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Øàïîâàë Þ.².

ÏÎËІÒÈ×ÍÅ ÊÅÐІÂÍÈÖÒÂÎ ÓÑÐÐ І ÊÐÅÌËÜ 
Ó 1932 - 1933 ÐÎÊÀÕ: ÑÏІÂÀÂÒÎÐÈ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ

1. Îñòàíí³é øàíñ á³ëüøîâèê³â Óêðà¿íè
Êîëè éäåòüñÿ ïðî ãîëîä 1932 – 1933 ðîê³â, äîñë³äíèêè òàê 

÷è ³íàêøå ìàþòü â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, ÷è¿ ä³¿ ñïðè÷èíèëè 
³íôåðíàëüí³ ïîä³¿ ³ ÷è ìîæíà áóëî ¿õ â³äâåðíóòè? ²íôîðìà-
ö³þ äëÿ ðîçäóì³â íàä öèìè çàïèòàííÿìè äàþòü ìàòåð³àëè III 
êîíôåðåíö³¿ ÊÏ(á)Ó, ùî ïðàöþâàëà 6 – 9 ëèïíÿ 1932 ðîêó â 
Õàðêîâ³ ó ïðèì³ùåí³ Äåðæàâíî¿ îïåðè. Ñåðåä 252 äåëåãàò³â 
êîíôåðåíö³¿ ç âèð³øàëüíèì ãîëîñîì 158 îñ³á (àáî 62,7%) 
ñêëàäàëè ñåêðåòàð³ ñ³ëüñüêèõ ðàéîííèõ êîì³òåò³â [1, àðê.6]. 

Ñàìå ö³ ëþäè ðàçîì ç êåð³âíèêàìè ðàéâèêîíêîì³â 
áóëè áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè äèðåêòèâ öåíòðó. Âîíè 
ðîçóì³ëè, ÷èì çàãðîæóþòü Óêðà¿í³ õë³áîçàãîò³âåëüíi ïëàíè. 
¯ì, çîêðåìà, áóëî â³äîìà ïîñòàíîâà ÖÊ ÂÊÏ(á) â³ä 23 
÷åðâíÿ 1932 ðîêó: “Îáìåæèòèñü âæå óõâàëåíèìè ð³øåííÿìè 
ÖÊ ³ äîäàòêîâîãî çàâîçó õë³áà íà Óêðà¿íó íå çä³éñíþâàòè” 
[2, 190].

Îäíàê â íèõ æåâð³ëà íàä³ÿ, ùî ²²² êîíôåðåíö³ÿ, íà ÿêó 
ïðèáóëè âèñîê³ ìîñêîâñüê³ ñàíîâíèêè â îñîá³ Âÿ÷åñëàâà 
Ìîëîòîâà ³ Ëàçàðÿ Êàãàíîâè÷à, äàñòü òîä³øíüîìó öåíòðàëü-
íîìó êåð³âíèöòâó òî÷íå óÿâëåííÿ ïðî ñòàí ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â Óêðà¿í³, ìîæëèâî ïîì’ÿêøèòü ¿õíº ñòàâëåííÿ 
äî Óêðà¿íè.

Áàãàòî î÷³êóâàëè â³ä êîíôåðåíö³¿ é áåçïàðò³éí³. Öå, çîêðå-
ìà, çàñâ³ä÷óº ëèñò ç Òèðàñïîëÿ, íàä³ñëàíèé 18 òðàâíÿ 1932 
ðîêó íà àäðåñó ïðåçèä³¿ ïàðò³éíîãî ç³áðàííÿ. Ïðîöèòóºìî 
óðèâîê ç öüîãî ëèñòà: “Òîâàðèø³! Ïðî òå, ùî ìè ïåðåæèâàºìî 
ñåðéîçí³ òðóäíîù³ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ïðî òå, ùî º ðÿä 
êðè÷óùèõ áåç÷èíñòâ, ÿê ïåðåãèí³â, òàê ³ îêîçàìèëþâàííÿ, 
ãàäàþ, íå ñë³ä îïèñóâàòè” [3, àðê.10].

À äàë³ àâòîð ëèñòà, âëàñíå, çóïèíÿºòüñÿ íà êîíêðåòíèõ 
íåäîë³êàõ. Îñü ùî â³í, çîêðåìà, ïèøå: “Ñåëî ïîòåðïàº â³ä 
÷àñòèõ çì³í êåð³âíèöòâa... Çâåðí³òü óâàãó íà ÷åõàðäó óïîâíî-
âàæåíèõ ç ì³ñòà. Êîæíîãî ðàçó ïðè¿æäæàº ³íøèé ³ íàìàãà-
ºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ò³ëüêè òå, ùî â äàíèé ìîìåíò â³ä íüîãî 
âèìàãàºòüñÿ. Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ õë³áîçàãîò³âë³ óïîâíîâàæåí³ 
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éøëè íà òå, ùîá çäàòè ïîñ³âìàòåð³àëè, íå äóìàþ÷è ïðî ïî-
ñ³âêàìïàí³¿... Ñåëî ïîâèííî ìàòè àâòîðèòåòíîãî ïîñò³éíîãî 
ïàðò³éöÿ, à íà ôàêò³ ìè áà÷èìî, ùî êðàù³ ñèëè ïðàãíóòü ³ç 
ñåëà âò³êàòè” [3, àðê.10-11].

Ïåâí³ íàä³¿ ïîêëàäàëî íà êîíôåðåíö³þ ³ âèùå ïàðò³éíî-
äåðæàâíå êåð³âíèöòâî ÓÑÐÐ. Éîãî ÷ëåíè òàêîæ áóëè äîáðå 
îá³çíàí³ ç ðåàëüíèì ñòàíîì ñïðàâ íà ñåë³ ³ íå ìàëè æîäíèõ 
³ëþç³é, äî ÷îãî íàñïðàâä³ éäå. Âîíè òî÷íî çíàëè òå, ùî ñó-
÷àñí³ äîñë³äíèêè ôîðìóëþþòü ó òàêèé ñïîñ³á: õë³áîçàãîò³âë³ 
ç óðîæàþ 1931 ðîêó ñëóãóâàëè áåçïîñåðåäíüîþ ïðè÷èíîþ 
ãîëîäó â Óêðà¿í³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ 1932 ðîêó. Òîä³ ê³ëüê³ñòü 
çàãîòîâëåíîãî ó çèìîâ³ ì³ñÿö³ õë³áà ñòàíîâèëà ìåíøå òðåòèíè 
â³ä îáñÿãó, çàãîòîâëåíîãî âë³òêó é âîñåíè. Âçèìêó 1932 –1933 
ðîê³â áóëî ç³áðàíî ìàéæå òàêó ñàìó ê³ëüê³ñòü õë³áà, ùî é 
ïîïåðåäíüî¿ çèìè, îäíà÷å òåïåð âîíà ñòàíîâèëà äâ³ òðåòèíè 
â³ä îáñÿãó, ç³áðàíîãî ó íîðìàëüíèé ÷àñ. ×èì ïîÿñíèòè òå, ùî 
ç óêðà¿íñüêîãî ñåëà âäàëîñÿ âèòèñíóòè òàêó ñàìó ê³ëüê³ñòü 
çåðíà, ÿê ³ ðàí³øå? Ïîÿñíåííÿ îäíå – íåùàäíå ³ æîðñòêå 
ïîãðàáóâàííÿ ñåëà [4, 306].

Íå âèïàäêîâî Ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî Öåíòðàëüíîãî Âè-
êîíàâ÷îãî Êîì³òåòó Ãðèãîð³é Ïåòðîâñüêèé ïèñàâ ãåíñåêó ÖÊ 
ÊÏ(á)Ó Ñòàí³ñëàâó Êîñ³îðó ó 1932 ðîö³: “×åðåç òåº âàæêî 
ñêëàäàòèñü äëÿ ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Îäåñüêî¿, Õàð-
ê³âñüêî¿, Êè¿âñüêî¿ ³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñòåé ³ íå ò³ëüêè ñåëà, à 
é äåÿêèõ ðîá³òíè÷èõ ì³ñò, ÿ ââàæàþ çà íåîáõ³äíå: 

1. Íàïèñàòè äîïîâ³äíó çàïèñêó äî ÖÊ ÂÊÏ(á)... 
2. Ïðîõàòè ÖÊ ÂÊÏ(á) âèäàòè ïîñòàíîâó ïðî ïðèïèíåííÿ 

õë³áîçàãîò³âåëü íà Óêðà¿í³...” [5].
Çíàþ÷è âñå öå, ñòåíîãðàìà III êîíôåðåíö³¿, íå çâàæàþ÷è 

íà òå, ùî âîíà çàô³êñóâàëà îáîâ’ÿçêîâ³ òîãî÷àñí³ ïîë³òè÷í³ 
ðèòóàëè (ÿê îáðàííÿ “ïî÷åñíî¿ ïðåçèä³¿”, “ïî÷åñíîãî ãîëî-
âè” â îñîá³ Ñòàë³íà, ïðèâ³òàííÿ òîùî), ñïðèéìàºòüñÿ, ÿê 
àêò ³ñòîðè÷íî¿ äðàìè. 

