у "Більшовик україни", в якому піддавалося нищів-
ній критиці все, з чим пов’язувалася діяльність Миколи Скрип-
ника. Так, у передовій статті "радянська україна — могутній
форпост бази світової пролетарської революції — СрСр", зо-
крема, наголошувалося: "Скрипник надмірно роздмухував зна-
чення національного питання, надаючи йому самодостатнього
значення, він заперечував підлеглу роль національного пи-
тання по відношенню до диктатури пролетаріату" (Більшовик
україни. — 1933. — № 13—14. — С. 17). 

чи не найбільше старався новий нарком освіти уСрр Володи-
мир Затонський. у своїй статті "Нові перемоги ленінської націо-
нальної політики" він написав буквально таке: "українська ра-
дянська культура, в першу чергу, це є Дніпрельстан, крамато-
ровка, Луганський паротягобудівельний завод, ХТЗ, десятки
нових гігантів, які ми збудували за період першої п’ятирічки лі-
нією металургії та машинобудівництва, сотні копалень, тисячі та
десятки тисяч більшовицьких колгоспів. От що, в першу чергу, ха-
рактеризує справжню українську соціалістичну культуру. і саме
на тлі соціалістичної індустріалізації та систематичного зростання
робітничого класу за рахунок притоку в місто українських трудя-
щих, на тлі більшовицьких заможних колгоспів квітне та розви-
вається національне культурне будівництво" (там само. — С. 34).
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Далі — більше: "українські націоналістичні елементи, кори-
стуючись абсолютним притупленням класової пильності попе-
реднього керівництва НкО, настільки знахабніли, що почали
примусову дерусифікацію, почали запроваджувати примусову
українізацію дітей інших національностей, у тому числі і росій-
ської нацменшості. Вони повсякчас галасували про те, що го-
ловна небезпека є великодержавний російський шовінізм, а під
цим прапором дітей єврейської, польської німецької і російської
нацменшостей на україні примусово заганяли в українську
школу. Яку роль відіграв тут Скрипник — це відомо. Нині На-
родний комісаріат  освіти під керівництвом Цк кП(б)у випра-
вив ці перекручення, причому виправив у такий спосіб: візьмімо
російську нацменшість — приміром, у Харкові у перших групах
шкіл минулого року було 20 % учнів, що вчилися російською
мовою. Цього року в другій групі вчиться 39 % процентів дітей,
що перейшли з тих перших груп, тобто вдвоє більше. 

В Одесі було 21 %, стало 38 %. Де-небудь у Херсоні до мину-
лого року не було жодної російської школи чи російської групи,
тепер стало 39 %. Бачите, яке величезне збільшення, яка була по-
треба у російських школах. Така сама справа і в Макіївці — було
3 %, стало 34 %. Зміни пройшли і в школах інших нацменшостей,
бо, приміром, лише 53 % дітей євреїв, які виявили бажання вчи-
тись на рідній мові, було забезпечено школою на єврейській мові.

Що ж, врешті, вийшло? А вийшло те, що у нас на 63 % збіль-
шилась проти минулого року кількість учнів, що вчаться ро-
сійською мовою. кількість учнів у школах єврейської нац-
меншості збільшилась проти минулого року на 26 %. Також є
великий зріст у школах польської нацменшості, а саме на 28 %"*
(там само. — С. 36).
________________

* керівник агітпропу Цк кП (б) у А. Хвиля деталізував ці дані по Дон-
басу: там "у 1932 р. українських груп було 12.207, вчилося в них 388.936 учнів,
російських груп 3.203, вчилося в них 104.567 учнів. На 1933—34 навчальний
рік українських груп по Донбасу 12.909, повинно вчитися в них 450.856 учнів.
російських груп 4.335, мають вчитися в них 157.267 учнів. По інших націо-
нальних меншостях, за винятком німців, де маємо збільшення на 55 груп та
понад 2.000 учнів, змін особливих немає. 

Таким чином, ми бачимо, при збільшенні загальної кількості на 16,3 %, збіль-
шення російських груп на 33,5 %" (Більшовик україни. — 1933. — № 11. — С. 78).
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Дехто може запитати, продовжував Затонський, "чи не є це
перекрученням в інший бік, чи не є це поворот від українізації?
Ні в якому разі. Це є виправлення націоналістичних перекру-
чень, це є вірне запровадження ленінської національної полі-
тики в галузі школи. Поряд з кількісним зростом учнів, що
вчаться мовою нацменшостей, кількість дітей українців також
має зрости на 26 %" (там само. — С. 37).

Але далі новий нарком змушений визнавати, що кількість
українських дітей, які вчитимуться рідною мовою, буде змен-
шуватися. Це чітко простежується з таких рядків його про-
грамної статті: "Поряд з абсолютним зростом кількості україн-
ських учнів питома вага учнів українських шкіл серед загаль-
ної кількості залишається достатня. у 1928—29 році вона ста-
новила 78,1 % до загальної кількості учнів, 1930—31 році 84,6 %,
а в 1932—33 році 88,5 %. Правда, в 1933—34 році відсоток ста-
новитиме лише 85,5 %, але при загальному зрості контингентів.
Це наслідок виправлення допущених раніше перекручень.

Наклеп, ніби на україні починається "відхід від українізації", що
"українська культура знищується", вщент розбивається цими да-
ними, охорона інтересів нацменшостей аж ніяк не визначає по-
вороту від українізації. Справжня більшовицька національна
політика забезпечує розцвіт соціалістичної культури всіх націо-
нальностей, що живуть на радянській україні" (там само. — С. 37).

Отже, за словами Затонського, кількість дітей в українських
школах уже в 1933 році мала зрости на 26 відсотків. 

А от що подає спеціальний довідник Наркомату освіти, яким
керував той же Затонський: у 1933—1934 навчальному році укра-
їнською мовою як рідною навчалося 3.579.334, в 1934—1935 —
3.885.265, в 1935—1936 — 4.116.449 (Освіта на україні в цифрах.
Статистичний довідник за 1933/ 34 — 1935/ 36 роки). — Харків,
1936. — С. 25). 

Як бачимо, приріст справді є. Але зовсім іншими є темпи по-
ширення шкіл з російською мовою навчання. Нею відтепер
мають можливість вчитися все більше і більше дітей: 1933—
1934 навчальний рік — 425.300, 1934—1935 — 544.756, 1935—
1936 — 624.539 (там само. — С. 25).
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На основі аналізу даних вказаного збірника, маємо всі під-
стави говорити тільки про те, що більшовицька партія піклу-
валася лише про російську національну меншину в україні, бо
всі заяви Затонського в цьому плані знову ж таки спросто-
вуються даними йому підлеглого відомства. Так, кількість
єврейських дітей, що навчалися рідною мовою, в 1933—1934
навчальному році нараховувалося 74.498, 1934—1935 — 73.713,
1935—1936 — 69.211. А що стосується охоплення рідною мо-
вою навчання дітей інших менших, то офіційна статистика виг-
лядала ось так: 1933—1934 навчальний рік — 123.811, 1934—
1935 — 119.985, 1935—1936 — 118.836 (там само. —  С. 25).

За подібні теми бралися тепер й інші більшовицькі ідеологи.
Так, Олександр Шліхтер виступив зі спеціальною статею "Мак-
симум більшовицької пильності в боротьбі з буржуазно-на-
ціоналістичною контрабандою" (Більшовик україни. — 1933. —
№ 13—14. — С. 52 — 64).

Андрій Хвиля надрукував статтю "Знищити український на-
ціоналізм та його агентуру"...

б) За межами уСрр
Під тиском зростаючої національної свідомості українського

населення більшовицька влада спочатку змушена була тимчасово
здавати свої позиції і за межами уСрр. Але, як свідчили місцеві ін-
телігенти, хоч українізації і надавалося великого значення, "но
результата удовлетворительного пока не видно, по крайней мере
в больших центрах; политика эта проводится так, что не видно в
ней твердого желания центра" (Дон. — 1990. — № 6. — С. 57).

Побачивши це, українство кубані продовжило збройну бо-
ротьбу проти окупантів. Один з противників більшовицької
влади писав 1930 року: "кубанские леса и горы густо заселены
беглыми казаками, ушедшими в леса для вооруженной борьбы
с большевиками. В апреле и мае бегство молодых казаков и не
сыскать было. В лесах "гарнизуются" не только казаки — сюда
бегут и крестьяне соседних Ставропольской и черноморской
губерний и окружные горцы. В начале июня кубанские леса на-
полнились обильно донцами и астраханцами. кишат повстан-
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цами и камыши, их наполняют, гланым образом, черноморцы.
Много ли повстанцев в лесах и горах кубани? Ответить на

этот вопрос трудно, так как повстанческие отряды плохо
между собой связаны, и учета их сил никто не производил.
есть станицы, пославшие в лес до 900 человек. Вряд ли можно
найти станицу, которая не была бы представлена в лесу своим,
хотя бы небольшим отрядом. есть отряды, живущие в лесу с
1920 года. Возле них и идет, по преимуществу, собирание пов-
станческих сил. Оружие есть. Большинство казаков, бегущих
сейчас в леса, приходят туда без оружия, но оружие они нахо-
дят в лесу. Добывают его, главным образом, в стычках с крас-
ными, удаеться кое-что и купить у горцев, которые вообще
оказывают немало услуг повстанцам. Питаются повстанцы
плохо — трудно получать продовольственную помощь от ста-
ниц, но лес и сам кое-как кормит.

Пугает, однако, осень, а там уж зима не за горами. Это пе-
риод гиблый для восстания, но казаки, пошедшие в леса, не
имеют уже путей к отступлению и потому готовятся к зимней
повстанческой кампании.

Врядь ли восставшая кубань решит судьбу сов. власти. ей
одной не под силу. Но это — первоклассный боевой резерв.
если восстания вспыхнут в россии, помощь кубани будет ис-
ключительно полезной и действительной" (Дон. — 1990. —
№ 7. — С. 65).

Відповідь влади на повстанський рух — ліквідація українсь-
кого національного відродження на кубані.  До речі, саме такі
заходи пропонував один з присланих російськими більшови-
ками діячів Проскурін ще 1923 року, ознайомившись зі станом
справ у станиці Полтавській: "Полтавская — одна из самых ку-
лацких и контрреволюционных станиц в Славотделе (а может
быть, и в кубчеробласти). Идея украинизации как средства
борьбы с Советской властью и самостийничества среди та-
мошних кулаков встречает самый горячий отклик. Они знают,
этим они пользуются. Вы никогда не услышите, что украинская
национальность подавлялась царским правительством, но все-
гда русскими, что особенно подчеркивается. С целью особен-
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ного усвоения украинского языка читают не только классиков
украинской литературы, но и евангелие на украинском языке в
церкви. Инспектору Доброскоку ничего не стоило прислать в
Полтавскую в середине учебного года и приказать украинизи-
ровать все школы, нарушив тем самым план, утвержденный
Стоно (станичним відділом освіти. —  В. С.), и совершенно не
считаясь ни наличием большего числа чисто русского населе-
ния, ни с совершенным отсутствием и учителей, и букварей
украинских...

… ретивый инспектор Доброскок не останавливается ни
перед угрозами, ни перед насилием в отношении учителей и
детей в своем стремлении проводить украинизацию до без-
чувствия. у него методы и приемы Пуришкевича или Меркова
іі, у них же он позаимствовал дух (вернее, впрочем, душок).
Заведующий школой Михновский — штучка более тонкая и
политичная, действует осторожно, с опаской, но неуклонно
проводит ту же линию. Этих двух субъектов безусловно нужно
убрать, хорошо было бы убрать в "места не столь отдаленные".
Над ними витает дух "батька" Петлюры, а может быть даже са-
мого "благочестивейшего" Павла Скоропадского... " (цит. за:
Сергійчук В. Соборна пам’ять україни — 2012. — к., 2011. — С.
247, 248).

інший російський шовініст — Жадьков пропонував ще
більш радикальні заходи щодо українства кубані, яке поверта-
лося до рідної мови й культури: "украинизация приведет к
тому, что будут привезены пушки для расстрела станицы Пол-
тавской… я употреблю все меры, чтобы спасти эту страну от
опасной украинизации" (там само. — С. 247).

і все це фактично станеться, починаючи з осені 1932 року.
Тож коли 2 листопада 1932 року на нараді в Північно-кавказь-
кому крайкомі ВкП (б) за участю представників Москви кага-
новича і Мікояна постало питання про заведення чорних
дощок, то із залу пролунало: "Відомо, що на Північному кавказі
найважча станиця Полтавська, найбільш контрреволюційна,
звідки все і починається. і тов. Мікоян знає цю станицю. Треба
про неї сказати" (Центр збереження документів новітньої істо-
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рії ростовської області: Ф. 7. — Оп. 1. — Спр. 1286. — Арк. 94).
Відгукуючись на цю пропозицію, тодішній перший секретар

крайкому ВкП(б) Борис Шеболдаєв одразу ж заявив, що на-
чальник крайового управління ОДПу Піляр вживе заходів. і
як свідчать документи про так званий саботаж хлібозаготівель,
розіслані особисто й. Сталіним для ознайомлення більшо-
вицької партноменклатури, вже 2 листопада 1932 року началь-
ник особливого відділу 9-ї Донської дивізії кочергинський
допитував козака Полтавської корнія гриценка щодо наявно-
сті в станиці контрреволюційної організації. Як можна довіда-
тися з протоколу допиту цього хлібороба, провідником україн-
ського самостійництва в Полтавській у 1917—1919 роках був
отаман григорій Омельченко, авторитетними серед козацтва
були також Федот Шаповал, Василь Назаренко, іларіон ковтун,
Никифор Прищенко, Павло Юрченко, Пимон Шкіль, Павло
Марченко, Василь Білик. 

Останній, до речі, в роки колективізації неодноразово нага-
дував козакам  Полтавської про те, що вони свого часу не по-
слухалися свого отамана Омельченка, котрий передбачав: "ра-
дянська влада принесе козацтву злидні й розорення". Відтак,
мовляв, "дурнями ми були, що не послухалися його заклику до
кінця боротися з більшовиками. Збулися всі передбачення
Омельченка. Втратили ми свою козацьку волю. кращих людей
козаків відірвали від своїх родин — вислали, і господарства наші
розорені. Нам треба триматися міцно єдиним фронтом. До кол-
госпу не вступати, не сіяти жодної десятини, оскільки влада ві-
дібрала в нас худобу, тягло й інвентар, хай на полях росте бур’ян"
(ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5242. — Арк. 13).

Систематична агітація проти колгоспів, яку вели вказані ко-
заки на чолі з Василем Біликом, створила революційну ситуа-
цію в Полтавській, в результаті якої в березні 1931 року в
станиці стався "бабський бунт", спрямований проти колекти-
візації й супроводжуваний розгромом колгоспного майна. 8
листопада 1932 року Піляр, керівник ОДПу на Північному кав-
казі, доповідав про репресії щодо української станиці Пол-
тавська, котра "на протяжении всех лет существования Со-
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ветской власти на кубани являлась одной из наиболее контр-
революционно активных, возглавляя контрреволюционную
организованную деятельность в районе. До 1922 г. в районе
Полтавской оперировали  крупные банды (Малько и др.), 1926
г. в станице ликвидирована украинская контрреволюционная
организация, связанная с педтехникумом…" (Трагедия совет-
ской деревни. — М.,  2001. — Т. 3. 1930—1933. — С. 530).

Так-от: до тієї трагічної для селянства наради в ростові-на-
Дону в станиці Полтавській уже в 1930—1931 роках було за-
арештовано понад 500 мешканців, у два прийоми виселено 300
заможних козацьких родин, у 1932 "проводилось изъятие бе-
лых, кулаков свыше 80 чел. и контрреволюционных одиночек
200 чел.". А в ході здійснення нової каральної акції після ро-
стовської наради було заарештовано 479 осіб, крім того, в ніч
на 8 листопада ще 240 мешканців Полтавської.

Серед заарештованих були  вищеназвані національно сві-
домі Василь Білик, Пимон Шкіль і іларіон ковтун, котрі на до-
питах підтвердили свою приналежність до активних про-
тивників більшовицької влади, а також козаки Никифор й
Олексій Линські, Никифор кучма, Василь уразка, йосип ков-
тун, Трохим капуста, Спиридон Павленко, іван Левченко,
Федір Летюк, Пимон Нудьга й сотні інших (ЦДАгОу: Ф. 1. —
Оп. 20. — Спр. 5242. — Арк. 11).  

Як це відбувалося, збереглися і спогади очевидців. Зокрема,
ось що запам’ятав уродженець Полтавської іван Борох: "При-
ехал каганович, собрали станичный сход, на котором распу-
стили станичный совет и партийный комитет. Станица была
занесена на "черную доску", был введен комендантский час, из
приезжих назначили комендантом кабаева, а начальником по-
литотдела — касилова. Станицу Полтавскую разбили на трина-
дцать кварталов, в каждом квартале создали комитет содей-
ствия (комсод), которому был спущен план по выселению семей.
Были случаи высылки и иногородних, потому что не хватало ка-
зачих, чтобы выполнить план высылки. Так пострадала семья
гусько Поликарпа, он сапожничал, земли не имел, зато имел че-
тырех малолетних детей, все попали под высылку...". 
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Більшовицька влада депортувала нащадків козаків куреня
Полтавського Війська Запорозького ешелонами. Так, з 5 по 7
грудня 1932 року зі станиці Полтавської відправлено 208 родин
в кількості 1097 осіб, які направлялися на станцію Осокарівка в
казахстані (Вольная кубань (краснодар). — 2006. — 1 декабря). 

і тільки потім з’являється офіційна директива про виселення
станиці Полтавської. Спочатку політбюро Цк ВкП(б) заслу-
хало 10 грудня 1932 року (протокол № 125, п. 6) звіт керівників
Західної області про сільгосподарські заготівлі і доповіді Цк
кП (б) у і Північнокавказького крайкому ВкП (б) про хлібо-
заготівлі. А вже потім, після відповідної підготовки проекту
резолюції, з’являється постанова Цк ВкП(б) і ради Народних
комісарів СрСр "Про  хлібозаготівлі на україні, Північному
кавказі і в Західній області" від 14 грудня 1932 року, якою санк-
ціонуються репресії  —  аж до розстрілу — щодо тих, хто ніби-
то саботує здачу зерна державі. Вона не тільки вказує "Северо-
кавказскому крайкому и крайисполкому, что легкомысленная,
не вытекающая из культурных интересов населения, не боль-
шевистская "украинизация" почти половины районов Севкав-
каза при полном отсутствии контроля за украинизацией
школы и печати со стороны краевых органов дала легальную
форму врагам советской власти со стороны кулаков, офи-
церства, реэмигрантов-казаков, участников кубанской рады и
т. д." , а й ставить завдання з метою "розгрому спротиву хлібо-
заготівель куркульських елементів і їх партійних і безпартій-
них прислужників"  вдатися до цілого ряду репресивних
заходів:

"а) Виселити в найкоротший термін у північні райони СрСр
із станиці Полтавської (Північний кавказ), як найбільш контр-
революційної, всіх жителів, за винятком справді вірних рад-
владі і не замішаних в саботажі хлібозаготівель колгоспників і
одноосібників і заселити цю станицю добросовісними кол-
госпниками-червоноармійцями, що працюють в умовах мало-
земелля і на невдобних землях в інших краях, передавши їм всю
землю й озимі посіви, будівлі, інвентар і худобу виселюваних...

д) Негайно перевести на Північному кавказі діловодство ра-
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дянських і кооперативних органів "українських" районів, а
також усі газети і журнали з української мови на російську
мову як зрозумілішої для кубанців, а також підготувати й до
осені перевести викладання в школах на російську мову. Цк і
рНк зобов’язують крайком і крайвиконком терміново переві-
рити й поліпшити склад працівників шкіл в "українізованих"
районах"* (ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20.— Спр. 5243. — Арк. 237).

Так звана контрреволюційність станиці Полтавської поля-
гала насамперед в тому, що її волелюбне козацьке населення,
нащадки переселених ще царицею катериною іі на кубань за-
порожців (за переписом 1926 року в Полтавській було 14.306
жителів, з яких 10.985 віднесло себе до українців), виступало
за розвиток рідної української культури, саме тут існував пер-
ший Всеросійський український педагогічний технікум і саме
тут тривалий час існував центр антирадянського визвольного
руху на чолі з отаманом Мальком, саме тут був найбільший
спротив більшовицькій колективізації.

усвідомлення суті цього директивного документа і дає нам
підставу говорити про геноцид саме українського народу, бо в
згаданій постанові не йдеться про припинення коренізації, ска-
жімо, білорусів, котрих було дуже багато на нинішній Смолен-
щині. Не йдеться в ній і про виселення білоруських сіл
Смоленщини, де також не виконувалися плани непосильних
хлібозаготівель.
____________

* у 1917 році, критикуючи декрет Тимчасового уряду щодо розв’язання
національних проблем, Сталін, зокрема, стверджував: "Насамперед декрет
не встановлює національної рівноправності щодо мови. В останньому пункті
декрету говориться про право вживати інші, крім російської, мови в діло-
водстві приватних товариств, при викладанні в приватних навчальних за-
кладах. Але як бути з областями з компактною більшістю не з руських
громадян, які говорять неросійською мовою (Закавказзя, Туркестан, україна,
Литва та інш.)? Немає сумніву, що там будуть (повинні бути!) свої сейми, а
значить і "діловодство" (аж ніяк не "приватне"!), як і викладання в навчаль-
них закладах (не тільки в "приватних"!) — все це, звичайно, не тільки росій-
ською, але й місцевими мовами. чи думає Тимчасовий уряд оголосити
російську мову державною, позбавивши згадані області права вести "діло-
водство" і "викладання" у своїх аж ніяк не "приватних" установах рідною
мовою? " (Сталін. й. Твори. — к., 1947. — Т. 3. — С. 20, 21).
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Це тільки в  розвиток московської директиви постановою
президії Північно-кавказького крайового виконавчого комі-
тету від 26 грудня 1932 року передбачалося: "1. Немедленно
приостановить дальнейшую украинизацию во всех районах и
станицах Северо-кавказского края.

2. Перевести к 1-му января 1933 года все делопроизводство
советских организаций в станицах и районах на русский язык.

3. В 3-дневный срок перевести все украинизированные га-
зеты на русский язык, а также листовки, брошюры, стенгазеты,
многотиражки и прочую литературу, выходившую на украин-
ском языке, и в дальнейшем издавать их на русском языке.

4. Перевести преподавание на всех работающих кратко-
срочных курсах (советских, педагогических, колхозных и т. д.)
на русский язык.

5. Предложить крайОНО подготовить необходимые меро-
приятия для перевода к осени 1933 г. преподавание во всех
школах на русский язык и по укреплению учительського со-
става украинизированных школ и предоставить на обсужде-
ние Президиума Сккрайисполкома.

6. радиовещание на украинском языке прекратить.
7. Обязать рИки разъяснить настоящее решение на общих

собраниях и Пленумах Советов" (Державний архів красно-
дарського краю: Ф. р-1594. —  Оп. 1. — Спр. 50. — Арк. 614).

Після того, як крайові власті продублювали ухвалу кремля,
вони розгорнули вже широкомасштабну депортацію нащадків за-
порозьких козаків з Полтавської: станом на 19 грудня з Пол-
тавської вже було виселено 2158 родин у кількості 9.187 осіб.
Згідно зі спецповідомленням ОДПу станом на 26 грудня 1932 року
депортація продовжувалася: "25 и 26 декабря отправлено 2 эше-
лона с выселяемыми. В обоих эшелонах отправлено 886 семей —
3825 человек" (Трагедия советской деревни. — Т. 3. — С. 611).

Але оскільки план хлібоздачі всерівно не виконувався, то
секретар Слов’янського райкому ВкП(б) заявив на крайовій
селекторній нараді: "Придется еще раз пустить кровь, еще раз
ломать хребты по-настоящему так, чтобы это чувствовалось и
отражалось на работе по выполнению плана хлебозаготовок"
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(Центр збереження документів новітньої історії ростовської
області: Ф. 7. — Оп. 1. — Спр. 1290. — Арк. 25, 26). 

Водночас на території Північного кавказу  поширювалася
спеціальна брошура "За что станица Полтавская выселяется в
северные края", яка виправдовувала брутальну депортацію ко-
рінних хліборобів кубані.

Один з комуністів-червоноармійців, посланих у ті дні в ста-
ницю Полтавську, хвалився "сумлінням" своїх соратників: "Мы за
несколько дней нашли 475 ям с пшеницей, отобрали 1280 сабель,
50 пик, около 200 винтовок, 700 наганов и десятки ящиков патро-
нов разных систем. За это станицу выслали на Соловки (в дій-
сності в Осокарівку, що в казахстані. — В. С.) — 2250 семей, или
12500 человек, порядочное количество казаков уже расстреляли,
и многие еще подлежат расстрелу… Станица Полтавская на во-
енном положении" (родная кубань. —  2002.  — № 3. — С. 117).  

Про ці події в станиці Полтавській начальник політуправ-
ління Північно-кавказького військового округу С. кожевни-
ков доповідав: "Трудно сказать сейчас, что это даст, но есть уже
опасения, что это не даст должных результатов. есть уже раз-
говоры "всех не выселят"… что значит 2 тысячи, когда…по той
же кубани органами ОгПу взято с весны 1932 г. другим по-
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рядком в три раза больше… чтобы нанести чувствительный
удар, надо выселить еще тысяч 4—5 семей, да так, чтобы наи-
более упорные станицы выслали наполовину, тогда казаки уви-
дят, что с ними не шутят. Мы несколько человек на этом
настаиваем…" (цит. за: чуркин В. Неизвестная война // Дон
(ростов-на-Дону). — 1991. — № 7. — С. 143).

Відтак 31 грудня 1932 року з’являється постанова: "Снять с
черной доски ст. Полтавскую (Славянского района) ввиду за-
конченного выселения ее жителей из пределов края и заселе-
ния ее колхозниками,  переселенными с Севера. 

Поручить крайисполкому переименовать эту станицу, учтя
желание вновь вселившихся..." (там само. — С. 614).

Другою такої трагедії зазнала ще одна українська станиця
кубані — уманська, де з 20.727 мешканців 17.008 у 1926 році
назвалося представниками нашої нації. Після виселення її
назва була змінена на Лєнінградську.* Новий директор умансь-
кого українського агропедтехнікуму іван Полежаєв згадував,
що 20 лютого 1933 року його викликали до райвідділу НкВС і
"предложили собрать все украинские учебники, литературу и
передать все туда. Понемногу все проясняется. До революции
в этом здании находилась уманская гимназия, в конце 20-х
годов — уманский украинский агропедтехникум. Моя миссия  —
ликвидировать украинизацию техникума и ее последствия.
Дело нелегкое и не очень приятное" (родная кубань (красно-
дар). — 2002. — № 3. — С. 52).

Тим часом депортація кубанських станиць продовжувалася.
31 грудня 1932 року Північно-кавказький крайком ВкП(б)
________________

* Можемо стверджувати, що перейменування козацьких станиць укра-
їнського походження також було продуманою акцією російських шовіні-
стичних сил. Адже ще на початку ХХ століття вони ставили це питання:
"Старі станиці, що одержали свої назви від куренів, існуючих ще в Запо-
рожжі, невільно пробуджують спогади про предків — запорожців і їхню ко-
лишню славу і подвиги" (цит. за: Самовтор С. Переименование кубанских
станиц и хуторов в 1910—1912 гг. // кубань—україна. Питання історико-
культурної взаємодії. — краснодар, 2007. — Випуск 2. — С. 95).

Необхідно додати, що українська станиця Поповичівська 31 грудня 1932
року була перейменована на кагановицьку (родная кубань (краснодар). —
2002. — № 3. — С. 24).
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ухвалив рішення про виселення ще однієї української стани-
ці — Медведівської Тимашевського району (Центр збереження
документів новітньої історії ростовської області: Ф. 7. — Оп.
1. — Спр. 1249. — Арк. 7).

у ній, до речі, мешкало 18.146 жителів за переписом 1926 року,
з яких  15.222 признавалося до українства. Так-от: з цієї станиці
наприкінці березня 1933 року депортували 4018 чоловіків, жінок 
і дітей. крім того, опергрупа ОДПу з листопада 1932 по бере-

зень 1933 року заарештувала в цій станиці 1013 чоловіків, з яких
125 розстріляли за вироком політтрійки, а 33 — за рішенням
крайового суду, інші були відправлено на десять років до конц-
таборів (чуркин В. Неизвестная война. — С. 144).

Як свідчить доповідна командира-комісара 1-ї окремої бри-
гади конвойних військ СрСр кондратьєва від 4 травня 1933
року, цим підрозділом з січня до квітня 1933 року було виве-
зено з регіону 100.000 осіб (там само. — С. 143).

Як і в станиці Полтавській, на місця вивезених корінних хлі-
боробів одразу ж завозили переселенців з російської глибинки,
в першу чергу ветеранів ОДПу і червоної армії.* Так, у ста-
ницю Медведівську було завезено 850 господарств червоноар-
мійців, а в Платнирівську — 1612 осіб: з горьковської, Ленін-
градської, уральської, Московської, івановської областей. Їх
включили до двох новостворених червоноармійських колгос-
пів — імені військ ОДПу і "червоний прикордонник" (там
само. — С. 145).

Виконуючи волю кремля, одразу ж було припинено діяль-
ність видавництв "червоний прапор" і "радянський станич-
ник", краснодарська філія Державного видавництва  україни з
її представництвами на кубані і Північному кавказі зупинила
розповсюдження української літератури і періодики. Водночас
у людних місцях палили українські книжки з хат-читалень. Від-
_________________

* Подібна практика вербування червоноармійців і молодших командирів
для переселення в райони  Північно-кавказького краю буде застосовуватися
і в подальшому. Так, згідно з рішенням політбюро Цк ркП(б) від 27 серпня
1933 року цьому питанню буде дано новий розвиток (Политбюро Цк ркП
(б)-ВкП (б). Повестки дня заседаний 1919 — 1952. каталог.  — М., 2001.  —  Т.
іі. 1930—1939. — С. 456). 
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так місцеве населення змушене було читати лише російсько-
мовні видання. Тих, хто поширював українське слово, знищу-
вали або висилали до сибірських концтаборів — така доля спіт-
кала, зокрема, півтори тисячі вчителів. З 28 березня 1933 року
ліквідувався і крайовий український театр (Центральний дер-
жавний архів вищих органів влади і управління україни —
ЦДАВОВу: Ф. 1. — Оп.       8. — Спр. 374. — Арк. 42). 

Треба зазначити: незважаючи на те, що українізація на ку-
бані відбувалася легально, однак після згаданої постанови від
14 грудня 1932 року, як правило, всі українські вчителі зазнали
репресій. Так, директору уманського українського агропедтех-
нікуму Покотилу світила дорога в "места не столь отдаленные",
тобто, в Сибір, були відправлені в північні краї  педагоги но-
водерев’янківських шкіл імені Тараса Шевченка й івана Франка
Ю. Фоменко, С. Бреславець, М. Полтавець (кубанский сборник
(краснодар). — 2007. — Вип. іі. — С. 123).

успіху зросійщення сприяли заходи на зразок тих, що прак-
тикувалися у гітлерівській Німеччині: українські школи та
культурно-освітні установи повсюдно ліквідовувалися, у люд-
них місцях палили українські книжки з хат-читалень; тих, хто
поширював українське слово, знищували або висилали до си-
бірських концтаборів, — така доля спіткала, зокрема, півтори
тисячі вчителів. Професор М.  Садиленко був відправлений ру-
бати ліс в околиці Архангельська, професор Баклаженко на 5
років прокладати Біломорський канал, Шаля — на 10 років на
Соловецькі острови...

Брати Андрій та григорій Безкровні розстріляні в підвалі
НкВС в краснодарі, така ж участь чекала і на Федора чапалу,
в заслання відбули вчителі Доброскок, кравченко, професори
П. грибінник, горецький, Недаткевич, рахівський,  науковець і
поет Литовченко, 

А голод тим часом охопив абсолютну більшість цього хлі-
боробського регіону. Серед "особливо неблагополучних" ра-
йонів Північно-кавказького краю щодо поширення цього
нещастя  російський дослідник В. кондрашин називає такі ку-
банські, як Єйський, канівський, коренівський, краснодарсь-
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кий, Староменський, а також ставропільський курсавський.
Перепис 1926 року зафіксував у Єйському районі 74.037 укра-
їнців і 23.568 росіян, у канівському відповідно 45.451 і 8.130,
кoренівському — 76.422 і 36.939, краснодарському — 102.831 і
18.086, Староменському — 65.488 і 9.583, а в курсавському —
57.665 і 8.767. Зрештою, нам небайдужа доля і тих 35.115 укра-
їнців у названих В. кондрашиним Армавірському й  11.514 в
курганинському районах, де кількісно на той час (за перепи-
сом 1926 року) уже переважали росіяни. 

у станиці Платнирівській, за неповними даними завіду-
ючого місцевою лікарською дільницею, щодня помирало від
голоду по 15—20 осіб. усім їм ставився діагноз: "безбілкові на-
бряки на грунті недоїдання". у зоні чорноуковської МТС — по
150 мерців щодня в кожній станиці, в 4 колгоспах  Єйської в
січні 1933 — понад 1000, в зоні Пластуновської — навесні
1933 — 1300… (чуркин В. Неизвестная война. — С. 147).

Один із свідків голодомору на Північному кавказі П. Пет-
ренко згадував: "Мені довелось бачити, як большевики під час
колективізації руйнували на кубані наших статечних сільських
господарів, цебто кубанських козаків. Тоді приїхав на кубань як
представник Цк ВкП(б) Лазар каганович,  і  разом  із  секрета-
рем  крайкому  большевицької  партії Шеболдаєвим і головою
крайвиконкому Півоваровим, вони зруйнували всю кубань. Ці
звірі в людському образі позаграбовували у козаків усе їхнє
майно, а самих людей, старих і малих, виселювали з рідного краю
на Сибір. 

По станицях залишались тільки старі та хворі. Після того не
було кому обробляти землю, не було й чим, бо худоби теж не
було. Тому увесь степ, та й  станиці  заросли  бур’янами,  а  за-
лишені  на призволяще люди пухли і вмирали з голоду. 

Я спостерігав, що у самому краснодарі, столиці кубані, трупи
людей, що померли тут з голоду, валялися по кілька днів по ву-
лицях і дворах. Мої добрі знайомі, що мешкали в краснодарі,
іван редьківський із дружиною і чотирма дітьми були розкур-
кулені вищезгаданими керівниками совєтської влади, а 1933 р.
ця родина вмерла з голоду, наївшися лободи та іншої трави. Бо
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не було вже навіть у краснодарі ні собак, ні кішок, — усе зни-
щили голодні люди. у станиці глиняній колишній заможній гос-
подар Сергій Букалов із родиною, що складалася з 6-ох осіб, теж
загинули від голодної смерти. А найстаршого сина його — гав-
рила совєтські органи заарештували і відвезли на Сибір. 

Бачив я 1933 р. і станицю уманську, де люди виглядали опух-
лими, блукали по вулицях, як дикі вовки, шукаючи чого-не-
будь поїсти. у цій же станиці я бачив, як дехто з цих голодних
людей орали, як робоча худоба, цебто запрягалися в дряпака-
культиватора й тягли його понад силу, намагаючись обробити
якийсь шматок землі, щоб посіяти хоч трохи чого-небудь. у цій
станиці уманській вимерло від голоду дуже багато людей. у ро-
дині козака іваньківського, після того, як його самого було за-
арештовано і заслано на Сибір, залишилася мати з трьома
дітьми. Двоє з них померли з голоду, а третього мати з’їла, а
потім і сама померла. Подібних фактів було багато. 

Таким способом большевицькі тирани руйнували цей бага-
тий край 1932—33 років. Згодом, 1937 року, двох згаданих зло-
чинців — Шеболдаєва та Півоварова — зліквідувала їхня ж
совєтська влада" (кубанський край. — Торонто, 1953. — ч.
5. — С. 14, 15).

З листопада 1932 по січень 1933 на кубані були занесені на
чорну дошку ще 4 українських станиці — Стародерев’янківська
канівського (7.230, 6.529 українців), Старокорсунська красно-
дарського (12.273, 10.477), Старощербинівська Єйського (17.001)
і Платнирівська коренівського (13.925, 11.628) (Поселенные
итоги переписи 1926 г. по Северо-кавказскому краю. — ростов-
на-Дону, 1929). 

Виморену голодом станицю Поповичівську заселили кочо-
вики-цигани, на Зелений клин виселили мешканців станиці
Дінської (Панченко О. розгром українського відродження ку-
бані. — С. 83). 

Відтак, якщо за переписом 1926 року українців на теренах
майбутнього краснодарського краю було 1.580.895 осіб, то в
1939 там їх виявилося лише 143.744 (розраховано російськими
дослідниками за: Всесоюзная перепись населения 1926 г. — М.,
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1928; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные ито-
ги. — М., 1992). 

Дослідники з кубані визнають, що "перш за все, це наслідки
колективізації, репресій, голоду, коли скорочення місцевого на-
селення (переважно українського) компенсувалося масовими
міграційними потоками з південноросійських і центральних
областей росії, з ростовської області і Ставропольського краю
для того, щоб заселити опустілі станиці. у своїй масі і цей міг-
раційний потік в етнічному плані був російським" (ракачев В.
украинцы на кубани: особенности демографической истории
// кубань—україна: вопросы историко-культурного взаимо-
действия. — краснодар, 2006. — Выпуск 1. — С. 52).

кубанські дослідники також визнають, що швидке зро-
стання кількості росіян й відповідне зменшення чисельності
українців у 30-х роках минулого століття у цьому регіоні пов’я-
зується із зміною останніми національної самосвідомості. А чи
не під впливом цілеспрямованих антиукраїнських репресій це
сталося, починаючи з сумнозвісної постанови кремля від 14
грудня 1932 року? чи не тому сотні тисяч українців кубані (як
і в інших регіонах СрСр) відмовилися від українства, бо відте-
пер приналежність до російської нації означала лояльність до
влади російських комуністів?

На сьогодні, до речі, в нинішньому краснодарському краї за-
явили себе українцями 131.774 особи (2,57 відсотка від усього
населення), у той час коли на відповідній території 80 років це
була найбільша етнічна група в абсолютному вираженні. Під
впливом чого зникли кожні десять з одинадцяти українців
тільки на кубані — хіба не цілеспрямований геноцид саме
українства спричинив до таких жахливих наслідків?

чому далеко не всі російські історики й ті, хто йде їхніми слі-
дами, не звертають увагу на ці рядки вказаної постанови,
якими чітко пов’язується хлібозаготівельна кампанія із  при-
зупиненням національного розвитку тільки однієї нації там, де
вона споконвіків проживала, і грубою ліквідацією цього про-
цесу на її етнічному розселенні поза межами уСрр

Ця цілеспрямована репресивна політика більшовицької
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влади щодо українства на всіх теренах СрСр підтверджена була
15 грудня 1932 року, коли Сталін і Молотов підписують нову
постанову кремля про припинення українізації на Далекому
Сході, в казахстані, Сибіру, Поволжі, Центрально-чорнозем-
ній області... (ЦДАгОу: Ф. 1 — Оп. 20. — Спр. 5288. — Арк. 4).

Хоча цією постановою називалося лише чотири регіони, де
мали призупинити українізацію, директива з Москви фак-
тично поширювала заборону розвитку українства скрізь  поза
межами уСрр вже у своїй вступній частині: "Цк ВкП(б) і рНк
СрСр рішуче засуджують виступи і пропозиції, що виходять
від окремих українських товаришів, (про) обов’язкову україні-
зацію цілого ряду районів СрСр (наприклад, в ДСк, казах-
стані, Середній Азіі, ЦчО і т. д).

Подібні виступи можуть тільки грати на руку тим буржуазно-
націоналістичним елементам, які, будучи вигнані з україни як
шкідливі елементи, проникають в заново українізовані райони і
ведуть там розкладницьку роботу" (там само. — Арк. 4).

Згаданою постановою по суті було заборонено українське
слово за межами уСрр. Відтепер воно позбавлялося права існу-
вати в школі, в клубі, в газеті й у радіоефірі  — було загнане до
селянської хати. Це означало, що українська дитина, яка вихо-
дила за власне подвір’я, поступово втрачалася для нашої нації.
Це був той злочин, від якого застерігав ще в ХіХ столітті видат-
ний педагог костянтин ушинський: "Мало будет иметь успеха
та школа, в которую дитя переходит  из дома, как из рая в ад, и
из которой оно бежит домой, как из темного ада, в котором все
темно, чуждо, непонятно, в светлый рай, где все ясно, понятно,
близко к сердцу; а почти такое впечатление должна производить
школа на дитя-малороссиянина, когда оно станет посещать это
странное место, в котором одном только в целом селе и говорят
на непонятном языке. Дитя, не слышавшее дома  ни одного ве-
ликорусского слова, начинают в школе с первого же дня ломать
на великорусский лад, и добро бы еще на чистый великорусский,
а то на тот отвратительный жаргон, который вырабатывается у
малообразованного малоросса при старании говорить по-вели-
корусски. Такая школа с первого же дня и неласково напомнит
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ребенку, что он не дома, и, без сомнения, покажется ему букою.
если такая школа не пустит корней в народную жизнь и не при-
несет для нее полезных плодов, то чему же здесь удивляться?
Иначе и быть не может. Такая школа, во-первых, гораздо ниже
народа: что же она значит со своею сотнею плохо заученных
слов, перед тою безконечно глубокою, живою и полною речью,
которую выработал и выстрадал себе народ в продолжения ты-
сячелетия; во-вторых, такая школа безсильна, потому что она не
строит развития дитяти на единственной плодотворной душев-
ной почве, на народной речи и на отразившимся в ней народ-
ном чувстве; в-третьих, наконец, такая школа безполезна: ре-
бенок не только входит в нее из сферы совершенно чуждой, но
и выходит из нее в ту же чуждую ей сферу. Скоро он позабывает
несколько десятков великорусских слов, которым выучился в
школе, а вместе с тем, позабывает и те понятия, которые были к
ним привязаны. Народный язык и народная жизнь снова ова-
ладевают его душою и заливают и изглаживают всякое впечат-
ление школы, как нечто им чуждое. что же сделала школа? Хуже,
чем ничего. Она на несколько лет задержала естественное раз-
витие дитяти; остается, правда, грамотность или, лучше сказать,
полуграмотность, и то не всегда, и может пригодится к тому,
чтобы на полурусском наречии написать какую-нибудь ябеду;
душу же человека такая школа не развивает, а портит"* (цит. за:
Летопись (Петроград).  ― 1916.  — № 10.  ― С. 263).
_______________

* Ці застереження великого педагога повністю справдилися вже на початку
ХХ століття. Один з харківських журналістів, потрапивши під час коренізації
в Поволжя, визнавав: "Прислужилася" і школа російською мовою, і "салдат-
чина". Щоправда, школа менше, бо хлоп’я чи дівча, як тільки її залишали, за-
значали спостерігачі, "тут же й забувають російську". Вдома на вулиці, на
гулянках вони розмовляють винятково своєю "хохляцькою". Солдатчина ж
дуже калічила хлопців. Повернувшись зі служби, вони вже "штокали", "вокали"
й дітей своїх навчали "штокати" та "вокати".

Жінки, які все своє життя майже далі сусіднього села не бували,  пока-
лічені менше. Діди ще добре розмовляють… Молодь розмовляє кепсько. у
молоді на 40―45 тільки українська вимова великоруських слів. Наприклад,
російське "сделал" вимовляють "сділав",  "получив", "год", "чашка" замість
"одержав", "рік", "миска".

Взагалі тутешні українці погубили деякі слова. Що таке "рік" не знають, не 
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Нова таємна директива кремля від 15 грудня 1932 року сто-
сувалася насамперед Слобожанщини, де українізувалося 26
районів? Тамтешні автори, намагаючись встановити причинно-
наслідковий зв’язок між хлібозаготівлями в зернових районах
рСФрр й наступною боротьбою проти активних учасників
українізації, цілком справедливо зазначають: "В ноябре—де-
кабре (1932. — В. С.) украинизаторы были названы высшим
партийно-советским руководством страны одними из главных
виновников провала хлебозаготовок, наряду с кулаками, быв-
шими офицерами, петлюровцами и т. д. 

Анализ архивных материалов показывает, что одной из
главных причин, послуживших поводом к свертыванию по-
литики украинизации на территории рСФСр, стал массовый
выезд крестьян из украины, вызванный голодом, в соседние
с ней регионы россии — Центрально-черноземную область и
Северо-кавказский край, где они проводили, с точки зрения
властей, антиколхозную и антисоветскую агитацию. Здесь
проживало многомиллионное украинское население, которое
могло легко стать своеобразной пятой колонной, попав под
влияние голодных крестьян украины, агитировавших против
колхозного строя и советской власти. чтобы предотвратить
эту потенциальную угрозу, необходимо было немедленно
прекратить украинизаторскую работу и запретить свободный
проезд в эти районы крестьян из уССр" (Дроздов к. госу-
дарственное регулирование русско-украинских националь-
ных отношений в Центральном черноземье (1923—1932).
Автореферат диссертации на соискание ученой степени. —
М., 2010. —  С. 25, 26). 

Як діяв механізм згортання політики українізації на Слобо-
_______________
вживається воно, а "торік", "позаторік" вживають  і добре знають, що ці слова
означають.

Мені якось довелося чути таку розмову школяра з матір’ю:
― Мамо, скажи мені, що воно таке: "Волнуется желтеющая нива".
― Побіжи та й спитай свого вчителя… Хіба я знаю!..
― А коли посідали снідати, хлоп’ятко взяло в руки велику миску з холодцем

та й давай її хилити то в один, то в другий бік, та й гукає: "Мамо! Дивись, як хви-
люється холодець!... " (цит. за: Вісти ВуЦВк.  ― 1928.  ― 19 січня).
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жанщині,  можна простежити на прикладі місцевих райкомів
партії. Постанова Центрально-чорноземного обкому ВкП(б) від
19 грудня 1932 року про припинення українізації як директива
до негайного виконання була направлена телеграмою в усі рай-
они області, де вона і втілювалася в життя. Так, з 1 січня 1933 року
діловодство в усіх районних і сільських організаціях переводи-
лося з української на російську мову. До осені 1933 року не-
обхідно було підготувати повне переведення викла- дання з
української на російську мову у школах українізованих районів.

Одночасно ліквідовувалися  Борисівський і Волоконівський
українські педтехнікуми, а незабаром і  Бєлгородський укра-
їнський педінститут. Закривалася обласна україномовна газета
"Ленінський шлях", а всі українські районні газети переходили
на російську мову (там само. — С. 27).

у результаті цих заходів, вважає даний автор, "на русско-
украинском пограничье (ЦчО, кубань) во второй половине
1930-х гг. произошла смена этнической идентичности с укра-
инской на русскую, что было зафиксировано переписями на-
селения 1937 и 1939 года. Больше всего численность украинцев
(почти в 2 раза) сократилась в пределах рСФСр, а не на укра-
ине. Именно в этот период (1933—1939 гг.) миллионы украин-
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цев, проживавших в рСФСр,  выбирали русскую националь-
ность" (там само. — С. 27, 28). 

Більшовицька влада казахстану також негайно відгукнулася
на ухвалу кремля щодо припинення українізації. Вже 18 грудня
1932 року бюро казахстанського крайкому ВкП (б) ухвалює:
"а) Запропонувати Актюбинскому обкому існуючі українські
газети перевести на російську мову; б) Запропонувати культ-
пропу разом з Наркомосом розробити заходи про переведення
українських шкіл у 33 році на російську мову" (Державний
архів Актюбинської області — ДААО: Ф. 13. — Оп. 1. — Спр.
363. — Арк. 262).

Бюро Актюбинського обкому ВкП (б), розглянувши цю ди-
рективу крайкому 31 грудня 1932 року, ухвалило: "Запропону-
вати райкомам ВкП (б) провести роз’яснювальну роботу  серед
населення в зв’язку з переходом газет і навчальних закладів з
української на російську мову. Доручити кПВ Ок і ОблВНО
намітити практичні заходи щодо переведення існуючих в обла-
сті українських шкіл і навчальних закладів в 1933 році на ро-
сійську мову. Запропонувати Федорівському райкому ВкП(б)
перевести газету "Більшовицький штурм" з 15 січня 1933 року
на російську мову" (Архів Президента казахстану: Ф. 141. —
Оп. 1. — Спр. 5278. — Арк. 498).
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Ліквідовуючи все українське в казахстані, російські більшо-
вики водночас привселюдно засвідчували увагу до  розвитку
корінної нації. Так, 27 грудня 1932 року раднарком казахської
АрСр ухвалює постанову "Про надання урядової допомоги

студентам-казахстанцям в позаказахстанських навчальних за-
кладах". Зокрема, на 1933 рік планувалося виділити московсь-
кому земляцтву (1526 осіб) 53.000 карбованців, ленінградсь-
кому (325) — 20.000, казанському (800) — 12.000, саратовсь-
кому (176) — 5.800, ростовському (38) — 1.500, воронезькому
(26) — 1.500, харківському (30) — 1.000... (культурное строи-
тельство в казахстане (1918—1932 гг.). — Сборник документов
и материалов. — Алма-Ата, 1965. —Том і. — С. 296).

15 лютого 1933 року бюро карагандинського обкому ВкП (б)
ухвалило постанову щодо поліпшення роботи технікумів.
йшлося, зокрема, і про Атбасарський, який раніше був украї-
нізований. Спеціальній комісії було запропоновано "особливо
переглянути національний склад студентів, уживши заходів до
поповнення технікумів кадрами з корінного населення, особ-
ливо звернувши увагу на припинення відсіву за рахунок каза-
ків" (Державний архів Північно-казахстанської області: Ф.
22. — Оп. 1. — Спр. 124. — Арк. 133). 
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через чотири дні організовується міжрайонна газета ка-
захською мовою в Жана-Аркинському, Нуринському й Тель-
манівському районах (там само. — Арк. 140). 

Зрозуміло, що після такої директиви Москви на місцях од-
разу ж кинулися її виконувати. А щоб створити відповідне
"ідеологічне підгрунтя", засоби масової інформації почали вмі-
шувати статті, в яких засуджувалися нібито перегини в коре-
нізації.

Деякі з них уже побачили "штучну  коренізацію шкіл": "Це
стосується зокрема, українських шкіл Західного Сибіру та інш.
Там намагаються школи коренізувати проти бажання насе-
лення, яке давно забуло свою мову, що стала, особливо для но-
вого покоління, чужою і незнайомою. Це є викривленням і
порушенням політики партії про коренізацію  та рідну мову"
(революция и национальности. — 1933. — № 1. — С. 58).

Тобто все те, що вчора піддавалося критиці за гальмування
процесів коренізації, тепер  вважалося аргументами проти її
здійснення. у статті і. Давидова "Про найближчі етапи корені-
зації освітніх закладів нацменшин ррФСр", зокрема зазнача-
лося: "Місцевий шовінізм проявляється в боротьбі за обо-
в’язкове (аж до примусу) навчання дітей даної національності
рідною мовою в небільшовицькій "стопроцентній коренізації
(українці на Північному кавказі, башкири на уралі, євреї в За-
хідній області, в недооцінці другої мови (друга мова не викла-
дається з тим, аби "тримати націонала поза впливом марксист-
сько-ленінської літератури російською мовою" (Просвещение
национальностей. — 1933. — № 6. — С. 17).

Постанова Цк ВкП(б) і раднаркому СрСр зачепила весь ком-
плекс, що був спрямований на коренізацію. Так, з 26 лютого до 2
березня 1933 року відбувся перегляд спектаклів національних
державних театрів Москви, організований сектором мистецтв
Наркомату освіти рСФрр (там само. — № 3. — С. 47, 48).

Постановою ради Народних комісарів рСФрр від 26 березня
1933 року, що розвивала відповідне рішення Цк ВкП(б) від 12
лютого 1933 року, випуск підручників українською мовою вже
не передбачався ні на місцях, ні в Москві. у той же час  десятки
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національних меншин росії, у тому числі євреї, німці, поляки,
білоруси, не кажучи вже про вепсів, іжорів, самоїдів, яких було
мізерно мало порівняно з українцями, могли одержувати й далі
книги рідною для них мовою (там само. — № 2. — С. 17—20).

Проте, незважаючи на повсюдне згортання українізації, різкі
напади на її прихильників, останні не могли змиритися з таким
несподіваним для них поворотом у національній політиці пар-
тії більшовиків. Не тільки прихильники українізації з числа
провідної верстви нашої нації, а й прості люди, в чиїх серцях  не
згасав вогонь любові до рідного народу, не залишалися байду-
жими до чуток про повернення до зросійщення. Вони ходили
до місцевих органів влади, насамперед у відділи освіти, від яких
вимагали пояснення: чому ми не можемо вчити своїх дітей
своєю, українською мовою?

Противники українізації з числа місцевих керівників злов-
тішалися, ті ж, хто співчував українцям, писали у вищі інстан-
ції — аж до Москви, прохаючи відповіді. 

Москва змушена була реагувати на цей потік звернень. 9
липня 1933 року колегія Наркомату освіти рСФрр підтвердила
раніше дану директиву про те, що всі українізовані школи до
осені 1933 року мають перейти на російську мову" (Державний
архів Автономної республіки крим: Ф.р. — 20. — Оп. 3. — Спр.
113. — Арк. 53).                           

Аналіз архівних документів і газетних публікацій того часу
однозначно засвідчує, що згортання національного відро-
дження стосувалося винятково українства. Бо про духовний
розвиток інших народів Москва продовжувала, принаймні про
людське око, піклуватися. Скажімо, Цк ВкП (б)  1 березня 1933
року розглянуло замітку в газеті "Правда" під назвою "Про
практику білорусизації" (Политбюро Цк ркП (б) — ВкП(б).
Повестки дня заседаний. — М., 2001. — Т. іі. — С. 398).

і це питання залишатиметься під пильним поглядом кремля.
Бо вже наступного дня опитом членів політбюро буде ухвалено
постанову "Про викривлення національної політики ВкП (б) в
Білорусії (лист білоруського вчителя в "Правду" від 25.іі. 33 р.). 

Багато уваги приділяється й іншим народам Центральної
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Азії. Скажімо, коли комсомольця-туркмена Сахата-кулі через
незнання російської мови не допустили до водіння автомобіля,
то ця газета відгукнулася гнівною публікацією, узагальнивши
проблему в цілому по середньоазіатських республіках: "Лист
Сахат-кулі про вилазку великодержавних шовіністів у кзил-
Арватському районі — невелика частка питання  великого пи-
тання, яке має значення для всіх республік Середньої Азії.
йдеться про коренізацію радянського апарату, про те, щоб зро-
бити цей апарат доступним шістнадцяти національностям, які
населяють колишню колонію царського імперіалізму. йдеться
про те, щоб в накоротші терміни підняти матеріальний і куль-
турний рівень раніше пригноблених народів.

Не раз Цк й обкоми національних компартій виносили
ухвали про остаточні терміни коренізації всього радянського
апарату. Однак до цього часу в організаціях і установах значна
частина листування ведеться російською мовою. Досі таджик,
туркмен, узбек, прийшовши до центральної  чи районної орга-
нізації, часто змушений шукати перекладача" (Правда. —
1933. — 14 июня).

і далі: "На сторінках республіканських і районних газет Се-
редньої Азії можна прочитати замітки про найобурливіші вилаз-
ки великодержавних шовіністів, про найрізноманітніші відверті
й повзучі форми спротиву класів, що відживають, прагнення па-
нівної раніше нації повернути собі втрачені раніше права.

Але, на жаль, глибокої, осмисленої боротьби з великодер-
жавним шовінізмом як головною загрозою, повсякденного
роз’яснення найширшим масам його коренів у газетах немає"
(там само).

Треба наголосити, що в кремлі не забували про своє рі-
шення щодо припинення українізації. Так, 20 квітня 1933 року
завідуючий таємним відділом Цк ВкП(б) Поскрьобишев на-
писав до секретаря казахстанського обкому ВкП (б) Мірзояна: 
"Прошу повідомити про хід виконання постанови Цк ВкП (б)
і рНк СрСр від 15.Хіі.32 р. (пр. ПБ № 126, п. 50/22) "Про украї-
нізацію в ДСк, казакстані, Середній Азії, ЦчО та інших райо-
нах СрСр" (там само: Спр. 5827. — Арк. 59).
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На виконання цього звернення бюро казахстанського край-
кому ВкП (б) 2 травня 1933 року доручило завідуючому відді-
лом культури й пропаганди Садвокасову "перевірити хід вико-
нання рішення Цк про перехід українських районів і шкіл на
російську мову і доповісти про результати до 25 травня" (там
само: Ф. 13. — Оп. 2. — Спр. 2. — Арк. 65).

Доповідаючи Цк ВкП (б) про виконання цієї постанови, ке-
рівники ідеологічного відділу казахстанського крайкому біль-
шовицької партії 9 червня 1933 року зазначали, що з 96
українських шкіл у Східно-казахстанській, Алма-Атинській,
Південно-казахстанській і Актюбинській областях на росій-
ську переведено лише 44, а "в таких найголовніших українських
районах, як Акбулакський і Федорівський, переведено тільки 3
школи. Переведені на російську мову Атбасарський і Акбу-
лакський педтехнікуми. Всього в краю було 3 українські газети
("Більшовицький штурм" у Федорівському районі,  "Прапор
колгоспу" — Атбасарському р-ні і "За соц. будову" — Акбу-
лакському р-ні), вони всі зараз переведені на російську мову"
(там само: Ф. 141. — Оп. 1. — Спр. 5827. — Арк. 119).

До речі, постанова казахстанського  крайкому ВкП (б) від
4 квітня 1933 року про коренізацію вже не згадувала взагалі
про існування української меншини в цій радянській респуб-
ліці. В даному документі йшлося лише про коренізацію каза-
хів, поетапне переведення на мову корінної нації всього
діловодства в казахстані (Большевик казакстана (Алма-Ата —
Москва). — 1933. — № 6. — С. 4, 5).
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То чи не це вплинуло на те, що після страшного голодомору
1932—1933 років перепис 1939 року у казахстані з урахуван-
ням міграційних процесів показав, наприклад, удвоє зменшену
кількість українців?

Справді, починаючи з кінця 1932 року, про українців у ка-
захстані намагаються не згадувати. Так, у матеріалах до звіту
уряду казахської АСрр іХ крайовому з’їзду рад за 1931—1934
роки  в розділі про роботу серед національних меншин уже
нічого не пишеться про українізацію в республіці, хоч про ко-
ренізацію інших меншин (дунган, уйгурів, узбеків і таджиків)
сказано (казакстан к іХ сьезду советов (1931—1934). — Алма-
Ата, 1935. — С. 232, 233).

Навіть у дослідженнях про селянське переселення до казах-
стану намагаються уникнути згадки про власне українців, хоч
називаються головні терени виходу — Полтавська, черні-
гівська. Однак про переселенців з цих регіонів пишуть як про
російське населення (Турсунбаев А. Из истории крестьянского
переселения в казахстан. — Алма-Ата, 1950. — С. 39, 64, 65).

А в спеціальній брошурі, присвяченій історії культурного
будівництва в кустанайській області в 1919 —1967 роках, слово
"українець" узагалі не вживається (Абултаев М., Смагулов Н.
Из истории культурного строительства кустанайской области
(1919 —1967 г.г.). — кустанай, 1968).

Те ж саме можна сказати і про збірник "культурное строи-
тельство в казахстане", в якому не вміщено жодного документа
про організацію української національної школи в казахстані
в 1923—1932 роках (культурное строительство в казахстане
(1918—1932 гг.). — Сборник документов и материалов. —
Алма-Ата, 1965. — Том і).

Немає згадок про українство і в таких дослідженнях, як: Бал-
гозина р. Исторический опыт государственного руководства
культурным строительством в казахстане (1917—1937 гг.). Ав-
тореферат на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук (Алма-Ата, 1983), Мышко Н. рост образовательного
уровня населения казахстана в период построения социализма
(1917—1937 гг.). Автореферат на соискание ученой степени
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кандидата исторических наук (Алма-Ата, 1984), Таскужина к.
Изменение социальной структуры переселенческой деревни
Северного казахстана в доколхозный период (1921—1929 гг.).
Автореферат на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук (Алма-Ата, 1985), керейбаев к. культурная жизнь
Восточного казахстана в 20-е годы. Автореферат на соискание
ученой степени кандидата исторических наук (Алма-Ата, 1989),
кульшанова А. Документы Центрального государственного ар-
хива и Архива Президента казахстана рк по политике коре-
низации в казахстане (1920—1936 гг.) как исторический
источник. Автореферат на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук (Алматы, 1999).

Подібне можна сказати і про такі, здавалося б, фундамен-
тальні праці, як "История казахской ССр". у них могли писати,
скажімо, про кількість відкритих з середини 1920-х років та-
тарських, узбецьких, уйгурських, німецьких, естонських шкіл,
де навчання, як правило, велося рідною мовою. Але жодного
слова про десятки українських (История казахской ССр. —
Алма-Ата, 1977. — Т. іV. — С. 470). 

В окремих публікаціях, що стосувалися національного пи-
тання, як правило, йшлося лише про про значення російської
мови (успехи национальной политики кПСС в казахстане
(1946—1958). Алма-Ата, 1969. — С. 228 — 230).

у ще одній книзі друкується зведення інформаційно-статис-
тичного підвідділу Сир-Дар’їнського губкому ВкП (б) "До пи-
тання про міжнаціональні відносини в Сир-Дар’їнській губ."
станом на 1 жовтня 1926 року. Згідно з тодішнім переписом укра-
їнців тоді в цьому регіоні нараховувалося 36.602 — на 396 менше
росіян" (Вехи консолидации. Из опыта партийных организаций
казахстана в решении национального вопроса в 1917—1927 гг.
Сборник документов. — Алма-Ата, 1990. — С. 112).

Але якщо взяти Ауліє-Атинський повіт, то українців там на-
раховувалося 11.939, а росіян — 8.676. Проте останніх в орга-
нах місцевої влади було представлено в два рази більше (там
само. — С. 112).

Нарада представників нацменшин — делегатів V Акмо-
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линського губернського з’їзду рад ставить питання про обслу-
говування близько ста осіб полонених угорців, однак зовсім не
згадується в протоколі цього зібрання про культурні запити
українців (там само. — С. 145).

В інформаційному звіті Актюбинського губкому ВкП (б) від
1 квітня 1927 року вказується про німецькі, татарські школи, а
щодо навчання українських дітей, то зазначається, що "серед
українського населення школи працюють винятково на росій-
ській мові, причому вимог від населення ввести навчання рід-
ною мовою немає" (там само. — С. 153).

Але як тоді розуміти пізніше повідомлення, що в 1926/27
році в казахстані вперше оформляються поряд з російсько-ко-
зачими, татарськими, таранчинськими, молдавською  і 17 укра-
їнських місцевих рад (там само. — С. 159).

Між іншим, не має жодного слова про наявність українсь-
ких шкіл у казахстані в спеціальній праці А. Сембаєва, яка при-
свячена минулому освіти в казахстані. Скажімо, серед переліку
дітей різних національностей, які охоплені початковою осві-
тою в цій радянській республіці, перераховуються казахи, ро-
сіяни, уйгури, дунгани, узбеки, татари (Сембаев А. Очерки по
истории казахской советской школы (Алма-Ата: казучпедгиз,
1958. — С. 155). 

За даними ЦВк кАСрр в 1927 році 37 українців було обрано
до складу міських рад, 12.304 — аульно-сільських, 1.555 — рев-
комісій аульно-сільських рад, 407 — виконкомів волосних рад,
145 — ревкомісій волвиконкомів, 240 — на повітові з’їзди рад,
120 — губернські, 18 — на Всеказахський і 3 — до складу
казЦВк" (там само. — С. 192).

Подібне зустрічаємо і в іншому збірнику документів, де
йдеться про державне будівництво в казахстані. Так, у резо-
люції Vі Всеказахстанської конференції ВкП (б) 15—23 листо-
пада 1927 року на доповідь казкрайкому не згадується про
коренізацію українців (В братском единстве народов СССр. го-
сударственное строительство Советского казахстана. — Алма-
Ата, 1972. — С. 259—265).  

Про українців як зафіксованих переписом 1926 року згаду-
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ється в доповіді казЦВк-у президії ради національностей ЦВк
СрСр "Про обслуговування нацменшин і російсько-козачого
населення казахстану", але жодним словом не сказано про роз-
виток їхнього національно-культурного будівництва.  В  той
же  час  називаються  окремі  національні  сільради каракалпа-
ків, німців, мордви, естонців, болгар, чувашів, молдаванів, уз-
беків, таранчинців,  туркменів,  татар,  таджиків,  дунганів  (там
само. — С. 294—302). 

у цьому збірникові друкується постанова секретаріату казк-
райкому ВкП (б) від 21 листопада 1929 року "Про роботу серед
німецького населення республіки" (там само. — С. 333, 334).
Але не вміщуються документи, спеціально присвячені укра-
їнській проблематиці. Наприклад, в архівах відклався витяг з
протоколу засідання Президії казакського Центрального Ви-
конавчого комітету від 21-го  березня  1930 року "Про заходи
в справі посилення роботи серед німецького та українського
населення" ЦДАВОВу: Ф. 166. — Оп. 9. — Спр. 179. — Арк. 31—
34), звернення казахського Центрального  виконавчого  комі-
тету  до  Всеукраїнського  Центрального виконавчого комітету
з проханням  сприяти в розвитку освіти та культури українсь-
кого населення казахстану і заходи його влади в цьому плані
від  25 липня 1930 року (там само. — Спр. 779. — Арк. 31, 32),
постанова колегії Наркомату освіти кАрСр про заходи щодо
культурно-наукового  обслуговування  українського  населення
казахстану  від  25 серпня 1930 року (там само. — Спр. 179. —
Арк. 36, 37), постанова  колегії  Наркомату  народної  освіти
кАрСр  про  подальше розгортання  роботи  з  обслуговуван-
ня   українців   від  30 листопада 1930 року (там само. — Арк. 3,
4), додаткова угода про співпрацю між  наркоматами освіти
уСрр   і  кАрСр від 19 липня  1932 року (там само. — Оп. 10. —
Спр. 918. — Арк. 2—6) тощо.

Єдиний опублікований у радянські часи документ, у якому
згадується вже про припинену українізацію в казахстані, це
доповідь відділу національностей при президії казЦВк відділу
національностей при президії ВЦВк "Про роботу по обслуго-
вуванню національних меншин": "Заст. зав. відділом — він же
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уповноважений НкО уСрр з українізації — був спочатку тим-
часовим, а потім постійним… у грудні місяці (1932 року. —
В. С.) з припиненням подальшого проведення українізації
уповноважений НкО уСрр тов. горб виїхав назад до україни"
(В братском единстве народов СССр. государственное строи-
тельство Советского казахстана. — С. 417).

у той же час про поляків дозволялося писати (Сапаргали-
ев г., Дьяков В. Общественно-политическая деятельность
ссыльных поляков в дореволюционном казахстане. — Алма-
Ата: Наука, 1971. — 252 с.). Як і про інші національні меншини
казахстану, скажімо, про уйгурську (Хамраев М. расцвет куль-
туры уйгурского народа. — Алма-Ата, 1967; кабиров М.
Очерки уйгуров Советского казахстана. — Алма-Ата, 1975; ру-
зиев М. Возрожденный уйгурський народ. — Алма-Ата, 1976;
Исхаков г. Социалистическая культура уйгуров казахстана. —
Алма-Ата, 1987). 

інколи про українців згадується, скажімо, тільки тоді, коли
йдеться про власне перепис населення (Асылбеков М., галиев А. Со-
циально-демографические процессы в казахстане (1917—1980). —
Алма-Ата, 1991; казахская ССр. краткая энциклопедия. — Алма-
Ата. — 1985. — Т. 2). Але окремої статті про історію українців у ка-
захстані навіть у названому академічному виданні немає. 

кремлівська постанова від 15 грудня 1932 року про припи-
нення українізації дасть поштовх і для розгортання масштаб-
них репресій проти українства. В тому ж казахстані буде
сфальсифіковано так звану справу українців. Скажімо, засла-
ний до казахстану український архівіст Микола горбань  зро-
бив  дуже  багато  для  становлення  архівної  справи  в  цій
республіці. Але його зустрічі із земляками в Алма-Аті, в тому
числі з висланими з україни, розмови про події в рідному краї
стали підставою для звинувачення його в українському націо-
налізмі. Тим паче, не забули каральні органи згадати при цьому
і його позитивну оцінку в бюлетені Центральне  архівне  управ-
ління  кАСрр  підручника "Архівознавство", підготовленого  в
україні.  ЦАу  рСФрр  негайно  відреагувало:  "Автор некри-
тично поставився  до  "Архівознавства"  і  проморгав  ряд  вели-
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ких помилок в останньому. Поспішив М. горбань і визнати під-
ручник "цінним вкладом в архівознавчу науку". Наш відгук про
"Архівознавство" ми Вам вишлемо, після  чого  Вам  необхідно
буде  в  бюлетені дати  відповідну поправку". Відтак Микола
горбань був заарештований "за антирадянську діяльність"  і
висланий  на  три  роки  в  Обсько-іртишську  область (гриба-
нова е. Во главе архивного строительства казахстана // Отече-
ственные архивы. — 2004. — № 4. — С. 19).

Зрозуміло, що тенденція на замовчування організованого
українського життя на окремих теренах поза межами уСрр до
1932 року стосувалася і до висвітлення цієї проблеми в цілому
по ррФСр. Хіба що згадувалися українці в переписах населення
серед інших націй (гусев Д. расцвет социалистической  куль-
туры  народов  российской  Федерации. — М., 1960. — С. 46). 

Скажімо, проект проспекту п’ятитомного академічного ви-
дання "История Сибири и Дальнего Востока" навіть не згадував
про можливе висвітлення українського життя в цих регіонах,
хоч планувалося написати про культуру хакасів, ойротів, ал-
тайців та інших народів (Новосибирск, 1961. — С. 106, 107).

Відповідно, всі подальші публікації на вказану тематику об-
ходили згадками про українське культурне життя на Далекому
Сході, в тому числі і в післякомуністичний період (див.: кузне-
цов М. Дальневосточная партийная организация в борьбе за осу-
ществление задач культурной революции (1928—1937 гг.). —
Томск, 1971; Съезды Советов Амурской области. 1918—1936. —
Благовещенск, 1987; Белоглазова С. культура Дальнего Востока
россии в условиях общественных трансформацій 20—30-х
годов ХХ в. Очерки истории. — Владивосток, 2001).

Особливо цікавою з цього погляду є книга нарисів про при-
амурські села. Так, розповідаючи про "російське" село калініно,
журналіст А. кривченко називає серед його жителів івана То-
болу (секретар парткому), Михайла черкаса (голова сільради),
Петра Лавриненка (директор радгоспу), героїв жнив Володи-
мира Пархоменка, Олексія Беззубка, Василя Динника, Надію
Петренко, Ніну грицай… (Стоят на Амуре русские села. — Бла-
говещенск, 1978. — С. 132—134).
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Подібні факти можна навести й з інших регіонів СрСр.
Тільки у Воронежі не зуміли приховати наявність у минулому
українських шкіл: випускаючи збірник про розвиток культури
в тамтешньому регіоні, в одному з документів залишили згадку
(цілком можливо, через недогляд цензорів. — В. С.) про на-
явність на середину 1925 року 32 українізованих шкіл (культур-
ное строительство в Воронежской губернии. 1918—1928 гг. —
Воронеж, 1965. — С. 84).

Тільки з початком горбачовської перебудови починають
бачити українців на Слобожанщині науковці Москви, де в ін-
ституті етнографії імені М. Міклухо-Маклая АН СрСр у 1986
році створили проблемну групу для "вивчення народностей і
етнічних групп" (чижикова Л. Тенденция этнокультурного раз-
вития украинских групп населения в южных районах рСФСр
// Этнокультурные процессы в национально-смешанной среде. —
М., 1989. — С. 105—132).

Проте зовсім інший підхід у книзі П. Загоровського "Соци-
ально-экономические последствия голода в Центральном чер-
ноземье в первой половине 1930-х годов" (Воронеж, 1998.  ―
132 с.)  ― жодного слова про українців Слобожанщини. 

Подібне спостерігалося і в інших регіонах, зокрема, а Серед-
ньому Поволжі. Наприклад, у доповідній про участь у ра-
дянському будівництві, що друкується в одному з тематичних
збірників, згадуються також українки, яких обрали 25 відсот-
ків до загальної кількості жінок у Самарському повіті, а також
про те, що 8 українок обрані до нарсудів Самарської губернії
(культурное строительство в куйбышевской области. 1917  ―
1937 гг. Сборник документов.  ― куйбышев: книжное изда-
тельство, 1979. —  С. 119, 120).

Є згадка в статистичних даних про розвиток народної освіти
по Самарському краю за 1925―1928 роки, які засвідчили, що
станом на 1926 рік українці зайняли перше місце за грамотні-
стю, а вже потім ідуть росіяни, татари, чуваші і мордва (там
само.  —  С. 119, 155).

Цей сюжет, до речі, подається і в праці Л. Терентьєвої, при-
свяченій подоланню неграмотності на теренах Нижньоволзь-
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кого краю, українство згадане тільки один раз у контексті її
рівня серед інших народностей: показник грамотності там-
тешніх українців становив у 1928 році 39 відсотків (Терентьева
Л. культпоход на Нижней Волге (Из истории культурного
строительства в годы первых пятилеток).  —  Саратов: из-во
Саратовского университета, 1967.  ― С. 19).

у документах більшовицької партії українство Поволжя зга-
дується рідше. Так, у постанові секретаріату Самарського край-
кому ВкП (б) від 19 лютого 1930 року про підготовку
педагогічних кадрів нацменшин ідеться лише про  мордву,
татар, чувашів, казахів і башкир (культурное строительство в
куйбышевской области. 1917  ― 1937 гг. ― С. 160, 161).

Після 15 грудня 1932 року воно, зрозуміло, зникає з доку-
ментів радянських органів. Скажімо, президія Середньо-Волзь-
кого крайвиконкому 2 лютого 1933 року в своїй постанові про
господарське і культуре обслуговування національних меншин
українців уже не згадує взагалі (там само. ― С. 119, 120).

Цілком випадково могли дізнатися читачі і про існування
українців на просторах Туркестану. Так, тільки завдяки згадці
про "буржуазно-націоналістичну Туркестанську українську
громаду",  що існувала з 1917 року в Ташкенті, можна було здо-
гадуватися про наявність представників нашого народу в да-
ному регіоні (Ланда Л. Создание Народного комиссариата по
национальным делам Туркестанской АССр и его деятельность
в 1918—1919 гг. // Из истории Советского узбекистана. Сбор-
ник статей.  — Ташкент: из-во АН узССр, 1956. — С. 101).  

і це в той час, коли українець Нестор Хомин спочатку був
членом колегії цього більшовицького органу влади, а потім і
народним комісаром національних справ Туркестану (Добро-
домов Б. Видатний діяч кПЗу // За волю народну. Біографічні
нариси про видатних діячів революційного руху в Західній
україні. — Львів: книжково-журнальне видавництво, 1959. —
С. 48).

Подібним чином "засвітила" українців у цьому регіоні стаття
співробітників інституту мистецтвознавства Міністерства
культури узбецької рСр Т. Визго і В. Дяченка про історичні
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культурні контакти українців і узбеків, яка була підготовлена
до 300-річчя Переяславської ради. Скажімо, засвідчується, що
"з 1918 року в Ташкенті успішно працюють українська драма-
тична трупа полкового театру Ташкентського гарнізону і укра-
їнський самодіяльний театральний колектив залізничного
клубу ім. карла Маркса. При українському робітничому бу-
динку, відкритому у Ташкенті в 1920 році, створюються кра-
йова українська театральна група і український народний хор.
Спектаклі і концерти українського робітничого  будинку, які
залучали багаточисельну аудиторію, користувалися великим
успіхом…" (Вызго Т., Дьяченко В. культурные связи украины
и узбекистана // Нерушимая дружба. к 300-летию воссоедине-
ния украины с россией (сборник статей). — Ташкент: из-во АН
узССр, 1954. — С. 83—98).

Але жодним словом не згадується в даній статті, що останні
створені чисельною українською громадою, яка тут мешкала
вже не одне десятиріччя і зробили значний внесок у розвиток
регіону.  

Така ж ситуація зі статею Ш. Абдуллаєва "З історії розвитку
культури народів СрСр (1921—1932), вміщеної в "учених за-
писках Ташкентського державного педагогічного інституту"
(Ташкент, 1960. — Вип. ХХііі. — част. 1. — С. 3—32), в якій зов-
сім не називаються українці.

Такий підхід спостерігається і в інших спеціальних працях
щодо культурно-освітнього розвитку Туркестану в перші роки
радянської влади — взагалі замовчується існування тут укра-
їнського етносу, якому мають створюватися умови для духов-
ного розвитку рідною мовою, як декларували тоді російські
більшовики (Бендриков к. Очерки по истории народного об-
разования в Туркестане (1865—1924 годы). — М.: из-во АПН
рСФСр, 1960. — С. 407—497). 