Íà ïîðÿäêó äåííîìó êîíôåðåíö³¿ ñòîÿëî îäíå ïèòàííÿ: 
“Ïðî ï³äñóìêè âåñíÿíî¿ çàñ³âíî¿ êàìïàí³¿, ïðî õë³áîçàãîò³âíó 
òà çáèðàëüíó êàìïàí³¿ ³ çàâäàííÿ îðãàí³çàö³éíî-ãîñïîäàð-
ñüêîãî çì³öíåííÿ êîëãîñï³â”. Äîïîâ³äü çðîáèâ Ñ. Êîñ³îð, 
ÿêèé – ñë³ä ïàì’ÿòàòè! – áóâ ÷ëåíîì Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á). 
Ñàìå öå ÷èìàëîþ ì³ðîþ âèçíà÷àëî ñóòü ³ íàâ³òü òîíàëüí³ñòü 
éîãî âèñòóïó. 
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Òóò äîðå÷íî íàãàäàòè ³ ïðî òîé ëèñò, ÿêèé â³í íàä³ñëàâ 
Ñòàë³íó 26 êâ³òíÿ 1932 ðîêó. Â íüîìó, çîêðåìà, çàçíà÷àëîñÿ: 
“Ó íàñ º îêðåì³ âèïàäêè ³ íàâ³òü ñåëà, ùî ãîëîäóþòü, îäíà÷å 
öå ëèøå íàñë³äîê ì³ñöåâîãî ãîëîâîòÿïñòâà, ïåðåãèí³â, 
îñîáëèâî ñòîñîâíî êîëãîñï³â. Âñ³ëÿê³ ðîçìîâè ïðî “ãîëîä” 
íà Óêðà¿í³ ñë³ä êàòåãîðè÷íî â³äêèíóòè” [5]. ² öå ïèñàëîñÿ 
òîä³, êîëè âèêîíàííÿ õë³áîçàãîò³âåëüíîãî ïëàíó 1931 ðîêó, 
ùî çàòÿãëîñÿ äî çèìè 1932 ðîêó, â³ä÷óòíî âäàðèëî ïî òâàðèí-
íèöòâó, çàïî÷àòêóâàëî ãîëîä. Âæå ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 1932 
ðîêó â³ä öüîãî ãîëîäó çàãèíóëî äî 150 òèñ. ñåëÿí [6]. Îòæå, 
ïàðò³éí³ êåð³âíèêè ÓÑÐÐ ùå ç âåñíè 1932 ðîêó ïðîïîíóâàëè 
âåëüìè ñâîºð³äíó îö³íêó ñèòóàö³¿: ãîëîä º, àëå ðîçìîâè ïðî 
ãîëîä ñë³ä “êàòåãîðè÷íî â³äêèíóòè”.

Ó äîïîâ³ä³ Ñ. Êîñ³îðà áóëà ïðåäñòàâëåíà òî÷êà çîðó ÖÊ 
ÊÏ(á)Ó íà ïðè÷èíè òðóäíîù³â, ùî âèíèêëè. Ïî-ïåðøå, ñåð-
éîçíîþ, õî÷à é íå ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ áóëè íàçâàí³ ñêëàäí³ 
êë³ìàòè÷í³ óìîâè 1932 ðîêó (ÿê â³äîìî, ñêëàäí³ êë³ìàòè÷í³ 
óìîâè çàâæäè çàâàæàëè á³ëüøîâèêàì êåðóâàòè ãîñïîäàðñòâîì 
êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó). Ïî-äðóãå, òðóäíîù³ âåñ-
íÿíî¿ çàñ³âíî¿ êàìïàí³¿ ïîâ’ÿçóâàëèñÿ “ç íåçàäîâ³ëüíèì 
êåðóâàííÿì îðãàí³çàö³ºþ ãîñïîäàðñòâà êîëãîñï³â, ïðîâåäåí-
íÿì òîð³øíüî¿ îñ³ííüî¿ çáèðàëüíî¿ ³ õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàì-
ïàí³¿”. Ïî-òðåòº, äæåðåëîì áàãàòüîõ ïðîáëåì áóëà íàçâàíà 
áåçãîñïîäàðí³ñòü ó êîëãîñïàõ [7, 10-11].

“Çáèðàëüíà, ÿê ³ õë³áîçàãîò³âåëüíà êàìïàí³ÿ, – ï³äêðåñ-
ëþâàâ Ñ. Êîñ³îð, – â³äáóâàòèìåòüñÿ â îáñòàâèíàõ çàãîñòðåíî¿ 
êëàñîâî¿ áîðîòüáè. Öÿ áîðîòüáà âæå ðîçãîðíóëàñÿ, íàäòî 
òàì, äå ïî÷àëîñÿ çáèðàííÿ âðîæàþ. Âñ³ëÿê³ êîíòððåâîëþ-
ö³éí³ åëåìåíòè, êóðêóëüíÿ, ï³äêóðêóëüíèêè, ùî ïðîë³çëè äî 
êîëãîñï³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîìèëêè ìèíóëîãî ðîêó, ïðîâî-
äÿòü òåïåð áîðîòüáó ïðîòè ñêèðòóâàííÿ õë³áà, ïîøèðþþòü 
âñ³ëÿê³ ÷óòêè, àã³òóþòü çà ðîçòÿãàííÿ õë³áà. Íàéìåíøà ðîç-
ãîâòàí³ñòü, áåçä³ÿëüí³ñòü ç íàøîãî áîêó – íà ðóêó âîðîãîâ³. 
Íàì, íàøèì ñ³ëüñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, òðåáà íåãàéíî ï³äíÿ-
òèñÿ, âçÿòè êåðóâàííÿ ì³öíî â ðóêè, ìîá³ë³çóâàòè âñ³ ñâî¿ 
ñèëè, ñèëè êîëãîñïíèê³â, ùîá äàòè çãóáíó îäñ³÷ êóðêóëåâ³ ³ 
éîãî àãåíòóð³ ³ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïðèïóñòèòè í³ÿêèõ âòðàò. 
Ìè ïîâèíí³ òàê ïîñòàâèòè âñþ ñâîþ ðîáîòó, ùîá ö³ëêîì ç³-
áðàòè âðîæàé ³ çàáåçïå÷èòè óñï³øíå âèêîíàííÿ ïëàíó 
õë³áîçàãîò³âåëü” [7, 17].



76

3/2005ІÑÒÎÐІß

Â äîïîâ³ä³ ôàêòè÷íî í³÷îãî íå áóëî ñêàçàíî ïðî õèáí³ñòü 
“âîºííîêîìóí³ñòè÷íèõ”, íàòèñêíèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåòî-
ä³â êåð³âíèöòâà àãðàðíèì ñåêòîðîì, ÿê³ íàñàìïåðåä ³ ñïðè-
÷èíÿëè êàòàñòðîô³÷íèé ñòàí íà ñåë³. Êåð³âíèêè ÊÏ(á)ó íå 
õîò³ëè ïðî öå ãîâîðèòè. ×îìó? Çíà÷íîþ ì³ðîþ öå ïîÿñíþº 
ëèñò Ãîëîâè Ðàäè Íàðîäíèõ êîì³ñàð³â ÓÑÐÐ Âëàñà ×óáàðÿ 
äî Â. Ìîëîòîâà É. Ñòàë³íà, ÿêèé áóâ íàä³ñëàíèé äî Ìîñêâè 
ùå äî ²²² êîíôåðåíö³¿, à ñàìå 10 ÷åðâíÿ 1932 ðîêó. Îñü óðè-
âîê ç öüîãî ëèñòà ìîâîþ îðèã³íàëó: “Âàøè óïðåêè â òîì, ÷òî 
ìû, óêðàèíöû, íå çíàåì, ÷òî äåëàåòñÿ íà ñåëå è, ÷òî ìû íå 
çàíèìàëèñü êàê ñëåäóåò ñåëîì, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ñïðà-
âåäëèâû. Îïòèìèñòè÷åñêàÿ îöåíêà ïîëîæåíèÿ íàøåãî ñåëà 
ïåðåä ïîñåâíîé êàìïàíèåé áûëà îøèáî÷íîé è áàçèðîâàëàñü 
áîëüøå íà ïîâåðõíîñòíûõ âïå÷àòëåíèÿõ îòâåòñòâåííûõ ðà-
áîòíèêîâ, áûâàâøèõ íà ñåëå (íåäîñòàòêà â êîëè÷åñòâå ðàáîò-
íèêîâ, ñèäåâøèõ ìåñÿöàìè íà ñåëå, íå áûëî), ÷åì íà àíàëèçå 
ó÷åòíûõ äàííûõ ñòàòèñòèêè, îïåðàòèâíîé îò÷åòíîñòè ïî 
ðÿäó çàãîòîâèòåëüíûõ êàìïàíèé è èçó÷åíèÿ äåéñòâèòåëüíîãî 
ïîëîæåíèÿ äåë â ðàéîíàõ, ãäå ýòè òîâàðèùè ðàáîòàëè êàê 
óïîëíîìî÷åííûå. 