Жодної згадки про будь-яку подію, пов’язану з коренізацією
українців у Туркестані немає, скажімо, в книзі про хроніку
культурного життя укбекистану в той період (День за днем.
Хроника культурной жизни узбекистана. 1917—1987. — Таш-
кент, 1987), 
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Як хліборобський етнос українці не згадуються і в моногра-
фічних виданнях, що стосуються розвитку сільськогосподарсь-
кого виробництва в колишньому Туркестані (Аминова р.
Аграрные преобразования в узбекистане в годы перехода Со-
ветского государства к НЭПу. — Ташкент: Наука, 1965. — 347 с.;
Аминова р. Аграрные преобразования в узбекистане накануне
сплошной коллективизации (1925—1929 гг.). — Ташкент: Фан,
1969. — 469 с.; Аминова р. Осуществление коллективизации в
узбекистане (1929—1932 гг.). — Ташкент: Фан, 1977. — 312 с.).

у радянський період цілеспрямовано втілювалася в життя
ідеологема про прогресивну роль російського народу в роз-
витку господарства і культури тюрків, відтак читачів переко-
нували, що носіями такого передового досвіду могли бути
тільки російські переселенці. Тож лише з назв губерній, звідки
йшов головний міграційний потік до Туркестану, можна дізна-
тися про переселення сюди українських селян (касымов. Про-
грессивное значение образования русских поселков в Хо-
джентском уезде. — Душанбе: Дониш, 1968. — С. 34).

Цим же грішить і стаття П. Шмачкова, зі змісту якої дога-
дуємося про присутність тут українських селян завдяки тільки
тому, що автор повідомляє: "За прикладом російських пересе-
ленців, кочовики-казахи і киргизи сіяли полтавську і ку-
банську пшеницю, овес, гречку, буряки, полуницю, малину та
інші культури" (Шмачков П. О дружбе русских переселенцев и
дехкан Туркестана (1867—1917 гг.) / Труды Самаркандского го-
сударственного университета им. Алишера Навои. История
(материалы по истории народов узбекистана). — Самарканд,
1960. — часть вторая. — С. 130).

Винятковій ролі російського народу в розвитку народного
господарства і культури Туркестану,  без жодної згадки про
українських переселенців,  присвячена й монографія А. Фом-
ченка, в якій названі всі поселення, де мешкали наші земляки
(Фомченко А. русские поселки в Туркестанском крае в конце
ХіХ—начале ХХ в. — Ташкент: Фан, 1983). 

Лише на Vіі Міжнародному конгресі антропологічних і ет-
нографічних наук у Москві в серпні 1964 року Я. Винников зга-
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дав про українське населення цього регіону за матеріалами пе-
реписів 1926 і 1959 років, наголосивши, що за вказаний період
кількість українців тут зросла з 97,5 тисячі осіб до 273,8 тисячі
(Винников Я. Изменения в этнической географи Средней Азии
(1913—1959 гг.). — Москва.: Наука, 1964. — С. 6).

А з початком перебудови 1985 року  українці Туркестану по-
вертаються до історіографії тамтешніх науковців. Скажімо, роз-
глядаючи етнічні процеси у Ферганській долині, С. губаєва, крім
корінних народів цього регіону, згадує українців (як і білорусів)
у контексті російського переселенського руху, в декількох міс-
цях акцентує увагу на тому, що саме українці є вихідцями з пів-
денних губерній російської  імперії. у той же час цей автор ще
притримується спільного означення українців і білорусів як
"русских" (губаева С. Население Ферганской долины в конце
ХіХ—начале ХХ в. — Ташкент: Фан, 1991. — С. 101—110).

За таких обставин найбільш об’єктивно виглядає історіо-
графія уралу, де проблема минулого українців регіону не
зникла під ножницями радянської цензури. Так, українці епі-
зодично представлені в одному документальному збірнику, що
стосується розвитку духовності регіону. Зокрема, представ-
ники нашого етносу згадуються серед переліку національно-
стей, які охоплені лікпунктами неграмотності. Скажімо,
уточнюється, що із запланованої кількості 3.750 осіб у 1929  ―
1930 навчальному році вдалося охопити грамотністю тільки
2.500 (культурное строительство на Среднем урале (1917―

1941). Сборник документов.  ― Свердловск: Средне -уральское
книжное издательство, 1984.  ― С. 141). 

у цьому збірнику друкується і постанова і пленуму комі-
тету національностей при уральському обласному відділі на-
родної освіти, де навчальні заклади українців згадуються  ра-
зом з  чувашами, вотяками і білорусами в кількості 870 осіб ―
шкіл і ступеня 2, пунктів ліквідації неграмотності — 1(там
само.  ― С. 198).

Цікава й така інформація цього збірника: постановою ураль-
ського обкому ВкП (б) "Про національну пресу на уралі" від 17
жовтня 1931 року передбачалося організувати до 1 січня 1932
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року 3 багатотиражні газети українською мовою (там само.  ―
С. 331).

Оце і все. 
Такого комплексу репресивних заходів щодо українства до

жодної іншої нації Москва під часу голодомору 1932—1933
років і після нього не застосовувала. Скажімо, репресії проти
німців і поляків розпочалися наприкінці 1934 року.

Тоді в кремлі показово опікувалися малими народами Пів-
ночі, допомагаючи їм навіть створити власну писемність, як
чукчам, скажімо. чимало турботи проявлялося про розвиток
єврейства. Так, зустрічаючись 28 травня 1934 року з делегацією
робітників московських підприємств і працівниками єврей-
ської преси, голова ВЦВк Михайло калінін на запитання: чим
і як вони можуть допомогти в справі організації Єврейської ав-
тономної області, відповів: "робітники можуть допомогти в по-
рядку шефства посилкою тих матеріалів, які особливо цінні в
Біробіджані; треба послати туди політичних і практичних пра-
цівників і налагодити живий зв’язок між московськими робіт-
никами і єврейськими в Біробіджані" (калинин М. Об образо-
вании еврейской автономной области. — М., 1934. — С. 6).

Продовжуючи, калінін заявив і таке: "Біробіджан ми роз-
глядаємо як єврейську національну державу. Надання допо-
моги цій державі, особливо на перших порах, дуже важливо.
Біробіджан нам цікавий з точки зору розвитку єврейської дер-
жавної одиниці, щоб через 5—6 років кожий єврей міг відчути
себе так, як, наприклад, німець у нашому Союзі, який знає, що є
республіка німців Поволжя, або татари, який знає, що є Та-
тарська республіка" (там само. — С. 13).

Стверджуючи, що головний удар голодомором спрямову-
вався проти українства, ми визнаємо також: в середовищі укра-
їнського хліборобського населення постраждала певна частина
і представників інших народів. і в уСрр, і тоді, коли йдеться
про геноцид українства поза межами уСрр. Водночас мусимо
визнати, що найбільших втрат за таких обставин зазнало саме
українство. і не тільки власне в україні, а й на наших етнічних
розселеннях поза межами уСрр. 

Під впливом чого зникли кожні десять з одинадцяти укра-
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їнців тільки на кубані — хіба не цілеспрямований геноцид саме
проти українства спричинив до таких жахливих наслідків?

Хіба не після страшного голодомору 1932—1933 років пере-
пис 1939 року у казахстані з урахуванням міграційних проце-
сів показав, наприклад, удвоє зменшену кількість українців?

Подібні тенденції, на жаль, будуть засвідчені і щодо По-
волжя і Слобожанщини, де компактною масою проживали
українці-хлібороби.

і ще одна цифра: українців в СрСр у 1926 році було 31.194.976
осіб, а в 1937 — 26.421.212.  Для порівняння: кількість росіян за
вказаний період збільшилася з 77.791.124 до 93.933.065 осіб, біло-
русів відповідно з 4.738.923 до 4.874.061…(Всесоюзная перепись
населения 1937 г. краткие итоги. — М., 1991. — С. 97). 

Ось як це виглядає в порівнянні з іншими націями СрСр:
1926 1937

росіян 77.791.124 93.933.065
українців 31.194.976 26.421.212
Білоруси 4.738.923 4.874.061
узбеки 3.955.238 4.550.532
Татари 3.029.995 3.793.413
казахи 3.968.289 2.862.458
Євреї 2.672.499 2.715.106
Азербайджанці 1.706.605 2.134.648
грузини 1.821.184 2.097.069
Вірмени 1.568.197 1.968.721
Мордвини 1.340.415 1.248.867
чуваші 1.117.419 1.167.817
Таджики 978.680 1.137.995
Німці 1.238.549 1.151.601
киргизи 762.736 846.503
Дагестанці 660.459 770.624
Башкири 713.693 757.935
Туркмени 763.940 747.723
удмурти 504.187 568.268
чечено-інгуші 392.619 436.076
Марійці 428.192 401.092
комі 375.871 384.508
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Осетини 272.272 319.350
Якути 241.365 239.307
карели 248.120 233.006
Молдавани 278.905 223.848
Бурят-монголи 238.060 218.597
каракалпаки 146.317 179.282
кабардинці 139.925 150.690
калмики 129.321 127.423
черкеси 65.270 78.733
Абхази 56.957 55.561
Хакаси 45.608 48.334
Ойроти 45.925 46.508
(Всесоюзная перепись населения 1937 г. краткие итоги.  ― М.,

1991. — С. 97, 98).
Звідси й красномовні результати: якщо в 1939 році в україні

проживало 4 мільйони  росіян (12  відсотків), то в 1959  — 7
мільйонів. А згідно з переписом населення 1989 pоку, кількість
росіян в україні за 10 попередніх років збільшилася ще на 884
тисячі осіб, а українців — суттєво зменшилась.*

Це і є відповідь тим, хто хоче спланований геноцид щодо
українства перевести тільки в площину соціальну, обминаючи
національний  аспект трагедії.
_______________

* Ці процеси пильно відстежували українці західної діаспори, про що вони
нагадували світові: "Ми тут, на еміграції, далі, по звичці, говоримо про "со-
рокмільйоновий" український нарід, не спиняємося над страшним, небез-
печним фактом, якого не в стані приховати навіть совєтські статистики, а
саме, що той в 1917 році 40-мільйоновий нарід за 50 років зменшився до
37,252.930!..

А тим часом ми мали б про те, що діється, кричати, щоб світ почув, бо
мешканці поневоленої україни кричати не можуть.

Лєнін ще в 1913 році був дуже занепокоєний тим, що в "росії" москалі тво-
рили лише 43 %, а тепер внаслідок планової московської політики, москалі
займають майже 60 % населення СССр, а українці в 1962 році, замість осяг-
нути число 100 мільйонів, під опікою москалів втратив понад 62 мільйони
природного приросту.

кожний народ є сам творцем своєї долі і свого майбутнього, але для того
треба знати, хто є ворогом" (Млиновецький р. голод на україні і "таємнича
рука".  ― Торонто, 1982.  ― С. 89).
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і одним з найважливших напрямків соціально-демографіч-
ного розщеплення українського народу було заохочення саме
міжнаціональних шлюбів, чого боявся свого часу Тарас Шев-
ченко. Так, якщо на початку XX століття лише 3 відсотки укра-
їнців вступали в змішані шлюби, то в 1970 — близько 20. На
початку 1980-х pоків україна займала перше місце серед со-
юзних республік з укладення міжнаціональних шлюбів —
таким був кожен третій з них.

у кілька разів вищими були ці показники і серед українців,
які жили в інших союзних республіках СрСр. Так, у російській
рФСр, де в 1988 році одружилися 51, 7 тисячі українців і 47, 2
тисячі українок, частка змішаних шлюбів становила серед чо-
ловіків 87, 9 відсотка, а серед жінок — 86, 8. у Білоруській рСр
ці показники становили відповідно: 92,6 і 91,2, казахській
рСр — 75. 7 і 75,4, Молдавській рСр — 58,0 і 58,0, киргизькій
рСр — 84,6 і 84,5, узбецькій рСр — 89,2 і 89,6, Латвійській
рСр — 86,5 і 84,1. В усіх інших республіках колишнього СрСр
українці одружувалися майже винятково з представниками
інших національностей. Відтак саме за межами урСр відбува-
лася найбільш інтенсивна денаціоналізація українців, перехід
їх на монокультурну основу і традиції, як правило, російсько-
мовного регіону (Заставний Ф. Населення україни. — Львів,
1993. — С. 170).

Можна однозначно переконатися: якщо царський уряд
робив це "спритно, таємно і нишком", то його спадкоємці —
російські більшовики — підтримували політику спільних шлю-
бів, за висловом того ж О. Тишовницького, "явно, цинічно і
брутально". Призваних до армії юнаків висилали далеко за
межі україни, а по відбутті ними строкової служби намагалася
будь-що затримати їх на чужині через різні начебто привабливі
пропозиції працевлаштування чи навчання, де вони згодом
одружуються на чужинках.

Для багатьох випускників вищих навчальних закладів
україни місце праці визначалося також поза межами рідної
землі, де вони мали відпрацювати принаймні три роки. Як пра-
вило, більшість з них там і знаходили свою долю. у той же час
спеціалістів з російських, прибалтійських, кавказьких чи си-
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бірських регіонів тисячами надсилали на українські підприєм-
ства, де ті також одружувалися з місцевими українками. Від-
так кількість спільних шлюбів наприкінці ХХ століття
нараховувалося в нас уже мільйони, що було однією з переду-
мов творення "единого советского народа". Відтак суха стати-
стика з кожним переписом населення фіксувала неприродне
збільшення  росіян і уповільнення зростання темпів корінного,
українського населення. Як, до речі, й інших народів СрСр.

Витончену політику знищення українства підмітив і рафа-
ель Лемкін, який свого часу писав: "Варто зазначити, що спроби
цілковитого знищення українців, як-от: німці чинили з євре-
ями, не було. і тим не менше, якщо радянська програма до-
сягне успіху, якщо інтелігенцію, священиків і селян вдасться
ліквідувати, україна загине так само, наче було б убито усіх без
винятку українців, бо вона втратить ту частину народу, що збе-
рігала і розвивала її культуру, її вірування, її об’єднавчі ідеї, які
прокладали їй шлях, давали їй душу, тобто, зробили її нацією,
а не просто населенням" (рафаель Лемкін. радянський геноцид
в  україні. — к., 2009. — С. 41).

і додавав: "Те, про що я хочу говорити, — це, мабуть, кла-
сичний приклад радянського геноциду, його найдовший і най-
ширший експеримент русифікації — винищення української
нації" (там само. — С. 37).

Такої ж думки був і свідок тих трагічних подій, консул італії
в Харкові Сержіо граденіго, який зазначав: "Нинішнє лихоліття
спричиниться до колонізації україни переважно росіянами.
Вона змінить її етнографічний характер. у майбутньому, мож-
ливо найближчому, більше не говоритимуть ні про україну, ні
про український народ, а отже, і про українське питання, ос-
кільки україна фактично перетвориться на російський регіон"
(цит. за: голодомор 1932—1933 років в україні. — С.  859,  860).

Він був правим, бо Москва і в подальшому буде намагатися
змінити етнографічний характер українства через свідоме пе-
ремішування його з російськомовною масою, яка матиме за-
вжди преференції в соціальному й культурному розвитку.
Зокрема, продовжиться політика так званого оргнабору, коли
українців переселятимуть за межі урСр, а інородців ― насам-
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перед росіян завозитимуть на їхні місця. Наприклад, Держплан
урСр повідомляв, що при завданні 28,5 тисячі робітників до
рСФрр було в 1937 році завербовано 30,5 тисячі, в 1938  ― від-
повідно 11.0, тисячі і 11.0 тисячі (ЦДАВОВу: Ф. 2.  ― Оп. 7.  ―
Спр. 181.  ― Арк. 108).

Як зазначалося в постанові раднаркому СрСр від 21 липня
1938 року "Про впорядкування робочої сили з колгоспів", най-
більші групи відхідників були в Татарській, Башкирській, чу-
ваській, Мордовській і карельській АрСр, а також в Архан-
гельській, Свердловській, калінінській, Вологодській, Яро-
славській, Саратовській, горьковській, Новосибірській, іва-
новській, курській, кіровській, Воронезькій, Тамбовській,
куйбишевській, Смоленській, рязанській, Орловській, Мо-
гильовській, Поліській, Вітебській, гомельській, чернігівській,
київській, Вінницькій, кам’янець-Подільській, Полтавській і
Житомирській областях (там само.  ― Спр. 76.  ― Арк. 17).

Правління колгоспів були зобов’язані в 3-денний термін
оформляти видачу паспортів тим селянам, які збиралися пере-
їхати в місто. крім того, голови колгоспів при цьому стимулю-
валися преміями: при виконанні плану оргнабору від 10 до 25
осіб  ― 250 карбованців, до 50  ― 400, до 100  ― 700, понад 100  ―
1000 карбованців (там само.  ― Арк. 19).

До цієї постанови прикладався список відмінених нарядів, але
що стосується забезпечення Донбасу, то залишалися в силі
плани щодо набору з Татарстану 1000 робітників, з Башкирії  ―
500, Воронезької області  ― 1000 (там само.  ― Арк. 23, 24, 31).

крім того, даною постановою зберігався  наряд на 1800 ро-
бітників з курської області для урСр на друге півріччя 1938
року (там само.  ― Арк. 53).

Попередні ж плани були ще більшими: з невідомих мотивів
Москва анульована наряди для урСр: курська область перед
цим мала забезпечити для будов урСр в 1938 році 8.950 робіт-
ників, Смоленська  ― 1700, Воронезька  ― 1000, Орловська  ―
4750, Тамбовська  ― 1150, Татарська АрСр  ― 1160 (там само.  ―
Арк. 71— 76).

Водночас скорегований план набору на 1938 рік передбачав
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з київської, чернігівської, Житомирської, Вінницької, кам’я-
нець-Подільської, Полтавської і Харківської областей набрати
для вивезення до рСФрр 13 тисяч робітників (там само.  ―
Арк. 96).

Далі  ― більше. Протягом 1939 року для будівельних діль-
ниць київського військового округу було завезено з областей
урСр 5.120 робітників,  а з рСФрр ― 1.346  (там само.  ― Оп.
12.  — Спр. 81.  ― Арк. 2).

Для організованого набору 200 кваліфікованих робітників-
бетонників і опалубників для спецбудов Далекого Сходу еко-
номічна рада СрСр 10 березня 1940 року дозволяла набрати їх
з київської області (там само.  ― Арк. 30). 

На будівництво заводів боєприпасів у Новочеркаську і керчі
з Сумської області дозволялося набрати по 200 робітників (там
само.  ― Арк. 83).

13 травня 1940 року раднарком СрСр за підписом заступника
голови М. Булганіна розпорядився набрати для будівництв на
Півночі 15 тисяч робітників, з них 5.000 з урСр, 3000  ― з курсь-
кої, 2000  ― Воронезької, 3.000  ― Орловської, 1.000  ― Там-
бовської і 1.000  ― з Мордовської АрСр (там само.  ― Арк. 88).

Основна маса, як бачимо, з урСр і сусідніх етнічних укра-
їнських територій… 

рафаель Лемкін, який уперше вжив термін "геноцид",  зазна-
чав, що "між 1926 і 1939 роками частка українців в населенні
україни знизилася з 80 до 73 відсотків. Внаслідок голоду і де-
портації українське населення зменшилося в абсолютних чис-
лах з 23, 2 мільйона до 19, 16 мільйона, тоді як неукраїнське
населення зросло на 5, 6 мільйона. Якщо взяти до уваги, що ко-
лись україна мала найбільший рівень приросту населення в
Європі, приблизно 800 тисяч річно, то можна легко побачити,
що російська політика досягла свого" (рафаель Лемкін. ра-
дянський геноцид в україні.  ― С. 41).

Вищенаведені факти, на наш погляд, цілком стверджують
заяву автора поняття "геноцид", про свідомий злочин крем-
лівського керівництва щодо знищення української нації. усві-
домлення вказаних вище 6 ознак ознак свідомих дій російських
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більшовиків щодо нашого селянства і дає нам підставу гово-
рити про геноцид саме українського народу і водночас є від-
повіддю тим, хто пробує нині доводити, що голодомор
1932—1933 років торкнувся однаково всіх націй СрСр. Бо якщо
голод поширився на всі регіони й під його смертельну косу по-
трапили всі народи, то ще раз ставимо  питання: чому в поста-
нові Цк ВкП(б) і раднаркому СрСр від 14 грудня 1932 року
"Про хлібозаготівлі на україні, Північному кавказі і в Західній
області" не йдеться про припинення коренізації, скажімо, бі-
лорусів, котрих було дуже багато в останній, тобто на нинішній
Смоленщині? і, по-друге, чому казахам дозволялося рятува-
тися від голодної смерті в росії, а українцям — ні? 

Тим паче, що російські шовіністи на практиці вже давно до-
вели, що вони готові до фізичного і духовного винищення
українства. 

Так було в Батурині в листопаді 1708 року, коли російська
армія під командуванням Олександра Меншикова вирізала 6
тисяч жителів, незважаючи на вік і стать; так було і на початку
1918 року, коли більшовицькі головорізи під командою царсь-
кого підполковника Муравйова розстрілювали киян за укра-
їнську мову, вишиванку, посвідчення особи державною укра-
їнською. Академік Федір Овчаренко згадував, що, "сватаючи"
його на посаду секретаря Цк кП україни з ідеологічних пи-
тань, генсек кПрС Брежнєв напучував його приділити увагу
двом головним напрямкам у майбутній праці: посилювати ро-
боту з українським буржуазним націоналізмом і всіляко при-
скорювати асиміляцію української нації. коли ж Овчаренко,
посилаючись на Леніна, пробував довести, що добровільне
злиття націй може статися у досить далекому майбутньому,
Брежнєв заявив, що він свято оберігає вчення засновника партії,
але, мовляв, "вимоги часу потребують інтернаціонального вихо-
вання трудящих в нещадній боротьбі з проявами націоналізму і
злиття націй в дружню сім’ю народів, в єдиний радянський
народ" (Овчаренко Ф. Спогади. — к., 2000. — С. 163, 164).

Так продовжується й нині, коли росія надсилає на українські
терени адептів "русского мира", котрі винищують усе укра-
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їнське, щоб на споконвічній землі наших предків нічого не на-
гадувало про присутність корінного етносу…

і робиться це, на превеликий жаль, за войовничої підтримки
більшості сучасної російської еліти, в лавах якої чимало вихід-
ців з нашої землі.*

Але звернімося знову до рафаеля Лемкіна. Виступаючи на ба-
гатолюдній протестаційній маніфестації у Нью-йорку восени
1953 року, р.  Лемкін висловив тверде переконання і упевненість,
що "Москві не пощастить завершити злочин над українським на-
родом та що той нарід досягне своєї мети — вільного життя в
своїй незалежній державі, до якої він так героїчно змагає" (укра-
їнські вісті (Новий ульм). — 1953. — 22 жовтня).  

його слова справдилися. і сьогодні українці доводять свою
життєздатність.

________________
*  Між іншим, таку позицію нібито російських демократів передбачав

понад сто років тому Симон Петлюра: "Пред нами совершающийся факт
сдвига русского либерализма в сторону великорусского национализма, пре-
следующего, совершенно не скрываясь, ясные зоологические цели. Об этом
надо помнить и из этого необходимо делать определенные выводы, которые
должны расхолаживающим образом повлиять на тех инородцев, и в частно-
сти украинцев, кто искренне до сих пор заблуждался насчет природы рус-
ского либерализма. Место друга угнетенных наций герцена занимает Струве,
проповедующий угнетение их и борьбу с ними. Былое, "доброе лицо" дер-
жавной нации принимает иной облик, а в этом последнем вырисовываются
острые зубы воинствующей денационализации" (украинская жизнь
(Москва).  ― 1913.  — № 3.  ― С. 74).
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Як МіЛЬйОНИ СМерТей 
Не ПОТрАПИЛИ ДО СТАТИСТИкИ…

Десятки років утверджувалося в нашій діаспорі переконання
в тому, що україна втратила від голодомору-геноциду 1932—
1933 років від 7 до 10 мільйонів людських життів. Про це, до
речі, одразу ж писали німецькі дипломати, зокрема, з гене-
рального консульства Німеччини в Харкові 11 грудня 1933
року повідомляли: "З достовірних джерел відомо, що за офі-
ційними оцінками, сім мільйонів жертв не становлять великої
втрати, але це означає, що знищено четверту частину селян-
ства, що навіть порівняно із жертвами світової війни є страш-
ним числом" (голодомор в україні 1932—1933 років. За доку-
ментами політичного архіву Міністерства закордонних справ
Федеративної республіки Німеччини. — С. 161). 

Співробітник Посольства Німеччини в СрСр Шиллер дода-
вав: "Як на мене, названа цифра в 10 млн жертв голоду не є пе-
ребільшенням" (там само. — С. 130).  

Відповідні висновки робили й українські еміграційні до-
слідники. Наприклад, колишній співробітник Держплану
урСр, що міг бути добре обізнаним з ситуацією, яка склада-
лася зі статистикою руху населення в уСрр на початку 1930-х
років, С. Сосновий писав: "Таким чином, висновок, до якого ми
приходимо, аналізуючи офіційні матеріяли, таки: з загальної
кількости зумовленої голодом нестачі населення в 7,5 млн
людей 4,8 млн загинуло з голоду (1,5 млн в 1932 р. і 3,3 млн в
1933 р.) і 2,7 млн  — зменшення внаслідок зниження приросту
населення після голоду» (українські вісті (Новий ульм).  —
1950.  — ч. 11).    

Відтак наша діаспора, розпочавши з 1953 року масове відзна-
чення цієї трагедії, також використовувала вказані цифри. Ска-
жімо, 2 серпня 1953 року в Манчестері (Великобританія) було
проведено маніфестацію під гаслом "Обвинувачуємо Москву за
смерть семи мільйонів українців, знищених голодом 1933 року"
(українські вісті (Новий ульм).  — 1953.  — 22 жовтня). 

З проголошенням незалежності дане твердження перейшло
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в україну, і майже чверть століття цей вираз сприймався у сві-
домості широких мас. Але за кілька тижнів до відкриття 7 ли-
стопада 2015 року у Вашингтоні Меморіалу жертвам голодо-
мору 1932—1933 років, керівники п’яти українських наукових
інституцій Північної Америки  — українського наукового ін-
ституту гарвардського університету, канадського інституту
українських студій, Наукового товариства імені Тараса Шев-
ченка, української Вільної академії наук і Американської асо-
ціації  українських студій  — звернулися до голови Оргкоміте-
ту Михайла Савківа-молодшого з проханням не вживати за-
гальноприйняту вже цифру втрат від 7 до 10 мільйонів, а об-
межитися висновками професорів Андре граціозі, Тімоті Снай-
дера і Станіслава кульчицького, які стверджують, що ця тра-
гедія забрала життя принаймні вдвічі менше нашого селянства.
Бо інакше, мовляв, це викличе протести в певних антиукра-
їнських колах, чим негайно скористаються кремлівські пропа-
гандисти, щоб звинувачувати українську науку в некомпетент-
ності тощо.

З огляду на це Оргкомітет вирішив прислухатися до даного по-
бажання. Відтак на церемонії відкриття говорили про мільйони
жертв, не конкретизуючи цифри.  А можливо, ще й тому, що па-
ралельно із згаданим листом за океаном  з’являється і суголосна
публікація в києві  — стаття  "Втрати міського й сільського насе-
лення україни внаслідок голодомору в 1932 —1934 рр." в "укра-
їнському історичному журналі", автори якої Н.  Левчук, Т. Бо-
ряк, О. Воловина, О. рудницький і А. ковбасюк (демографи й
історики) пишуть: "упродовж 1932—1933 рр. близько 8,7 млн
смертей у СрСр було спричинено голодом. Майже 98 % цих
втрат припадає на три радянських республіки: україну (3,9
млн), росію (3,3 млн) та казахстан (1,3 млн). Якщо розрахову-
вати відносні втрати, тобто в розрахунку на 1000 населення,
україна посідає друге місце після казахстану. Втрати від голоду
становлять 22 % від загальної чисельності населення казахстану,
17 %  — в україні, 3 %  — у росії та менше 2 %  — в інших рес-
публіках колишнього СрСр" (Левчук Н., Боряк Т., Воловина О.,
рудницький О., ковбасюк А. Втрати міського й сільського на-
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селення україни внаслідок голодомору в 1932—1934 рр. // укра-
їнський історичний журнал.  — 2015.  — № 4.  — С. 87).

Обгрунтовують свої розрахунки втрат від голоду в тодішній
уСрр названі автори чинниками як внутрішньої міграції
(тобто механічного відпливу населення з сіл у міста в кількості
3.388 тис. осіб за 1927  — 1938 рр.), так і  зовнішньої, яку оці-
нюють у розрізі дев’яти потоків: 

1) Вивезення ув’язнених за межі республіки в 1928—1938 рр.
інформацію щодо засуджених, переміщених у концтабори й
колонії, було отримано з досліджень В. Земскова, В. Ніколь-
ського, О. Мазохіна, згідно з якими вона становить  285 тис.
осіб у 1929—1938 рр.

2) Виселення "куркулів" за межі уСрр у 1930—1933 рр. На
основі архівних даних установлено, що чисельність вивезених
у цей період сягала 364 тис. осіб.

3) Вимушена міграція за межі республіки в 1929—1933 рр.
Це найбільший за обсягом міграційний потік селян з уСрр (—
576 тис. осіб), оскільки він припадає на роки колективізації та
голоду. При його обчисленні автори  спиралися на архівну ста-
тистику та окремі публікації, які, на жаль, не вказують.

4) Організовані сільськогосподарські переселення в інші рес-
публіки впродовж 1927—1929 рр. Вони стали продовженням
попереднього процесу виїзду українських селян за урал (Сибір,
Далекий Схід). За даними статистики сільськогосподарських
переселень це  — 80 тис. осіб.

5) Депортація поляків і німців у казахстан 1936 р. Як свід-
чать публікації, тоді було вивезено 15 тис. сімей з прикордон-
них із Польщею територій Вінницької та київської областей.

6) еміграція євреїв за межі республіки в 1928—1938 рр. Це
єдиний із міграційних потоків, обсяги якого було отримано не
безпосередньо з архівних джерел чи публікацій, а шляхом роз-
рахунку. Він становить   57 тис. осіб.

7) Організований набір робочої сили  з сільської місцевості на
новобудови за межами україни в 1935—1938 рр. До таких керо-
ваних  переселень було залучено близько 170 тис. селян Віниць-
кої, київської, чернігівської, Одеської та Молдавської АрСр.
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8) Переселення селян в україну з Білорусії та росії впродовж
1933—1934 рр. Після голоду в обезлюднені села Харківщини,
Дніпропетровщини, Одещини й Донеччини було переміщено
майже 138 тис. селян із Білорусії  й регіонів росії.

9) Виселення куркулів із Середньої Азії в уСрр в 1931 р.
Майже 3 тис. сімей "куркулів" із зернових районів узбекистану
було вислано на спецпоселення в радянську україну (голод в
україні: причини та наслідки.  — к., 2003.  — С. 887).

Можна було б повністю сприйняти такий підхід наших де-
мографів і їхнього коллеги зі США Олега Воловини, якби ці но-
вації щодо створення методики підрахунку жертв голодомору
1932—1933 років спиралися на бездоганність статистики, на
яку вони посилаються. Однак, на нашу думку, вона не дає мож-
ливості найбільш повно оцінити втрати сільського населення
уСрр, оскільки автори охопили великий період, протягом
якого й досі не реконструйовані всі події, які впливають на за-
гальний підрахунок.  

Водночас, оціюючи висновок судової науково-демографіч-
ної експертизи інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М. Птухи НАН україни  від 30 листопада 2009 року, в якому
втрати уСрр внаслідок злочину геноциду визнавалися в 3.941
тисячу осіб, непрямі втрати (дефіцит народжень)   — у 1.122
тисячі, сукупні демографічні  — в 5.063 тисячі, а з урахуванням
кумулятивних втрат  — 10.063 тисячі осіб,  члени комплексної
судової історико-правової експертизи зазначили: "ключовим
для кваліфікації злочинної поведінки злочином геноциду є не
кількість вбитих людей, а намір знищити певну групу як таку
через повне або часткове знищення її членів. кількість жертв
не є юридичною ознакою геноциду, а лише однією з обставин
злочину" (геноцид в україні 1932—1933 рр. За матеріалами кри-
мінальної справи № 475.  — к., 2014.  — С. 323).

Справді, навіть якщо під час голодомору загинуло б не кілька
мільйонів українців, а на порядок менше, це не змінило б ге-
ноцидного характеру цього злочину.  Однак наш обов’язок  —
згадати всіх невинно убієнних, а відтак мусимо продовжувати
пошук, критично ставлячись до усталеної в академічних колах
україни позиції щодо визначеної кількості втрат.
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Першою помилкою наших демографів у підрахунку втрат
українського селянства в 1932—1933 роках необхідно вважати
їхнє базове посилання на видані з Москви дані всесоюзних пе-
реписів 1937 і 1939 років по урСр.  Вони ж не тільки не дають
можливості визначити міграційні потоки населення через від-
сутність відповідного запитання, як це було в попередніх пе-
реписах 1897 і 1926 років,* а й грішать суттєвими неточностями
в підрахунках. 

Особливо це стосується останнього. Скажімо, за  офіцій-
ними документами більшовицької влади відомо, що на поча-
ток 1939 року в україні нараховувалося 11.195.620 міських
жителів, 19.755.848  — сільських, а всього  —  30.946.218 осіб
(Правда.  — 1939.  — 2 июня). 

Зовсім іншу картину подає начальник управління  народно-
господарського обліку урСр рябичко в своїй таємній доповідній
на ім’я голови ради народних комісарів урСр коротченка від 2
лютого 1939 року "всього за переписом 1939 року ми маємо 29,4
млн. осіб", а контрольний обхід через три тижні виявив додат-
ково по республіці лише 17553 незареєстрованих раніше грома-
дян (ЦДАВОВу: Ф. 2.  — Оп. 12.  — Спр. 70.  — Арк. 5, 7).

Як бачимо, понад півтора мільйона населення уСрр в 1939
році було приписано, а це не дає демографам можливості одер-
жати правильні висновки.

Що стосується поданих з Москви даних перепису 1937 року,
який узагалі був засекречений, то в порівнянні з первинними
документами, що лежать в києві  (ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  —
Спр. 7163.  — Арк. 24  — 46), цифра, за нашими підрахунками,
збільшена на 532 тисячі осіб  — до 28.387.609 (Всесоюзная пе-
_______________________

* На Першій республіканській конференції, присвяченій стану і завдан-
ням демографічної науки, що відбулася в жовтні 1966 року в києві, П. Пу-
стоход, зокрема, порушив це питання: "Необхідно поставити під час перепису
якесь питання, дані з якого дозволили б вивчати міграційні процеси. у пе-
реписах 1939 і 1959 рр. такого питання не було. Дуже корисним у цьому від-
ношенні було питання про місце народження, яке ставилося під час
переписів 1897, 1920 і 1926 рр. .." (Вопросы демографии. Материалы конфе-
ренции, посвященной состоянию и задачам демографической науки на
украине, г. киев, 27  — 29 октября 1966 г.  — к.: Статистика, 1968.  — С. 32). 
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репись населения 1937 года. краткие итоги.  — М.: Институт
истории СССр, 1991.  — С. 58).

ретельне ознайомлення зі зведеними по районах результа-
тів, які, як  правило, корелюються з даними фінансових інсти-
туцій, звертає увагу на таку   закономірність: у тих суто аграр-
них регіонах, де показано приріст населення в порівнянні до
1926 року, набагато нижчим є облік населення, здійснений ор-
ганами Наркомату фінансів уСрр за півроку до перепису. На-
приклад, у тодішній Вінничині в Старокостянтинівському
районі до  60,1тисячі мешканців, зафіксованих у 1926 році, до-
далися нібито нові, бо в  1937 усього тут проживало, якщо ві-
рити утаємниченим даним, уже 61,5 тисячі, що становило 102,2
відсотка до попереднього перепису населення. Але фінансові
органи станом на 1 червня 1936 року нараховували тут тільки
43,7 тисячі людей. Подібна картина і в Заславському районі
(відповідно 48,3, 48,8, 100.9 і 38,1), Славутському (61,3, 64,5,
105,4 і 49,1) (там само.  — Арк. 25  — 27).

Такі ж факти фіксуються і в інших областях уСрр, що вима-
гає, зрозуміло, ретельного вивчення документів і відповідної
уваги демографів.

крім застереження щодо взяття за основу сфальсифікова-
них переписів,* особливо 1939 року, вважаємо помилковим
включення до обрахунку 1937—1938  років, оскільки черговий
Всесоюзний перепис населення відбувався на початку 1937
року, і дані за період до наступного  — в 1939  — вже відби-
вають зовсім інші події. Так,  вивезення ув’язнених за межі рес-
публіки включно з 1938 роком охоплює період, коли відправ-
ляли з уСрр і тих, хто ставав "ворогом народу" вже ніяк не за
"злочини", які інкримінувалися голодним людям у зв’язку з по-
явою 7 серпня 1932 року так званого закону про 5 колосків. 

Подібне можна сказати і про міграцію євреїв за межі рес-
публіки в 1928—1938 роках  у кількості 57 тисяч осіб і органі- 
________________

*  Не довіряв радянській статистиці цього періоду і відомий англійський до-
слідник Стівен уїткрофт, котрий ще 1982 року зазначав, що вона вимагає до
себе критичного ставлення (Демографические процессы в СССр. 20—80-е гг.
(Современная зарубежная историорафия).  — М., 1991.  — С. 55).  
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зований набір робочої сили  з сільської місцевості на новобу-
дови за межами україни в 1935—1938 роках (170 тисяч осіб за
оцінкою вказаних авторів). Є питання і до оціненого авторами
виселення "куркулів" за межі уСрр у 1930—1933 роках у кіль-
кості 364 тисячі осіб.  

Справді, колективізація, це "дике експерементування у ве-
летенських масштабах,  — за словами німецького дипломата
Шиллера,  — у жертву якому було принесено добробут, а остан-
німи роками навіть життя людей…" (голодомор в україні 1932—
1933 років..  — С. 131), дуже вплинула на долю працьовитих і
заможних українських селян, багатьом з яких довелося опини-
тися у віддалених районах СрСр. 

Однак треба взяти до уваги те, що не всі розкуркулені були
виселені за межі уСрр. По-перше, частина з них утримувалася
в місцевих концтаборах. Скажімо, 12 січня 1932 року президія
Павлівського райвиконкому Донецької області розглянула
заяви розкуркулених, які були заслані до "концлагеря хутора
ім. Шевченка":  кипоть В. Т. , Маєвська Ф. і., Ляшенко Одарка,
квасник В. е., Приз горпина, Запорожець Полікарп, кравченко
Максим, кириченко Степан,  Халічевська Марія йосипівна, ка-
рабак А., Соболь Т. просили відпустити їх додому (там само:
Ф. 1.  — Оп. 8.  — Спр. 260.  — Арк. 381 зв.  — 383 зв.).