Ïåðåîöåíêà íàøèõ âîçìîæíîñòåé èìåëà ìåñòî â ïðèíÿ-
òîì íàìè ïëàíå õëåáîçàãîòîâîê, â ïëàíå ìÿñîçàãîòîâîê è äð. 
Ñåé÷àñ, ïåðåä íîâûì óðîæàåì, êîãäà èñ÷åðïûâàþòñÿ ñòàðûå 
ðåñóðñû, â ïåðèîä íàèâûñøåãî íàïðÿæåíèÿ ñèë äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ïëàíà âåñåííåé ïîñåâíîé êàìïàíèè, âñêðûâàþòñÿ 
ñ îñîáîé îñòðîòîé âñå ñëàáûå ìåñòà. Êîëè÷åñòâî ðàéîíîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â òÿæåëîì ïîëîæåíèè, ðàñòåò (î÷åâèäíî, ÷àñòü 
ýòîãî ïðèðîñòà èäåò çà ñ÷åò âûÿâëåíèÿ ðàíåå íå âûÿâëåííûõ, 
à ÷àñòü çà ñ÷åò èñ÷åðïàíèÿ âíóòðèðàéîííûõ ðåñóðñîâ ê êîíöó 
õîçÿéñòâåííîãî ãîäà). Ñåé÷àñ óæå ìîæíî ñ÷èòàòü ìèíèìóì 
100 ðàéîíîâ (âìåñòî 61, ñ÷èòàâøèõñÿ ê íà÷àëó ìàÿ), íóæäà-
þùèõñÿ â ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîìîùè è ñðûâàþùèõ ïëàí 
âåñåííåãî ïîñåâà. Îíè æå áóäóò ñðûâàòü îáðàáîòêó è óáîðêó 
óðîæàÿ òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð è õëåáà” [8, 206].

Îòæå, ó Êðåìë³ ââàæàëè, ùî óêðà¿íö³ íàäòî “îïòèì³ñ-
òè÷íî” ñòàâèëèñÿ äî ìîæëèâîñòåé ñåëà, à â³äòàê ñàì³ ñîá³ 
ñòâîðèëè ïðîáëåìó ç ãîëîäîì, ùî – ïîâòîðèìî – ðîçïî÷àâñÿ 
âæå íàïðèê³íö³ 1931 ðîêó ³ íà ïî÷àòêó 1932-ãî. Íà äóìêó 
ìîñêîâñüêèõ âîæä³â, ñàì³ êåð³âíèêè ÓÑÐÐ ïåðåîö³íþâàëè 
âëàñí³ ìîæëèâîñò³ ó õë³áîçàãîò³âëÿõ. 
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2. Ñïðîáà “ïåðåãðàòè” Êðåìëü
Çðîçóì³ëî, ó ñëîâàõ ³ “ç³çíàííÿõ” Â. ×óáàðÿ áóëà ãðà – ñë³ä 

ïîêàÿòèñÿ ³ ðàïòîì âäàñòüñÿ óìîâèòè ïîëåãøèòè æîðñòê³ 
óìîâè õë³áîçàãîò³âåëü. Íå äàðåìíî íàïðèê³íö³ ñâîãî ëèñòà 
â³í ïèñàâ:”Ïðàâèëüíîå âåäåíèå õîçÿéñòâà íàðóøåíî ó íàñ 
â ÓÑÑÐ íà òàêîì áîëüøîì ó÷àñòêå, ÷òî òðåáóåò âíåñåíèÿ 
ñïåöèàëüíûõ êîððåêòèâ â ïëàíû õëåáîçàãîòîâîê, ìÿñîçàãî-
òîâîê è äðóãèõ çàäàíèé â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, î ÷åì 
ïðèäåòñÿ âõîäèòü â ÖÊ è Ñîâíàðêîì îñîáî” [8, 212].

Õàðàêòåðíî, ùî ³ â ëèñò³ Â. ×óáàðÿ ³ ó ùå îäíîìó íàä-
çâè÷àéíî ö³êàâîìó äîêóìåíò³ – ëèñò³ Ã. Ïåòðîâñüêîãî äî 
Â. Ìîëîòîâà ³ É. Ñòàë³íà áåç âñ³ëÿêèõ åâôåì³çì³â âæèâàëîñü 
ïîíÿòòÿ “ãîëîä”, çàáîðîíåíå â îô³ö³éíèõ â³äêðèòèõ ïóáë³ê-
àö³ÿõ. Îñü óðèâîê ç ëèñòà “âñåóêðà¿íñüêîãî ñòàðîñòè”: “Â 
ðàáîòå ïî ïîñåâíîé êàìïàíèè â ðàéîíàõ Ïðèëóêñêîì, 
Ëîõâèöêîì, Âàðâèíñêîì, ×åðíóõèíñêîì, Ïèðÿòèíñêîì è 
Ìàëî-Äåâèöêîì ÿ ñòàë, òàê ñêàçàòü, ëèöîì ê ñåëó, íî ýòî, 
êîíå÷íî, íå çíà÷èò, ÷òî äî ýòîãî âðåìåíè ìû, óêðàèíñêèå 
êîììóíèñòû, íå çíàëè, ÷òî ó íàñ äåëàåòñÿ íà ñåëå (õîòÿ íàñ 
òåïåðü è îáâèíÿþò â îòîðâàííîñòè îò äåðåâíè). Ìû çíàëè, 
÷òî â õëåáîçàãîòîâêàõ ó íàñ áóäåò ñóðîâûé íàæèì è ãîðøêè 
áóäóò áèòû. Ïî-ìîåìó, âçÿâøèñü âûïîëíèòü 510 ìëí. ïóäîâ 
õëåáîçàãîòîâêè íà Óêðàèíå, ÖÊ ÊÏ(á)Ó âèíîâàò â òîì, ÷òî 
îí áåç âîçðàæåíèÿ ýòî ñäåëàë, ïîä÷èíÿÿñü ïîâåëèòåëüíîé íå-
îáõîäèìîñòè ñîõðàíèòü âçÿòûå íàìè òåìïû ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
ñòðîèòåëüñòâà (Ï³äêðåñëåííÿ ìîº. – Þ.Ø.), à òàêæå ó÷èòûâàÿ 
íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå ìåæäóíàðîäíîãî ïîëîæåíèÿ. Â ýòîì 
ñìûñëå ÿ ïîíèìàë íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ äèðåêòèâû 
ÖÊ ÂÊÏ(á) î õëåáîçàãîòîâêàõ, êîòîðàÿ è áûëà ïðèíÿòà íàìè 
ê íåóêëîííîìó èñïîëíåíèþ. 

Îäíàêî, ìû çíàëè, ÷òî âûïîëíåíèå õëåáîçàãîòîâîê íà 
Óêðàèíå áóäåò íåëåãêîå, íî òî, ÷òî ÿ òåïåðü óâèäåë íà ñåëå, 
ãîâîðèò çà òî, ÷òî â ýòîì äåëå ñèëüíî ïåðåáîðùèëè ó íàñ, 
ïåðåñòàðàëèñü. ß áûë âî ìíîãèõ ñåëàõ ýòèõ ðàéîíîâ è âåçäå 
âèäåë, ÷òî ïîðÿäî÷íàÿ ÷àñòü ñåëà îõâà÷åíà ãîëîäîì (Ï³äêðåñ-
ëåííÿ ìîº. – Þ.Ø.). Íåìíîãî, íî åñòü è îïóõøèå îò ãîëîäà, 
ãëàâíûì îáðàçîì, áåäíÿêîâ è äàæå ñåðåäíÿêè. Óïîòðåáëÿþò 
òàêèå ñóððîãàòû, ÷òî äàëüøå íåêóäà, äà è ñóððîãàòîâ ýòèõ 
ïîä÷àñ íåò. Íà áîëüøèõ ñîáðàíèÿõ ïî ñåëàì ìåíÿ, êîíå÷íî, 
ðóãàþò ïî÷åì çðÿ, áàáû ïëà÷óò, à áûâàåò è ìóæèêè. Èíîãäà 
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êðèòèêà ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ çàõîäèò î÷åíü ãëóáîêî è 
øèðîêî – çà÷åì ñîçäàëè èñêóññòâåííûé ãîëîä, âåäü ó íàñ 
áûë óðîæàé; çà÷åì ïîñåâìàòåðèàë çàáèðàëè – ýòîãî íå áûëî 
äàæå ïðè ñòàðîì ðåæèìå; ïî÷åìó óêðàèíöàì íóæíî ïðè 
òÿæåëûõ óñëîâèÿõ åõàòü çà õëåáîì â íåõëåáíûå êðàÿ, à íå 
ïðèâîçÿò õëåá ñþäà è ò. ä.

Òðóäíî ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ äàâàòü îáúÿñíåíèÿ. Ðóãàåøü, 
êîíå÷íî, òåõ, êòî íàäåëàë ïåðåãèáû, íî â îáùåì âåðòèøüñÿ, 
êàê êàðàñü íà ñêîâîðîäêå. Íà îò÷àÿííûé êðèê î ïîìîùè ïî-
ñåâìàòåðèàëîì è õëåáîì äëÿ ïðîäîâîëüñòâèÿ, ÿ îòíîñèòåëüíî 
ïîñåâìàòåðèàëà êîå-÷òî îáåùàë, çàñòàâëÿþ êðåñòüÿí âûèñêè-
âàòü ñåìåíà ó ñåáÿ íà ìåñòàõ, à íàñ÷åò ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîìîùè õëåáîì, ÿ íå ìîãó íè÷åãî îáåùàòü èëè îáåùàåøü 
ìàëî. Ñåé÷àñ íà ïî÷âå ãîëîäà ïî ñåëàì ðàçâèâàþòñÿ ìàññî-
âûå êðàæè, ãëàâíûì îáðàçîì, ïòèöû – êðàäóò êóð, óòîê, çà-
áèðàþò îñòàòêè êàðòîôåëÿ, ðåæóò íî÷üþ òåëÿò è êîðîâ è 
ñúåäàþò èõ” [8, 212-213].

Òàêèì ÷èíîì íå ï³äëÿãàº ñóìí³âó, ùî ùå äî êîíôåðåíö³¿ 
ïàðò³éíî-äåðæàâíå êåð³âíèöòâî â Õàðêîâ³ ³ ó Ìîñêâ³ ÷óäîâî 
çíàëî, ùî ðåàëüíî â³äáóâàºòüñÿ, àëå ï³äêîðÿëèñÿ, çà ñëîâàìè 
Ã. Ïåòðîâñüêîãî, “ïîâåëèòåëüíîé íåîáõîäèìîñòè”. Ïðîòå 
ï³äêîðÿëèñÿ, ÿê ç’ÿñóâàëîñü, íåäîñòàòíüîþ ì³ðîþ. Öèì ³ 
áóëà îáóìîâëåíà ïðèñóòí³ñòü íà êîíôåðåíö³¿ Ë. Êàãàíîâè÷à 
³ Â. Ìîëîòîâà, õî÷à Ñ. Êîñ³îð çàïðîïîíóâàâ îô³ö³éíå îáãðóí-
òóâàííÿ ïðè¿çäó â³äðàçó äâîõ “ñòàë³íñüêèõ ñîêîë³â”: “Óêðà¿íà 
â Ðàäÿíñüêîìó ñîþç³ ïîñ³äàº äóæå âèäàòíå, êîëè íå ñêàçàòè 
âèð³øàëüíå, ì³ñöå â ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Â³ä òîãî, 
ÿê ³äå ñîö³ÿë³ñòè÷íà ðåêîíñòðóêö³ÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
Óêðà¿íè, ÿê ðîçâèâàºòüñÿ êîëãîñïíå áóä³âíèöòâî ³ ÿê ïðàöþº 
â öüîìó íàïðÿì³ íàøà ïàðò³éíà îðãàí³çàö³ÿ, – çàëåæèòü 
ó çíà÷í³é ì³ð³ âèêîíàííÿ íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî ïëàíó 
ö³ëîãî Ðàäÿíñüêîãî ñîþçó. Îñü ÷îìó ìè ñüîãîäí³ áà÷èìî 
òóò íà íàø³é êîíôåðåíö³¿ ³ ò. Êàãàíîâè÷à ³ ò. Ìîëîòîâà, 
ÿêèõ â³äðÿäèâ ÖÊ ÂÊÏ(á), ùîá ðàçîì ç íàìè îáãîâîðèòè ³ 
íàêðåñëèòè çàõîäè, ùîá ÿêîìîãà øâèäøå ïðîñóíóòè âïåðåä 
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Óêðà¿íè, ï³äíåñòè ïðîäóêòèâí³ñòü 
íàøèõ êîëãîñï³â, âèïðàâèòè ö³ëó íèçêó õèá, ùî º â íàø³é 
ðîáîò³ íà ñåë³” [7, 5].

Öå äóæå âàæëèâèé ìîìåíò äëÿ ðîçóì³ííÿ áàãàòüîõ êîë³ç³é 
íà ²²² êîíôåðåíö³¿. Íà ¿¿ ï’ÿòè (ç øåñòè) çàñ³äàííÿõ òðèâàëî 
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îáãîâîðåííÿ äîïîâ³ä³ Ñ. Êîñ³îðà. Â äåáàòàõ âèñòóïèëè 33 
îñîáè. Ñåðåä íèõ áóëè ñåêðåòàð³ 18 ðàéêîì³â ïàðò³¿, ñåêðåòàð³ 
îáêîì³â – Ì. Ìàéîðîâ, Â. ×åðíÿâñüêèé, Ì. Äåì÷åíêî, Ð. Òå-
ðåõîâ, à òàêîæ Â. Çàòîíñüêèé, Ï. Ëþá÷åíêî, Ã. Ïåòðîâñüêèé, 
Ì.  Ñêðèïíèê, Â. ×óáàð, Î. Øë³õòåð òà ³íø³ äåëåãàòè.

Äåÿê³ ðàéîíí³ êåð³âíèêè ðîáèëè ñïðîáó â ñâî¿õ äîïîâ³äÿõ 
íå ò³ëüêè îêðåñëèòè ñêëàäí³ñòü ñèòóàö³¿ íà ñåë³, à é ïîêàçàòè 
ùî íå ìîæíà ïåðåêëàäàòè îñíîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öþ ñè-
òóàö³þ íà íèçîâ³ ëàíêè, íàñàìïåðåä íà íåùîäàâíî ñòâîðåí³ 
ðàéîíè. Íå âèïàäêîâî ó íàäðóêîâàíîìó ó 1932 ðîö³ ó Õàðêîâ³ 
ñòåíîãðàô³÷íîìó çâ³ò³ III êîíôåðåíö³¿ áóëè âèëó÷åí³ àáî 
ðåòåëüíî â³äðåäàãîâàí³ ñàìå ò³ ôðàãìåíòè ç âèñòóï³â ðàéîí-
íèõ êåð³âíèê³â, ÿê³ ìàëè êðèòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü àáî ïðèâåð-
òàëè óâàãó âèñîêîãî êåð³âíèöòâà äî íàÿâíèõ ïðîáëåì. Ñàìå 
íà ö³ âèñòóïè, çîêðåìà, äîö³ëüíî çâåðíóòè óâàãó äîñë³äíèêàì 
ïðè ðîáîò³ ç àðõ³âíèì âàð³àíòîì ñòåíîãðàìè. 

Îñü ùî ãîâîðèâ, çîêðåìà, ïðåäñòàâíèê Ñì³ëÿíñüêîãî ðà-
éîíó Ã. Ôîì³í: “Äî ïèòàííÿ ïðî áåçïîñåðåäíþ äîïîìîãó ðàéî-
íàì ç áîêó ðÿäó â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â, íàâ³òü îêðåìèõ 
÷ëåí³â óðÿäó, ÿê³ ïðè¿çäÿòü äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ðàéîíàì. 
ß íå õî÷ó ãîâîðèòè ïåðñîíàëüíî, àëå ââàæàþ, ùî îêðåì³ 
(òîâàðèø³), ïðè¿æäæàþ÷è äî íàñ, íå ò³ëüêè íå äîïîìàãàëè 
ðàéîíàì, íå ò³ëüêè íå âèâ÷àëè åêîíîì³÷í³ óìîâè ðàéîí³â äëÿ 
òîãî, ùîá êîíêðåòíî äîïîìîãòè, à ñòâîðþâàëè óìîâè, ùî 
äåìîðàë³çóâàëè ðàéîíè... Ó íàñ áóâ òàêèé óïîâíîâàæåíèé, 
êîòðèé ñèä³â íåáàãàòî, àëå íàðîáèâ íàäçâè÷àéíî áàãàòî ñïðàâ 
³ âèêëèêàâ ïàí³÷íèé ñòàí îêðåìèõ ñ³ëüñüêèõ êåð³âíèê³â. 
Òîâàðèø ïðè¿çäèâ ó ñåëî ³ çàì³ñòü ä³ëîâî¿ ðîáîòè, çàì³ñòü 
ä³ëîâèõ âèìîã êàçàâ: “ß òåáå îñü ïîñàäæó íà 24 ãîäèíè, çí³ìó 
øòàíè ³ ïîñàäæó íà ñí³ã, òîä³ òè ïëàí âèêîíàºø” (øóì). 