у багатьох випадках справді відмінялися постанови про роз-
куркулення і виселення. Так, заступник прокурора Вінницької
області М. Савранський інформував навесні 1932 року при-
ймальню голови ВуЦВк-а григорія Петровського: оскільки
господарство М. П. чорного з села карпівки Могилівського
району "не підлягало розкуркуленню, обл. прокуратурою за-
пропоновано сільраді повернути на протязі 2 днів всі речі, що
були відібрані підчас розкуркулення" (там само.  — Спр. 117.  —
Арк. 492).

крім того, частина вже висланих куркулів таки поверталася
до рідних сіл. Скажімо, секретар Вінницького обкому В. чер-
нявський 18 березня 1933 року доповідав косіору, що в село Ло-
патине козятинського району із заслання повернувся куркуль
рухлицький (ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр. 6275.  — Арк. 60).
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Подібні випадки мали місце і в інших областях. Так, кур-
кульська родина в той час повертається до села Зеленки Богу-
славського району київської області (там само.  — Арк. 128).

Перегляд протоколів виконавчих комітетів місцевих рад
уСрр за 1932  — 1936 роки свідчить, що на їхніх засіданнях ре-
гулярно розглядалися питання про повернення прав розкур-
куленим. Наприклад, 14 січня 1933 року президія костянтинів-
ської міськради Донецької області поновила багатьох у вибор-
чих правах. Тоді ж слухаються заяви про повернення громадян
з куркульського табору  — Сороки Ф. О. з Модестівського, Неб
і Приль про повернення батьків з куркульського табору (доз-
волити  їм, оскільки ті непридатні для догляду) (ЦДАВОВу: Ф.
1.  — Оп. 9.- Спр. 142.  — Арк. 177  — 180).

Нові аспекти повернення виселених куркулів підказує по-
станова костянтинівської міськради від 26 жовтня 1932 року:
розглядаючи заяву розкуркуленої М. Левен з села кіндратівки
про звільнення з куркульського табору, ухвалено: Виходячи з
того, що "гр. Левен  М. А. належе до класу трудящихя і лише
деякий час (10 місяців) була замужем за куркулем, з яким
зв’язок порвала, повернути її з куркульського табору" (там
само.  — Оп. 8.  — Спр. 324.  — Арк. 34). 

Така ж ухвала щодо Васильєвої А. О., що теж недовго була
замужем (там само.  — Арк. 34).

Цим же рішенням звільняється з куркульського табору Б. П. Бон-
даренко, оскільки він  — виходець з батраків, Андрій Василен-
ко, що не належить до куркулів і має синів  — червоних пар-
тизан (там само.  — Арк. 34).

Тобто, певна кількість куркулів і членів їхніх родин повер-
нулися до рідних домівок і якщо залишилися в живих, то вра-
ховані під час перепису 1937 року замість померлих від голоду
в 1932—1933 роках. і цю кількість можна встановити шляхом
ретельного перегляду ухвал місцевих рад уСрр протягом 1932—
1936 років.

крім того, аналіз згаданих вище протоколів місцевих рад
свідчить про те, що багатьом  розкуркуленим вдавалося уник-
нути виселення, якщо вони, зорієнтувавшись у ситуації, своє-
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часно встигли з родиною перебратися до промислових центрів
Донбасу. Там їм вдавалося працевлаштуватися, оскільки ново-
будови вимагали робочих рук, а такий контингент був змуше-
ний бути невибагливим до соціально-побутових умов, що
влаштовувало місцеве начальство. Однак надходив час призову
їхніх дітей до армії й поставало питання про підтвердження їм
громадянських прав. Ось чому 22 серпня 1932 року президія
Маріупільської міськради  затвердила списки позбавленців-до-
призовників, батьки яких були не тільки розкуркуленими з
прилеглих до міста сіл, а й з різних областей уСрр: Олексій
Ярошенко  і іван Шибко  — із Зінов’ївського району, а Павло
Бюличко  — з устимівського тодішньої Одещини, Федір Водя-
ницький  — Близнюківського, Микола усик  — решетилівсь-
кого, Михайло Жук  — Яготинського, Василь Прокуров і Мико-
ла рубель  — Опішнянського Харківської області, Федір Зе-
ленський  — Бердянського, Микола розумейко  — Мелітополь-
ського, іван Доценко  — чубарівського  Дніпропетровської
(там само.  — Оп. 8.  — Спр. 260.  — Арк. 140  — 145).

Проте більшовицькій владі не вдалося поставити під повний
контроль виселених куркулів. уже на 1 вересня 1930 року кіль-
кість завезених з інших областей спецпереселенців на урал, на-
приклад,  зменшилася майже на 4 тисячі родин. Це сталося, на
думку керівництва уральської області, через повернення не-
правильно висланих і за рахунок втеч (Плотников И. как лик-
видировали кулачество на урале // Отечественная история.  —
1993.  — № 4.  — С. 162). 

Заступник повноважного представника ОДПу по Східно-
Сибірському краю гарін і начальник відділу спецпереселенців
Веверс 17 липня 1931 року повідомляли своє московське ке-
рівництво: "Поскольку в Сибирь были направлены только
главы семей, постольку они в подавляющем большинстве, как
одинокие, бежали. Также бегут по этой же причине и женщины
с детьми, мужья которых находятся в других местах СССр, в
частности, в Архангельске, в лагерях ОгПу и т. д." (Неизвест-
ная россия. ХХ век.  — С. 235).

Тобто, треба ретельно переглянути всі доступні документи,
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аби остаточно визначитися з масштабами куркульської мігра-
ції, що є надзвичайно важливим у встановленні кількості
жертв голодомору. 

Однак уже сьогодні можемо стверджувати: у 1932—1933
роках не могло перебувати за межами уСрр  висланих у 1930—
1931 роках 63.817 родин спецпереселенців: Північний край  —
19.658, урал  — 32.127, Західний Сибір  — 6.556, Східний Сибір  —
5.056, Якутія  — 97, Далекосхідний край  — 323.  До значно мен-
шої кількості тих, хто залишався на півночі, було депортовано
з уСрр наприкінці 1932—на початку 1933 років на основі ухвал
політбюро Цк кП (б) у за участю Лазаря кагановича 29 і 30
грудня 1932 року ще кілька тисяч:  з  Дніпропетровської облас-
ті, Одеської, чернігівської й київської  областей.

Але 8 травня 1933 року з’являється інструкція за підписом
Сталіна і  Молотова про припинення масових арештів і висе-
лень. україні нею дозволялося виселити ще тільки  2 тисячі ро-
дин, Північному кавказу, Нижній Волзі, Середній Волзі, ЦчО
й уралу, Західному і Східному Сибіру   — по 1000 господарств.
Також тоді половина заарештованих селян змогла вийти на
волю, оскільки було скорочено кількість утримуваних під вар-
тою з 800 тисяч до 400 тисяч.

Цілком можливо, що добравшись до рідної домівки, біль-
шість з колишніх спецпереселенців на батьківщині відчули  на
собі жахи голодомору. Як і члени родин розкуркулених, зо-
крема, малі  діти, яких від виселення вдавалося залишити вдо-
ма на родичів. 

у подальшому частина куркулів змогла повернутися додому
легально завдяки сумлінній праці в місцях заслання. Так, до
списку спецпереселенців Північного краю, яких 8 квітня 1932
року достроково поновили у виборчих правах, були внесені в
основному так звані куркулі з українськими прізвищами: Федір
Прокопович Цимбала, Петро Андрійович Терещенко, Андрій
Панасович Мороз, Арсентій Петрович Пащенко, Петро кали-
нович Пашенко, Опанас Федорович галенко, Тихін Павлович
Бірюк, Михайло карлович Скуратович, Дмитро Олексійович
Погребенко, Федір григорович кургут, Антон Осипович Шу-
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мейко, Андрій Васильович климович, Василь Лаврентійович
Нестеренко, Андрій Степанович грещенко, григорій Федоро-
вич гнипа, П. Ю. Семаженко, Андрій іванович Хоменко…
(коллективизация сельского хазяйства в Северном районе
(1927  — 1937 гг.).  — С. 482  — 487).

різними шляхами вони добиралися до рідних домівок тере-
нами росії. Водночас там появилися і тисячі українців, які праг-
нули роздобути продукти для власних голодних родин. З
огляду на це тодішній більшовицький керівник уСрр косіор
навіть спробував у листі до Сталіна випросити для такої кате-
горії мандрівників дозволу привезти до україни більше про-
дуктів. Зокрема, в своєму листі від 20 травня 1932 року він
пише: "Заборонено перевозити в ручному багажі продуктів
більше 10 кілограмів. При нинішньому важкому становищі з
продовольством у ряді районів україни, вважаю, що такий
наказ є неправильним, що може дискредитувати недавню по-
станову Цк ВкП (б) про розвиток колгоспної торгівлі хлібом.
Просимо Ваших вказівок НкШС про відміну цього наказу"
(ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр. 5460.  — Арк. 28).

Однак реакція Сталіна була зовсім іншою: він з обуренням
пише в листі до кагановича й Молотова від 18 червня 1932
року, що, мовляв, "десятки тисяч українських колгоспників"
блукають європейською частиною СрСр і "розкладають нам
колгоспи своїми скаргами і скигленням" (Сталин и каганович.
Переписка. 1931  — 1936.  — М., 2001.  — С. 179).  

Тож їх навіть примусово відправляли в україну, особливо ж
після сумнозвісної постанови кремля від 22 січня 1933 року. і де
могли врятуватися в україні восени 1932 і в 1933 ці українські
селяни, повертаючись з росії  — тільки в українських містах.
Тому й не дивно, що вже на початку 1933 року так різко збіль-
шується кількість населення, яке необхідно забезпечити продо-
вольством у містах і робітничих селищах "за наявністю": в
першому кварталі 1933 року робітників і утриманців виявилося
вже 7.368 тисячі (без залізничників і водників) (ЦДАВОВу: Ф.
423.  — Оп. 12.  — Спр. 1298.  — Арк. 4).

Масові звернення щодо відновлення в правах посипалися
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після ухвали 24 травня 1934 року ВЦВк СрСр постанови "Про
порядок відновлення в громадянських правах колишніх кур-
кулів".  і тоді багато вчорашніх українських куркулів, які не за-
хотіли йти в колгоспне рабство, віддали перевагу місту. А це
також вплинуло на зростання городян україни в 1937 році до
9.561.767 осіб. 

у цьому контексті також важливим є визначити реальну на-
явність в уСрр у 1932—1933 роках раніше засуджених селян,
що відбули вже покарання й повернулися додому. Є звернення
генерального секретаря Цк кП (б) у косіора до Сталіна від 5
квітня 1934 року, в якому він, повідомивши про те, що за 1929—
1933 роки близько мільйона селян "за невиконання зобов’язань
по хлібозаготівля, посівних планів і т. п., а також за різні не-
значні проступки на різні терміни засуджено велику кількість
колгоспників і одноосібників, котрі потім вступили до колгос-
пів", просить дозволу зняти з них судимість, тим паче, що аб-
солютна більшість відбула покарання й "нині чесно й добро-
совісно працює в колгоспі" (ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр.
6580.  — Арк. 7).

Хотілося б одержати від авторів названої статті більш пере-
конливі факти щодо вимушеної міграції українського селян-
ства та його організованого набору за межі уСрр до 1932 року.
Особливо важливим було б одержати цифру так званих пово-
ротців, тобто тих, хто виїхав, а невдовзі з різних причин по-
вернувся. у кількісному визначенні рух населення з уСрр на
колфонди союзного значення, за нашими підрахунками, у 1927-
1929 роках становив 135 тисяч осіб, 40 тисяч з яких поверну-
лися назад (ЦДАВОВу: Ф. 27.  — Оп. 12.  — Спр. 946.  — Арк. 1).

Не могли всі українські селяни  перебратися в місто, як це
нас хочуть переконати російські дослідники О. Шубін і В. Жи-
ромська. Мовляв, за словами останньої, "крестьяне, бежавшие
из украинских деревень, нужны были украинской индустрии.
Вот и ставили местные власти свои заградотряды с приказом  —
не выпускать, а у российской стороны у таких же заградотря-
дов приказ был  — не впускать" (российская газета.  — 2006.  —
6 декабря).

220



Ці слова В. Жиромської, як можемо переконатися з офіцій-
них документів, входять у повне протиріччя з постановою Цк
ВкП (б) і раднаркому СрСр від 22 січня 1933 року про забо-
рону виїзду голодним українським селянам до росії й Білорусі
за хлібом, тобто зовсім з інших мотивів. і не поглинула укра-
їнська індустрія всіх голодних селян україни  — лише незначну
частину, бо городян в уСрр з 1926 по 1937 стало більше тільки
на 4 мільйони.  

А надлишок сільського населення за ці роки мав зрости в ці-
лому до 9. 457.316 осіб. Заступник наркома землеробства уСрр
Луценко вважав, що його можна задіяти завдяки: "а) інтенси-
фікації сільського господарства, б) розвитку промисловості, в)
розвитку експорту, г) кустарних промислів, д) меліорації не-
вдобних земель, е) переселення на південь україни. і, нарешті,
той надлишок сільського населення, який не буде поглинений
цими галузями народного господарства, становитиме контин-
гент майбутніх переселенців з україни" (ЦДАВОВу: Ф. 413.  —
Оп. 1.  — Спр. 199.  — Арк. 7). 

Тобто, могло бути виселено за недостатком земельних ре-
сурсів 5.215.071 осіб (там само.  — Арк. 24).

Однак цього не сталося, оскільки український селянин не
поспішився на обіцяні землі далеко від рідного краю. Так,
п’ятирічним планом переселення з уСрр на колективні фонди
передбачалося з уСрр відправити 182. 000 родин, або 910.000
осіб . Фактично за 1927/28 і 1928 / 29 роки переселено відпо-
відно родин 9.244 і 13.419.  у 1929 році до Сибіру з уСрр пере-
селилося 486 українців, у 1930  — 862 (там само: Ф. 27.  — Оп.
11.  — Спр. 715.  — Арк. 7).

Про це по гарячих слідах, так би мовити, писали і російські
дослідники. Зокрема, частина українців, яка поселилася в хлі-
боробських районах Єнісейського краю, вже після перепису
1926 року могла повернутися на батьківщину (Шнейдер А. На-
селение Приенисейского края.  — красноярск, 1928.  — С. 7).    

Причинами поворотного руху та недостатнього оселення на
союзних фондах було: незадовільна підготовка до заселеня зе-
мельних фондів, озпорошеність цих фондів, неналагодження
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господарчого, соціально-культурного та медичного обслуго-
вування переселенців; малий розмір коштів, що відпускались
на переселення тощо. Скажімо, група переселенців з Ємчихи
Миронівського району київської губернії, не знайшовши землі
для колгоспу в Сибіру, тільки при поверненні в уСрр знайшли
підходящу місцевість у Північному казахстані (ЦДАВОВу: Ф.
27.  — Оп. 15.  — Спр. 504.  — Арк. 54).

Дві переселенські артілі з Дячківки Старовірівського району
Харківської округи  — імені Петровського і "Селянин" — на
Далекому Сході не влаштувалися. Повернулися 1930 року
назад (там само.  — Спр. 725.  — Арк. 4).

Подібна картина спостерігалася і щодо переселення до
казахстану. Так, до Актюбинського і уральського округів
казахстану в 1927 / 28 господарському році переїхали 154.767
осіб, 1928 / 29  — 315.166, 1929 / 30  — 37.993. Повернулося
відповідно 26.475, 45.401 і 38.269 (там само.  — Спр. 716.  —
Арк. 9).

Аналізуючи ці процеси за 1930 рік, більшовицька влада, крім
того, зазначала, що тоді вони характеризувалося "надзвичайно
незначним рухом переселенців (по уСрр  — 18 % від загальної
кількости переселенців 1929 р., а по Союзу відповідно  — 12 %).
В основному це пояснюється соціяльними зрушеннями на селі
внаслідок заходів щодо соціяльної та технічної реконструкції
сільського господарства. Бурхливий зріст колективізації, ве-
лике збільшення засівплощі, особливо під техкультурами, ве-
ликий попит на робочі руки з боку промисловости та радян-
ських господарств, а також розв’язання питання в поліпшенні
добробуту бідняцько-середняцьких господарств в колгосп-
ному будівництві на місці відповідно впливають на зменшення
тяги с.- господ. населення на переселення" (там само: Ф. 413.  —
Оп. 1.  — Спр. 527.  — Арк. 5).

А тому, щоб виконувати хоч про людське око доведені з
кремля плани на переселення, українські власті намагалися
спокусити різними обіцянками на виїзд будь-кого. Відтак їхали
ті, хто давно втратили зв’язок з виробництвом і сільським гос-
подарством, чорнороби різних професій (рахівники, актори
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тощо), які по приїзді відмовлялись йти в сільське господарство
чи в золотодобувну промисловість, а вимагали видачі підйом-
них, кормових тощо. Відтак  Далекосхідне крайове переселен-
ське управління 16 липня 1929 року повідомляло до Москви
про грубе порушення земельними й органами праці уСрр
"правил з переселення, в результаті чого…в край направ-
ляється такий людський контингент, який краю не потрібний,
і який тут не приживається". Зокрема, наголошувалося,  що  "в
червні—липні місяцях в м. Хабаровськ прибуло три групи ро-
бітників, знятих з Біржі праці в місцях виходу  — з києва 2
групи 60 осіб і з Одеси  1 група в 40 осіб" (там само: Ф. 2623.  — Оп.
1.  — Спр. 4062.  — Арк. 51).

Далі повідомлялося, що прислана сільськогосподарська ко-
муна "україна", набрана з безробітних Харкова в кількості 154
особи, виявилася недієздатною, оскільки в ній виявилося чи-
мало хуліганів. і тільки тоді, коли в ній відсіяли понад 35 від-
сотків нездорового елементу, вдалося дещо стабілізувати
ситуацію (там само.  — Арк. 51зв.). 

Тож з огляду на реальну млявість переселенських процесів
за межі уСрр, немає підстав вважати їх такими, що суттєво
вплинули на зменшення сільського населення україни напри-
кінці 1920-х—на початку 1930-х років. Очевидно, саме в цей
період українське село забезпечувало промислові центри ро-
бочою силою, особливо в Донбасі. Зокрема, 17 квітня 1932 року
президія Лисичанського райвиконкому констатувала, що "роз-
нарядку на переведення робочої сили для промисловости вва-
жати  нереальною в зв’язку зі значним рухом  сільського
населення району та  повною вичерпаністю  наявних ресурсів
вільної робочої сили по колгоспах" (ЦДАВОВу: Ф. 1.  — Оп. 8.  —
Спр. 323.  — Арк. 219 зв.).  

Але це також не значить, що весь приріст міського населення
за вказаний період в кількості 4.300 тисяч стався тільки за ра-
хунок відтоку з українського села. Тож цілком погоджуємося з
В. Цапліним, що й ці дані не можна вважати остаточними, ос-
кільки "потрібен глибокий аналіз усіх матеріалів руху насе-
лення, які збереглися, відтворення показників перепису 1937 р.,

223



їхній порівняльний аналіз з переписами 1926 і 1939 років...  Для
мене безумовно,  — писав В. Цаплін,  — що найголовнішим у
прагненні викривити підсумки природного руху населення  і
перепису 1939 р. було бажання приховати розміри масового
знищення населення в 30-і роки. Загиблі мільйони з статистики
зникають. Їх просто не було" (Цаплин В. Статистика жертв ста-
линизма.  —  С. 181).

українське місто зростало в цей час за рахунок насамперед
власного природного приросту і механічного припливу робо-
чої сили, в тому числі і з росії, починаючи ще з будівництва
Дніпрогесу в 1927 році. А як тільки почали ставати до ладу дію-
чих нові заводи в уСрр, то передбачалося забезпечувати їх ква-
ліфікованою робочою силою саме з росії. Наприклад, проект
постанови оргбюро Цк кП (б) у від березня 1931 року перед-
бачав: "ВрНг та НкПраці поставити питання перед Союзним
госпоб’єднанням та НкПраці Союзу про повну забезпеченість
перекидки з заводів рСФрр тих кваліфікацій, що їх нема на за-
водах уСрр".  

Неважко переконатися чим це оберталося на 1932  — 1933
господарський рік (починався з 1 жовтня) для нових заводів,
які проектував, скажімо,  Діпромаш: було необхідно 70.490 ро-
бітників, в тому числі 1.832 висококваліфікованих. Для Хар-
ківського тракторного всього  — 15.460, високої кваліфіка-
ції  — 776.

Ці переселенці перебиралися не одинаками, а з родинами,
потім закликали родичів, знайомих. Так, керуючий українською
конторою "Нафтопровідскладбуд" Верховський, якого переки-
нули з Липецька, привіз з собою таких працівників: Я. Л. Бух-
штабера, А. Б. Аксельруда, А. А. гурвича, З. і. Шелехову (дружина),
В. М. карпана, г. Д. Доліна, Ф. М. Цукерман (сестра), М. і. Шварц-
ман, Я. і. Бердичевського, Ю.г. Негруша, Н. М. каца та інших
(ЦДАВОВу: Ф. 2.  — Оп. 12.  — Спр. 1.  — Арк. 143  — 147).

Так, завозили з росії й Білорусі, відмовляючи своїм голод-
ним селянам, які прагнули влаштуватися на заводи й фабрики,
аби одержати продовольчий пайок. Скажімо,  26 жовтня 1932
року політбюро Цк кП (б) у постановило, що з 48.961 не-
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обхідного робітника для вугільних шахт Донбасу на четвертий
квартал 1932 року 20.000 повинна покрити україна, а 28.961 —
БСрр і рСФрр. Зокрема, з БСрр мали надіслати 8.200 осіб, Та-
тарстану  — 9.000 і ЦчО  — 11.760…

Планом забезпечення висококваліфікованої робочої сили в
кількості 922 осіб для запуску Луганського паровозобудівного
заводу передбачалося підготувати на крюківському заводі  20
осіб, імені урицького   — 13, Тверському  — 48, Московському
гальмівному  — 29, Ленінградському імені Єгорова  — 59,
Брянському машинобудівному  — 242, коломенському  — 176,
імені Жовтневої революції  — 335 (ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  —
Спр. 5279.  — Арк. 4).

уже в серпні 1932 року стало зрозумілим, що жорстке лімі-
тування постачання з боку держави не дасть можливості на-
брати необхідну кількість робітників з місцевих селян, відтак
керівники хімічного заводу № 59, що будувався в Донбасі, про-
сили Цк кП (б) у поставити питання перед Цк ВкП (б) і Нар-
коматом праці СрСр про виділення районів у рСФрр і Біло-
руській Срр для організованого набору робочої сили  (там са-
мо.  — Спр. 5326.  — Арк. 8).

у  і кварталі 1932 року робітничим харчуванням на Дніпро-
буді було охоплено 50.258 осіб, у іі  — 71.789 при плані 51. 290.
Тобто трест годував понад план 20.499 робітників.

крім того, додатково Дніпробуд годував у квітні—травні ще
по 400 осіб, які працювали на ударних дільницях, а в червні  —
по 200  (там само.  — Спр. 5332.  — Арк. 4).

у кривому розі просили зайняти на 6 місяців приміщення
недобудованої лікарні під виправну колонію  (там само.  — Спр.
5332.  — Арк. 11).

у резолюції V-го Всеукраїнського з’їзду профспілок на до-
повідь Наркомату праці уСрр зазначалося, що протягом 1930,
1931 і 1932 років його органи "послали на нові будівництва
близько 1,5 мільйона чоловік для будівництва й пуску вели-
чезних гігантів-заводів: Харківського тракторного заводу  —
80 тис. чол. для будівництва і 12.500 для пуску завода; Дні-
прельстану  — для будівництва 130 тис. чол., для Дніпрокомбі-
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нату  — 80 тис. чол.; крамашбуду 40 тис. тощо" (там само.  — Спр.
5360.  — Арк. 11). 

Непереконливим є також твердження авторів щодо різкого
збільшення смертності власне міського населення уСрр в 1933
році. На наш погляд, вони не взяли до уваги того, що зросла
смертність городян у вказаний час пояснюється не тільки на-
пливом голодних селян до міста, звідки багато з них уже не по-
вернулися до рідних хат, а й тодішнім підпорядкуванням знач-
ної кількості сільських рад міським. Наприклад, у київській
області було дві міськради, до складу яких включалося чимало
населених пунктів з сільським населенням. Скажімо, на тери-
торії Житомирської міської ради мешкало  112,0 тисячі осіб,
але справжніх городян нараховувалося тільки 77,1тисячі, інші
були жителями 20 сільських рад. київській міській раді  підпо-
рядковувалося тоді 67 сільських рад, відтак із загальної кількості
населення в 769,9 тисячі  міського було лише 612,9 тисячі осіб. 

у тодішній Вінницькій області Бердичівській міськраді  було
підпорядковано 38 сільських рад, Вінницькій   — 33,  на Дні-
пропетровщині 4 міськради керували життям хліборобів: Дні-
пропетровська мала в підпорядкуванні 26 сільських рад,
Запорізька  —  62, кам’янська  — 12,  криворізька  —  35. На
Донбасі  таких міськрад було 12, Харківщині  — 4, Одещині  —
4, чернігівщині —1, в Молдавській Автономній республіці  — 1.

Скажімо, провідний спеціаліст Державного архіву Жито-
мирської області руслан кондратюк зазначає, що понад 50 від-
сотків смертей, зафіксованих у Житомирі в 1932—1933 роках,
не були власне тамтешніми городянами. Це були "голодуючі з
довколишніх сіл, які померли на міських вулицях та в лікарнях,
в’язні місцевого Будинку примусових робіт (БуПру) та По-
правно-трудової установи (ПТу). Остання группа найбільш
показова. Як свідчить аналіз документів, переважну її частину
складають селяни розкуркулені та заарештовані за "саботаж",
крадіжку колосків на полях, інші прояви невдоволення полі-
тикою радянської влади. географія таких постраждалих над-
звичайно широка  — від мешканців прилеглих сіл до жителів
Шепетівського, Славутського, Старокостянтинівського, Моги-
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лів-Подільського та інших адміністративних районів, які вхо-
дять нині до складу Хмельницької, Вінницької, черкаської,
київської та інших областей україни" (голодомор 1932—1933
років. м. Житомир.  — Житомир: Волинь, 2008.  — С. 19).

у цьому мартиролозі кілька сотень свідчень про померлих
на вулицях Житомира чи приміських сіл невідомих, малюків,
жінок і чоловіків, яким записано такий діагноз: "параліч серця,
виснаження" (там само.  — С. 202—225).

Нами виявлено ще одне джерело, яке вказує на штучне збіль-
шення смертності власне міського населення уСрр під час го-
лодомору 1932—1933 років. у книгах реєстрацій актів грома-
дянського стану про смерть за 1932—1933 роки в Сталінському
районі Запоріжжя, наприклад, зустрічаємо велику кількість до-
кументів, які засвідчують, що в цьому місті масово вмирали
ув’язнені більшовицькою владою хлібороби з  багатьох регіонів
республіки (ДАЗО: Ф. 5593.  — Оп. 13.  — Спр. 276, 313, 314,
315, 316, 317, 321).
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у згаданих книгах реєстрацій актів громадянського стану
також велика кількість свідчень про смерть дітей тамтешнього
будинку немовляти. у багатьох з них незвичні для українців
імена і прізвища: Бернард Шоу, Аркадій Бенеш, Дем’ян Бєд-
ний… Так називали підкинутих голодними сільськими мате-
рями безіменних дітей, які через якийсь час помирали  — понад
700 таких жертв зафіксовано документами цього закладу. Зро-
зуміло, що далеко не всі вони були з народження міськими жи-
телями.

Зрештою, окремо стоїть питання про достовірність стати-
стики смертей, на яку посилаються наші демографи. Вищезга-
даний професор Станіслав кульчицький ще з радянських часів
обстоював цифру в 3. 238 тисяч осіб, яку він уважав прямими
втратами від голоду 1933 року. крім цього, він ще додавав 144
тисяч втрат у 1932 році (кульчицький С. Ціна великого пере-
лому.  — к.: україна, 1991.  — С. 355, 356). 

Він був першим, кому комуністична влада довірила таємні
архівні документи, що висвітлювали перебіг голодомору в
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україні в 1932—1933 роках, після того, як Міжнародна комісія
юристів у 1988 році відкинула протест двох юристів і двох іс-
ториків з києва, котрі заперечували власне голодомор 1932—
1933 років. Відтак не виникає сумніву в його обізнаності з проб-
лемою, питання лише в тому, чи він остаточно відійшов від
своїх концепцій з радянських часів в оцінці голодомору 1932—
1933 років, зокрема, чи визнав визначальну роль його націо-
нальної складової. 

Зрештою, сам професор кульчицький визнає, що "в 1932—
1933 рр. облік дав цілком зрозумілий збій. Неповна реєстрація
в охоплених голодом регіонах пояснюється тим, що гинули й
реєстратори" (кульчицький С. голодомор 1932—1933 як гено-
цид: труднощі усвідомлення.  — к.: Наш час, 2008.  — С. 363). 

В іншій книзі С. кульчицький наводить факти, що в Пі-
щанській сільраді Дніпропетровської області, наприклад, було
виявлено недооблік померлих близько 300 осіб, на території
Вільнянської сільради київської області не було зареєстровано
50 невідомих мертвих тіл, у києві  — 5.481 "згідно з директив-
ними вказівками прокуратури (усними і письмовими)" (куль-
чицький С. Демографічні наслідки голодомору в україні в
1932—1933 рр. — к., 2003. — С. 48). 

у цій же книзі г. Єфіменко  наводить доповідну записку за-
ступника наркома охорони здоров’я уСрр Хармандар’яна до ко-
сіора від 6 червня 1933 року, де вказується: "Безсумнівним слід
вважати значно применшені цифри померлих, так як перевірка
на місцях та ретельне дослідження місцевого матеріала свідчать
про значно більші цифри: так по Сквирському району з 1.01 по
1.03 по звітним даним померло 802 чол., тоді як перевіркою вста-
новлено на 15.01  1.773 смертельних випадки, у Володарському
районі на 1.03 говориться про 742 смерті, тоді як насправді до
цього часу померло більше 3.000 чол." (там само.  — С. 78).

Що стосується Володарського району київської області, до
речі, то про нього збереглися й інші дані, які наводяться в спе-
ціальній довідці на ім’я генерального секретаря Цк кП (б) у
косіора від 21 квітня 1933 року: протягом 1931 року тут померло
690 осіб, у січні 1933  — 540—550 осіб, лютому  — 710— 720,  бе-
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резні — 1450—1500, за 15 днів квітня  — 350—370 (ЦДАгОу: Ф.
1.  — Оп. 20.  — Спр. 6275.  — Арк. 193).

Як свідчить цей документ, "облік смертності не налагодже-
ний і по сьогодні.  В жодній сільраді не ведуться записи в кни-
гах ЗАгСа. районне керівництво не займалося питаннями
обліку смертності і тільки 23/іі на основі опитів сільрад був
зроблений приблизний облік. Такий же облік зроблений 20 /ііі
і нарешті 15/іV. За цими даними з 1 січня по 15 квітня померло
3.427 осіб. Загальна кількість смертей у районі дає мінус майже
10 відсотків" (там само.  — Арк. 194).

Тільки за вказаний період у Михайлівці, Володарці, Лугинах,
Петрашівці, чипиженцях померло від 15 до 20 відсотків насе-
лення, а в Ожогівці  — 30,7. В інших населених пунктах колива-
ється між наведеними крайніми цифрами відсотка (там само.  —
Арк.194).

А які уточнені дані смертності на Сквирщині за період з 15
січня по 1 березня? Вказаний документ, на жаль, не наводить
конкретних цифр…  

чи була здійснена подібна перевірка обліку смертності по
кожному населеному пункту уСрр у січні—березні 1933 року?
Ні, звичайно, хоч подібна ситуація склалася тоді скрізь. На-
приклад, на хуторі Селище кишеньківського району тодішньої
Харківської області в погребі було складено 17 трупів, які про-
тягом тривалого часу зібрав мешканець Сердюк (там само.  —
Арк. 129).

Не всюди місцеві керівники, налякані можливістю відпові-
дальності за високий процент смертності, насмілювалися по-
казувати справжню картину цієї трагедії. Скажімо, на це вка-
зується в донесенні начальника політвідділу Треповської МТС
від 9 березня 1933 року: "Характерним явищем було те, що в
партячейках окремі комуністи приховували від рВків і від по-
літвідділів смертність, не ставили цього питання" (там само.  —
Арк. 133).

Ці дані про втрати українського селянства стосуються січня  —
березня 1933 року. А якщо врахувати те, за висловом профе-
сора С. кульчицького, що "апогей голодомору припадає на чер-
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вень 1933 року, коли статистичні органи реєстрували в селі де-
сятикратно більшу смертність, ніж нормальна (ми знаємо
тепер, що насправді було зареєстровано не більше половини
смертних випадків)", то чи можемо обмежитися визначеною
ним кількістю жертв голодомору?  

Щодо масштабів голодної смерті, писав німецький дипломат
Шиллер з Москви 18 вересня 1933 року, "то важко визначити
навіть приблизні дані. Органи радянської влади також, на-
певно, не знають точних цифр, оскільки багатьох голодна
смерть зустріла в дорозі, а їх тіла присипали землею без іден-
тифікації та реєстрації факту смерті" (голодомор в україні
1932—1933 років. За документами політичного архіву Міні-
стерства закордонних справ Федеративної республіки Німеч-
чини.  — С. 130).

Такої ж думки був італійський повірений у Москві Атоліко,
який проїхавши поїздом від Батумі до Москви, у червні 1933
року свідчив: "Не знаходять трупів померлих людей. Як зазна-
чають самі селяни, м’ясо з дитячих трупів варять і їдять" (там
само.  — С. 108).

Є ще один свідок цих трагічних подій, консул італії в Хар-
кові Сержіо граденіго, якому за посадовим обов’язком нале-
жало  об’єктивно повідомляти про становище в україні. у своїй
доповідній до МЗС італії від 31 травня 1933 року він пише:
"...Товариш Френкель, член колегії ДПу, конфіденційно поді-
лився зі знайомою нам особою, що кожної ночі в Харкові зби-
рають близько 250 трупів померлих від голоду. Зі свого боку
можу засвідчити, що вночі мимо консульства проїздили ван-
тажівки з 10  — 15 трупами...

21- го числа (травня.  — В. С.)  вранці на базарі біля огорожі,
яка оточує майдан перед річкою, близько тридцяти померлих
було звалено, немов купу лахміття, серед бруду і людських екс-
крементів. 23-го вранці там же я нарахував 51 труп. Одне немовля
смоктало молоко з грудей мертвої матері з сірим обличчям...

Лише тиждень тому було організовано службу для вилов-
лювання бездоглядних дітей. крім селян, які стікаються до
міста, оскільки на селі немає жодної можливості вижити, тут
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знаходяться  також діти, привезені і залишені батьками, які
потім повертаються в села помирати. Вони сподіваються, що в
місті хтось візьме опіку над їхніми дітьми. До останнього часу
ці діти лежали, плачучи, попід будинками на тротуарах...

Опухлих відправляють товарними поїздами в сільську міс-
цевість, залишаючи в 50—60 км від міста, бо там ніхто не ба-
чить, як вони конають. Вагони поступово заповнюють і закри-
вають на засуви. часто трапляється, що після заповнення по-
їзда вагони стоять заповненими два дні.  кілька днів тому пра-
цівник поїзда, проходячи повз один з цих вагонів, почув галас.
Наблизившись, знайшов нещасного, який сидів усередині і бла-
гав звільнити його через нестерпний сморід трупів. Виявилося,
що він був єдиний живий; його перенесли помирати в інший
вагон, де знаходились ще живі.

Після прибуття на місце вагони вивантажують, відкриваючи
великі ями, куди скидають усіх померлих. Мене запевняли, що
бачили серед померлих і живих, але дуже ослаблих, яких зва-
лювали в ями ще живими з ознаками останніх судорожних
рухів. Однак робота могильщиків не припиняється і виванта-
ження трупів триває.

Ці подробиці я дізнався від санітарів і, отже, можу гаранту-
вати вірогідність їхніх повідомлень.

у в’язниці на Холодній горі щодня в середньому помирає 30
чоловік. у селі граково, що на відстані близько 50 км від Хар-
кова, з 1300 жителів, які в ньому мешкали, сьогодні нарахову-
ється близько 200.

район Полтави, здається, зазнав найбільш жахливого ура-
ження, гіршого, аніж округа Харкова. у місті Полтава почи-
нають пухнути від браку харчів також лікарі..." (цит. за:
голодомор 1932—1933 років в україні.  — С. 858, 859).

Підтвердженням великих втрат українського населення під
час голодомору 1932—1933 років є ще один сумний реєстр, на
який звернули увагу ще в 1989 році Л. Перковський і С. Пи-
рожков: смертність дітей. Ті з них,  які народилися в1930 році,
не дожили до 1939 в кількості 376 тисяч осіб, у 1929 відповідно  —
513  тисяч (Перковський Л., Пирожков С. Демографічні втрати
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урСр у 30-ті роки // укр. історичний журнал. 1989.  — № 8.  — С. 28).
Особливо показовим є порівняння контингентів учнів по-

чаткових шкіл урСр: у 1932-1933 році в початкових класах нав-
чалося 3.508,4 тисячі дітей, у 1937—1938  — 1.019,964, а в
1938—1939  — 972.514 (ЦДАВОВу: Ф. 2.  — Оп. 7.  — Спр. 159.  —
Арк. 104).

і це за умови, що тільки в 4 класі в цей час мали вчитися на-
роджені в україні в 1927 році  1.139.268 дітей (хлопчики  —
611.166, дівчатка  — 573.200) (там само: Ф. 582.  — Оп. 1.  — Спр.
2750.  — Арк. 61, 62).  

На початок 1938—1939 навчального року в селах україни 434
школи не набрали учнів до першого класу. у 30 районах черні-
гівської області в 99 початкових школах узагалі не було перших
класів у зв’язку з тим, что дітей восьмирічного віку було в селах
менше 10. через це не вчилися й інші 1550 восьмиліток. З цієї
ж причини  не навчалося 2200 дітей 9—10-річного віку (там
само: Ф. 2.  — Оп. 7.  — Спр. 159.  — Арк. 180, 162).

А ця проблема загострилася вже в 1933 році. колишній ди-
ректор неповносередньої школи на Полтавщині іванюк свід-
чив, що з 225 учнів на 1 вересня 1932 року навесні 1933 при-
йшли на заняття тільки 109 дітей (українські вісті.  — 1953.  —
22 жовтня).