Ãîëîñè: Õòî öå? Íàçâè ïð³çâèùå. 
Òîâ. Ôîì³í: ßêùî ïîòð³áíî áóäå, òà íàçâó. 
Ãîëîñ: Òè ñêàæè, õòî? (øóì ó çàë³).
Ôîì³í: ß ãàäàþ, ùî âèìàãàòè íå âàðòî, à ÿêùî ïîòð³áíî 

áóäå, òî ÿ íàïèøó ïðî öå çàÿâó ó ÖÊÊ àáî ó ïðåçèä³þ êîí-
ôåðåíö³¿. (Øóì).

Ãîëîñ: À òè ââàæàºø íåïîòð³áíîþ öþ ñïðàâó çàðàç, òè 
çàìàçóºø.

Ôîì³í: ß íå çàìàçóþ, ÿ íàçèâàþ ôàêòè, ÿê³ áóëè íå ò³ëüêè 
ó íàøîìó ðàéîí³, à é ó ðÿä³ ³íøèõ ðàéîí³â. 
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Ãîëîñ: Òè íàçâè éîãî ïð³çâèùå. 
Ôîì³í: Éîãî ïð³çâèùå Ïîëÿêîâ. (Øóì) [9, àðê.21-22].
Ó îô³ö³éíî äðóêîâàí³é ñòåíîãðàì³ êîíôåðåíö³¿ öåé ôðàã-

ìåíò âèãëÿäàº òàê: “Äàë³ ïðî óïîâíîâàæåíèõ. ß ââàæàþ, ùî 
êåð³âíèöòâî óïîâíîâàæåíèõ, ùî íàäñèëàþòüñÿ, ïîâèííî 
áóòè ãíó÷êå. Óïîâíîâàæåí³ ïîâèíí³ êîíêðåòíî äîïîìàãàòè 
â çä³éñíåíí³ äèðåêòèâ ïàðò³¿ ùîäî ñ³âáè ³ õë³áîçàãîò³âåëü. À 
òîâàðèø³ ïðè¿çäÿòü ³ ÷àñòî-ãóñòî í³÷îãî êîíêðåòíîãî ðàéî-
íîâ³é îðãàí³çàö³¿ íå äàþòü, áî íå çíàþòü óìîâ ðàéîíó. Çâè-
÷àéíî, öå ñòîñóºòüñÿ íå äî âñ³õ óïîâíîâàæåíèõ” [7, 44].

À îñü ùî áóëî âèëó÷åíî ç âèñòóïó ïðåäñòàâíèêà Äðàá³â-
ñüêîãî ðàéîíó Ï. Øåðñòîâà: “Äðàá³âñüêèé ðàéîí ïåðåáóâàº 
ó äóæ³ âàæêîìó ñòàí³. Òàì áóëî çàáðàíî óâåñü ïîñ³âíèé ìàòå-
ð³àë, â³äáóâàëîñü ìàñîâå ïîáèòòÿ êîëãîñïíèê³â òà êîëãîñï-
íèöü, ó òðüîõ ê³ìíàòàõ çàñ³äàâ øòàá áóêñèðíèõ áðèãàä, 
äå âèìàãàëè õë³á, ï³äïèñêó íà ïîçèêó, âèïëàòó âñ³ëÿêèõ 
ïîäàòê³â. Âíàñë³äîê ³ çàâäÿêè öèì ñïåö³àëüíèì øòàáàì, 
áóêñèðíèì áðèãàäàì, ñòâîðèëè(ñÿ) íåñïðèÿòëèâ³ ïîë³òè÷í³ 
íàñòðî¿” [9, àðê.24].

Ç äðóêîâàíîãî âàð³àíòó ñòåíîãðàìè áóëî âèëó÷åíî é ³íøèé 
ôðàãìåíò âèñòóïó Ï. Øåðñòîâà. Îñü â³í: “ß õîò³â áè çàïèòàòè 
òîâ. Êîñ³îðà – ÿ íîâà ëþäèíà, ó íàñ ïîñ³ÿíî 11 òèñÿ÷ ãà áóðÿêó, 
íà 28-å ÷èñëî ìè ïðîðâàëè 38%, öüîãî çàìàëî, áåçóìîâíî, 
çàìàëî, àëå óÿâ³òü ñîá³ òàêó êàðòèíó, êîëè íàðîä ïóõëèé, êîëè 
º âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ëåæàòü ³ íå âñòàþòü. 

(Êîñ³îð: ßêèé öå ðàéîí?)
Äðàá³âñüêèé ðàéîí. 
(Êîñ³îð: Âè íàñ íå ëÿêàéòå, âè êðàùå ïðî ðîáîòó 

ðîçïîâ³äàéòå).
ß ïðî ðîáîòó é ðîçïîâ³ì.
Íà ñüîãîäí³, êîëè áðàêóº õàð÷³â, êîëãîñïíèêó í³÷îãî 

äàòè. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â êîëãîñïíèêè éäóòü íàï³âãîëîäí³ 
ïðàöþâàòè” [10, àðê.210].

Ùîïðàâäà, äî íàäðóêîâàíî¿ âåðñ³¿ ñòåíîãðàìè ïîòðàïèâ 
íå ìåíø ö³êàâèé ìîìåíò ç âèñòóïó Ï. Øåðñòîâà, ÿêèé ÿñ-
êðàâî ³ëþñòðóº ìåòîäè ³ ð³âåíü òîä³øíüîãî êð³âíèöòâà: “Òóò ò. 
Êîñ³îð ö³ëêîì ïðàâèëüíî çàçíà÷èâ, ùî öåíòðàëüí³ îðãàí³çàö³¿ 
íå çíàëè ðàéîíó, ðàéîíè íå çíàëè êîëãîñï³â ³ ñ³ë. ß íàâåäó 
îäèí ïðèêëàä: ïðàöþþ÷è â ³íøîìó ðàéîí³, äå, îêð³ì ë³ñó, 
í³÷îãî íåìà, ÿ îäåðæàâ áëèñêàâêó ç Íàðêîìïîñòà÷àííÿ: çà 
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24 ãîäèíè çàãîòóâàòè é â³äâàíòàæèòè ìîðêâó é êàïóñòó. ìè 
öüîãî çðîáèòè íå ìîãëè, áî í³ òîãî, í³ òîãî â íàñ íåìà. ×åðåç 
ê³ëüêà äåíü îäåðæóºìî òåëåãðàìó ïðî âèêëèê ïðåäñòàâíèê³â 
çàãîò³âíèõ îðãàí³çàö³é: “×îìó íå âèêîíóºòå íàðÿä³â?

Êîñ³îð: ßêèé öå ðàéîí?
Øåðñòîâ: Îëåâñüêèé.
Öþ êàïóñòó òà ìîðêâó òðåáà áóëî â³äâàíòàæèòè â Ëåí³í-

ãðàä, à ìè ñàì³ äëÿ ïîñòà÷àííÿ îäåðæóºìî ç ³íøèõ ðàéîí³â” 
[7, 45].

Ìîæíà ëèøå óÿâèòè, ÿê íåëåãêî áóëî íàâàæèòèñÿ ðà-
éîííèì êåð³âíèêàì â³äâåðòî ñêàçàòè òàêîãî ðîäó ðå÷³ ó 
ïðèñóòíîñò³ íàéâèùîãî íà÷àëüñòâà – ÷ëåí³â Ïîë³òáþðî ÖÊ 
ÂÊÏ(á). 

Âîíè íàâàæèëèñÿ ³, çðîçóì³ëî, áóëè ï³ääàí³ êðèòèö³. 
“Íà æàëü,– â³äçíà÷èâ, íàïðèêëàä, Â. Çàòîíñüêèé, – íà ö³é 
êîíôåðåíö³¿ ó äåÿêèõ âèñòóïàõ ïðåäñòàâíèêè ê³ëüêîõ ðàéîí³â 
ïëàêàëèñÿ ïåðåä íàìè. À ÿê âîíè ïðîâàäèëè ïàðò³éíó ë³í³þ 
â ñåáå, ùî âîíè çðîáèëè, ùîá íå áóëî òàêèõ âòðàò ï³ä ÷àñ 
çáèðàííÿ õë³áà, ùî âîíè çðîáèëè äëÿ êðàùîãî îáðîá³òêó 
çåìë³, êðàùîãî îñ³ííüîãî çàñ³âó, äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, – ïðî 
öå âîíè í³÷îãî íå êàçàëè” [7, 90].

Ì. Äåì÷åíêî òàêîæ ïîâ÷àâ ðàéîííèõ êåð³âíèê³â: “Ñåðåä 
íàéìåíø ñò³éêèõ ³ çàãàðòîâàíèõ ïàðò³éö³â, îñîáëèâî â òèõ 
ðàéîíàõ, ùî ìàþòü íàéãëèáø³ ïðîðèâè, íåâäà÷³ âèêëèêàþòü 
ïåâíó ðîçãóáëåí³ñòü ³ áàæàííÿ ñïåðòèñÿ íà “îá’ºêòèâí³ ïðè-
÷èíè”... Öÿ ïîçèö³ÿ º àáñîëþòíî õèáíà, øê³äëèâà ³ ïåðå-
ðîñòàº â îïîðòóí³çì íàéã³ðøîãî ãàòóíêó, íå êàæó÷è âæå 
ïðî òå, ùî òàêà ïîçèö³ÿ º àáñîëþòíî áåçïë³äíà, âîíà íå äàº 
çìîãè ìîá³ë³çóâàòè ïàðòîðãàí³çàö³þ òà ðîá³òíè÷î-êîëãîñïí³ 
ìàñè íà ïåðåáîðåííÿ òðóäíîù³â” [7, 91]. 

Íàïåðåäîäí³ êîíôåðåíö³¿ ÷ëåíè Ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó 
â³äâ³äàëè áàãàòî ðàéîí³â Óêðà¿íè ³ ç³áðàëè âåëèêèé ìàòåð³àë, 
ÿêèé ³ áóëî ïîêëàäåíî ó îñíîâó ¿õ âèñòóï³â íà êîíôåðåíö³¿. 
Ì. Ñêðèïíèê, çîêðåìà, ãîâîðèâ: “ß íå çãîäåí ç òèìè òî-
âàðèøàìè, ÿê³ ç òåïåðåøí³õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êàìïàí³é 
ãîëîâíó ñâîþ óâàãó â³ääàþòü ïèòàííþ õë³áîçàãîò³âåëü. Íå 
òðåáà ñåáå ã³ïíîçóâàòè òèì, ñê³ëüêè òðåáà âçÿòè õë³áà ç íà-
øîãî âðîæàþ. Òðåáà ç³áðàòè ïîâíîòîþ âñå òå, ùî ìè çàñ³ÿëè. 
Êîëè ìè çóì³ºìî ïåðåáîðîòè òðóäíîù³ çáèðàëüíî¿ êàìïàí³¿, 
êîëè ïèòàííÿ áîðîòüáè ç âòðàòàìè çðîçóì³ºìî, ÿê ïèòàííÿ 
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ïîë³òè÷íå ³ ãîñïîäàðñüêå, ó íàñ âèñòà÷èòü õë³áà ö³ëêîì ³ ïî-
âíîòîþ ³ äëÿ âèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü...” [7, 104].

Õàðàêòåðíî, ùî ³ ó âèñòóï³ Ì. Ñêðèïíèêà ì³ñòèëèñÿ ïî-
ëîæåííÿ, ùî íå óâ³éøëè äî äðóêîâàíîãî ñòåíîãðàô³÷íîãî 
çâ³òó III êîíôåðåíö³¿. Îñü îäíå ç íèõ: “Áàãàòî òîâàðèø³â 
ï³äì³íþþòü îäíå ïîë³òè÷íå ïèòàííÿ äðóãèì. Çàì³ñòü ïèòàííÿ 
ïðî òå, ùî º ïðè÷èíîþ íàøèõ ïðîðèâ³â, âîíè çàðàç ñòàâëÿòü 
³íøå ïèòàííÿ – õòî º ïðè÷èíîþ íàøèõ ïðîðèâ³â. Ñàìà ïî-
ñòàíîâêà öüîãî ïèòàííÿ íåâ³ðíà. Ìè ìóñèìî âèÿñíèòè, ùî º 
ïðè÷èíîþ íàøèõ ïðîðèâ³â. Ìè ëþäè, æèâåìî ³ áîðåìîñü, ³, 
çíà÷èòü, ïîìèëêè, ÿê³ º, ìàþòü ïðè÷èíè. Ìè – ÖÊ ÊÏ(á)Ó, 
í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çí³ìàºìî ç ñåáå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ö³ëó 
ïðàöþ ö³ëî¿ íàøî¿ ïàðòîðãàí³çàö³¿. Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çí³ìà-
ºìî, òîìó ùî ïðè÷èíîþ º íåïîâíå ðîçóì³ííÿ, íåïîâíå 
óñâ³äîìëåíí³ ãëèáèíè ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóëèñü” 
[9, àðê.186].

Ç ïðèòàìàííîþ éîìó îáåðåæí³ñòþ ñïðîáóâàâ ïðèâåðíóòè 
óâàãó äî ïðîáëåì ñåëà ³ Ã. Ïåòðîâñüêèé: “Òðåáà îäâåðòî 
ñêàçàòè, ùî äåÿê³ ðàéîíè ïåðåáóâàþòü ó ñêðóòíîìó õàð÷îâîìó 
ñòàí³. Âè çíàºòå, òîâàðèø³, ùî ó íàñ áàãàòî õë³áà ëèøèëîñÿ 
íà ïîëÿõ. ² ïðè÷èíà òóò òà, ùî íàøà îðãàí³çàö³ÿ ïðàö³ â 
êîëãîñïàõ, ìàñîâà ïîë³òè÷íà ðîáîòà áóëà íå íà ïîòð³áí³é 
âèñîò³... ß ïðî¿çäèâ ê³ëüêà ñ³ë; ïèòàþ ñåêðåòàðÿ – ÷è äàâíî 
âè òóò? Ãîâîðèòü, ì³ñÿö³â 2 – 3, à ãîëîâà – ì³ñÿö³â – 3 – 4. 
Çâ³ñíî, öå íåïðàâèëüíî. Êîëè íà ñåë³ áóäå òàêà ïëèíí³ñòü êå-
ð³âíîãî àêòèâó, òî ìè íå äîá’ºìîñÿ ñò³éêîñò³ ³ â ñàìèõ êîë-
ãîñïàõ” [7, 110-111].

3. Ë³í³ÿ Ìîñêâè
Îäíàê ³ îáåðåæí³ ñïðîáè äåêîãî ç êåð³âíèê³â ÓÑÐÐ, 

à îñîáëèâî ïðåäñòàâíèê³â ðàéîí³â, âêàçàòè íà ñêëàäí³ñòü 
ñèòóàö³¿ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ Óêðà¿íè íå ðîç÷óëèëè 
äâîõ ñòàë³íñüêèõ ïîñëàíö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ðîáîò³ 
êîíôåðåíö³¿ — Âÿ÷åñëàâà Ìîëîòîâà ³ Ëàçàðÿ Êàãàíîâè÷à. 
Îñòàíí³é, çâåðòàþ÷èñü äî äåëåãàò³â êîíôåðåíö³¿, ãîâîðèâ: 
“Âè ïîâèíí³ ï³äãîòóâàòè é ðîçãîðíóòè ðîáîòó, ùîá ö³ëêîì 
âèêîíàòè ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü, ð³øó÷å ïåðåáîðþþ÷è âñ³ ³ 
âñ³ëÿê³ äåìîá³ë³çàö³éí³, à ÷àñòî êàï³òóëÿíòñüê³, ïðàâîîïîðòó-
í³ñòè÷í³ íàñòðî¿ ùîäî õë³áîçàãîò³âåëü. Âè ïîâèíí³ íà ñåë³, 
â ðàéîí³ ïåðåëàìàòè íàñòðî¿ äåÿêèõ àêòèâ³ñò³â, ùî ñüîãîäí³ 
ó âàñ äåìîá³ë³çîâàí³” [7, 156].
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Ó âèñòóïàõ Ìîëîòîâà ³ Êàãàíîâè÷à áóëî íå ïðîñòî çíà÷íî 
çâóæåíî ñïåêòð ôàêòîð³â, ùî çàãîñòðèëè ñèòóàö³þ â Óêðà¿íè. 
Ö³ âèñòóïè, ïî ñóò³, çàñâ³ä÷èëè, ùî öåíòð îäíîçíà÷íî çàéíÿâ 
æîðñòêó ïîçèö³þ ùîäî óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà.