Зрозумівши, яких великих втрат зазнало українське село, біль-
шовицьке керівництво уСрр вже з початку 1933 року почало
приховувати реальні дані руху населення в республіці. Так, у ви-
даних управлінням справами раднаркому уСрр адміністра-
тивно-територіальних довідниках по кожній області, де вміщу-
ються навіть дані про виконання взимку 1933 року хлібозаготі-
вель з урожаю 1932, поточна кількість населення вказується ста-
ном на 1 січня 1932 року. Водночас з підготовлених до друку
таблиць вилучаються дані про кількість сільського населення.  А
у виданому в 1936 році довіднику "райони уСрр" кількість насе-
лення вказується станом нібито на 1 січня 1933 року, хоча наве-
дені показники мало чим відрізняються від заявлених ще в
жовтні 1932 даних про кількість контингенту, яке мають забез-
печувати сіллю і сірниками. Так-от, на іV квартал 1932 року на-
селення уСрр за цим критерієм рахувалася в кількості 31.909
тисяч осіб (ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр. 5458.  — Арк. 48).
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Це тепер уже відомо, що "після ХVі з’їзду ВкП (б) за вказів-
кою Сталіна було запроваджено практику корегування демо-
графічної статистики та переслідувань провідних учених- де-
мографів. Використання офіційних статистичних довідників
першої половини 1930-х років дозволяє прослідкувати лише,
на жаль, окремі тенденції в динаміці народонаселення. Недо-
облік смертей у 1930—1933 рр. у СрСр за окремими джерелами
становив 94 %...Недооблік смертності ЗАгСами в окремих випад-
ках удвічі перевищував зареєстровану кількість"* (Маркова С. Со-
ціально-демографічна характеристика українського соціуму
(1924—1934 рр.) // голод в україні у першій половині ХХ сто-
ліття: причини та наслідки (1921—1923, 1932—1933, 1946—
1947). Матеріали Міжнародної наукової конференції. київ, 20—
21 листопада 2013 р.  — к., 2013.  — С. 277). 

Це не тільки висновок українського дослідника, який поси-
лається на московські архіви. Подібні твердження можна по-
чути і від російських учених. Скажімо, часто цитований про-
фесором кульчицьким директор Центрального державного ар-
хіву народного господарства СрСр В. Цаплін пише про те, що
в ті роки в Центральному управлінні народногосподарського
обліку Держплану СрСр "очевидно, цілеспрямовано велися два
розрахунки природного приросту населення: один для преси,
другий для службового користування" (Цаплин В. Статистика
жертв сталинизма // Вопросы истории.  — 1989.  — № 4.  — С. 180).

До речі, цей автор уважає, що в даний період  було не заре-
єстровано  в ЗАгСах смертей 3,8 мільйона осіб (там само.  — С.
178). 

у відомому тепер "кон’юнктурному огляді руху населення
СрСр за 1930—1934 рр." зазначається, що висока смертність за
1933 рік прямо пов’язана з україною, бо "за даними уСрр кіль-
кість померлих становило 2,9 млн. осіб, тобто більше половини
померлих від голоду в СрСр, між тим, коли кількість населення
україни складає тільки п’яту частину населення СрСр" (там
само.  — С. 178).
_____________________

*  Подібне буде фіксуватися і в майбутньому. Так, у 1940 році по урСр ви-
явлено незареєстрованих в органах ЗАгС 1.307 народжень і 2.809 смертей
(ЦДАВОВу: Ф. 2.  — Оп. 12.  — Спр. 111.  — Арк. 53).
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і це не випадково, оскільки на той час статистика вже пере-
стала бути дзеркалом суспільних процесів і перетворилася в
засіб ілюстрації досягнень і успіхів соціалістичного будів-
ництва. Все, що показувало неприглядність дійсності чи не від-
повідало "лінії" ретельно приховувалося", переконаний ще один
російський автор (Волков А. Перепись населения 1937 года: вы-
мыслы и правда //  Перепись населения СССр 1937 года. Исто-
рия и материалы.  — М., 1990. Вып. 3—5.  — С. 6  — 63).

Сумнівалися в правдивості обліку населення і статистики
уСрр. Так, доповідаючи 22 квітня 1935 року секретарям Цк кП
(б) у косіору і Постишеву під грифом "цілком таємно" про на-
явність населення в уСрр на 1 січня 1933 року в кількості ні-
бито 31.901,4 тисячі осіб, на 1 січня 1934  — 30.665,3 тисячі, а на
1 січня 1935  — 30.743,5 тисячі, начальник управління народ-
ногосподарського обліку Держплану уСрр Асаткін, зокрема,
зазначав: "Правильність цих чисел  викликає великий сумнів
внаслідок абсолютно незадовільного стану існуючих статистич-
них джерел про рух населення: поточна реєстрація актів цивіль-
ного стану й обліку пересування населення. Справа реєстрації
актів цивільного стану стала погіршуватися з 1929 р.  — з часу
ліквідації апарату  ЗАгС, що існував у складі органів НкВС:
було відсутнє нормальне постачання сільрад актовими кни-
гами, реєстрація часто здійснювалася на клаптиках паперу,
плуталася нумерація, записи не оформлялися офіційними осо-
бами (головою і секретарем сільради), не завжди підкріплюва-
лися встановленими законом свідками і документами.

Склад осіб, які вели реєстрацію актів цивільного стану, як
виявилося під час спеціального обстеження ЦуНгО СрСр, був
засмічений класово-ворожими елементами  — куркулями, ко-
лишніми попами, розтратниками і т. д.

Такий стан не міг не призвести не тільки до помилок, але іноді
і до прямих свідомих викривлень дійсності, для використання
недоліків у справі обліку населення з метою прямого шкід-
ництва" (ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр. 6762.  — Арк. 1).

Начальник уНгО Асаткін якраз спеціально зупиняється на
статистиці 1932—1933 років. Але визнаючи катастрофічну від-
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сутність приросту населення в 1933 році (від’ємне сальдо
згідно офіційних документів тоді становило 1. 379.571 особу,
він піддає сумніву цей показник: не тільки можна пояснити
різке зменшення населення україни інтенсивною міграцією в
1932—1933 роках і збільшенням смертності. Мовляв, тут не
тільки помилки, але і неправильний поточний облік населення
(там само.  — Арк. 2).

Тим часом Всесоюзний перепис населення рік у рік перено-
сився. Спочатку постановою ВЦВк і раднаркому СрСр він був
призначений на грудень 1933 року, 15 квітня 1933  — відкладе-
ний до початку 1935, 26 червня 1934  — перенесений на січень
1936, через рік, 15 червня 1935  — перенесений на грудень 1936,
і нарешті, 28 квітня 1936 остаточно дата призначена на січень
1937 року (Демографические процессы в СССр.  — М.: Наука,
1990.  — С. 170).

коли ж стало відомо про катастрофічне зменшення насе-
лення уСрр у 1937 році в порівнянні до 1926 року, то вже ци-
тований вище Асаткін побачив причини вже тільки в  його
міграції. Зокрема, він писав, що «пояснення цьому явищу треба
шукати … у збільшеному пересуванні населення за межі
уСрр", а оскільки "облік механічного населення поставлений
в уСрр, як і по всьому СрСр, абсолютно незадовільно, то опи-
ратися на цифри такого обліку немає ніякої можливості" (там
само.  — Спр. 7163.  — Арк. 17).

уточнюючи, що за останні 10 років міграційне сальдо між
уСрр та іншими республіками СрСр становило 600 тисяч, він
додає ще спеціальні види міграції населення: розкуркулених 1
мільйон,* вивезених у плановому порядку поляків, німців,
євреїв 200 тисяч осіб, призваних до лав рСчА 600 тисяч, тобто
всього 2.400 тисяч осіб (там само.  — Арк. 18).

Про цю причину Асаткін ще раз наголошує наприкінці своєї
доповідної: "зменшення підсумків і зменшення населення на
час перепису сталося винятково за рахунок міграції за межі
уСрр", а от "якість матеріалів перепису населення уСрр без-
___________________

*  Як можна переконатися з публікації конкретних архівних документів,
це  — надумана цифра.
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умовно добра. Матеріали й підсумки перепису цілком досто-
вірні, що підтверджується даними контрольних обходів, звір-
кою результатів перепису з книгами сільського обліку і спе-
ціальною перевіркою, здійсненою працівниками ЦуНгО
Держплану СрСр" (там само.  — Арк. 22).

З усього видно, що цей чиновник передбачав: за провали
планів зростання населення (Сталін визначив щорічне збіль-
шення в три мільйони) відповідальність перекладуть на стати-
стиків, тому й намагався відвести від себе очікуваний удар
заздалегідь, хоч мав знати, принаймні, що не вивезли з уСрр
мільйон розкуркулених. 

Більш усього зменшилося населення в київській (5.800,9 ти-
сячі осіб  — 4.997,9), Харківській (5.722,6  — 4.969,8) і Одеській
(3.244,6  — 2.878,6)  областях, тобто найбільших аграрних обла-
стях. Але навіть у промисловій Донецькій, де приріст населення
становив за вказаний період понад півтора мільйона, в сіль-
ському Старобільському, майже повністю українському, окрузі
картина була зовсім іншою. Тут приріст населення був тільки в
косіорівському районі  — 110 відсотків. у всіх інших сальдо
було від’ємним стосовно 1926 року: Біловодський  — 57,7, Бі-
локуракинський  — 54,7, Білолуцький  — 60,1, Євсугський  —
53,8, Верхнєтеплівський  — 57,4, Лозноолександрівський  —
71,0, Марківський  — 57,3, Міловський  — 82,9, Мостівський  —
69,2, Нижнєдуванський  — 59,5, Новоайдарський  — 64,7, Но-
воастраханський  — 55,6, Новопсковському  — 54,8, По-
кровському  — 60,0. Сватівському  — 91,9, Старобільському  —
76,9, Троїцькому  — 63, 6 (там само.  — Арк. 31). 

Так, у демографічній історії нашої країни багато білих плям.
З кінця 20-х і до середини 50-х років, визнають і російські вчені,
не було достовірних даних про рух населення і його чисель-
ність. Демографічна статистика не уникла приписок, випадко-
вих і зумисних викривлень, а деякі її дані перебували на грані
прямої фальсифікації. В першій половині 30-х років поточний
облік руху населення був настільки поганим, що на окремих
територіях взагалі не проводився. Наявні уривчасті дані  про
чисельність і рух населення протирічать один одному, вима-
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гають уточнення й коригування, а підсумки переписів насе-
лення 1926, 1937 і 1939 рр. потребують критичної переоцінки
(Андреев е., Дарский Л., Харькова Т. Опыт оценки численности
населения СССр 1926  — 1941 гг. // Вестник статистики.  —
1990.  — № 7.  — С. 34).

Таким чином, сталінська статистика, яка вже з січня 1933
року перестала бути чесною в питаннях руху населення уСрр,
не дає можливості демографам встановити точні дані втрат під
час голодомору 1932—1933 років. Однак, ставлячи під сумнів
вірогідність кількісних показників переписів 1937 і 1939 років,
всетаки вважаємо, можна дослідити ретельніше рух населення
в уСрр у 1932  — 1936 роках, що дасть можливість більш точно
встановити кількість жертв голодомору. 

На нашу думку, в ситуації, яка склалася з неповною дже-
рельною базою щодо міграційних процесів в уСрр в 1929—
1931 роках, необхідно взяти за основу поточний облік насе-
лення станом на 1 січня 1932 року, оскільки маємо на цю дату
показники наявності мешканців як села, так і міста. у кожному
з виданих у Харкові управлінням справами раднаркому уСрр
8 довідників з основних статистично-економічних показників
господарства районів відповідних областей і Автономної
МСрр  перший розділ "Територія та населення" супроводжу-
ється спеціальним поясненням до таблиць: "Відомості про те-
риторію та населення складено за станом на 1 січня 1932 року
за матеріялами Центральної Адміністративно-Територіяльної
комісії при ВуЦВку, що їх одержано від районних виконавчих
комітетів" (Довідник з основних статистично-економічних по-
казників господарства районів київської области.  — Харків,
1933.  — С. 5).

у цілому ж населення уСрр на той час, згідно з ними, нара-
ховувалося 32.680,7 тисячі осіб населення: міського   — 7.127,7
тисячі, сільського  — 25.553,0 тисячі (там само.  — С. 8).

З усього видно, ці дані були стверджені обліком міської і
сільської людності, які проводилися в 1931 році. Скажімо, в ар-
хівних фондах Наркомату праці уСрр збереглися дві об’ємні
теки  листування з райвиконкомами про підготовку і перебіг
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цієї важливої роботи в сільській місцевості. З нього виходить,
що через запізнення з друком спеціальних бланків, які на-
дійшли на місця лише в жовтні, облік затягнувся, відтак його
попередні результати підбили фактично станом на 2 грудня
1931 року, об’єднавши з  даними тодішнього міського перепису.
За нашими підрахунками, кількість населення уСрр на вказану
дату становила 31.843.376 осіб (без МАСрр, НкВС і НкО). 

коли ж надійшли всі дані, то й з’явилася цифра в 32.680.700
осіб, яку оформили станом на 1 січня 1932 року. При цьому,
випускаючи на початку 1933 року довідники, врахували адмі-
ністративно-територіальні зміни, які сталися в лютому 1932
року через створення нових областей. 

у своїй статті "Правда про голод на україні в 1932—33 роках"
С. Сосновий, зокрема, зазначав: "Хоч як большевики запе-
речували наявність голоду на україні, проте в двох надрукова-
них офіційних джерелах наведено цифри населення на 1 січня
1932 р. і на 1 січня 1933 р., які, стверджуючи факт загибелі з го-
лоду значної кількости населення, в той же час дозволяють
уточнити, скільки загинуло в 1932 р. і скільки в 1933 р.
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Перше джерело  — "Довідник з основних статистично-еко-
номічних  відомостей", виданий у 1933 р.  За цим довідником на
1.1. 1932 р. на україні було 32.680.700 душ (цифра цілком збі-
гається з нашими обрахунками населення на цю дату, оскільки
при її обчисленні управління справами виходило з того від-
сотку приросту населення, що й ми, а саме 2,3 відсотка.

Друге джерело  — це виданий у1932 р. управлінням народно-
господарського обліку уСрр довідник "Народнє господарство
уСрр". В цьому довіднику наводиться цифра населення на
1.1.1933 р. і становить вона 31.901.500 душ" (українські вісті
(Новий ульм.  — 1950.  — ч. 11).

Необхідно зазначити, що використані С. Сосновим цифри
при підрахунку втрат корелюються й з іншими документами
до початку 1932 року. Наприклад, станом на  1/Vіі-30 року сіль-
ське населення нараховувало 24.624,9 тисячі осіб, а на 1/Vіі-31  —
24.907,1 тисячі  (ЦДАВОВу: Ф.2623. — Оп.1.  — Спр. 6685.  —
Арк. 48). 

А загальна таблиця адміністративно-територіального поділу
уСрр станом на 9 лютого 1932 року засвідчує, що на час утво-
рення областей в республіці нараховувалося 32.548,7 тисячі на-
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селення, в тому числі 7.032,9  — міського і 25.515,8  — сільсь-
кого. у Вінницькій  — 5.273,4 тисячі (станом на 2 грудня 1931
року було 5.419.611) , Донецькій  — 2.949,5 тисячі (3.120.773),
Харківській  — 7.773,5 тисячі (7.452.963), київській  — 8.261,5
(8.236.513), Одеській  — 3.469,1(3.473.040), Дніпропетровській  —
4.212,2 тисячі осіб (4.080.476) (там само: Ф. 1.  — Оп. 8.  — Спр.
234.  — Арк. 6). 

Зрештою, це фактично відповідало розрахункам відомого
українського демографа А. Хоменка, згідно з прогнозами якого
на 1 січня 1931 року населення україни мало зрости до 31.159
тисяч, у тому числі сільського 25.532 тисячі і міського  — 5.627
(Хоменко А. До питання майбутнього росту населення україни
// червоний шлях (Харків).  — 1927.  — ч. 7—8.  — С. 198).

Щоправда, не відважуючись "узяти на увагу характер май-
бутнього обміну населення поміж містом і селом, бо в даному
разі все залежить від розвитку господарства", не обчислював
А. Хоменко і можливих переселень за межі україни. Але вод-
ночас він наголошував: кількість українців у межах СрСр з
1897 по 1926 рік збільшилася на 54,2 відсотка, а росіян  —
тільки на 42,5. Відтак частка українців як в україні, так і в ці-
лому по СрСр стає чимраз більшою, у той час, коли відсоток
росіян зростає повільніше (Хоменко А. До національно- куль-
турної характеристики людности радянської україни // черво-
ний шлях (Харків).  — 1928.  — ч. 7.  — С. 192).

Подібна тенденція руху населення україни спостерігається
з 1924 року. і хоч темпи зростання його зменшувалися, однак
щорічний приріст вказував на можливе одержання саме такого
результату, який зафіксований у матеріалах управління спра-
вами раднаркому уСрр станом на 1 січня 1932 року:
Загальна кількість     Приріст      Міське / приріст      Сільське / приріст
1924 — 27.688.716     670.973      4.753.383/92.391.      22.935.333/578.582      
1925 — 28.347.940       659.224      5.054.884/ 94.551        23.293.056/ 564.673    
1926 —29.037.191        689.251      5.388.788/ 92.600      23.648.403 / 596.651      
1927— 29.698.920        661.729      5.651.681/  88.817      24.047.239 / 572.912   
1928 —30.336.531       643.569      5.991.509/ 77.981     24.345.022 / 565.588   
1929 —30.904.568        542.305     6.284.535/ 68.485        24.620.033 / 473.820    

(Природний рух людности україни в 1929 р. — Харків, 1932.  —
С. 12, 13).   
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крім того, названі цифри корелюються в динаміці і в по-
дальшому: в Цк кП(б)у при плануванні завдань щодо забез-
печення населення уСрр сіллю і сірниками знали, що станом
на 1 жовтня 1932 року в україні нараховувалося 31.909 тисяч
осіб, у тому числі 7.235.000 міського і 24.674.000 сільського
(ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр. 5458.  — Арк. 48). 

Як бачимо при цьому, від січня 1932 року спостерігається
тенденція щодо загального зменшення, хоча і міське, і сільське
населення в порівнянні з переписом 1926 року значно зросло,
незважаючи на депортації куркулів, добровільні переселення
за межі уСрр та інші міграційні потоки.

Приймаючи щорічний природний приріст  населення в 2,36
відсотка (ця цифра була зафіксована в 1924—1927 роках за да-
ними виданого в 1939 році в Харкові "Збірника статистично-
економічних відомостей про сільське господарство україни",
С. Сос- новий писав: "Ми, за формулою складних відсотків, на
1. січня 1932 року мали 32.680.700 душ, на 1 січня 1933 року по-
винні були мати 33.406.100душ, а на 1 січня 1934 року  —
34.258.000 душ.

коли б населення в 1932—1933 роках не зменшувалось і роз-
множувалось і надалі такими темпами, як у 1924—27 роках  — на
1. січня 1939 року ми б мали 38.426.000 населення. В дійсності ж
на 17 січня 1939 року (час перепису)  кількість населення на
україні без західних областей становила лише 30.960.200 душ. 

Отже, виходить, що нестача населення на україні в наслідок
голоду 1932  — 33 років становить 7.465.000 осіб" (українські
вісті.  — 1950.  — ч. 11).* 

Ось чому, на наше глибоке переконання, виходячи саме з
останніх показників обліку населення (січень 1932) і необхідно
розраховувати втрати населення уСрр у 1932—1933 роках. Про
те, що голод в україні лютував уже навесні 1932 року свідчать
документи українських архівів. Так, у листі до Сталіна 15 бе-
_______________

* С. Сосновий не знав, що перепис по урСр у 1939 році  сфальсифікова
ний на 1,5 мільйона осіб, згідно з  розсекреченими  документами більшо-
вицької влади. Відповідно він не міг вивести остаточної реальної цифри
втрат.  — В. С. 
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резня 1932 року косіор повідомляє, що найбільше вражена го-
лодом Дніпропетровська область, звідки "нам більш усього
надходить інформацій про голодування, про померлих і т. п.,
тоді як, наприклад, по Одеській області повідомлень дуже
мало.

Понад 70 % всіх смертей припадає на Дніпропетровську
область. З 49 районів області важкими є 35 районів (косіор по-
правив на 21). На другому місці київська область, 31 район
важкий" (ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр. 5460.  — Арк. 7).

Особливо важке становище, наголошував косіор, "так зва-
них поворотців, тобто тих, хто підчас колективізації разом з
родиною бродив десь, а тепер у значних кількостях повер-
таються в свої села і колгоспи. Ось чому голодуючі є мало не в
усіх районах… Є випадки, коли виданий на руки хліб забирали
назад" (там само.  — Арк. 8). 

Звичайно, зовсім іншою виглядає картина щодо втрат від го-
лодомору, коли порівнювати показники 1937 року до наявності
населення уСрр станом на 1 січня 1932 року:  

Області 1926 р. 1932 р. 1937 р.    1937 р. в % до
1926      1932

київська………… 5800,9 6347,8 4997,9 86,0 78,7
чернігівська…… 2784,3 2909,3 2500,0 90,0 85,9
Вінницька……… 4358,5 4726,4 3882,4 89,0 82,1
Харківська……. 5722,6 6412,4 4969,8 87,0 77,5
Дніпропетровська…3483,7 4032,2 3671,2 105,2     91,0
Одеська………… 3244,6 3469,1 2876,6 88,5 82,9
Донецька ………… 2963,7 4174,0 4528,3 152,5    108,4
Молд. АСрр…….. 567,6 609,5 565,6 100,0     92,7

уСрр     28.925,9   32680,7 28213,8      97,4       86,3
Тут уже особливо вражаючим є порівняння показників: не

вистачає вже не 3,5 чи 3,9 мільйона, а 4.466,9 тисячі осіб. А
якщо додати ще загальний приріст у кількості 1.152,9 тисячі в
1932 і 1934—1936 роках), то маємо 5.619,8 тисячі осіб втрат від
голодомору.

Ще більш реальною виглядає картина, коли розглядаємо
окремо сільське населення україни. його в уСрр у 1926 році
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нараховувалося 23.663.113 осіб: у Вінницькій  — 3.829.831,
київській  — 4.748.237, чернігівській  — 2.444.022, Харківській  —
4.747.282, Донецькій  — 2.032.386, Дніпропетровській   —
2.916.426,  Одеській  — 2.455.291, Молдавській АрСр  — 489.638  —
23.663.113 усього (Всесоюзная перепись населения 1937 года.
Сборник документов и материалов.  — М.: рОССПеН, 2007.  —
С. 51, 53). 

у 1937 році нараховували вже майже на 5 мільйонів менше  —
18.825.842:  у Вінницькій області  —  3.456.669, київській  —
3.786.939, чернігівській  — 2.194.462, Харківській  — 3.469.456,
Донецькій  — 1.392.845, Дніпропетровській  — 2.152.859, Одесь-
кій  — 1.899.485, Молдавській АрСр  — 473.127 (там само.  — С.
56, 58).

Офіційна різниця по уСрр  — 4.837.271, а якщо додати при-
ріст до 1937 року, то 6.724,5 тисячі. Але зовсім інші результати
одержуємо, коли відлік втрат починаємо з 1 січня 1932 року: 

Області 1926 р.    1932 р. 1937 р. 1937 р. в % до 
1926      1932

київська         4.748.237     5.257,8 3.786.939 79,7 72,0
чернігівська 2.444.022   2.581,4 2.194.462     89,7 85,0
Вінницька 3.829.831     4.233,8 3.456.669     90,2 81,6
Харківська     4.747.282     5.035,9 3.469.456    73,0 68,8
Дніпропе-
тровська 2.916.426      3.116,9 2.152.859   73,8 69,0
Одеська 2.455.291      2.637,4 1.899.485   77,3 72,0
Донецька       2.032.386      2.157,6 1.392.845    68,6 64,5
Молд. АСрр 489.638      536,2 473.127       96,6 88,2
уСрр              23.663.113  25.550,3 18.825.842   79,5 73,6

Згідно з цими даними втрати сільського населення станов-
лять   6.724,5 тисячі осіб. Але якщо врахуємо дві третини від
загальної приписки в переписі 1937 року 532 тисячі, тобто 351,1
тисячі осіб), то сільське населення зменшилося на 7.075,0 ти-
сячі осіб.   Знову ж таки, коли додаємо приріст сільського на-
селення до 1937 року в кількості  760,9 тисячі (дві третини, що
припадали на село від загального приросту в кількості 1.152,9
тисячі в 1932 і 1934  — 1936 роках), то втрати становлять 7.835,9
тисячі осіб. 
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Проте до встановлення конкретної цифри шляхом ретельної
перевірки всіх обставин цієї трагедії, на нашу думку, виправ-
даним є сьогодні поки що стверджувати про мінімальну цифру
втрат у 7 мільйонів.  

А тим часом необхідно продовжувати цілеспрямований
пошук, який додасть до цієї приблизно поки що визначеної
кількості жертв багатьох  ще й досі не врахованих. і йдеться не
тільки про тих, хто загинув від голодної смерті на українському
чорноземі, а й про ті жертви, які спричинені голодомором.

По-перше, чомусь мовчимо про ще один міграційний потік
у 1932—1933 роках  — тисячі голодних українських селян, які
намагалися через поліські болота, Збруч і Дністер дістатися до
Польщі й румунії, але були розстріляні радянськими прикор-
донниками, або не допливли до рятівного берега, де сподіва-
лися дістати так бажаного хліба. Ті ж, котрим пощастило, вже
не повернуться до уСрр до 1937 року. і їх також були тисячі.
Тобто, вони не стали тоді городянами, вони  — втрати для
уСрр через голодомор.*

На сьогодні ще важко сказати, скільки голодних утікачів з
більшовицького "раю" одержали кулю в потилицю, скільки їх
через невміння плавати втопилися під час переходу кордону,
особливо в хвилях швидкого Дністра, скільки невдовзі помруть
від застуди вже на теренах Польщі чи румунії. Дослідник го-
_________________

*  Один приклад: Осип ільків з села Вітківці кам’янець-Подільського рай-
ону теперішньої Хмельницької області "забравши всю свою сім’ю, двоє дітей,
жінку та її матір, під прикриттям нічних завірюх та морозів прямує на захід.
Днями очевидно доводилося сидіти десь у критих снігом хащах, далеко від
очей НкВД, пограничників та їхніх собак. і так, такої темної зимової та хур-
товинної ночі, коли навіть "хоронителі" кордонів "червоного раю" та їхні со-
баки не важилися вийти за теплі пороги, Осип ільків і його перемерзла та
знеможена голодом та невигодами останніх днів родина, останніми силами,
добивається до Збруча, перетинає совєтсько-польський кордон і добирається
до села Мозолівка, що на Підгаєччині, на галицькому Поділлі.

Здавалось, що тепер їхнє життя прибере якогось більше нормального виг-
ляду! Та ні! Внаслідок перестуди, виснажень, фізичних та ментальних по-
трясінь вмирає жінка Осипа ількова. Вона знайшла вічний споків на
мозолівському кладовищі. Малолітній син оглух…" (цит. за: Цяпа М. Мозо-
лівка. Спомини, роздуми, розповіді.  — Херсон, 2011.  — С. 95).
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лодомору іван чигирин наводить дані, що за 1932 рік прикор-
донники ДПу розстріляли 5.450 осіб (http://you-books.com/
book/I-Chigirin/Mif-i-pravda-o-Stalinskom-golodomore-Ob-
ukrainskoj). Скільки цих нещасних поглинули хвилі Дністра чи
Збруча  — невідомо. Як не знаємо і про  тих, хто помер від за-
студних хвороб.

По-друге,  чи враховані ті селяни, які за невиконання непо-
сильних хлібозаготівель стали жертвами судових репресій, що
були організовані  так, "чтобы твердостью, быстротою приме-
нения и надлежащей политизациею всего процесса судебного
нажима обеспечить максимальный эффект судебного вмеша-
тельства". у що це вилилося, можна дізнатися зі звітів генераль-
ного прокурора і наркома юстиції уСрр Полякова: після
введення в дію Закону від 7 серпня 1932 року станом на 25 лис-
топада 1932 вже було засуджено близько 37 тисяч селян. у тому
числі 500 особам було винесено смертний вирок: за половину
серпня розстріл застосований до 27 засуджених, за вересень  —
до 193, за жовтень  — до 121, за листопад   — 159. А за час від 26
листопада до 7 грудня до розстрілу було засуджено 137 осіб.

Подібне тривало і в 1933 році.  За січень 1933 року в Хар-
ківській області засуджено до розстрілу 117 осіб. За першу
п’ятиденку лютого в Дніпропетровській області до смертної
кари засуджено 44 особи…

чи скрізь враховували померлих від голоду в камерах попе-
реднього ув’язнення? Так, у Зінов’ївському ДОПрі у грудні 1932
року таких було 20, у січні 1933  — 117, лютому  — 163, за 13
днів березня  — 105. чи пораховані подібні втрати по всіх міс-
цях позбавлення волі, в яких каралися наші селяни, що вже
були зняті з обліку за місцем проживання.

15 грудня 1932 року з колоній уСрр на північ було відправ-
лено 10.253 в’язнів, а також 449 зі слідчих ізоляторів ДПу: Ар-
темівським ешелоном  — 1.393 і 41, Одеським  — 1840 і 52,
Харківським  — 1.910 і 152, Житомирським  — 1.500 і 143,
київським  — 2.193 і 31 і Дніпропетровським  — 1.417 і 30
(ЦДАгОу: Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр. 5487. Арк.  — 79).

у виправних колоніях уСрр на той час утримувалося 43.645 
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в’язнів, що майже втричі перевищувало їхню місткість. В окре-
них закладах ПТу цей показник був ще вищим. Так, у кремен-
чуцькій промколонії при наявності тільки 127 місць перебу-
вало 1.100 ще не засуджених (870 відсотків), Луганській   — від-
повідно 167 і 841 (560), Сумській  — 120 і 1.307 (понад 1000!).
Подібне становище спостерігалося і в будинках попереднього
ув’язнення: Бердичівський утримував 1.548 підслідчих, хоч
місць для їхнього перебування тут було лише 360, Лубенський
відповідно 1.250 і 116, уманський  — 1.379 і 200. крім цих в’яз-
нів, ще близько 36 тисяч їх утримувалося поза стінами по-
правно-трудових установ на так званих зовнішніх роботах
(там само.  — Спр. 5487. Арк.  — 103).

у Балтському ДОПрі, де утримували  тисячу ув’язнених,
продукти виділялися тільки на планову кількість  — 250 осіб
(там само.  — Спр. 5487. Арк.  — 75).

у той же час нарком юстиції і генеральний прокурор рес-
публіки В. Поляков виступав за те, аби не виконувати ухвалу
Президії ЦВк СрСр від 17 жовтня 1932 року про звільнення
частини засуджених хліборобів, оскільки, мовляв, "не тільки
масове звільнення засуджених за хлібозаготівлі та спекуляцію,
але навіть масовий перегляд таких справ з метою звільнити
низки засуджених цієї категорії, є зараз політично шкідлива
операція, що загрожує дуже шкідливими політичними наслід-
ками".  4 грудня 1932 року він писав до генерального секретаря
Цк кП (б) у Станіслава косіора: "Здійснення таких заходів
ішло б в розріз зі всіма останніми установками партії в справі
боротьби за хліб, буряк, картоплю тощо" (там само.  — Спр.
5487. Арк.  — 45).

31 березня 1933 року нарком юстиції й генеральний проку-
рор уСрр В. Поляков рапортував генеральному секретареві Цк
кП (б) у С. косіору, що за період від 27 листопада 1932 року на
північ вивезено 86.884 правопорушників з числа селян, яким
інкримінувалися злочини за "посягання на соціалістичну влас-
ність» або злісне невиконання хлібозаготівель. Скільки їх там
померло від голоду, застудних хвороб і непосильної праці? Ві-
домо, що в 1932 році вмерло з числа "куркульського заслання"
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87,7 тисячі осіб, а в 1933  — 151,6 тисячі. Яка кількість з них
українська  — ніхто ще не порахував.

Ота більшовицька твердість у здійсненні репресій за неви-
конання хлібозаготівель призводила до трагічних наслідків, що
супроводжувалися новими втратами: дружина члена управи
артілі "Восход" Волноваського району Донецької області, якого
притягнули до відповідальності за нібито розтринькування
колгоспного хліба, зарубала сокирою двох дітей і намагалася
повіситися…  

До жертв голодомору необхідно віднести й ті смерті, що
спричинилися  беозоглядністю через вилучення продуктів. Так,
на чернігівщині середняк Болоховець, що вже виконав своє за-
вдання на станом на 16 грудня 1932 року, і від якого вимагали
й далі здавати хліб, вилучивши  всі наявні для харчування ро-
дини продукти до нового врожаю (збіжжя  — 116 кілограмів,
картоплі  — 19, віки  — 4, проса  — 11, квасолі  — 3, соняшнику  —
10 і 10 головок  маку), повісився.

А селянин коломієць з Нововолодимирівки Олександрівсь-
кого району Дніпропетровської області, в якого 10 січня 1933
року намагалися забрати продукти, убив з рушниці керівника ко-
місії й активістку, а сам, забравши дружину й харчі, зник з села.

голова сільради в селі Сорочинському Бобринецького рай-
ону Шевченко й секретар партосередку Скалій, запідозривши
колгоспника Неграша в крадіжці, убивають його по дорозі в
міліцію. колгоспника Дем’яна клочка, який копав картоплю на
городі, вбили на місці. через кілька днів помирає побита ними
біднячка Дубівка, як і побиті старшим конюхом колгоспу імені
Сталіна хлопчик Андросов і дівчинка Бережицька…

колгоспника Вербицького з Новоолександрівки побили до
напівсмерті й закопали, він вибрався з ями, доліз до дому й
помер. його односельця йосипа Цапенка член сільради Поно-
маренко  прив’язав за шию до хвоста коня й гнав того, поки бі-
долаха не впав і не вмер. 

у селі Долина секретар партосередку іванченко й прикріп-
лений до молотарки Адаменко так знущалися над комсомоль-
цем Лабенком, що останній не витримав і повісився (ЦДАгОу:
Ф. 1.  — Оп. 20.  — Спр. 6390.  — Арк. 128).
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Де статистика подібних випадків? Хіба вона не спричинена
організованим голодомором?

По-третє, не треба забувати, що поверталися і з міста до села.
Наприклад, 150 тисяч не одержало паспортів у Харкові, києві,
Одесі, Сталіно, Дніпропетровську та Вінниці, тому змушені
були залишити місто. З офіційної кількості висланих понад 30
тисяч припадало на колишніх заможних селян, 40 тисяч на так
звані паразитичні елементи та 15 тисяч  — на робітників, які
не мають постійної роботи.

Ще одна хвиля поворотців: у липні 1934 року великі хар-
ківські заводи звільнили 8.230 осіб, тракторний  — 3.227, з них
936 заможних селян. Вони поверталися в село, заповнюючи
місця вимерлих від голоду. 

Мовчимо чверть століття й ще про один напрямок пошуків:
не досліджено фактично жодного масового поховання голод-
них людей біля залізничних станцій, де лежать невідомі ходаки
за хлібом, трупи яких скидали в загальні ями без належної
реєстрації. Відтак у прилеглих до того ж, скажімо,  Миргорода
селах родичі зниклих безвісти думають, що ті загубилися десь
на просторах росії в пошуках продуктів, а насправді вони ле-
жать неподалік рідних хат у сирій землі, бо влада не пустила їх
за хлібом до росії. А скільки таких поховань біля залізничних
станцій по всій україні?

А хіба розкопано ту велетенську братську могилу біля Дні-
прогесу в Запоріжжі, куди сходилися голодні з околиць у спо-
діванні на пайок будівельника, але їх, зовсім обезсилених, ніхто
не взяв на роботу, й вони померли безіменними…  

Ще одне джерело можливих втрат  — це відкликані в 1932
році з армії сини розкуркулених. ухвал президій райвиконко-
мів уСрр з того часу дуже багато збереглося в архівах. Так, 27
січня 1932 року президія Попаснянського райвиконкому ухва-
лила рішення про відкликання з лав червоної армії івана й
Сергія Лебедя з Сколеватської сільради, Данила Белька  — з Бе-
рестівської, Василя Орленка  — Василівської  як дітей куркулів
(ЦДАВОВу: Ф. 1.  — Оп. 8.  — Спр. 319.  — Арк. 33).

28 січня 1932 року президія ульянівського райвиконкому
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звернулася до Сумського райвійськкомату з вимогою про не-
гайне відкликання з лав червоної армії уродженця села грин-
цеве гриценка Петра Павловича як сина куркуля (там само.  —
Спр. 360.  — Арк. 250). 

5 лютого 1932 року президія решетилівського райвиконкому
підтримала постанову місцевої сільради про  відкликання  з
лав червоної армії  "як чуждий елемент Назаренко Андрія Пет-
ровича та Лютого Луку Антоновича" (там само.  — Арк. 133).

2 грудня 1932 року президія коропського райвиконкому
підтримала постанову карильської сільради щодо відкликання
з лав червоної армії Приходька А. А. (там само.  — Спр. 362.  —
Арк. 215 зв.).

Якщо їм пощастило перебратися до українських міст, то
вони, поповнивши лави робітників, могли врятуватися  — у
рідних селах їх чекала, як правило, доля земляків під час голо-
домору.

Недослідженою проблемою залишається канібалізм. В укра-
їнському селі він не мав тих класичних ознак, що становлять
елементи своєрідної культури, наприклад, окремих африкан-
ських племен. український канібалізм 1932—1933 років  — це,
як правило, відчай збожеволілих від голоду людей врятувати
ще живих за рахунок визначених жертв. Тобто, свого роду ка-
нібалізм в ім’я життя. Скільки було його жертв  — досі загадка. 

За такої ситуації, що склалася з викривленням офіційної
звітності, не можемо обійти увагою і свідчення тих, хто пере-
жив голодомор. Цим людям, які в 1932—1933 роках реально
дивилися смерті в очі, немає рації казати неправду, а відтак у
їхніх спогадах постає багато актуальних запитань, які не до-
сліджені ні істориками, ні демографами. Скажімо, чому в окре-
мих регіонах заборонялося записувати до актів громадян-
ського стану померлих до 1 року дітей? і чому після березня
1933 року там припинили складати акти про смертність? (33-й:
голод. Народна книга-меморіал, підготовлена Лідією кова-
ленко і Володимиром Маняком.  — к.: радянський письмен-
ник, 1991.  — С. 49, 50).

А чи обліковані смерті всіх тих дітей, яких підкидали до дит-
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будинків, але вони не дочекалися допомоги, бо двері так ніхто
і не відчинив на плач немовляти (там само.  — С. 320).

Страшно навіть нагадувати ще про один недооблік жертв го-
лодомору  — невідомих нікому заблукалих у пошуках їстівного
дітей-прохачів, яких заманювали канібали й убивали (там
само.  — С. 343). 

А були й такі прохачі з далеких сіл, які помирали прямо на
дорозі  — хто фіксував смерть невідомої людини (там само.  —
С. 535).