Ó ñâî¿é ïðîìîâ³ Â. Ìîëîòîâ, çàçíà÷èâøè, ùî ïëàí õë³áî-
çàãîò³âåëü íå âèêîíàíèé ³ ùî “ó ðÿä³ ðàéîí³â óíàñë³äîê ïî-
ìèëîê, ïðèïóùåíèõ ï³ä ÷àñ õë³áîçàãîò³âåëü, óòâîðèâñÿ âàæ-
êèé õàð÷îâèé ñòàí”, ï³ääàâ ãîñòð³é êðèòèö³ ðàéêîìè ïàðò³¿, 
à òàêîæ ÖÊ ÊÏ(á)Ó. 

“Òåïåð, – ï³äêðåñëþâàâ Â.Ìîëîòîâ, – º íàìàãàííÿ 
çàòåðòè õèáè ðîáîòè â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ íà Óêðà¿í³, 
çâàëèâøè íåãàòèâí³ ôàêòè îñòàííüî¿ õë³áîçàãîò³âíî¿ êàìïàí³¿ 
íà Óêðà¿í³ íà “çîâí³øí³” ïðè÷èíè, íà ðîçì³ð õë³áîçàãîò³â-
íîãî ïëàíó ³ ò. ³í. Òðåáà äàòè ð³øó÷ó îäñ³÷ öèì àíòèá³ëüøî-
âèöüêèì ñïðîáàì” [7, 117]. Ãîëîâíå ïèòàííÿ, çà òâåðäæåííÿì 
Â. Ìîëîòîâà, ïîëÿãàëî â òîìó, ÿê ðîçâåðñòàòè ïëàí õë³áîçà-
ãîò³âåëü ³ ÿê ïðîâîäèòè öåé ïëàí.

Äóæå âëó÷íó õàðàêòåðèñòèêó ì³ñ³¿ Â. Ìîëîòîâà òà Ë. Êà-
ãàíîâè÷à äàâ îäèí ç áðèòàíñüêèõ äèïëîìàò³â, ÿêèé ó ñâîºìó 
ïîâ³äîìëåíí³ â³ä 18 ëèïíÿ 1932 ðîêó çàçíà÷èâ: “Õî÷à Ìî-
ëîòîâ ³ Êàãàíîâè÷ ëþá’ÿçíî ïðèñîëîäèëè ï³ãóëêó íåâäîâî-
ëåííÿ öåíòðàëüíîãî óðÿäó, âèõâàëÿþ÷è ïîì³òí³ äîñÿãíåííÿ 
óêðà¿íñüêèõ á³ëüøîâèê³â ó ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³, ç ¿õí³õ âè-
ñòóï³â áóëî çðîçóì³ëî, ùî âîíè ïðèáóëè ãîëîâíèì ÷èíîì äëÿ 
òîãî, ùîá äàòè óêðà¿íñüê³é ïàðò³éí³é îðãàí³çàö³¿ ñóâîðó ïðî-
÷óõàíêó” [11, 154].

Ùå á³ëüø ö³êàâî òå, ùî âæå íà ñõèë³ æèòòÿ Â. Ìîëîòîâ 
íåîäíîðàçîâî çóñòð³÷àâñÿ ç ïèñüìåííèêîì Ôåë³êñîì ×óºâèì, 
çãàäóâàâ ìèíóëå. Îñü óðèâîê ç ¿õíüî¿ ðîçìîâè:

“– Ó ïèñüìåííèöüêîìó ñåðåäîâèù³ ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî 
ãîëîä 1933 ðîêó áóâ ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàíèé Ñòàë³íèì ³ 
âñ³ì âàøèì êåð³âíèöòâîì.

– Öå ãîâîðÿòü âîðîãè êîìóí³çìó!..
– Àëå æ ÷è íå äâàíàäöÿòü ì³ëüéîí³â çàãèíóëî â³ä ãîëîäó 

ó 1933-ìó...
– ß ââàæàþ ö³ ôàêòè íå äîâåäåíî, - ñòâåðäæóº 

Ìîëîòîâ.
– Íå äîâåäåíî?..
– Í³, í³ í³ â ÿêîìó ðàç³. Ìåí³ äîâîäèëîñÿ â ò³ ðîêè ¿çäèòè 

íà õë³áîçàãîò³âë³. Òàê ùî ÿ íå ì³ã ïðîéòè ïîâç òàê³ ðå÷³. Íå 
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ì³ã. ß òîä³ ïîáóâàâ íà Óêðà¿í³ äâ³÷³ íà õë³áîçàò³âëÿõ, â Ñè-
÷îâî, íà Óðàë³ áóâ, â Ñèá³ðó – ÿê æå, ÿ í³÷îãî íå áà÷èâ, ÷è 
ùî? Àáñóðä! Í³, öå àáñóðä” [12, 453].

Öå é ñïðàâä³ àáñóðä, îñê³ëüêè ó âèñòóï³ íà çàñ³äàíí³ Ïî-
ë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) 3 ñåðïíÿ 1932 ðîêó í³õòî ³íøèé, ÿê 
Â. Ìîëîòîâ, ñêàçàâ: “Ìè ñòî¿ìî ñïðàâä³ ïåðåä ïðèâèäîì ãî-
ëîäó ³ äî òîãî æ ó áàãàòèõ õë³áíèõ ðàéîíàõ” [13, 112].

Âò³ì, ïîâåðí³ìîñÿ äî ²²² êîíôåðåíö³¿. Â çàêëþ÷íîìó ñëîâ³ 
Ñ. Êîñ³îð çíîâ ï³ääàâ êðèòèö³ âèñòóïè äåÿêèõ ñåêðåòàð³â 
ðàéêîì³â ïàðò³¿, ï³äêðåñëèâøè: “Íå âñ³ ùå óñâ³äîìèëè â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ çàâäàíü... 3 òàêèìè íàñòðîÿìè 
òðåáà ð³øó÷å ïîêâèòàòèñÿ. Ï³ñëÿ âñüîãî òîãî, ùî ãîâîðèëîñÿ 
íà êîíôåðåíö³¿, ï³ñëÿ âèñòóï³â òò. Ìîëîòîâà ³ Êàãàíîâè÷à 
³ âàøîãî îäíîñòàéíîãî ñõâàëåííÿ öèõ âèñòóï³â ìè ïîâèíí³ 
ïî-á³ëüøîâèöüêîìó ðîçãîðíóòè ðîáîòó ³ çàáåçïå÷èòè øâèäêå 
ïîäîëàííÿ òèõ òðóäíîù³â, ÿê³ ïåðåæèâàþòü îêðåì³ ðàéîíè 
Óêðà¿íè” [7, 145, 147]. 

Äåëåãàòè êîíôåðåíö³¿ óõâàëèëè ðåçîëþö³þ, ÿêó 9 ëèïíÿ 
1932 ðîêó çàòâåðäèâ ïëåíóì ÖÊ ÊÏ(á)Ó ³ ÿêîþ “äî áåçóìîâ-
íîãî âèêîíàííÿ” ïðèéìàâñÿ âñòàíîâëåíèé äëÿ Óêðà¿íè ïëàí 
õë³áîçàãîò³âåëü – 356 ìëí. ïóä³â ïî ñåëÿíñüêîìó ñåêòîðó. 
Îñê³ëüêè í³ÿêîãî “áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ” íå ìîãëî áóòè, 
ïëàí ïî÷àëè ñêîðî÷óâàòè. Âæå 17 ñåðïíÿ 1932 ðîêó Ïîë³ò-
áþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèéíÿëî ïðîïîçèö³þ Ñòàë³íà “ïðî ñêî-
ðî÷åííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü íà Óêðà¿í³ íà 40 ìëí ïóä³â 
ÿê âèíÿòîê äëÿ ðàéîí³â Óêðà¿íè, ùî îñîáëèâî ïîñòðàæäàëè, 
ç òèì, ùîá êîëãîñïàì ðàéîí³â, ùî îñîáëèâî ïîñòðàæäàëè, 
çíÿòè ïîëîâèíó ïëàíó, à ³íäèâ³äóàëàì – òðåòèíó”. 28 ñåðïíÿ 
ïåðåë³ê ðàéîí³â áóëî çàòâåðäæåíî íà ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á). 
Ïðè öüîìó áóëî çàçíà÷åíî, ùî “ñêîðî÷åííÿ ïëàíó ïðèïàäàº 
ïåðåâàæíî íà áóðÿêîâ³ ðàéîí³” [14, 290].

Âçàãàë³ ïëàí òðè÷³ ñêîðî÷óâàâñÿ, à äî 1 ëèñòîïàäà 1932 
ðîêó â³ä ñåëÿíñüêîãî ñåêòîðà Óêðà¿íè íàä³éøëî ëèøå 136 
ìëí. ïóä³â õë³áà [15, 33].