Природно, ніхто не ідентифікував і не порахував тієї кіль-
кості померлих на дорогах, трупи яких розтягли здичавілі со-
баки...

Неповна статистика смертей пояснюється й тим, що в ба-
гатьох випадках здорові члени родини протягом тривалого
часу не сповіщали сільську владу про вже померлих, якщо на
них, особливо дітей, одержували якийсь пайок, який самі
з’їдали (там само.  — С. 77). 

А траплялося й таке, коли вмерлого заносили в погріб і за-
кидали сміттям (там само.  — С. 84), або просто цілі родини,
як братів івана і Франка курятів з села Дениші нинішньої Жи-
томирської області, скидали в криницю, яку засипали землею
(там само.  — С. 313). 

Ніхто не порахував тих могил, що викопувалися на городах,
куди вся родина лягала, як це було у Пісківці під красногра-
дом, що на Харківщині. В цьому вимерлому селі і про тих, хто
в хатах лежав, аж до весни ніхто не знав  — аж поки люди з
краснограда не приїхали на весняні роботи. Тоді тільки, вже
невпізнаваних, почали хоронити... (там само.  — С. 507, 508).

А люди там усе вмирали і вмирали. Як свідчив сторож крас-
ноградського міського цвинтаря, "у нас тоді таке творилося!
Половина людей вимерла. А оці села, що за Берестовою (річка
в краснограді)  — чи хоч одна жива душечка в них осталася...
чумак звозить не вправляється, а ми   — ями копать. і як людям
не мерти, як наїхало: в шкірянках, ремінням навхрест опере-
зані, з наганами. З комори тягнуть, з горища змітають, з по-
греба цуплять. картопелька, бурячок, квасоля, грушки сушені  —
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все під мітлу вимели. Про хліб я уже й не балакаю. Ще сніг не
впав, а люди вже пухнуть...

Зимою ями не викопаєш, то чумак до Берестової на урвище
людей звозив. Це тих, що серед вулиці на виду впали. А тих, що
по узбіччю, по бур’янах скільки! Як земля розпарилась  — про-
дихнути нічим..." (там само.  — С. 507).* 

Постановою раднаркому уСрр було створено навіть спеці-
альну комісію по шефству над красноградським районом, яка
в грудні 1933 року кілька разів засідала щодо вироблення пла-
нів забезпеченнями господарств робочою силою, спеціалістами й
технікою. А на 10 грудня 1933 року вона навіть скликала конфе-
ренцію голів сільрад, колгоспів району, на яку було вирішено від-
рядити заступника наркома землеробства уСрр Огія (ЦДАВОВу:
Ф. 27.  — Оп.14.  — Спр.14.  — Арк.19).

Ще одне питання постає щодо жертв голодомору: чи врахо-
вано смерть засуджених за так званою статею про 5 колосків
селян, які помирали в тюрмі, а їхні тіла не видавали рідним для
поховання на батьківщині? (голодомор 1932—1933 років в
україні.  — С. 412). 

Як і тих, хто залишився навічно лежати уздовж залізничних на-
сипів. Біля станції Булацелівка, наприклад, з грудня 1932 по тра-
вень 1933 таких виявилося до десяти тисяч (там само.  — С. 571).

і чи не найголовніше: а ким пораховано, скільки конкретно за-
везено в українські міста заробітчан з росії та інших радянських
республік. Адже в перепису 1937 року, який показав зменшення
населення уСрр у порівнянні до 1926 року, вони фактично зай-
мають місця тих, кого україна втратила за цей період.

Саме ці факти  — ще раз наголошуємо  — і дають нам під-
ставу говорити про втрати україни під час голодомору 1932—
1933 років щонайменше в 7 мільйонів життів. 
_________________

* Подібні картини спостерігалися повсюдно. Переселенець у Донбас з Білго-
родщини розповідав 29 вересня 1973 року викладачу Слов’янського педінсти-
туту Василю горбачуку: "Сусіднє село Богданівка, які там сади були!  —
повністю вимерло з голоду в 33-ому. Ми з жінкою пішли в травні відвідати рід-
них. Один страх: у садах лежать мертві, як попало, малі діти, не було кому хо-
вати. Ще перших вкидали в ями, а потім падали, де смерть застала. Не було вже
кому хоронити, з родичів ніхто в живих не залишився…" (горбачук В. Трид-
цять років на Донбасі (щоденникові записи).1973  — 2004 рр.  — С. 6).
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А як бути з обліком померлих на Півночі українців, яких від-
повідно до постанови Цк ВкП (б) від 8 березня 1933 року мали
вивезти з місць позбавлення волі в уСрр у спецтабори ОДПу
в кількості 40 тисяч осіб, "независимо от физического состоя-
ния и возраста" (голодомор 1932—1933). 

куди віднести жертви тієї категорії "злочинців", яких по-
гнали на будівництво каналів, де й вони, виснажені голодом і
непосильною працею, швидко помирали? чи висланих за не-
виконання непосильних хлібозаготівель так званих куркулів,
діти яких масово почали вимирати в умовах суворої Півночі?
(33-й: голод. — С. 423). 

До організованого переселення на новобудови соціалізму?
Поклавши голови в тайзі, вони вже тепер втрати росії? Хіба
Мати  — україна має бути байдужою до такої смерті своїх
дітей?

Хіба це не втрати україни від голодомору? чи їх віднести до
неорганізованих мігрантів?

Ні! Це спричинені голодомором втрати, що мають бути від-
несені до реєстру української нації!

Але ми не можемо відсторонитися і від втрат тих українців,
які заявляли про свою національну ідентичність і за межами
уСрр  — тільки в російській Федерації за переписом 1926 року
їх нараховувалося близько 7 мільйонів. А 1937 року ця цифра
зменшилася до 3.087.022, хоч, зрозуміло, що українці продов-
жували народжуватися на всіх теренах їхнього розселення за
межами уСрр у вказаний історичний період. Де ж тоді вони
поділися?

Один з російських статистиків-урядовців курман прямо
свідчив: "ряд спеціальних обслідувань з виїздом на місця по-
казали, що на україні, в Азово-чорноморському краї, Сара-
товському і Сталінградському краях, курській і Воронезькій
областях мала місце значна кількість смертей, не записана в
книгах ЗАгСів...".

Але саме в цих регіонах росії на той час масово заявляли про
себе українці, що засвідчено Всесоюзним переписом 1926 року.
А ми й досі не маємо конкретних даних про втрати від голод-
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ної смерті українців кубані, Центрально-чорноземної області,
Поволжя (особливо Нижнього, куди на прохання тамтешнь-
ого крайкому партії Сталін у лютому 1933 року поширив забо-
рону виїзду за хлібом), казахстану.  

Скільки з них померло від голоду, а скільки під впливом його
жахіть і репресій за приналежність до українства відмовилися
в подальшому себе й своїх дітей називати українцями? 

Знаємо, що у рСФрр в 1926 році українців нараховувалося
6.948.381, а в 1937  — 3.087.022  — 2,97 % (Жиромская В. Демо-
графическая история россии в 1930- е годі. Взгляд в неизвест-
ное.  — М.: рОССПеН, 2001.  — С.80). 

українців стало більше тільки в місцях не столь отдаленніх:
у карелії стало більше в 30 разів (з 700 до 22 тисяч), у красно-
ярському краї  — в 3,5 раза (відповідно 15 тисяч і 52 тисячі), в
Новосибірській  — в 2, 5 раза (60 тисяч і 141), в челябінській
області  — більш, ніж у 5 разів (12 і 73 тисячі). В читинській з
з 7 тисяч до 38 тисяч.  А в Свердловській у 1926 році навіть не
записали в перепис, а в 1937  — 53 тисячі % (там само.  — С.85).

Порівняймо ці цифр з казахами. Їх у рСФрр в 1926 році на-
раховувалося 52 тисячі, в 1937  — 300 тисяч. у нових районах  —
Саратовській , челябінській і Новосибірській областях,  рес-
публіці німців Поволжя, Дагестані  — від 10 до 25 тисяч, а Ста-
лінградській  — 71 тисяча (там само.  — С. 86).

кількість казахів зросла і в традиційних для їхнього прожи-
вання областях: в Оренбурзькій  — з 21 тисячі до 70 тисяч, Ом-
ській  — з 24 тисяч до 50 тисяч, в Алтайському краї їх тепер
нараховувалося 29 тисяч тисяча (там само.  — С. 86).

Тому стверджувати про спричинені голодомором наші
прямі втрати від 7 до 10 мільйонів осіб  — цілком закономірно,
інша справа, що треба прагнути встановити всі їхні імена. 

Тому невиправданою й поспішною виглядає ініціатива укра-
їнських наукових інституцій Північної Америки закрити це пи-
тання, хоча має бути навпаки.
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ДОкуМеНТИ

Зведені дані міського і сільського переписів населення уСрр
1931 року (без Молдавської АСрр і спецконтингентів)

2 грудня 1931 року 
ДОНБАС

районів — 26, міськрад, безпосередньо підпорядкованих
центрові — 4.
№ Назва району к і л ь к і с т ь Населення
п/п Міських  Селищних  Сільрад

рад            рад               
1 2 3 4 5 6
1. Лиманський - 1 21 74.539
2. Лисичанський 2 1 8 69.782
3. краматорський 1 - 33 97.675
4. гришинський 1 2 32 93.201
5. констянтинівський 2 - 20          118.445
6. Артемівський 1 3 28 112.675
7.  Попаснянський - 2 18 70.662
8. кадієвський 1 7 21    186.835
9. Ворошилівський 1 3 12 92.416
10. Луганська м. р. - 3 36 180.644
11. Сорочинський (нац. рос.) - 3 10 44.000
12. Селидівський - - 15 51.976
13.  горлівський 1 10 19 221.101
14.  риковський 2 4 12 133.032
15. чистяківський - 3 13 119.988
16. краснолуцький 1 3 17 116.877
17. рівенківський - 6 24 100.568
18. Павлівський - - 21 61.892
19.  Сталінська м. р. - 8 9 443.000
20. Макиївська м. р. - 8 13 239.264
21. Амвросіївський - 2 15 61.373
22.  Сталінський
(Ст. Бишевський) - - 21 61.137

23. Волновахський - 1 22 60.471
24. Старо-каранський - - 13 37.000
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25. Сартанський
(нац. грецький) - - 5 14.928 

26. Ново-Миколаївський
(Маріюпільський) - - 10 25.186

27. Мангушський
(нац. грецький) - - 6 21.254

28. Маріюпільська Мр - - 7 153.400
29. Старо-Микольський - - 10 29.354
30. Старо-керменчицький - - 9 27.810  

ПрИМіТкА: райони та міськради Донбасу зазначено
без можливого зменшення їх кількости.

іі. ХАркіВСЬкА ОБЛАСТЬ
Центр — м. Харків, районів —77, міськрад, безпосередньо

підпорядкованих центрові, — 4.
1. Харківська м. р. 1 4 43 709.874
2. Білопільський 1 - 42 123.921
3. ульянівський - - 37 111.216
4. Миропільський - - 22 68.443
5.Сумська м. р. - - 22 107.278
6. краснопільський - - 22 92.718
7. Лебединський 1 - 22 101.521
8. Тростянецький - 1 20 68.708
9. Вел. Писарівський (нац. рос.) - - 35 76.903
10. Лохвицький 1 - 23 73.002
11. гадяцький 1 - 34 121623
12. Миргородський 1 1 43 133880
13. Охтирський 1 - 35 120245
14. Зінківський 1 - 28 97146
15. Золочівський - 1 23 69730
16. Ліпецький - - 15 48984
17. Вовчанський 1 - 43 74397
18. Вел. Бурлуцький - - 33 91160
19. Опішнянський - 1 21 79201
20. краснокутський - 1 20 76815
21. Богодухівський 1 - 35 102742
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22. Ст.-Салтівський - - 11 34948
23. Двурічанський - - 22 52403
24. Троїцький (Покровський)  - - 30 88300
25. Хорольський 1 - 43 95213
26.  Вел. Багачанський - - 33 78.310
27. Диканський - - 32 112.284
28. чутівський - - 23 61.377
29. Ново-Водолазький - - 22 60.514
30. Зміївський - 1 27 75.419
31. чугуївський (нац. рос.) 1 - 19 68.548
32. Печенізький - - 14 49.125
33. Оболонський - - 22 42.055
34. Семенівський (кр. окр.) - - 20 45.906
35. решетилівський - - 28 81.750
36. Полтавська м. р. - - 29 196.076
37. карлівський - - 27 81.925
38. красноградський 1 - 39 122.986
39. Олексіївський (нац. рос.) - - 25 87.758
40. Балакліївський - - 48 141.629
41. куп’янський 1 1 48 139.769
42. ізюмський 1 - 36 111.017
43. Барвінківський - - 14 44.816
44. Петрівський - - 30 76.615
43. Близнюківський - - 24 60.731
44. Лозовський 1 1 25 67.690
45. Сахнівщанський - - 43 89.418
46. градизький - - 31 99.656
47. глобинський - - 41 101.714
48. кременчуцька м. р. - 1 30 160.751
49. Онопріївський - - 16 53.409
50.  Бригадирівський - - 27 67.062
51. Ново- Санжарський - - 24 84.223
52. Нехворощанський - - 17 58.274
55. кобиляцький 1 - 19 67.674
56. кишеньківський - - 20 59.575
57.  Ново-георгіївський - 1 39 105.369
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58. Валківський - 1 42 124.366
59. Білолуцький - - 31 66.200
60. Ново-Псковський - - 34 93.965
61. Марківський - - 20 47.802
62. Сватівський - - 21 69.219
63. Старобільський 1 - 24 55.514
64. Біловодський - - 24 63.027
65. Миловський - - 14 37.100
66. Ново-Айдарський - - 20 49.994
67. Верхнє-Теплицький - - 29 60.493
68. Путівельський (нац. рос.) - 1 36 72.401
69. Буринський - - 21 63.364
70. Велико-Бубнівський

(Талалаївський) - - 25 67.351
71. роменський - - 40 120.967
72. Недригайлівський - - 35 126.446
73. Липово-Долинський - - 24 51.549
74. чорнухинський - - 34 76.381
75. Оржицький - - 28 61.714
76. Лубенський - - 55 117.762
77. Варвинський - - 31 85.479
78. Пирятинський - - 43 102.919
79. Прилуцький - - 36 109.242
80. рубіжанський - 1 28 45.844
81. Слов’янський 1 1 22 110.068

ДНіПрОПеТрОВСЬкА ОБЛАСТЬ
Центр — м. Дніпропетровськ, районів — 46, міськрад, без-

посередньо підпорядкованих центрові, — 2.
1. Царичанський - - 16 71.870
2. Магдалинівський - - 35 93.031
3. Олександрійський 1 - 26 85.477
4. Лихівський - - 19 56.646
5. Верхньодніпровський - 2 10 52.509
6. Петриківський - - 13 53.239
7. Ново-Московський - - 33 130.509
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8. Павлоградський 1 - 38 125.484
9.  П’ятихатський - 1 38 126.026
10.  Божедарівський - - 20 49.317
11. кам’янська Мр - 2 12 146.673
12. Дніпропетрівська Мр - 5 26 427.924
13. Синельниківський - - 29 76.080
14. Васильківський 

(Дніпропетр. окр.) - - 26 93.939
15. Межівський - - 36 110.976
16. Долинський - - 33 92.880*
17. криворізька Мр - 6 35 210.942
18. Софіївський 

(кривор. окр.) - - 21 46.247
19. Солонянський - - 30 68.053
20. Високопільський 

(нац. німецьк.) - - 8 15.545
21. Апостолівський - - 19 29.552
22. Сталіндорфський (нац. євр.) - - 23 29.952
23. Нікопольський 1 1 29 85.575
24. Томаківський - - 20 45.635
25. Запорізька  Мр - - 62 268.536
26. Ново-Миколаївський - - 20 36.643
27. Покровський - - 19 49.060
28. Ново-Златопільський (нац. євр.) - - 10 10.681
29. чубарівський - 1 34 112.284
30. Оріхівський - 1 21 54.058
31. Василівський - - 15 43.026
32. кам’янський (нац. рос.) - - 10 60.537
33. Велико-Лепетихський - - 20 67.511
34. Велико-Білозерський - - 22 80.784
35. Михайлівський - - 8 36.190
36. Молочанський

(нац. німецьк.) - - 26 50.440
37. Велико-Токмацький 1 - 23 80.874
38. Царекостянтинівський - - 22 78.233
39. Бердянський 1 - 25 119.262
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40. коларівський (нац. болг.) - - 30 56.846
41. Ново-Васильківський - - 24 52.712
42. Терпінянський (нац. рос.)   - - 13 39.050
43. Мелітопольський 1 - 11 78.722
44. Якимівський - - 19 38.075
45. генічеський 1 - 17 63.185
46. Нижн. Сірогозький - - 30 65.601
47. Ново-Троїцький - - 19 40.004
48. Люксембурзький

(нац. німецький) - 1 10 20.410
49. Вел. Янисольський - - 16 49.949
50. Ново-Празький - - 29 103.722

кИЇВСЬкА ОБЛАСТЬ
Центр — м. київ, районів— 99, міськрад, безпосередньо під-

порядкованих центру, — 2.
1. Олевський - 1 26 51.082
2. Словечанський - - 20 35.753
3. Овруцький - 1 37 68.823
4. Народицький - 1 22 41.508
5. Базарський - - 23 43.241
6. городницький - 1 19 30.530
7. Ємільчинський - - 41 62.733
8. Ярунський - - 28 38.717
9. Новоград-Волинський 1 - 52 92.863
10. Баранівський - 2 28 49.016
11. Мархлевський - - 33 49.424
12. Лугинський - 1 23 36.661
13. коростенський - 1 38 84.304
14.  Володарський - 1 33 56.647
15. черняхівський - 1 38 59.623
16. Житомирська Мр - - 20 112.000
17. Андрушівський - 1 31 71.031
18. Троянівський - 2 26 49.340
19. Пулинський - 1 30 36.712
20. Баранівський - - 19 34.528
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21. Малинський - 1 45 89.486
22. розважівський - - 27 43.480
23. іванківський - - 30 43.110
24. Димерський - - 28 41.296
25. Потіївський - - 27 42.018
26. радомишльський 1 - 33 67.012
27. Макарівський - - 33 58.211
28. Бородянський - - 29 45.276
29. Вище-Дубечанський - - 17 35.452
30. Велико-Димерський - - 19 58.004
31. київська Мр - 3 48 704.064
32. коростишевський - 1 30 49.358
33. Брусилівський - - 47 83.516
34. Васильківський - - 26 93.939
35. Обухівський - - 31 80.734
36. Баришпільський - - 26 72.553
37. Баришівський - - 41 85.325
38. Яготинський - - 28 88.070
39. ружинський - 2 50 103.827
40. Попільнянський - 1 45 96.765
41. Сквирський - 1 47 106.690
42. Фастівський - 1 36 81.592
43. ржищівський - - 36 71.217
44. Переяславський 1 - 46 106.048
45. Драбівський - - 29 88.089
46.  Білоцерківський 1 - 44 143.930
47. кагарлицький - - 24 58.092
48. Володарський - - 28 51.720
49. Таращанський - 1 29 81.634
50. Богуславський - 1 81 140.568
51. канівський - - 45 87.231
52. гельмязівський - - 22 56.063
53. Золотоніський 1 - 29 91.600
54. чорнобаївський - - 51 70.557
55. Тетіївський - - 28 57.165
56. Ставищенський - - 27 65.826
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57. корсунський - 1 43 94.274
58. черкаський 1 - 30 147.522
59. Жашківський - - 23 50.377
60. Лисянський - - 34 66.456
61. Звенигородський 1 - 26 87.200
62. ім. г. і. Петровського - - 28 127.648
63. Смілянський 1 - 33 129.252
64. чигиринський - - 34 92.672
65. Буцький - - 45 117.852
66. Тальнівський - 2 49 108.563
67. Шполянський - 1 32 99.273
68. Златопільський - 1 21 50.489
69. кам’янський - - 51 122.356
70. рокитнянський - - 38 102.480
71. Добрянський - - 15 33.350
72. ріпкінський - 1 40 75.650
73. городнянський - 1 39 72.970
74. Сновський - 1 20 41.597
75. корюківський - 1 41 93.241
76. чернігівський 1 - 60 153.511
77. Березнянський - 1 12 38.050
78. Менський - 2 38 93.241
79. Хабнянський - - 28 40.059
80. чорнобильський - 1 51 70.557
81. Олишівський - - 33 79.713
82. Борзнянський - 1 13 50.770
83. Бахмачський - 1 30 120.784
84. Остерський - 1 37 71.376
85. козелецький - 1 19 29.795
86. Носівський - - 44 111.522
87. Бобровицький - - 34 109.636
88. Мало-Дівицький - - 14 29.313
89. ічнянський - 1 22 66.565
90.  іваницький - - 12 36.497
91. Ніженський 1 - 42 143.653
92. Семенівський

(конотопський) - 1 16 57.755
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93. Новгород- Сіверський 1 - 46 94.426
94. Середино-Будський - 1 26 59.094
95. Шостенський 1 - 44 127.339
96. Понорницький - - 18 42.174
97. Дмитріївський - - 22 57.738
98. конотопський 1 - 41 152.921
99. глухівський 1 - 52 135.204
100. коропський - 1 20 48.614
101. кролевецький - 1 17 58.930 

ОДеСЬкА ОБЛАСТЬ
Центр — м. Одеса, районів — 46, міськрад, безпосередньо під-

рорядкованих центрові, — 4.
1. Ново-Архангельський - - 22 64.592
2. Хмільовський - - 23 60.691
3. Ново-Миргородський - - 15 49.379
4. Велико-Висківський  - - 22 58.118
5. Знам’янський - - 40 123.292
6. грушківський - 1 40 107.870
7. голованівський - - 28 64.335
8. Добровеличківський - - 18 43.176
9. Вільшанський (нац. болг.) - - 7 13.706
10. Ново-український - 1 36 106.016
11. Зінов’ївська Мр - - 45 192.147
12. Першомайський 1 - 32 93.648
13. криво-Озерський - - 40 110.148
14. Арбузінський - - 29 60.756
15. Бобринецький - 1 46 90.454
16. устимівський - - 18 35.844
17. Любашівський - - 31 88.260
18. Доманівський - - 20 44.757
19. Вознесенський - 1 33 92.466
20. Ново-Бузький - - 37 87.986
21. Троїцький - - 16 35.961
22. Андрієво-іванівський - - 21 32.877
23. Ново-Одеський - - 29 44.091

267



24. Ба(штанський) - - 27 63.977
25. Снігурівський - - 30 52.560
26. Вел. - Олександрівський - - 36 83.406
27. Фрунзівський - - 18 40.883
28. Цебриківський - - 26 39.321
29. Жовтневий - - 19 38.918
30. Березівський - 1 20 41.345
31. карл-Лібкнехтівський

(нац. німец.) - - 14 28.743
32. Миколаївська Мр - - 32 191.284
33. калініндорфський

(нац. єврейськ.) - - 11 12.964
34. Бериславський - 1 11 28.582
35. кахівський 1 1 25 89.170
36. гросулівський - - 20 33.991
37. роздільнянський - 2 25 45.412
38. Зельцський (нац. нім) - - 9 17.616
39. Біляївський - - 11 39.260
40. Благоївський - - 8 16.113
41. Антоново-кундицівськ. - - 15 26.368
42. Спартаківський

(нац. німецьк.) - - 9 13.675
43. Одеська міськрада - - 30 502.150
44. Анатолівський - - 21 29.552
45. Очаківський - 1 14 20.881
46. Херсонська Мр - - 22 127.544
47. Цюрупинський - - 11 43.567
48. голо-Пристанський - - 19 57.362
49. Скадівський - 2 13 32.586
50. Хорлівський - - 19 55.240

ВіННИЦЬкА ОБЛАСТЬ
Центр — м. Вінниця, районів — 69, м / р безпосередньо під-

пор. центру — 2
1. Славутський - 1 64 100.381
2. Шепетівський 1 - 28 64.211
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3. Полонський - 2 26 76.665
4. Заславський 1 - 58 100.340
5. Ляхівецький - - 30 45.221
6. Теофіпільський - - 47 83.590
7. Антонінський - - 55 103.105
8. грицівський - - 25 49.945
9. Старо-костянтинівський 1 - 45 91.427
10. Любарський - 1 50 81.761
11. ім. т. Дзержинського - 2 27 47.125
12. чуднівський - 1 39 66.640
13. Янушпільський - - 25 47.997
14. Бердичівська Мр - - 38 127.684
15. Махнівський - - 28 51.922
16. козятинський 1 - 47 89.855
17. Погребищанський - 1 40 70.382
18. Плисківський - 1 26 56.272
19. Липовецький - 1 41 102.750
20. Оратівський - - 28 50.751
21. Ляхівецький - 1 46 84.009
22. Монастирищанський - - 37 72.389
23. Христинівський - 1 25 57.185
24. уманський 1 - 39 143.983
25. Бабанський - 1 35 95.860
26. Волочиський - 1 48 79.257
27. Проскурівський 1 - 67 121.469
28. Меджибізький - 1 22 46.499
29. Лятичівський - 2 43 79.325
30. Хмільницький - 1 38 84.396
31. уланівський - 1 37 60.457
32. калинівський - - 34 79.039
33. Юринецький - - 28 45.816
34. городоцький - - 46 92.542
35. Ярмолинецький - - 24 40.694
36. Михалпільський - - 21 30.449
37. Деражнянський - 1 46 73.351
38. Літинський - 1 30 72.742
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39. Вінницька Мр - - 33 123.263
40. Вороновицький - - 24 43.145
41. чемерівецький - 2 26 50.062
42. Смотрицький - - 35 70.971
43. Солобківецький - 1 19 39.704
44. Дунаївецький - 1 25 50.517
45. Затонський - 2 35 66.798
46. Барський - 1 45 84.321
47. Жмеринський 1 - 35 78.931
48. Тиврівський - - 33 60.709
49. Немирівський - 1 43 94.050
50. Орининський - 1 25 44.677
51. камянецький 1 - 32 95.759
52. Старо-ушицький - 1 43 66.073
53. Ново-ушицький - 2 50 89.294
54. Муровано-курилівецький - - 24 38.439
55. Станіславчицький - - 15 32.459
56. копай-городський - - 37 73.770
57. Шаргородський - 1 44 91.142
58. Могилівський 1 - 45 94.989
59.   Бабчинецький - - 32 73.587
60.   Ямпільський - 1 26 69.035
61. Томашпільський - 2 38 87.073
62. Тульчинський 1 - 16 55.461
63. Браславський - 1 42 83.002
64. гайсинський 1 - 48 109.961
65. Теплицький - 2 35 79.524
66. Тростянецький - 2 24 67.106
67. Піщанський - 1 16 58.552
68. крижопільський - 1 33 81.340
69. Бершадський - 2 35 116.834
70. Джулинський - 1 24 54.511
71. Ободівський - 1 24 75.748

(ЦДАВОВу: Ф. 1. — Оп. 7. — Спр. 676. — Арк. 18 — 30, 37 —
40).
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Територія і населення уСрр станом на 1 січня 1932 року з ви-
лученням графи про кількість мешканців сільської місцевості

ТерИТОріЯ ТА НАСеЛеННЯ укрАЇНИ
Тери- кіль-           Населення (в тис.)

НАЗВА ОБЛАСТей  торія  кість    рад          Всього В т. ч.
в тис. Всього   В т. ч. міського

сільських
1. київська 72704,4 2620 2571 6347,8 1090,0
2.  чернігівська           42468,5   1111      1085 2909,3 327,9
3. Вінницька 47049,6   2306 2306 2251 492,6
4. Харківська 74151,5  1904      1864 6412,4 1376,5
5. Дніпропетровська  71669,4* 1159     1128 4032,2 915,3   
6. Одеська 68324,6   1174 1155 3469,1 831,7
7. Донецька 51859,3   888 797    4174,0 2016,4
8. АМСрр 8429,2 228 223     609,5          77,3
Всього по україні       436656,5  11390   11074  32680,7       7127,7
*  крім того, плавень  1480,0.

Довідник з основних статистично-економічних показників
господарства районів київської области уСрр. Харків: Видання
управління справами рНк уСрр, 1933. — С. 8.

Витяг з плану споживчої кооперації уСрр щодо забезпе-
чення населення сірниками й сіллю на іV квартал 1932 року

1 жовтня 1932 року
ПЛЯН ПОСТАчАННЯ СірНИкіВ ТА СОЛИ 

ОБЛСПОЖИВСПіЛОк В іV кВАрТАЛі 1932 р. 
ПО БАк. — ХАрч. уПрАВЛ. ВукС-а

НАЗВА ПрИЗНА- НАСеЛеННЯ
ОБЛСПОЖИВ- чеННЯ в  ТИСЯчАХ
СПіЛОк

Місто 1.110
ХАркіВСЬкА Село 6.224

разом 7.334
…………………………………………………..

Місто 991
кИЇВСЬкА Село 6.829

разом 7.820
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ДНіПрОПеТ- Місто 1.166
ріВСЬкА Село 3.077

разом 4.243
………………………………………………………..

Місто 627
ОДеСЬкА Село 2.802

разом 3.429
………………………………………………

Місто 273
ВіННИЦЬкА Село 4.785

разом 5.058
…………………………………………………

Місто 71
уМчекО Село 508
(Молд. АСрр) разом 579
……………………………………………….

Місто 2.997
ДОНБАС Село 449

разом 3.446
……………………………………………..

Місто 7.235
рАЗОМ Село 24.674

разом 31.909

Оригінал. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5458. — Арк. 48.

Постанова Цк ВкП (б) і раднаркому СрСр "Про хлібозаго-
тівлі на україні, Північному кавказі і в Західній області"

14 грудня 1932 року
О ХЛеБОЗАгОТОВкАХ НА укрАИНе, 

СеВерНОМ кАВкАЗе И В ЗАПАДНОй ОБЛАСТИ
Постановление Цк ВкП (б) и СНк СССр от 14 декабря 1932 года

Заслушав доклады секретаря обкома Западной области т. ру-
мянцева, секретаря Цк кП (б) у т. косиора, секретаря Дне-
пропетровского обкома т. Строганова, секретаря Северокав-
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казского крайкома т. Шеболдаева, Цк ВкП (б) и СНк СССр
постановляют:

1. Обязать Цк кП (б) у и Совнарком уССр, под личную от-
ветственность тт. косиора и чубаря, закончить полностью
план заготовок зерновых и подсолнуха до конца января 1933
года.

2. Обязать Северокавказский крайком и крайисполком, под
личную ответственность тт. Шеболдаева и Ларина, закончить
полностью план заготовок зерновых к 10—15 января 1933 года,
а подсолнуха к концу января.

3. Обязать обком и облисполком Западной области, под лич-
ную ответственность  тт. румянцева и Шелехеса, закончить
полностью план заготовок зерновых к 1 января 1933 г. и план
заготовок льна к 1 февраля 1933 года.

4. Ввиду того, что в результате крайне слабой работы и от-
сутствия революционной бдительности ряда местных партор-
ганизаций украины и Северного кавказа в значительной части
их районов контрреволюционные элементы — кулаки, бывшие
офицеры, петлюровцы, сторонники кубанской рады и пр.
сумели проникнуть в колхозы в качестве председателей или
влиятельных членов правления, счетоводов, кладовщиков,
бригадиров у молотилки и т. д., сумели проникнуть в сельсо-
веты, земорганы, кооперацию и пытаются направить работу
этих организаций против интересов пролетарского госу-
дарства и политики партии, пытаются организовать контрре-
волюционное движение, саботаж хлебозаготовок, саботаж
сева, — Цк ВкП (б) и СНк СССр обязывают Цк кП (б) у, Сев-
кавкрайком, СНк украины и крайисполком Севкавкрая ре-
шительно искоренить эти контрреволюционные элементы
путем арестов, заключения в концлагерь на длительный срок,
не останавливаясь перед применением высшей меры наказа-
ния к наиболее злостным из них.

5. Цк и СНк указывают партийным исоветским организа-
циям Советского Союза, что злейшими врагами партии и ра-
бочего класса и колхозного крестьянства являются саботаж-
ники хлебозаготовок с партбилетами в кармане, организующие
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обман государства, организующие двурушничество и провал
заданий партии и правительства в угоду кулакам и прочим ан-
тисоветским элементам. По отношению к этим перерожденцам
и врагам советской власти и колхозов, все еще имеющим в кар-
мане партбилет, Цк и СНк обязывают применять суровые ре-
прессии, осуждение на 5 — 10 лет заключения в концлагерь, а
при известных условиях — расстрел.

6. Цк и СНк отмечают, что вместо правильного больше-
вистского проведения национальной политики в ряде районов
украины украинизация проводилась механически, без учета
конкретных особенностей каждого района, без тщательного
подбора большевистских украинских кадров, что облегчило
буржуазно-националистическим элементам, петлюровцам и
пр. создание своих легальных прикрытий, своих контррево-
люционных ячеек и организаций.

В особенности Цк и СНк указывают Северокавказскому
крайкому и крайисполкому, что легкомысленная, не вытекаю-
щая из культурных интересов населения, не большевистская
"украинизация" почти половины районов Севкавказа при пол-
ном отсутствии контроля за украинизацией школы и печати
со стороны краевых органов дала легальную форму врагам со-
ветской власти со стороны кулаков, офицерства, реэмигран-
тов-казаков, участников кубанской рады и т. д.

В целях разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких
элементов и их партийных и беспартийных прислужников Цк
и СНк Советского Союза постановляют:

а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССр из
станицы Полтавской (Северный кавказ), как наиболее контр-
революционной, всех жителей за исключением действительно
преданных соввласти и не замешанных в саботаже хлебозаго-
товок колхозников и единоличников и заселить эту станицу
добросовестными колхозниками-красноармейцами, работаю-
щими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других
краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, ин-
вентарь и скот выселяемых. Ответственность за проведение
этого решение (пункт "а2) возложить на тт. Ягода, гамарника
(с заменой т. Барулиным), Шеболдаева и евдокимова.
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б) Арестованных изменников партии на украине, как орга-
низаторо саботажа хлебозаготовок, бывших секретарей рай-
онов, предисполкомов, зав. райзу, предкрайколхозсоюзов, а
именно: Ореховский район — головина, Пригоду, Паламар-
чука, Ордельяна, Луценко; Балаклейский район — Хорешко, ус,
Фишмана; Носовский район — Яременко; кобелякский район —
Ляшенко; Большетокмакский район — Ленского, косяченко,
Дворника, Зыкова, Долгова предать суду, дав им от 5 до 10 лет
заключения в концентрационных лагерях.

в) Всех исключенных за саботаж хлебозаготовок и сева "ком-
мунистов" выселять в северные районы наравне с кулаками.

г) Предложить Цк кП (б) у и СНк украины обратить серьез-
ное внимание на правильное проведение ее (украинизации. —
В. С.), изгнать петлюровские и другие буржуазно-национали-
стические элементы из партийных и советских организаций,
тщательно подбирать и воспитывать украинские большевист-
ские кадры, обеспечить систематическое партийное руковод-
ство и контроль за проведением украинизации.

д) Немедленно перевести на Северном кавказе делопроиз-
водство советских и кооперативных органов "украинизиро-
ванных" районов, а также все издающиеся газеты и журналы с
украинского языка на русский язык, как более понятный для
кубанцев, а также подготовить и к осени перевести препода-
вание в школах на русский язык. Цк и СНк обязывают край-
ком и крайисполком срочно проверить и улучшить состав
работников школ в "украинизированных" районах".

е) В отмену старого решения разрешить завоз товаров для
украинской деревни и предоставить право тт. косиору и чу-
барю право приостановить снабжение товарами особо от-
стающих районов впредь до окончания ими хлебозаготови-
тельного плана.

Председатель СНк Союза ССр   В. Молотов (Скрябин)
Секретарь Цк ВкП (б) И. Сталин

№ 114751

копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5243. — Арк. 236—238.
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Постанова Цк ВкП (б) і раднаркому СрСр про припинення
українізації поза межами уСрр

15 грудня 1932 року
Харьков,  Цк кП (б) у
Нац. Цк, крайкомам и обкомам, председателям СНк, край и

Облисполкомов
Сообщается постановление Цк ВкП (б) и СНк СССр

от 15 декабря 1932 года:
"Цк ВкП (б) и СНк СССр решительно осуждают выступле-

ния и предложения, исходящие от отдельных украинских то-
варищей (об) обязательной украинизации целого ряда районов
СССр (например, в ДВк, казакстане, Средней Азии, ЦчО и т. д.).

Подобные выступления могут только играть на руку тем бур-
жуазно-националистическим элементам, которые, будучи из-
гнанным из украины как вредные элементы, поникают во вновь
украинизированные районы и ведут там разлагающую работу.

Поручить крайкому и крайисполкому ДВк, обкому и облис-
полкому ЦчО, казакстанскому крайкому и СНк немедленно
приостановить дальнейшую украинизацию в районах, переве-
сти все украинизированные газеты, печать и издания на рус-
ский язык и к осени 1933 года подготовить переход школ и
преподавания на русский язык.

Секретарь Цк ВкП (б)             СТАЛИН
Председатель СНк СССр    МОЛОТОВ

копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5282. — Арк. 4.

Постанова Цк ВкП (б) і раднаркому СрСр про заборону ви-
їзду голодуючих селян кубані й україни до росії та Білорусі

22 січня 1933 року
ДИрекТИВА Цк ВкП (б) и СНк СССр

о предотвращении массового выезда голодающих крестьян
22 января 1933 г.
№ 65 / ш ростов-Дон, Харьков, Воронеж, Смоленск,

Минск, Сталинград, Самара
До Цк ВкП и Совнаркома дошли сведения, что на кубани и

украине начался массовый выезд крестьян "за хлебом" в ЦчО,
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на Волгу, Московскую обл., Западную обл., Белоруссию. Цк ВкП
и Совнарком не сомневаются, что этот выезд крестьян, как и
выезд из украины в прошлом году, организован врагами Совет-
ской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации "через
крестьян" в северных районах СССр против колхозов и вообще
против Советской власти. В прошлом году партийные, советские
и чекистские органы украины прозевали эту контрреволюцион-
ную затею врагов Советской власти. В этом году не может быть
допущено повторение прошлогодней ошибки.

Первое. Цк ВкП и Совнарком предписывают крайкому, кра-
йисполкому и ПП ОгПу Северного кавказа не допустить мас-
совый выез крестьян из Северного кавказа в другие края и
въезд в пределы края из украины.

Второе. Цк ВкП и Совнарком предписывают Цк кП (б) у,
укрсовнаркому, Балицкому и реденсу не допускать массовый
выезд крестьян из украины в другие края и въезд в украину из
Северного кавказа.

Третье. Цк ВкП и Совнарком предписывают ПП ОгПу Мос-
ковской обл., ЦчО, Западной обл., Белоруссии, Нижней и
Средней Волги арестовывать пробравшихся на север "крес-
тьян" украины и Северного кавказа и после того, как будут
отобраны контрреволюционные элементы, водворять осталь-
ных в места их жительства.

четвертое. Цк ВкП и Совнарком предписывают ТО гПу
Прохорову дать соответствующее распоряжение по системе
ТО гПу.

Предсовнаркома СССр В. М. Молотов
Секретарь Цк ВкП (б) И. Сталин.

Трагедия советской деревни. коллективизация и раскулачива-
ние. 1927—1939. — М., 2001. — Т.3. 1930 — 1933. — С. 634, 635.

Доповідна начальника управління народногосподарського
обліку Держплану уСрр Асаткіна про попередні результати пе-
репису населення 

15 січня 1937 року
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Цк кП (б) у
т. кОСИОру С. В.
т. ПОСТЫШеВу П. П.
т. ПОПОВу Н. Н.

СНк уССр т. ЛЮБчеНкО П. П.
О предварительных итогах переписи населения.

1. По предварительным подсчетам общая численность насе-
ления уССр на 6 января 1937 г. (без кадров рккА и НкВД)
равна 28, 2 млн. людей.

Эта цифра слагается из следующих данных:
Предварительные итоги (по телефонным сводкам Обл.

уНХу) — 27,992,0 тыс. ч.
Выявлено при контрольных обходов с 7 по 11 января (по

предварительным сообщениям Обл. уНХу) — 35,0 тыс. ч.
учтено пассажиров в поездах                        —  41,0  "-"  "-"
Переписано гражданского населения учреж-
дения НкОбороны (предварительно)         —  40,0  "-"  "-"
контингенты НкВД и гражданское населе-
ние, переписанное учреждениями НкВД  — 110,0 тыс. ч.   

ВСегО 28,218,0 тыс. ч.  Арк. 14
Эти данные весьма близки к действительности и вряд ли

можно ожидать, что при окончательном подсчете указанные
итоги подвергнутся сколько нибудь значительным измене-
ниям.

2. По сравнению с итогами переписи населения уССр в 1926
году, итоги переписи 1937 года несколько меньше, но это со-
всем не значит, что за межпереписные годы не было прироста
населения.

Всего по переписи 1926 года по уССр было учтено 29, 044,5
тыс. чел. если исключить 119,0 тыс. военных, учтенных при пе-
реписи 1926 года по всей украине, то скажется, что население
уССр на 17 / Хіі-1926 года было равно 28.925,4, т. е. больше на
707,4 тыс. чел., чем при переписи 1937 года.

3. чтобы иметь представление о том, сколько должно было
быть переписано населения, следует прибавить к итогам 1926
года цифры естественного прироста населения за 10 межпере-
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писных лет и прибавить или вычесть сальдо между числом
всех выехавших из уССр и всех приехавших в уССр за эти де-
сять лет.

Состояние и итоги естественного движения
населения уССр за десять лет.

годы Всего Всего естественный
родилось умерло прирост

1927 1184,4 522,6 661,8
1928 1139,3 495,7 643,6
1929 1080,0 538,7 542,3
1930 1023,0 538,1 484,9
1931 975,3 514,7 460,6
1932 782,0 668,2 113,8
1933 470,7 1850,3 -1379,4
1934 571,6 483,4 88,2
1935 759,1 341,9 417,2
1936 900,0 350 550
(предварит. данные)______________________________

8886, 4 6303,6 2.582,8
Следовательно, если предположить, что в течение этих 10 лет

количество выехавших за пределы уССр равно числу при-
ехавших на территорию уССр, то общая численность населе-
ния уССр на 6 января 1937 года должна была быть равна
28.925.400 плюс 2.582.800, т. е. 31.508.2 тыс. чел., т. е. больше,
чем оказалось в действительности при переписи на 3,3 млн. че-
ловек.

4. Почему же предварительные итоги 1937 г. оказались
меньше итогов 1926 года?

Объяснение этому явлению следует искать в миграции на-
селения, т. е. в возросшем за время первой и второй пятилеток
передвижении населения из деревни в город, в промышлен-
ность; в возросшем передвижении населения за пределы уССр.

Однако учет механического движения населения поставлен
в уССр, как и во всем СССр, совершенно неудовлетворительно,
поэтому опереться на цифры этого учета нет никакой возмож-
ности.
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Механическое движение населения учитывается, как из-
вестно, путем прописки личных документов приезжающих и
отъезжающих (паспорта). Хорошо известно, что этой формой
учета охватывается даже не все городское население. Передви-
жение же сельского населения, как правило, не учитывется
вовсе.

Между тем, миграционное сальдо между уССр и другими
соэными республиками, по исчислениям ЦуНХу госплана
СССр в течение этих десяти лет было все время отрицатель-
ное для уССр и выражалось в среднем за год не менее 50-60
тыс., а следовательно, за десять лет много больше полмиллиона.
кроме этого, нельзя забывать о некоторых специальных видах
миграции населения за пределы уССр. 

Приводим примерные расчеты:
а) были выселены за предели уССр  из 285 тыс. кулацких хо-

зяйств примерно 1,0 млн. душ;
б) переехали в плановом порядке отдельные группы нац-

меншинств (поляки, немцы, евреи) около 200 тыс. душ;
в) ежегодное число выехавших за пределы уССр превышает

число приехавших в уССр на 50—60 тысяч человек, таким об-
разом,  за межпереписные годы (1926—1937) выехало около 600
тысяч человек;

г) население возрастов рождения 1912—13—14—15 г. г., на-
ходящееся  в  настоящее время в рккА (исчислено) по воз-
растным группам 1926 г. — 600 тыс. чел.

ИТОгО — 2400 тыс. чел.
Однако следует иметь в виду, что в 1932, 1933 г. г. выезд за

пределы уССр был несравненно выше, чем в какие либо другие
годы и в частности в 1926—1930 г. г. и поэтому расхождение
между исчисленными данными и переписанным населением
на 0,9 млн. чел. должно быть в основном об’яснено усиленным
выездом в 1932—1933 г. г. населения уССр за пределы украины.

5. Предварительные итоги переписи 1937 г. по отдельным
областям уССр показывают, что за 10 межпереписных лет про-
изошли весьма значительные изменения.  Арк. 18.

Всего населения по переписи:

280



Области 1926 г. 1937 г. 1937 г.
в %  к 1926 г.
киевская………… 5800,9 4997,9 86,0
черниговская…… 2784,3 2500,0 90,0
Винницкая……… 4358,5 3882,4 89,0
Харьковская……. 5722,6 4969,8 87,0
Днепропетровская… 3483,7 3671,2 105,2
Одесская………… 3244,6 2876,6 88,5
Донецкая………… 2963,7 4528,3 152,5
Молд. АССр…….. 567,6 565,6 100,0
кроме того, итоги переписи 
гражданского населения 
спецпереписей (НкВД, 
НкОбороны), пассажиры 
поездов — 226,0 —

уССр 28.925,9   28213,8 97,4
Больше всего уменьшилось население в киевской, Винниц-

кой, Харьковской и Одесской областях.
Весьма значителен прирост населения по Донецкой области

(на 1,5 млн. чел.), причем если исключить из областной сводки
данные по Старобельскому округу, то прирост по промыш-
ленной части Донецкой области будет еще больше.  

Значительный прирост дает Днепропетровская область (ис-
ключительно за счет промышленных центров).

6. По отдельным районам уССр численность населения за
годы  1926 — 1937 изменилась следующим образом:

число районов если взять население 1926 г. В %% к
за 100, то в этих районах по итогу.
переписи 1937 г. будет:    

43 120 % и свыше 3,2
11 от 110 до 120 2,1
32 "-" 100 "-" 110 6,1
83 "-" 90 "-" 100 15,8
136 "-" 80 "-"  90 25,9
127 "-" 70  "-" 80 24,2
93 ниже 70 % 17,7
525 100 %
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Из всех 525 районов уССр лишь в 85 районах учтенное на-
селение превышает итоги переписи 1926 года, а в 93-х районах
население по переписи 1937 года меньше на 30 и более про-
центов, чем при переписи 1926 года (список этих районов при-
лагается).

7. Наряду с ростом населения Донецкой области отмечается
весьма значительный рост населения всех промышленных
центров и крупных городов уССр. Арк. 20.

Название городов с Всего населения %
с населением свыше по данным переписей
100 тысяч 1926 1937
киев 503,7 747,5 148,3
Харьков 417,8 742,3 177,6
Одесса 396,9 534,2 134,6
Днепропетровск 232,9 447,3 191,9
Сталино 105,9 239,4 225,7
Запорожье 56,7 229,7 404,0
Мариуполь 63,9 188,6 294,3
Ворошиловград 71,8 165,7 230,8
Днепродзержинск 34,2 154,7 450,3
Макеевка 51,5 158,9 308,6
Николаев 104,9 134,7 128,4
Полтава 92,0 104,0 113,1
Всего населения по 12 круп-
нейшим городам уССр        2132,2 3847,0 180,4
Выходит, что только по 12 крупнейшим городам уССр на-

селение увеличилось на 1,7 млн. людей, т. е. на 82 %, причем на-
селение отдельных городов уССр, за очень редкими
исключениями, также значительно выросло.

8. Таким образом — первые предварительные итоги пере-
писи показывают:  Арк. 21.

а) что итоги переписи 1937 года меньше итогов переписи
1926 года;

б) уменьшение итогов и уменьшение населения ко времени
переписи произошло исключительно за счет  повышения миг-
рации населения уССр за пределы уССр;
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в) что внутри уССр произошли также весьма значительные
передвижки населения из села в город  и в промышленные
центры, что целиком подтверждается громадным увеличением
населения Донецкой области и всех крупных городов и про-
мышленных центров уССр.

9. качество материалов переписи населения уССр несо-
мненно хорошее. Материалы и итоги переписи вполне досто-
верны, что подтверждается данными контрольных обходов,
сверкой итогов переписи с книгами сельсоветского учета и спе-
циальной проверкой, проведенной работниками ЦуНХу гос-
плана СССр.

Предварительные итоги переписи несомненно достоверны.
АСАТкИН

5 экз.
15.і — 1937 г.
н. м.

Оригінал. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 14 — 22.
На документі є штамп Особливого сектору Цк кП (б) у з

поміткою: "Вх. № 05115 / т.  4 / іі 1937 р.".

Супровідний лист начальника спецсектора управління на-
родно-господарського обліку уСрр  Торчинського до матеріа-
лів перепису населення

16 січня 1937 року

у. С. С. р.
уПрАВЛеНИе НАрОДНО-ХОЗЯйСТВеННОгО учеТА уССр

Индекс 0-15 16 января 1937 г.
В Цк кП (Б) у
т. кАгАНу
т. ПАШкОВСкОМу

По поручению т. АСАТкИНА  А. Н. при этом направляется
в дополнение его докладной записки от 15 / і—37 г. № 015 два
экземпляра  (для т. т. кОСИОрА С. В. и ПОСТЫШеВА П. П.)
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цифровых данных о предварительных итогах переписи насе-
ления по уССр.

Приложение: упомянутое.
НАч. СПеЦСекТОрА

уНХу уССр (ТОрчИНСкИй)
3 экз.
16 / і — 37 г.
з. м. 

Вінницька область 
НАЗВА Округ Населення Облік НкФ
ТА рАйОНіВ Дані переписів 1 / Vі — 1936 р.

1926      1937     1937 р. 
у % до 1926 р.

1. Бердичівська міськрада   104,2     101,0      96,5 48,0
2. Вінницька міськрада        113,1     139,1     123,0 59,2
3. Барський 70,0       67,6        96,6 58,6
4. Бершадський 71,0       61,4        86,6 52,5
5. Брацлавський 40,4       27,5        68,2 27,3
6. Вовковинецький 31,5       27,5        87,0 28,2
7. Вороновицький 40,7       34,5        84,9 35,5
8. гайсинський 89,0       69,5        78,1 59,3
9. Дашівський 51,2       36,7        71,6 37,8
10. Деражнянський 37,4       36,2        96,8 30,5
11. Джулинський 51,0       39,6        77,8 39,6
12. ім. т. Дзержинського      44,0       39,3        89,4 37,8
13. Жмеринський 78,4       74,1        94,5 49,9
14. Затонський 64,7       64,7        100,1 65,6
15. ільїнецький 37,4 27,2        72,6 28,5
16. калинівський 72,8 64,4        88,5 60.8
17. козятинський 80,4 70,2        87,2 51,8
18. крижопольський 76,2 69,0        90,4 68,5
19. Летичівський 42,8 37,4        87,3 37,9
20. Липовецький 56,3 43,5        77,1 42,7
21. Літинський 67,6 53,8        79,5 52,8
22. Любарський 59,8 46,4        77,5 45,1
23. комсомольський 43,7 36,4        83,3 35,0
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24. Меджибізький 41,7 32,7 78,2 30,5
25. Немирівський 57,0 46,7 82,0 40,9
26. Ободівський 34,6 27,8 80,2 29,3
27. Ольгопольський 38,5 34,3 89,2 33,9
28. Остропольський 37,2 33,2 89,3 33,7
29. Піщанський 55,4 47,8 86,3 48,2
30. Ситковецький 33,0 24,0 72,4 25,1
31. Станіславчицький 30,4 25,0 82,4 26,5
32. Старо-костянтинівський 60,1 61,5 102,2 43,7
33. Старо-Синявський 36,2 33,5 92,7 33,0
34. Теплицький 72,9 52,0 71,3 52,9
35. Тиврівський 56,7 48,9 86,2 46,8
36. Томашпільський 67,5 51,5 76,3 59,7
37. Тростянецький 52,6 39,4 74,8 39,2
38. Тульчинський 79,6 66,3 83,3 54,2
39. Турбівський 35,5 33,4 94,0 31,9
40. уланівський 55,6 45,0 80,9 44,9
41. Хмільницький 72,1 70,9 98,4 60,6
42. чечільницький 36,9 33,2 90,0 33,8
43. чуднівський 55,6 47,3 85,1 43,6
44. Шаргородський 84,6 72,0 85,1 70,0
45. Шпиківський 36,5 33,4 91,4 32,8
46. Янушпільський 42,7 30,4 71,2 30,6

кам’янець - Подільський  округ
47. кам.-Подільська М / р 113,8 108,3 95,1 79,9
48. Дунаївецький 47,9 44,3 92,7 38,4
49. Миньковецький 34,4 32,2 93,5 33,4
50. Новоушицький 49,3 43,2 87,5 44,0
51. Орининський 42,9 38,6 89,8 41,1
52. Смотрицький 62,6 57,5 91,7 59,0
53. Солобковецький 36,5 37,1 101,7 36,5
54. Старо-ушицький 35,3 33,2 93,8 34,1
55. чемеровецький 47,4 44,2 93,3 46,6

Могилів-Подільський округ
56. Могилів-Подільська М/р 72,0 64,1 89,0 43,3
57. копайгородський 43,1 35,9 83,2 36,2

285



58. Мур-куриловецький 53,3 42,4 79,6 43,5
59. чернівецький 67,9 63,9 93,9 64,1
60. Ямпольський 64,3 64,5 100,3 64,3
61. Яришівський 32,2 26,2 81,2 26,8

Проскурівський округ
62. Проскурівська міськрада 82,7 78,9 95,3 48,0
63. Базалійський 38,3 34,3 89,6 36,9
64. Волочиський 64,0 53.8 84,1 56,5
65. городоцький 83,6 74,2 88,7 78,8
66. красилівський 51,0 49,8 97,6 49,8
67. Михалпольський 28,2 25,8 91,2 26,5
68. Сатанівський 42,4 33,5 79,1 34,5
69. чорноострівський 47,0 41,1 87,3 41,5
70. Ярмолинецький 41,8 37,4 89,5 38,3

Шепетівський округ
71. Шепетівська міськрада 56,7 56,6 99,8 34,6
72. Антонінський 44,7 43,3 96,7 43,2
73. Берездівський 34,3 31,7 92,1 33,4
74. грицівський 44,0 41,0 92,9 40,9
75. Заславський 48,3 48,8 100.9 38,1
76. Ляховецький 43,5 39,0 89,7 39,4
77. Плужнянський 42,3 36,0 84,8 41,1
78. Полонський 62,2 54,4 87,3 32,1
79. Славутський 61,3 64,5 105,4 49,1
80. Теофіпольський 42,9 37,9 88,2 42,0

Всього по області 

Дніпропетровська область
1. Дніпропетровська М/р 344,1 536,4 155,8 104,9
2. Запорізька 115,5 311,7 270,5 70,2
3. Дніпродзержинська 87,5 196,5 225,3 65,8
4. криворізька 100,8 222,1 222,0 45,3
5. Нікопольська 75,0 109,5 147,3 62,1
6. Андріївський 41,3 26,1 63,6 26,6
7. косіоровський 46,5 41,6 89,2 39,9
8. Бердянський  М/р 89,6 95,9 106,7 49,0
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9. Божедарівський 33,2 33,5 100,0 33,1
10. Василівський 41,5 38,1 92,7 36,2
11. Васильківський 65,6 57,8 87,7 50,7
12. Вел. Білозерський 34,4 22,9 64,8 20,4
13. Вел. Лепетихський 51,6 31,5 60,8 30,0
14. Вел. Токмацький 35,7 35,6 100,0 23,5
15. Веселівський 34,9 24,7 70,6 24,1
16. Верхньодніпровський 75,9 53,3 70,7 47,8
17. Високопольський 15,6 17,4 113,4 16,3
18. генічеський 44,5 46,4 104,6 31,0
19. гуляйпольський 39,5 38,1 97,5 36,4
20. Долинський 52,4 38,1 73,2 32,1
21. іванівський 33,9 21,6 63,7 21,1
22. казанківський 38,1 27,6 71,3 27,2
23. кам.- Дніпровський 48,8 38,3 79,2 37,1
24. коларівський 46,1 34,6 82,7 34,4
25. котовський 47,4 30,2 63,9 30,2
26. куйбишовський 40,2 29,5 72,6 29,1
27. Люксембурзький 19,1 23,3 121,1 21,3
28. Магдалинівський 32,9 31,6 96,9 30,9
29. Межівський 63,7 46,3 73,0 45,5
30. Мелітопольський 93,1 102,1 109,7 54,1
31. Михайлівський 35,4 27,8 76,8 25,5
32. Молочанський 29,9 38,7 131,1 32,2
33. Нижнє-Сірогозький 45,3 26,8 57,9 26,4
34. Ново-Василівський 26,6 20,5 77,0 21,2
35. Новогородковський 48,6 22,8 45,9 20,8
36. Ново-Златопольський 11,0 15,1 136,4 15,0
37. Ново-Миколаївський 29,9 28,7 96,6 31,9
38. Ново-Московський 78,9 77,5 98,8 58,9
39. Ново-Празький 47,8 32,8 68,1 30,1
40. Ново-Троїцький 35,9 28,6 80,0 27,3
41. Олександрівський 94,4 63,5 67,0 45,7
42. Оріхівський 64,7 53,1 82,8 44,9
43. Павлоградський 94,9 72,9 76,6 47,2
44. Перещепинський 44,9 30,3 68,3 28,8
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45. Петровський 52,8 32,9 61,6 31,1
46. Петропавловський 57,4 37,4 64,9 36,6
47. Покровський 39,2 31,6 79,5 30,5
48. Приазовський 33,6 23,7 69,7 22,7
49. П’ятихатський 70,9 67,7 95,7 47,3
50. ротфронтівський 20,5 21,7 105,0 19,9
51. Сивашський 24,0 15,1 65,2 13,9
52. Хатаєвича 66,8 70,9 106,1 47,9
53. Солонянський 53,9 53,5 100,0 54,6
54. Софіївський 45,5 37,3 82,3 37,9
55. Сталіндорфський 21,5 30,5 142,9 29,9
56. Томаківський 42,1 38,2 90,5 38,9
57. Царичанський 65,2 43,0 64,6 42,7
58. червоноармійський 41,6 77,6 187,8 45,1
59. чернигівський 31,9 19,9 61,3 19,2
60. чубарівський 61,5 62,4 101,7 54,2
61. Широківський 37,7 40,4 108,2 32,1
62. Юр’євський 34,5 22,5 64,7 20,8
63. Якимівський 45,5 34,5 75,6 32,7
64. Петроківський 62,3 38,8 61,3 38,7

Всього по області

Донецька область
1. Артемівська  М. р 93,4        133,2 142,6 49,5
2. Ворошилівська 64,5 143,8 222,9 36,1
3. горлівська 80,3 191,4 238,3 25,2
4. Орджонікідзе 83,9 181,1 215,9 26,2
5. кадіївська 109,1 202,1 185,0 37,7
6. констянтинівська М. р. 70,4 154,3 219,0 41,0
7. краматорська 56,8 122,3 216,1 24,9
8. краснолуцька 54,1 115,4 213,4 33,9
9. Ворошиловградська 146,6 258,9 176,6 51,1
10. Макіївська 120,3 304,3 252,9 46,9
11. Маріупольська 108,9 229 211,0 47,3
12. Сталінська 236,3 497,9 210,7 56,6
13. чистяківська 39,1 89,5 228,3 21,1
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14. Амвросіївський р-н 46,4 51,2 110,4 28,9
15. Ольгинський     42,3 52,9 125,0 42,4
16. Будьоновський  24,5 28,7 117,3 26,3
17. В. Янисольський  32,5 29,7 91,7 28,7
18. Волновахський     33,9 33,0 97,4 29,9
19. Володарський       27,0 23,4 86,5 22,6
20. Добропольський   24,7 28,6 115,7 25,4
21. Лиманський  67,1 72,0 107,3 58,7
22. Лисичанський 66,6 117,1 176,0 25,0
23. Мар’їнський  39,9 44,1 110,5 32,3
24. Александрівський 22,8 17,5 76,8 17,8
25. Постишевський  79,6 107,1 134,5 54,9
26. ровенківський  81,8 131,2 160,6 54,2
27. рубежанський 58,1 72,2 124,0 49,0
28. Слав’янський  94,7 132,7 140,1 65,2
29. краснодонський 31,1 63,9 205,2 18,8
30. Старобешівський  33,2 37,9 114,3 36,9
31. Старокоранський  15,9 15,2 95,2 14,3
32. Старокерменчицьк. 26,6 22,7 85,4 21,0
33. Тельманівський 17,5 17,4 99,2 16,6

Старобільський округ
34. Біловодський район 43,3 25,0 57,7 24,7
35. Білокураківський 45,9 25,0 54,7 23,9
36. Білолуцький 30,7 18,5 60,1 19,8
37. косіорівський 24,3 26,8 110,3 25,3
38. Євсугський 31,3 16,8 53,8 16,7
39. Верхнє-Теплівський 34,4 19,7 57,4 19,8
40. Л.-Олександрівський 30,9 21,9 71,0 19,2
41. Марківський 49,2 28,2 57,3 30,0
42. Міловський 35,0 25,9 82,9 26,9
43. Мостовський 26,8 18,1 69,2 18,1
44. Нижнє-Дуванський 38,1 22,5 59,5 23,6
45. Ново-Айдарський 48,3 31,6 64,7 33,6
46. Ново-Астраханський 27,5 15,8 55,6 16,2
47. Ново-Псковський 42,3 23,4 54,8 24,3
48. Покровський 20,0 12,4 60,0 13,3

289



49. Сватівський 37,6 34,4 91,9 33,1
50. Старобільський 52,8 40,0 76,9 23,4
51. Троїцький 22,7 14,5 63,6 13,8
52. Боково-Антрацитов. 29,5 63,7 217,3 32,2
53. кагановичський 60,2 107,6 178,4 24,4
54. Дзержинський 42,9 79,2 188,1 19,9
55. Харцизський 28,8 60,0 214,3 20,6
56. Снежнянський 75,4 33,9 44,0 23,8

Всього по області 2.963,7 1693,3

київська область
1. київська міськрада 643,1 894,7 139,0 136,2
2. Житомирська міськрада 130,6 128,0 99,3 49,0
3. Андрушівський 67,0 56,8 86,6 56,0
4. Бабанський 46,1 31,6 67,4 33,3
5. Базарський 31,1 23,4 74,2 22,7
6. Баришівський 39,0 29,0 76,4 30,4
7. Березанський 36,4 31,1 86,3 31,1
8. Білоцерківський 96,0 78,2 81,3 38,7
9. Бишівський 29,6 23,2 79,4 34,0
10. Богуславський 76,0 50,1 62,1 44,8
11. Бориспольський 68,2 61,1 89,8 59,9
12. Бородянський 42,5 41,2 97,8 37,9
13. Брусилівський 42,6 33,4 78,7 34,4
14. Букський 48,9 35,7 72,8 35,4
15. Васильківський 84,4 67,5 79,8 55,2
16. Великополовецький 42,0 29,3 69,2 29,7
17. Вільшанський 46,4 35,4 76,3 36,3
18. Вище-Дубечанський 32,6 27,4 84,4 37,8
19. Володарський (кол. Б. Ц.)  47,0 26,8 55,5 27,2
20. Володарський (кол. Волин.) 53,5 44,6 83,1 43,8
21. Вчорайшенський 37,7 29,6 78,5 30,7
22. гельмязівський 52,2 33,3 63,5 33,1
23. гребінківський 38,4 29,7 76,4 29,8
24. Димерський 39,1 35,5 92,2 36,3
25. Жашківський 45,7 41,6 91,3 40,2
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26. Звенигородський 82,0 55,0 67,1 43,3
27. Златопольський 50,7 34,7 68,0 31,3
28. Золотоніський  86,4 73,9 84,9 59,4
29. іванківський 40,5 33,3 82,6 33,7
30. іркліївський 55,4 39,3 70,8 40,4
31. ім. Л. М. кагановича 37,7 31,1 81,2 25,6
32. кагарлицький 53,5 43,9 81,3 42,8
33. кам’янський 62,1 48,2 78,7 49,5
34. канівський 78,1 54,9 69,3 51,4
35. катеринопільський 45,3 34,4 75,7 34,9
36. корнинський 38,4 26,9 68,6 27,3
37. коростишівський 44,6 47,7 106,9 41,9
38. корсунський 92,8 70,2 76,1 70,2
39. Ладиженський 51,9 36,3 70,7 34,9
40. Лисянський 61,6 38,6 62,4 42,7
41. Макарівський 54,2 51,5 94,5 49,3
42. Малинський 40,7 35,7 87,6 24,7
43. Монастирищенський 64,6 53,8 82,9 52,1
44. Маньківський 59,3 38,5 64,5 37,1
45. Миронівський 51,1 39,0 76,6 38,6
46. М. калигорський 25,8 18,6 72,0 17,7
47. Ново-Шепелицький 28,8 26,2 92,8 26,3
48. Обухівський 71,3 46,1 64,8 50,9
49. Олександрівський 54,9 43,7 79,8 43,9
50. Оратівський 46,7 34,6 73,9 33,9
51. Переяславський 100,4 75,8 75,0 67,5
52. ім. г.і.Петровського 75,6 55,9 72,4 56,7
53. Підвисоцький 43,7 28,4 65,3 27,4
54. Плисківський 51,4 37,7 72,6 37,3
55. Погребищенський 69,8 50,6 72,6 50,4
56. Попельнянський 51,1 41,2 80,5 42,2
57. Потіївський 38,8 33,8 87,0 33,6
58. радомишельський 58,2 52,7 89,7 42,0
59. ржищівський 70,9 42,8 60,0 44,0
60. розважівський 41,2 29,4 70,7 28,7
61. рокитянський 55,2 40,5 72,8 40,0
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62. ротмістровський 32,6 25,9 78,1 27,1
63. ружинський 56,0 43,6 76,9 44,8
64. Сквирський 58,9 45,8 77,6 41,4
65. Смілянський 84,6 79,3 93,8 51,4
66. Ставищенський 59,8 39,3 66,2 39,4
67. Тальнівський 59,9 46,8 77,7 44,3
68. Таращанський 74,2 50,6 67,6 43,2
69. Тетіївський 52,9 36,4 69,4 35,7
70. Троянівський 38,3 30,1 76,5 29,2
71. узинський 38,1 28,5 73,7 28,1
72.уманський 81,6 62,1 76,6 24,8
73. Фастівський 76,6 65,7 86,9 47,8
74. Христинівський 52,2 43,0 82,8 38,5
75. черкаський 127,5 104,1 81,9 61,4
76. черняхівський 51,2 45,5 88,4 41,7
77. чигиринський 95,4 76,1 80,0 41,7
78. чорнобаївський 41,7 36,3 87,8 35,7
79. чорнобильський 40,6 37,4 85,0 30,6
80. Шполянський 68,2 563,1 78,0 47,5

коростенська округа
81. коростенська міськрада 69,8 70,0 101,5 46,5
82. Барашівський 40,9 26,7 65,0 27,7
83. емільчинський 57,1 50,8 87,8 53,7
84. Лугинський 35,8 33,0 94,4 31,7
85. Народницький 38,4 33,5 86,8 33,0
86. Овруцький 60,7 58,2 96,7 49,1
87. Олевський 47,0 45,4 95,7 37,1
88. Словечанський 32,0 29,7 90,8 29,6
89. чоповицький 42,5 32,8 76,2 31,3

Н.-Волинська округа
90. Н.-Волинська міськрада 67,1 59,2 88,1 39,7
91. Баранівський 65,6 58,3 89,3 57,1
92. городницький 26,1 23,0 88,5 18,9
93. червоноармійський 40,4 47,5 117,5 33,3
94. Ярунський 36,0 32,6 88,9 31,3

Всього по області
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АМСрр
1. Тираспольська міськрада  61,6 89,9 145,9 54,5
2. Ананіївський 38,8 33,5 86,9 28,7
3. Балтський 66,4 53,2 80,4 37,9
4. Волегоцулівський 26,2 20,5 76,9 21,4
5. григороспольський 32,5 34,7 106,2 34,4
6. Дубосарський 39,9 39,9 100,0 39,5
7. кам’янський 39,0 38,3 100,0 38,2
8. кодимський 50,9 44,4 88,0 44,1
9. котовський 54,7 55,4 101,8 40,5
10. красноокнянський 23,2 22,5 95,7 22,6
11. Піщанський 31,3 24,2 77,6 24,8
12. рибницький 47,5 51,1 108,6 38,4
13. Слободзейський 37,2 37,9 100,0 36,7
14. чорнянський 18,6 17,6 94,5 17,2

Одеська область
1. Одеська міськрада 430.1 575.7 133.8 20.5
2. кіровська 100.9 109.6 108.6 24.2
3. Миколаївська 146.8 179.4 122.2 41.6
4. Херсонська 105.2 127.2 120.9 44.6
5.Аджамський 28,8 14.2 49.5 13.9
6. Андрієво-іванівський 34.1 30.4 89.2 27.4
7. Арбузинський 32.1 22.7 70.7 21.9
8. Баштанський 41.1 30.4 74.0 29.8
9. Березівський 33.6 30.4 90.3 22.5
10. Березнеговатський 35.6 21.7 60.7 20.5
11. Бориславський 26.2 23.6 90.0 15.2
12. Біляївський 38.8 38.3 98.7 38.6
13. Благодатнівський 30.5 23.4 76.6 22.0
14. Благоївський 15.6 13.5 86.3 13.7
15. Бобринецький 40.6 27.2 67.1 22.5
16. Братський 35.2 26.3 74.8 26.2
17. Варварівський 23.1 27.6 119.4 22.1
18. Велико-Виськівський  25.8 17.5 67.8 17.6
19. Велико-Врадіївський 40.5 26.6 65.8 26.3
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20. Велико-Олександрівськ. 44.8 31.1 69.5 28.3
21. Вітязевський 25.4 16.0 63.2 15.8
22. Вознесенський 71.3 66.1 86.4 39.3
23. Володимирівський 25.2 16.3 64.8 15.9
24. гайворонський 51.5 54.5 105.8 44.8
25. голованівський 59.6 46.2 77.5 43.5
26. голопристанський 49.0 46.2 94.2 38.2
27. горностаївський 33.9 20.5 60.3 19.1
28. гросулівський 24.2 25.4 105.1 24.5
29. грушківський 51.0 44.6 87.3 41.9
30.Добровеличківський 30.4 17.8 58.5 17.0
31. Доманівський 32.6 22.6 69.3 22.9
32. Лисаветградський 56.2 35.3 62.9 35.4
33. Яланецький 31.8 22.3 70.3 21.7
34. Жовтневий 21.0 15.8 74.9 15.7
35. Зельцський (нац. нім) 14.6 14.8 101.4 13.7
36. Знам’янський 61.2 49.3 80.7 34.1
37. калініндорфський 15.8 17.2 108.7 16.2
38. карл-Лібкнехтівський 22.6 21.7 96.4 20.7
39. кахівський 54.5 40.5 74.3 28.6
40. комінтернівський 22.9 22.2 97.2 21.9
41. компаніївський 40.4 24.3 60.2 24.2
42. кривоозерський 35.2* 25.2 45.7 34.3
43. Любашівський 45.9 30.3 66.0 30.7
44. Мало-Висківський 43.0 32.5 75.4 29.2
45. Мостовський 20.3 10.0 49.2 17.4
46. Ново-Архангельський 37.0 23.2 62.7 23.9
47. Ново-Бузький 35.6 26.4 74.0 24.9
48. Ново-Воронцівський 27.3 18.5 67.7 17.2
49. Ново-Миргородський 45.8 25.7 56.2 23.0
50. Ново-Одеський 43.6 29.7 68.2 29.6
51. Ново-український 38.4 27.6 71.8 23.8
52. Ольшанський 37.8 22.3 59.0 22.9
53. Очаківський 23.1 24.4 105.4 16.3
54. Первомайський 71.2 58.1 81.6 30.2
55. Піщано-Бродський 28.5 20.9 73.4 19.6
________________________

* Ця цифра вписана рукою в машинописному тексті. — В. С.
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56. Привільнянський 27.2 20.8 76.4 19.7
57. рівнянський 36.6 21.9 59.9 21.9
58. роздільнянський 24.7 28.3 114.7 21.8
59. Савранський 48.6 31.9 63.6 32.0
60. Снігурівський 30.5 23.8 77.9 23.2
61. Спартаківський 13.6 15.6 114.3 15.4
62. Скадовський 33.5 33.2 99.1 26.0
63. Т.-Березанський 29.7 26.3 88.4 26.3
64. Тишківський 22.7 13.6 59.9 13.8
65. Троїцький 30.2 23.3 77.2 23.8
66. устимівський 38.3 20.8 54.2 20.6
67. Фрунзівський 37.8 32.1 84.8 31.8
68. Хмільовський 42.8 31.9 74.4 32.6
69. Хорлівський 20.5 15.9 77.3 15.7
70. Цибриківський 25.7 21.4 83.3 21.1
71. Цюрупинський 40.7 35.6 87.5 24.7
72. чаплинський 31.0 22.9 73.9 22.7
73. Ширяївський 29.9 21.6 72.4 21.3
74. Янівський 23.3 18.9 81.0 18.3

Всього по області

Харківська область
1.Харківська міськрада 599,2 977,2 163,1 123,4
2. кременчуцька міськрада 151,3 135,0 89,3 56,8
3. Полтавська міськрада 182,3 176,3 96,7 69,5
4. Сумська міськрада 98,4 96,6 98,2 45,1
5. Балакліївський 79,2 69,8 88,1 56,1
6. Барвінківський 43,2 42,1 97,5 37,8
7. Білопольський 83,1 73,3 88,3 55,8
8. Бирлівський 35,7 29,9 83,3 29,5
9. Близнюківський 46,2 35,0 75,8 34,1
10. Богодухівський 89,4 74,0 82,8 59,8
11. Борівський 34,4 26,1 75,7 24,7
12. Валківський 70,2 58,1 82,7 50,7
13. В. Богачанський 76,2 57,7 75,8 57,2
14. В. Бурлуцький. 36,2 31,8 87,9 28,7
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15. В. кринківський 45,5 26,3 57,9 26,4
16. В. Писарівський 64,9 46,2 71,1 45,5
17. Веніславський 31,4 25,1 80,1 25,3
18. Вільховацький. 45,6 26,3 57,7 26,5
19. Вовчанський 89,1 69,3 77,7 51,0
20. гадячський 88,3 71,6 81,0 63,4
21. глобинський 49,2 35,5 72,2 34,2
22. градизький. 89,0 65,6 73,8 66,9
23. гребінківський 34,5 28,8 83,5 28,4
24. грунський 35,2 27,6 78,4 26,9
25. Двурічанський 51,2 35,2 80,0 34,6
26. Диканський 58,7 42,2 72,0 41,8
27. Драбівський 36,9 26,4 80,0 31,3
28. Зачепилівський. 48,8 32,6 67,0 30,8
29.Згурівський 35,4 26,7 75,3 25,9
30. Зіньківський 57,1 43,5 76,2 36,5
31. Зміївський 73,8 68,2 92,5 59,3
32. Золочівський 58,0 49,6 85,5 37,3
33. ізюмський 68,3 66,1 97,0 35,2
34. карлівський 52,7 47,4 88,1 43,5
35. кегичівський 29,1 22,9 79,0 22,0
36. кишеньківський 57,7 34,8 60,2 36,8
37. кобиляцький 65,8 43,8 66,6 35,7
38. козальщанський 60,3 44,0 73,0 44,4
39. коломацький 39,6 31,8 80,1 30,2
40. комишнянський 44,4 33,4 75,1 33,7
41. красноградський 65,2 49,3 75,6 33,2
42. краснокутський 71,2 54,0 76,0 43,5
43. краснопільський 98,2 64,7 65,8 60,6
44. куп»янський 85,7 69,2 80,7 43,3
45. Лазорківський 29,3 24,0 82,0 23,3
46. Лебединський 99,1 73,2 73,2 57,6
47. Липецький 37,7 24,4 64,6 24,7
48. Липово-Долинський 34,5 26,5 70,2 26,2
49. Лозівський 62,7 62,1 99,0 38,6
50. Лохвицький 66,7 55,8 83,0 47,6
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51. Лубенський 86,7 75,1 86,6 52,3
52. Машівський 24,2 18,3 75,6 16,6
53. Миргородський 81.7 73.5 90.0 56.8
54. Миропольський 60.8 34.7 57.0 34.6
55. Н. Водолазький 59.8 47.2 79.0 44.9
56. Нехворощанський 52.6 28.5 54.2 27.1
57. Н.-георгіївський 86.0 61.0 71.0 57.7
58. Н. Санжарський 81.2 56.2 69.2 51.2
59. Оболонський 41.3 32.8 79.5 33.5
60. Олексіївський 54.9 38.4 70.0 37.8
61. Онопріївський 49.4 36.2 73.2 36.9
62. Опошнянський 81.5 55.0 67.5 47.2
63. Оржицький 48.3 38.5 80.0 38.3
64. Охтирський 109.4 78.9 72.2 51.0
65. Петрівський 52.1 33.2 63.7 32.1
66. Печенізький 44.1 33.4 75.7 34.6
67. Пирятинський 67.5 52.3 77.5 41.7
68. Покрово-Богачевський 29.2 22.5 77.0 22.1
69. решетилівський 81.7 47.1 57.7 47.9
70. Савинський 38.3 30.0 79.0 29.4
71. Сахновщанський 53.4 44.2 83.0 34.9
72. Семенівський 43.5 34.2 78.5 33.0
73. Синівський 34.3 26.5 77.2 26.2
74. Сенчанський 30.1 24.5 82.0 24.4
75. Старовірівський 40.9 25.0 61.2 25.1
76. Старо-Салтівський 32,8 20,6 62,8 20,9
77. Тростянецький 68,1 45,6 67,0 33,5
78. ульянівський 52,5 46,0 87,5 43,9
79. Хорольський 61,8 53,9 87,2 44,4
80. Хотинський 42,2 36,2 85,7 35,6
81. чорнухінський 48,2 40,0 82,3 40,9
82. чугуївський 68,6 63,3 92,3 44,6
83. чутівський 52,2 39,1 75,0 34,6
84. Шевченківський 42,6 31,7 74,4 30,1
85. Шишацький 50,2 34,9 69,6 34,5
86. Штепівський 38,0 30,6 80,5 30,4
87. Яготинський 46,8 34,7 74,1 32,2
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чернігівська область
1.  чернігівська міськрада 88.4 107.6 122.0 49.5
2. Батуринський 45.0 40.5 90.0 41.7
3. Бахмацький 72.3 62.8 86.8 53.1
4. Березанський 36.0 30.8 85.5 31.6
5. Бобровицький 49.4 43.0 86.9 41.3
6. Борзенський 43.2 39.3 91.0 29.2
7. Буринський 69.1 61.5 88.9 53.0
8. Варвинський 39.1 29.8 71.1 30.3
9. глинський 43.0 35.2 82.0 36.4
10. глухівський 61.2 57.8 94.5 40.9
11. городнянський 47.6 43.3 91.0 39.4
12. гремяцький 23.2 22.0 94.6 22.4
13. Дмитрівський 55.4 49.4 89.2 50.5
14. Добрянський 33.6 28.2 83.8 23.8
15. Дубов’язівський 41.3 40.0 96.6 37.8
16. червоний 34.5 31.1 90.4 32.8
17. іваницький 34.2 27.8 81.4 28.9
18. іченський 61.4 54.6 89.0 41.4
19. Михайло-коцюбинський 46.6 44.7 96.0 45.7
20. комарівський 39.9 33.1 83.0 34.3
21. конотіпський 97.1 95.8 98.7 57.3
22. коропський 49.1 43.3 86.1 37.7
23. корюківський 45.6 40.8 89.3 33.4
24. кролевецький 56.6 53.6 96.3 42.6
25. козелецький 35.3 33.4 94.5 30.5
26. куликівський 42.0 34.6 82.6 35.9
27. Лосинівський 47.8 37.6 74.4 37.5
28. Любецький 29.7 26.2 88.0 23.7
29. Мало-Дівицький 36.8 28.0 75.9 28.5
30. Менський 47.8 43.5 91.0 38.1
31. Недригайлівський 65.6 50.9 77.5 49.9
32. Ніженський 89.4 76.2 85.2 44.3
33. Н. Сіверський 53.1 45.5 85.6 37.2
34. Н. Басанський 49.5 40.3 81.4 40.0
35. Носівський 55.3 49.4 90.0 48.5
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36. Олишівський 37.2 35.0 94.0 35.6
37. Остерський 66.9 60.7 91.0 62.6
38. Понорницький 35.4 31.6 86.4 31.7
39. Прилуцький 76.3 71.6 93.8 39.5
40. Путивельський 59.7 54.3 90.8 48.4
41. ріпкинський 40.7 34.0 83.4 33.7
42. роменський 76.7 67.6 88.1 45.3
43. Семенівський 55.2 43.2 78.3 40.2
44. С.-Будський 41.9 32.5 77.6 27.4
45. Сміливський 55.9 42.8 76.5 42.0
46. Сосницький 40.5 35.3 87.0 32.0
47. Сріблянський 46.6 36.5 78.3 38.7
48. Талалаївський 60.0 51.8 86.3 51.6
49. Тупичівський 30.0 26.9 90.0 27.7
50. Холменський 46.2 40.4 87.4 40.0
51. Хильчанський 28.3 25.5 90.0 25.7
52. Шалигінський 38.8 36.7 94.7 37.1
53. Шостенський 60.8 71.5 117.6 50.0
54. Щорсівський 38.2 34.2 89.6 27.3
55. Яблунівський 30.3 23.0 75.6 23.6
56. Ямпольський 53.7 56.7 105.6 49.0

Оригінал. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 23 — 40.

Дані про рух населення в містах україни за 1897—1937 роки
НАСеЛеННЯ МіСТ урСр за роки 1897—1937

ВіННИЦЬкА Дані Перепис 
ОБЛАСТЬ Населення за переписами   уНгО       6/і-1937 р. 

1897 1920    1926 поточн.
обліку

на 1/і-1936 р.
1. Вінниця 26.1 42.5 58.0 79.0 79.9
2. Бердичів 51.8 41.9 55.6 57.2 53.2
3. Жмеренка 15.7 13.2 22.2 24.9 22.4
4. кам’янець-

Подільськ. 38.1 31.5 32.1 37.9 30.4
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5. Могилів.-Под 18.3 20.5 23.0 24.6 20.4
6. Проскурів 25.0 18.1 32.0 36.9 30.9
7. Бершадь 10.0 9.9 11.8 10.7 9.8
8. гайсин 9.4 11.7 15.3 17.2 13.5
9. Заслав 12.6 - 11.7 13.4 10.9
10. казатин 8.6 10.4 15.0 19.8 17.5
11. Полонне 16.3 - 16.4 19.0 22.0
12. Славута 8.5 - 10.5 15.9 14.4
13. Старо-константинів. 16.3 - 16.8 19.8 19.9
14. Тульчин 16.2 12.0 17.4 12.6 13.5
15. Хмельник 9.3 11.0 10.8 13.8 10.3
16. Шепетівка 8.0 - 14.7 21.0 21.7

4 прим.
16/-37 р. кб

копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 47.

НАСеЛеННЯ МіСТ урСр за роки 1897—1937
ДНіПрОПеТрОВСЬкА 
ОБЛАСТЬ

1. Дніпропетровськ 108.4 189.9 232.9 392.0 449.7
2. Запоріжжя 18.8 25.1 55.7 232.0 240.4
3. Дніпродзержинськ 16.9 24.8 34.2 160.0 153.8
4. кривий ріг 14.9 12.2 31.3 96.6 101.4
5. Мелітополь 16.5 22.4 25.3 37.5 57.2
6. Олександрія 14.0 21.9 18.7 12.6 15.6

4 прим.
16 /і-37 р. кб

копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 48.

НАСеЛеННЯ МіСТ урСр за роки 1897 — 1937
ДОНеЦЬкА 
ОБЛАСТЬ

1. Сталіно 28.1 38.0 106.9 276.0 239.4
2. горлівка 7.0 - 23.1 76.0 85.7
3. Орджонікідзе - 20.6 24.3 93.0 84.3
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4. кадієвка - 8.3 17.2 79.0 64.2
5. константинівка 3.1 - 25.3 84.0 91.3
6. краматорськ - 6.3 13.3 94.0 93.4
7. Ворошиловград 20.4 56.9 71.8 136.0 165.7
8. Макіївка - 15.9 51.5 158.0 159.8
9. Маріупіль 31.1 55.2 53.9 193.0 190.6
10. Слав’янськ 15.8 31.5 28.8 65.0 69.2
11. Артемівськ 19.3 23.6 37.8 60.0 50.4
12. Старобільськ 9.8 4.7 14.0 19.0 15.2
13. Ворошиловськ. - 10.9 16.0 60.0 53.6
14. красногоровка - - - 14.0 13.6
15. Лисичанськ - 12.4 6.6 28.0 23.4
16. чистяково - - 2.1 58.0 49.9
17. красн. Луч - - 7.0 34.0 45.4
18. Лиман 1.3 - 3.4 11.8 22.0
19. Постишево 2.6 7.7 11.4 24.0 25.4
20. ровеньки - - 9.7 21.0 19.3
21. рубіжна 0.6 - 4.5 24.5 20.0

4 прим.
16 / і — 37 р. кб
копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 49.

НАСеЛеННЯ МіСТ урСр за роки 1897—1937
кИЇВСЬкА 
ОБЛАСТЬ

1.  київ 225.7 366.4 513.6 663.0 747.5
2. Житомир 60.3 56.4 76.7 85.7 75.1
3. Біла Церква 35.4 22.9 43.0 46.3 38.2
4. Сміла 19.6 21.1 23.3 24.3 29.4
5. умань 31.0 44.2 44.8 41.7 37.4
6. черкаси 29.6 - 39.5 41.0 45.6
7. Богуслав 11.4 11.8 12.1 10.8 7.5
8. Васильков - - - - 18.7
9. Звенігородка 16.9 19.9 17.8 16.2 12.0
10. коростень 2.6 6.0 12.0 28.0 24.0
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11. Малін 4.3 6.7 8.8 12.0 9.7
12. Нов. Волинськ 16.8 - 14.9 19.6 19.8
13. Переяслав 14.6 15.2 15.5 18.5 10.1
14. радомисль 10.9 9.8 12.9 13.4 12.0
15. Фастов 10.7 8.2 14.2 16.5 17.3
16. Золотоноша 8.7 16.0 15.5 15.0 16.0

4 прим.
16 / і — 37 р. кб

копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 50.

НАСеЛеННЯ МіСТ урСр за роки 1897—1937
М.А.р.С.р. 

1. Тираспіль 22.7 23.0 21.7 38.5 38.4
4 прим.
16 / і — 37 р. кб
копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 51.

НАСеЛеННЯ МіСТ урСр за роки 1897—1937
ОДеСЬкА 
ОБЛАСТЬ

1. Одеса 380.7 427.8 420.9 533.0 534.0
2. Миколаїв 86.3 108.9 104.9 142.6 134.7
3. кірово 58.8 76.3 66.5 101.2 87.2
4. Херсон 57.2 74.5 58.8 86.0 81.0
5. Первомайськ 21.2 24.7 31.7 40.0 29.0
6. Вознесенськ 15.7 17.4 21.6 20.7 20.6
7. криве Озеро 4.4 4.3 4.2 3.9 2.1

4 прим.
16 / і — 37 р.кб
копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 52.

НАСеЛеННЯ МіСТ урСр за роки 1897—1937
ХАркіВСЬкА 
ОБЛАСТЬ

1. Харків 165.6 285.2 417.3 625.0 742.3
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2. кременчуг 52.8 66.4 58.8 78.0 76.3
3. Полтава 49.3 76.6 92.0 113.0 102.8
4. Ахтирка 23.4 25.2 27.0 31.1 25.6
5. Суми 27.6 37.2 44.9 53.0 54.8
6. Лубни 10.1 18.7 21.3 25.4 23.0
7. Білопілля 15.2 14.3 17.9 17.4 16.2
8. Богодухів - 14.3 16.0 16.0 14.6
9. Вовчанськ 11.0 11.8 20.8 19.6 18.5
10. Изюм 8.4 15.1 9.5 12.9 29.1
11. красноград 6.4 10.8 12.7 13.2 14.2
12. куп’янськ 7.0 11.8 15.2 20.1 25.4
13. Лебедин 14.3 16.6 19.3 16.8 16.5
14. Лозова 5.2 9.9 13.2 17.3 17.9
15. Миргород 10.0 13.7 14.4 21.3 15.0
16. Пирятин 8.0 11.2 12.2 14.3 11.1
17. Хорол 8.0 10.8 10.6 10.4 9.5
18. чугуєв 12.6 14.5 14.4 20.2 35.8

4 прим.
16 / і — 37 р. кб

копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 53.

НАСеЛеННЯ МіСТ урСр за роки 1897—1937
черНігіВСЬкА 
ОБЛАСТЬ

1. чернігів 25.7 30.0 35.2 51.8 58.6
2. конотоп 18.8 25.6 33.6 40.8 38.4
3. Ніжин 32.1 29.6 38.0 35.1 33.2
4. Прилуки 18.5 23.7 28.6 34.9 30.0
5. глухів 14.8 13.0 16.0 19.6 17.4
6. кролевець 10.4 11.7 12.6 12.9 12.0
7. Н. Сіверськ. 9.2 8.9 9.2 12.2 9.7
8. ромни 15.6 23.8 25.8 21.3 21.8
9. Шостка 4.4 7.1 8.5 21.5
10. Остер 6.6 5.7 6.8 5.4 5.4
4 прим.
16 / і — 37 р. кб

копія. Машинопис.
ЦДАгОу: Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 7163. — Арк. 54.
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Доповідна начальника управління народногосподарського
обліку Держплану уСрр рябичка до голови раднаркому урСр
Дем’яна коротченка про   попередні результати перепису на-
селення 

30 січня 1939 року 
СОВ. СекреТНО

у С С р
уПрАВЛеНИе НАрОДНО-ХОЗЯйСТВеННОгО учеТА 

г. киев 30 января 1939 года
№ 20 Экз. № 1.

ПреДСеДАТеЛЮ СОВеТА НАрОДНЫХ кОМИССАрОВ уССр
Тов. кОрОТчеНкО Д. С.

По предварительным телеграфным донесениям областных
управлений Нархозучета население уССр по переписи 1939
года составляет 29,2 мил. человек, в т. ч. по городу 10,6 мил. и
по селу 18,6 [мил.] человек.

Дефектная цифра численности населения уССр по переписи
1937 года равняется 28,2 мил. человек, в т. ч. по городу 8,5 и по
селу 19,7 мил. человек.

естественный прирост населения уССр за 1937 и 1938 годы
выражается  в количестве 1,5 мил. человек.

Дефектная цифра численности населения переписи 1937 г.
вместе с естественным приростом населения за указанные два
года образует 29,7 мил. человек.

Полученная при переписи 1939 года цифра численности на-
селения меньше этой последней цифры на 0,5 мил. человек.

Это явление в основном, очевидно, объясняется результа-
том  механического движения населения уССр за 1937 и 1938 г.,
точно судить не могу, ибо механического движения населения
укр. Нархозучет не имеет.

В известной мере указанная нехватка населения об’ясняется
и пропуском населения, допущенным в переписи 1939 года.
контрольная проверка переписи, начатая  в городах 21 /1 и по
селу 27/1, выявила пропуск населения в 17550 человек, что явно
недосаточно и свидетельствует о прямой недооценке этой ра-
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боты сос стороны местных органов Нархозучета и руководи-
телей райкомов кП (б) у и райисполкомов.

НАчАЛЬНИк уПрАВЛеНИЯ 
НАрОДНО-ХОЗЯйСТВеННОгО учеТА
у. С. С. р (рЯБИчкО)

Оригінал. Машинопис.
ЦДАВОВу: Ф. 2. — Оп. 12. — Спр. 70. — Арк.2, 3.
На документі є помітка: "т. коротченко ознакомлен. Дана те-

леграмма".

Довідка начальника управління народногосподарського
обліку уСрр рябичка для голови раднаркому урСр Дем’яна
коротченка про попередні результати перепису населення  

2 лютого 1939 року
уПрАВЛеНИе НАрОДНО-ХОЗЯйСТВеННОгО учеТА уССр

г. киев,                                                                   2 февраля 1939 г.
СекреТНО

№ 23 Экз. № 1.
ПреДСеДАТеЛЮ СОВеТА НАрОДНЫХ кОМИССАрОВ уССр

Тов. кОрОТчеНкО Д. С.
СПрАВкА

О ПреДВАрИТеЛЬНЫХ ИТОгАХ ПереПИСИ 
НАСеЛеНИЯ 1939 г. ПО уССр

ПО ПреДВАрИТеЛЬНЫМ ДАННЫМ переписи 1939 года
численность населения уССр составляет 29,2 мил. человек.

к этому количеству необходимо прибавить 220 тысяч чело-
век гражданского населения, переписанного в особом порядке
НкО, НкВД и НкВМФ. Всего по переписи 1939 года имеем,
таким образом, 29,4 мил человек.

По переписи 1937 года указанными наркоматами было пе-
реписано гражданского населения 165 тысяч человек.

Вместе с этим населением численность населения уССр по
дефектным данным переписи 1937 года равняется 28,4 мил. че-
ловек. естественный прирост населения за 1937 и 1938 гг. со-
ставляет 1,5 мил. человек.
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Итоги переписи 1937 года, дополненные данными о есте-
ственном приросте населения уССр за два года, определяют
заниженную цифру населения уССр в 29, 9 мил. человек.

Полученная по переписи 1939 года численность населения
уССр меньше этой только что указанной цифры на 0,5 мил. че-
ловек.

Особенно большое снижение имеется по следующим обла-
стям: каменец-Подольской на 90 тысяч человек, Харьковской и
Полтавской по 67 тысяч человек.

Итоги по Николаевской, Одесской и Днепропетровской
области дали незначительный прирост населения, однако и по
этим областям имеются районы, дающие снижение численно-
сти населения против переписи 1937 года и естественного при-
роста за два года.

За пять дней контрольного обхода в городах и два дня в сель-
ских местностях инструкторами-контролерами дополнительно
было переписано 17.553 человека по одной трети всего коли-
чества счетных участков.

Нами предложено начальникам облуНХу принять меры к
обеспечению высокого качества контрольных обходов и лично
доложить Секретарю Обкома кП (б) у и Председателю Облис-
полкома о предварительных порайонных итогах переписи 1939
года с тем, чтобы они дали указания Секретарям райкомов кП
(б) у и Председателям райисполкомов  о тщательном проведе-
нии контрольных обходов и о проверке тех инструкторских
участков, по которым вовсе не обнаружено или мало обнару-
жено пропусков при контрольных обходах.

Приложение: Таблица областных итогов переписи 1939 года. 
НАчАЛЬНИк уПрАВЛеНИЯ
НАрОДНО-ХОЗЯйСТВеННОгО учеТА уССр   (рЯБИчкО)
Отп. 2 экз.
№ 1 адресату
№ 2 В дело

Оригінал. Машинопис.
ЦДАВОВу: Ф. 2. — Оп. 12. — Спр. 70. — Арк. 5, 6.
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ПреДВАрИТеЛЬНЫе ИТОгИ ПереПИСИ НАСеЛеНИЯ
1939 года  в СрАВНеНИИ С ПереПИСЬЮ 1937 года (в тысячах)

Наличное естеств.    Данные     Наличное        разница
населен. Прирост     1937 г.      население     между дан-
по пере- за 1937 и    плюс ес-   по переп. ными пере-
писи 1937 г.     1938 г.      тествен. 1939 г. писи 1939 г.

прирост   в сравнении
(гр. 2+3)                                 с переписью

1937 г. плюс
ОБЛАСТИ естествен. 

прирост за
1937—1938 г.

А 1 2 3 4 5
киевская 2672 152 2824 2784 - 40
черниговская        2512 106 2618 2561 - 57
Житомирская       1536 88 1624 1564 - 60
Винницкая 2157 104 2261 2206 - 55
кам. Подольская   1653 72 1725 1635 - 90
Полтавская 2184 112 2296 2229 - 67
Харьковская 2268 128 2396 2329 - 67
Сталинская 2845 149 2994 2940 - 54
Ворошиловград.    1717 89 1806 1763 - 43
Днепропетровская 3402 216 3618 3624 + 6
Николаевская        1473 90 1563 1588 + 25
Одесская 1707 85 1792 1808 + 16
Молдавск. АССр   566 31 597 573 - 24
г. киев 743 28 771 805 + 34
г. Харьков 743 28 771 785 + 14 
Всего по уССр       28.178 1.478 29.656 29.194 -462 тыс.

БЮрО ПереПИСИ НАСеЛеНИЯ
уПрАВЛеНИЯ НАрОДНО-ХОЗЯйСТВеННОгО

учеТА уССр

Оригінал. Машинопис.
ЦДАВОВу: Ф. 2. — Оп. 12. — Спр. 70. — Арк. 7.
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ИТОгИ кОНТрОЛЬНОгО ОБХОДА НА кОНеЦ  ДНЯ 
28 ЯНВАрЯ В гОрОДСкИХ И СеЛЬСкИХ МеСТНОСТЯХ

% % Выявлено            число лиц
ОБЛАСТИ проверенных в них выявленных 

счетных число лиц     на обходе
участков  счетных

участков
а 1 2 3

киевская 26,1 1309 0,9
черниговская 28,8 808 0,6
Житомирская 27,1 796 0,9
Винницкая 25,4 961 1,0
кам. Подольская 27,1 698 0,8
Полтавская 32,3 1115 0,8
Харьковская 31,3 1189 0,8
Сталинская 53,3 2167 0,6
Ворошиловградская 50,4 1397 0,7  
Днепропетровская 42,8 1907 0,6
Николаевская 35,0 847 0,8
Одесская 36,5 1443 1,0
Молдавская АССр   28,8 341 1,1
г. киев 66,5 1063 0,8
г. Харьков 56,4 1512 1,4
ВСегО по уССр 37,7 17553 0,8

Оригінал. Машинопис.
ЦДАВОВу: Ф. 2. — Оп. 12. — Спр. 70. — Арк. 8.
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Абдуллаєв Ш. 195 
Абултаєв М. 186
Адаменко 252 
Аксаков  Сергій 29 
Аксельруд А. 224 
Альфан 133 
Аминова р. 196
Амменде евальд 130
Андреєв Є. 239
Андросов 252
Анна іоанівна  23
Анрі Барбюс 136
Антонов-Овсієнко  Володи-
мир 31, 36
Асаткін 236, 277, 278, 283
Асилбеков М. 191 
Атоліко 231

Бабенко 105
Бакинський Сергій 33
Баклаженко 172
Баланін В. 82
Балгозина р. 186
Балицький Всеволод 45, 277 
Баранов 149
Барулін 274
Бачинський Є. 34
Безбородько  Олександр 25
Беззубок Олексій 192 
Безкровний Андрій 172 
Безкровний григорій 172 
Белоглазова С. 75, 192
Белько Данило 253
Бендриков к. 195
Бенеш Аркадій 228

Бердичевський Я. 224 
Бережицька 252
Беренда Памва 19
Бєдний Дем’ян 74, 75, 228
Бєлінський Віссаріон  28
Білик Василь 164, 165
Білинський  ігнатій 14
Бірюк Тихін 218
Блажейовська Марія 130 
Блонський П. 121
Боголюбський Андрій 20
Бодянський Осип 29  
Бокитько  іван 32
Болоховець 252
Бондаренко Б. 216
Бородулін 38
Борох іван 165
Боряк Т. 208 
Братунь 48 
Бредлі Білл 11
Брежнєв 205
Бреславець С. 172
Брюховецький іван 20, 143
Будьонний 106
Букалов гаврило 174 
Букалов Сергій 174 
Булганін М. 204
Бухштабер Я. 224
Бюличко Павло 217 

Варивода ілля 112
Василенко Андрій 216
Васильєв григорій 76
Васильєва А. 216
Васильчук Павло 48 
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Веверс 217 
Величко 133
Вербицький 252
Вернадський В. 23
Верхотуров Д. 109
Визго Т. 194, 195 
Винников Я. 196, 197 
Винниченко В. 82 
Виноградов 35
Вітворт чарз 22 
Водяницький Федір 217 
Возняк 102 
Волков А. 236
Волкогонов Д. 40
Воловина Олег 208, 210
Ворошилов 36, 134, 145
В’яземський 28

гавришев 116
галенко Опанас 218 
галієв А. 191
галкин 42
гамарник 274
гарін 217
герцен  206
глаголев 36
глєбин костянтин 76
глинський  Михайло 18, 19
глинський Василь 19 
гнипа григорій 219 
гоголь  Микола 28, 29
голіцинська к. 82
голіцинський Є. 82 
головин 275
голощокін 105, 106, 125 
гончар Олесь 132

горб 191
горбаль Олена 134
горбань Микола 191, 192  
горбачук В. 97, 256
горбунов Н. 40 
горецький 172 
горький Максим 132, 137
граденіго Сержіо 202, 231
граціозі Андре 208
грещенко Андрій 219 
грибанова Є. 192
грибінник П. 172
григорій Омельченко 164
грицай Ніна 192
гриценко корній 164
гриценко Петро 254
грушевський 42
губаєва С. 197
губін іван 57
губін кирило 57
губін кіндрат 57 
губін Федір 57 
губіна Марія 57
гулак-Артемовський 83
гулак-Артемовський Яків 142 
гунчак Тарас 4
гурвич А. 224 
гусєв Д. 192
гусько Полікарп 165

Давиденко 110
Давидов і. 182
Данилевський григорій 29 
Даниленко В. 61, 67
Данилів Володимир-Юрій 
12―14
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Дарський Л. 239
Дашкевич Ярослав 54
Дворник 275
Дейвіз роберт 112
Дєєв 149
Джугашвілі-Сталін 32
Динник Василь 192
Дмитрук 48 
Добродомов Б. 194
Доброскок 163, 172 
Долгов 275
Долін г. 224 
Доценко іван 217  
Дроздов к. 178
Дубівка 252
Дуранті Волтер 107, 135
Дяков В. 191
Дяченко В. 194, 195

ейхе 125, 126
еріо 132―134, 136

Євдокимов 274
Єгоров 35, 225
Єнукідзе А.146
Єпіфанцев Віталій 76
Єпіфанцев костянтин 76
Єфіменко г. 229

Жадьков 163
Жасмен 29
Желтухин Матвій 76
Жигимонт 18
Жиров іван 76
Жиромська В. 220, 221, 258
Жук Михайло 217 

Жуков Дмитро 76
Жуков Федір 76

Заводнюк Юхим 69
Загоровський П. 193
Задунайський В. 105
Зайцев 112
Запорожець Полікарп 215 
Заставний Ф. 201
Затонський Володимир 53, 
158, 160, 161
Зеленський Федір 217 
Земсков В. 209
Зизаній Лаврентій 19
Зиков 275
Зиленко 54
Зінов’єв 37, 83
Зотов Леонід 76
Зуєв 105

іванова Неоніла 142  
іванченко 252 
іванюк 233
іваньківський 174
ільків Осип 248
інніцер  6
ісхаков г. 191

кабаєв 165
кабіров М. 191
кабульдинов З. 128
каган 283
каганович Лазар 47―49, 88, 
89, 96, 97, 102, 103, 151, 163, 
165, 173, 218, 219 
калінін Василь 76 
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калінін М. 105, 106, 146, 198
калманович 111 
кампин криш’ян 61
канівець П. 82
канторович 116
капто Олександр 10
капуста Трохим 165
карабак А. 215 
карл Хіі 22
карлсон 66
карпан В. 224 
касилов 165
касимов 196
касимова г. 126
катерина іі 24, 25, 31, 167
кац Н. 224 
кащеєв Володимир 76 
квасник В. 215
квислінг В. 41
квірінг е. 54
келлі  роберт 6
керейбаєв к. 188
керзон 41
кипоть В. 215
кириченко Степан 215
кирій  О. 70 
кирюхин 149
климанов 54, 55
климович Андрій 219
клочко Дем’ян 252 
коваленко григорій 142 
коваленко Лідія 254
ковбасюк А. 208
ковтун йосип 165
ковтун іларіон 164, 165
козаков Сергій 76

козар 68
козибаєв М. 18
колеса 102
коліков Михайло 76
коломієць 252
кондратюк руслан 226
кондратьєв 171
кондрашин Віктор 129, 172 
конквест роберт 112
копелмен134
коренецький М. 82
коробочка 29
коротченко Дем’ян 211, 
304, 305
корчиць й. 56
косів Сильвестр 143
косіор Станіслав 89, 98, 99, 
101, 106, 110, 121,129, 215, 
219, 220, 229, 236, 246, 251, 
272, 273, 275, 278, 283
костомаров М.  21
косяченко 275 
котов іван 76
коцюбинський 83
кочергинський 164
кочубей Василь 21
кошиць Олександр 142 
кравченко 172
кравченко к. 70 
кравченко Максим 215 
кремер 94
крестинський 35
кривощоков 148
кривченко А. 192
криленко 33
кропивницький Марко 77 
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кузнецов М. 192
куйбишев В. 128
кулик 83
кулумбетов 125
кульчицький Станіслав 
112, 113, 208, 228―230, 235
кульшанова А. 188
куравлев 35
кургут Федір 218
курман 257
куропась Мирон 11
курята іван 255
курята Франко 255 
кучма Никифор 165 

Лабенко 252 
Лавриненко Петро 192 
Лагунов григорій 76
Лагунов Михайло 76
Ланда Л. 194
Ларин 273
Латипов 38
Лебедович Дарія 142 
Лебедович Зінаїда 142 
Лебедь іван 253
Лебедь Сергій 253
Левен М. 216
Левицький М. 45, 154
Левченко іван 165
Левчук Н. 208 
Лемкін рафаель 6, 8, 9, 17, 
202, 204, 206
Ленін 31, 32, 34, 35, 37, 39, 
40, 50, 51, 74, 75, 89, 106, 111, 
145, 205
Ленський 275

Летюк Федір 165
Линський Никифор 165 
Линський Олексій 165 
Лисенко Микола 142
Лисенко Остап 142 
Литвинов Максим 93, 107, 
134
Литовченко Ю. 70, 172  
Лісовий П. 80
Ліфшиць 56
Лобода Феодосій 148
Лонге 137
Лотоцька Олена 3
Лук’яненко Павло 103
Луначарський Анатолій 32, 
72, 140 
Луценко 275
Любченко П. 102, 278
Лютий Лука 254
Ляшенко 275
Ляшенко Одарка 215

Маггерідж 136
Магомет 81
Маєвська Ф. 215
Мазепа  іван 21, 22, 46 
Мазохін О. 209
Мазуренко Василь 82 
Мазуренко Віктор 82
Макаренко П. 77
Маківка 48 
Малишева М. 129
Малько 165, 167
Мансветов Н. 31
Мануїльський Дмитро 34
Манцев 42
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Маняк Володимир 254
Маркова С. 235
Маркс карл 195
Мартиненко 148 
Марченко Павло 164
Масиченко іван 142 
Маслов 150
Мейс Джім 12
Меленевський 82
Меншиков Олександр 205 
Мерков 163
Мишко Н. 186
Міклухо-Маклай М. 193
Мікоян Анастас 97, 163
Мірзоян 125, 184
Міхновський Микола 70, 
163
Млиновецький р 200
Многогрішний Дем’ян 143
Могила Петро 19
Мокрицький Аполон 30
Молотов Вячеслав 95, 96, 
106, 111, 118, 119, 176, 218, 
219, 275―277
Мольєр 29
Мороз Андрій 218 
Муравйов 35, 205 
Муха Степан 10

Навої Алішер  196 
Назаренко Андрій 254
Назаренко Василь 164
Назарук 48 
Нанбекова Н. 128
Нансен 41 
Неб 216 

Неговська Анастасія 142
Неграш 252
Негруш Ю. 224 
Недаткевич 172 
Нестеренко Василь 219 
Нечипоренко 66, 67
Никифоров іван 76
Нікольський В. 209
Ноздрев 29 
Нудьга Пимон 165 

Обрезанов григорій 76 
Овчаренко Федір 205
Олексій Михайлович 143
Олифієр і. 148
Ольшанівський ігор 11
Ордельян 275
Орленко Василь 253
Орлик Пилип 46, 47 
Орлов Яків 76 
Острозький костянтин 19

Павленко Спиридон 165
Паламарчук 275
Панченко О. 174
Пархоменко Володимир 192 
Пашенко Петро 218
Пашковський 283
Пащенко Арсентій 218 
Пелехович Неоніла 142 
Перковський Л. 232 
Персі ч.  11
Перфильєви 29
Петлюра Симон 37, 39, 44, 
46, 47, 67, 82,  163, 206
Петренко Надія 192
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Петренко П. 173
Петриченко С. 88
Петро і  21, 22, 42, 46
Петровський григорій 122, 
215, 222 
Пивоваров Євген 76
Пиріг р. 153
Пирожков С. 232
Півоваров 173, 174
Пілсудський 89
Піляр 164
Платунов Н. 145, 154
Плотников і. 148, 217
Погребенко Дмитро 218
Подольський 3
Познанський В. 129
Покотило 172
Полежаєв іван 170 
Полтавець М. 172 
Полтавченко 55, 56
Поляков А. 118
Поляков В. 249, 251
Поляков Леонід 76
Полятов к. 55
Пономаренко 252 
Понятенко Прокіп 82 
Попов Н. 278
Порш М. 82
Поскрьобишев 184
Постишев Павло 90, 102, 
118, 236, 278, 283
Пржевальський 33
Пригода 275
Приз горпина 215
Приль 216
Приходько А. 254

Прищенко Никифор 164
Прокуров Василь 217 
Прохоров 277
Птуха М. 210
Пуришкевич 163 
Пустоход П. 211
Пушкін 28, 29
Пушок В. 104
П’ятаков 37 

ракачев В. 175
раковський Християн 
36―38, 40, 41
раконін і. 55 
растопчина 28
ратушняк 148, 149
рахівський 172
реденс С. 88, 89, 277
редьківський іван 173
рей 133
рейган рональд  11, 12
ремнев 35
риков О. 56, 146
рифель Л. 126
річицький Андрій 110
розумейко Микола 217  
розумовський  кирило 23
роллан ромен 132, 136 
рубель Микола 217 
рудницька Мілена 136, 142
рудницький О. 208
рузвельт елеонора 4
рузвельт Франклін 4, 6, 136
рузієв М. 191
рум’янцев 272, 273
рухимович 36
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рухлицький 215 
рябичко 304―306

Савків Михайло 208
Савранський М. 215
Сагайдачний Петро 19, 20
Садвокасов 185
Садиленко М.  172 
Сазонов Пилип 76
Салтиков Федір 22 
Самарин 28
Самовтор С. 170
Самойленко 148
Сапаргалієв г. 191 
Сахаров М. 82
Сахат-кулі 184
Свердлов іван 76
Секиринский С. 24
Семаженко П. 219 
Сембаєв А. 189
Семенов іван 76
Сергеєв Дмитро 76
Сергійчук В. 22, 62, 163
Сердюк 230
Сидоренко 148 
Сидоров Андрій 58
Сидоров Єгор 58
Сидоров іван 58
Сидоров козьма 58
Сидоров Сергій 58
Скалій 252
Сквірський 134
Скоропадский Павло 163 
Скоропадський іван 22
Скоропис-йолтуховський 
О. 82

Скрипник Микола 53, 63, 
65, 84, 90, 121, 157―159 
Скуратович Михайло 218
Славко Т. 147―149
Слєпцов григорій 76
Слободенюк гануся 119
Слободенюк іван 119 
Слободенюк Михайло 119
Слободенюк Парася 119
Смагулов Н. 186
Смирнова Олександра 28, 
29
Смотрицький Мелетій 19
Снайдер Тімоті 208
Соболь Т. 215
Солженіцин Олександр  18
Соловйов С. 23, 24
Сорока Ф. 216
Сосновий С. 140, 207, 241, 
242, 245
Ставровецький кирило  19
Сталін йосип 31, 33, 35, 37, 
43, 47, 53, 62, 73, 74, 76, 81, 
83, 84, 88―90, 95, 96, 103, 
105―107, 109―111, 119, 134, 
164, 167, 176, 218―220, 235, 
238, 245, 252, 258, 275―277
Стариков Панас 76
Старов Петро 61
Старушич  ігнатій 19
Степанський М. 94, 95
Строганов 111, 272
Струве 206
Студинський 102 
Сумін Антон 58
Сумін Афон 57
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Сумін іван 58
Сумін Микола 57
Сумін Михайло 57, 58
Сумін Степан 58
Сумін Тит 58
Сумін Федір 58
Сундберг Джекоб 14, 15
Сурожський П. 27
Сухоруков Михайло 61

Таскужина к. 188
Терентьєва Л. 193, 194
Терещенко 105
Терещенко Петро 218 
Тихонов Олександр 61
Тишовницький О.    23,      
201
Ткаченко М. 82
Тобола іван 192 
Толстой 22, 28, 29
Торчинський 283
Тригуб і. 118 
Троцький  32, 50
Трошин і. 56
Трунов іван 76 
Турсунбаєв А. 186
Тухачевський Михайло 144, 
145

уїткрофт Стівен 112, 213
ульянов (Ленін) В. 40
уншліхт 43
уразка Василь 165
ус 275 
усик Микола 217  
ушинський костянтин 176

Фадеєв григорій 76 
Федоров Петро 76 
Федорова Н. 79
Фишман 275
Флоріо Дж. 11
Фоменко Ю. 172
Фомченко А. 196
Форд Дж. 11
Франко іван 172 
Френкель 231
Фрумкін Мойсей 41 
Фрунзе Михайло 44, 49 

Халічевська Марія 215
Хамраєв М. 191
Хармандар’ян 229
Хатаєвич Мендель 96
Хвиля Андрій 159, 161
Хвильовий  83 
Хмельницький Богдан 143
Хоменко Андрій 219, 244
Хомин Нестор 194 
Хорешко 275 
Христюк 42

Цапенко йосип 252 
Цаплін В. 223, 224, 235
Целіщев 149
Цимбала Федір 218
Цукерман Ф. 224 
Цяпа М. 248

чапала Федір 172
чемберлен 68
череватов Михайло 76
чередниченко В. 70 
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черепащев григорій 76
черкас Михайло 192
чернов М. 94
чернявський В. 215
чечель 42
чигирин іван 112, 249
чижикова Л. 193
чичерін георгій 37 
чорний М. 215
чубар Влас 89, 92, 98, 111, 
273, 275
чуркин В. 144, 170, 171,    
173
чучмай 48 

Шаль 172
Шаповал Микита 47
Шаповал Федот 164
Шатобріан  29
Шаховський 23
Шварц й. 56
Шварцбард 67
Шварцман М. 224 
Шеболдаєв Борис 106, 164, 
173, 174, 273, 274
Шевельов Юрій 19
Шевченко 252
Шевченко Тарас 25, 29, 30, 

77, 172, 201, 208, 215
Шелехес 273
Шелехова З. 224 
Шерех Ю. 19
Шибко іван 217 
Шиллер 137, 207, 231
Шкіль Пимон 164, 165 
Шліхтер Олександр 161 
Шмачков П. 196
Шмідт В. 146
Шнейдер А. 221
Шоу Бернард 132, 136, 228
Шубін О. 122, 220 
Шульгин Олександр 135
Шумейко Антон 218

Щелагін 149
Щербина М. 70 
Щербицький Володимир 10
Щурат 102 

Юрченко Павло 164

Яворницький  Дмитро 68
Ягода 274
Яковлєв Олександр 10
Яременко 110, 275
Ярошенко Олексій 217 
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