4. “Áåçóìîâíå âèêîíàííÿ”
Íàâåäåí³ öèôðè âàðòî ïîð³âíÿòè ç îáñÿãàìè åêñïîðòó 

õë³áó ç ÑÐÑÐ äî ªâðîïè. Ó 1930 ðîö³ áóëî âèâåçåíî 48 ìëí. 
ïóä³â çåðíà, ó 1931-ìó – 51, ó 1932-ìó – 18, ó 1933-ìó – 10 
[16, 276]. Çà óìîâ ãîëîäó, ùî ðîçïî÷àâñÿ, çíàþ÷è, ùî ïîìè-
ðàþòü ì³ëüéîíè âëàñíèõ ãðîìàäÿí, ïîë³òè÷íå êåð³âíèöòâî 
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ÑÐÑÐ åêñïîðòóâàëî õë³á, ìîòèâóþ÷è öå ïîòðåáàìè ³íäó-
ñòð³àë³çàö³¿. Âñ³õ, õòî íå ðîçóì³â “äåðæàâíèõ ïîòðåá”, íå-
ùàäíî êàðàëè.

Êîëè íà ëàíàõ ç’ÿâèëèñü “ïåðóêàð³”, òîáòî ñåëÿíè, ÿê³ íî-
÷àìè “ñòðèãëè” êîëîñêè, ùîá âèæèòè, â³äïîâ³äü âëàäè íå 
çàáàðèëàñÿ: 7 ñåðïíÿ 1932 ðîêó ç’ÿâèâñÿ â³äðåäàãîâàíèé 
îñîáèñòî Ñòàë³íèì Çàêîí ïðî îõîðîíó ñîö³àë³ñòè÷íî¿ âëàñ-
íîñò³ (çàêîí “ïðî ï’ÿòü êîëîñê³â” àáî “ñ³ì-â³ñ³ì”, ÿê éîãî 
íàçèâàëè), ÿêèì çà ðîçêðàäàííÿ ïåðåäáà÷àëèñü ðîçñòð³ë 
àáî äåñÿòü ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ. Íà ïî÷àòîê 1933 ðîêó çà öèì 
çàêîíîì áóëî çàñóäæåíî 54 645 îñ³á, ç íèõ ðîçñòð³ëÿíî 2000 
[17, 4; 16, 276].

Âò³ì, êàðàëè íå ëèøå ñåëÿí, à é ñàìèõ êîìóí³ñò³â-ì³ñöå-
âèõ êåð³âíèê³â. Çà áóäü-ÿêó ñïðîáó ïðîòèñòîÿòè æîðñòêèì 
äèðåêòèâàì “çãîðè” ñåêðåòàð³â ðàéêîì³â ïàðò³¿, ãîë³â ðàéâè-
êîíêîì³â òà ³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðàö³âíèê³â âèêëþ÷àëè ç ïàðò³¿ 
òà â³ääàâàëè äî ñóäó ÿê çðàäíèê³â ³ îðãàí³çàòîð³â ñàáîòàæó. 

Òàê, ó 1931 ðîö³ ³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ 1932 ðîêó â Óêðà¿í³ 
áóëî çàì³íåíî 80% ñåêðåòàð³â ðàéêîì³â ïàðò³¿ [18, 147].

² òóò ÷àñ ñïåö³àëüíî ñêàçàòè ïðî àíòèóêðà¿íñüê³ñòü ãîëîäó 
ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â. ßê â³äîìî, Ðîáåðò Êîíêâåñò ó êíèç³ 
“Æíèâà ñêîðáîòè” íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî “ãîëîä çàïëàíóâàëà 
Ìîñêâà äëÿ âèíèùåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà ÿê íàö³î-
íàëüíîãî áàñò³îíó. Óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí âèíèùèëè íå òîìó, ùî 
âîíè áóëè ñåëÿíàìè, àëå òîìó, ùî âîíè áóëè óêðà¿íöÿìè-
ñåëÿíàìè”. Äîòåïåð òðèâàº äèñêóñ³ÿ ïðî òå, ÷è ñïðàâä³ ãîëîä 
ìàâ õàðàêòåð ãåíîöèäó ùîäî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, àëå ïðè-
êìåòíîþ º òàêà äåòàëü: ãîëîä íå çà÷åïèâ ñóñ³äí³ ç Óêðà¿íîþ 
îáëàñò³ Ðîñ³¿. Îñü ÷îìó ïîòåðï³ë³ â³ä ãîëîäóâàííÿ óêðà¿íñüê³ 
ñåëÿíè (ò³, ÿê³ ìîãëè ïðîéòè ÷åðåç âñòàíîâëåí³ êîðäîíè) 
õîäèëè òóäè ì³íÿòè ³ êóïóâàòè õë³á.

Òå, ùî ìîñêîâñüêå êåð³âíèöòâî áóëî íåâäîâîëåíî ñèòóà-
ö³ºþ â ïåðøó ÷åðãó â Óêðà¿í³, ÿñêðàâî çàñâ³ä÷óº ëèñò Ñòàë³íà 
äî Ë. Êàãàíîâè÷à, íàïèñàíèé 11 ñåðïíÿ 1932 ðîêó: “...Ñàìîå 
ãëàâíîå ñåé÷àñ Óêðàèíà. Äåëà íà Óêðàèíå èç ðóê âîí ïëîõè. 
Ïëîõî ïî ïàðòèéíîé ëèíèè. Ãîâîðÿò, ÷òî â äâóõ îáëàñòÿõ 
Óêðàèíû (êàæåòñÿ â Êèåâñêîé è Äíåïðîïåòðîâñêîé) îêîëî 
50-òè ðàéêîìîâ âûñêàçàëèñü ïðîòèâ ïëàíà õëåáîçàãîòîâîê, 
ïðèçíàâ åãî íåðåàëüíûì. Â äðóãèõ ðàéêîìàõ îáñòîèò äåëî, 
êàê óòâåðæäàþò, íå ëó÷øå. Íà ÷òî ýòî ïîõîæå? Ýòî íå ïàðòèÿ, 
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à ïàðëàìåíò, êàðèêàòóðà íà ïàðëàìåíò. Âìåñòî òîãî ÷òîáû 
ðóêîâîäèòü ðàéîíàìè, Êîñèîð âñå âðåìÿ ëàâèðîâàë ìåæäó 
äèðåêòèâàìè ÖÊ ÂÊÏ(á) è òðåáîâàíèÿìè ðàéêîìîâ è âîò 
äîëàâèðîâàëñÿ äî ðó÷êè. Ïðàâèëüíî ãîâîðèë Ëåíèí, ÷òî 
÷åëîâåê, íå èìåþùèé ìóæåñòâà ïîéòè â íóæíûé ìîìåíò 
ïðîòèâ òå÷åíèÿ, íå ìîæåò áûòü íàñòîÿùèì áîëüøåâèñòñêèì 
ðóêîâîäèòåëåì. Ïëîõî ïî ëèíèè ñîâåòñêîé. ×óáàðü – íå ðó-
êîâîäèòåëü. Ïëîõî ïî ëèíèè ÃÏÓ. Ðåäåíñó íå ïî ïëå÷ó 
ðóêîâîäèòü áîðüáîé ñ êîíòððåâîëþöèåé â òàêîé áîëüøîé è 
ñâîåîáðàçíîé ðåñïóáëèêå, êàê Óêðàèíà. 

Åñëè íå âîçüìåìñÿ òåïåðü æå çà âûïðàâëåíèå ïîëîæåíèÿ 
íà Óêðàèíå, Óêðàèíó ìîæåì ïîòåðÿòü. Èìåéòå â âèäó, ÷òî 
Ïèëñóäñêèé íå äðåìëåò è åãî àãåíòóðà íà Óêðàèíå âî ìíîãî 
ðàç ñèëüíåå, ÷åì äóìàåò Ðåäåíñ èëè Êîñèîð. Èìåéòå òàêæå 
â âèäó, ÷òî â Óêðàèíñêîé êîìïàðòèè (500 òûñÿ÷ ÷ëåíîâ, 
õå-õå) îáðåòàåòñÿ íå ìàëî (äà íå ìàëî) ãíèëûõ ýëåìåíòîâ, ñî-
çíàòåëüíûõ è áåññîçíàòåëüíûõ ïåòëþðîâöåâ, íàêîíåö – ïðÿ-
ìûõ àãåíòîâ Ïèëñóäñêîãî. Êàê òîëüêî äåëà ñòàíóò õóæå, ýòè 
ýëåìåíòû íå çàìåäëÿò îòêðûòü ôðîíò âíóòðè (è âíå) ïàðòèè, 
ïðîòèâ ïàðòèè. Ñàìîå ïëîõîå ýòî òî, ÷òî óêðàèíñêàÿ âåðõóøêà 
íå âèäèò ýòèõ îïàñíîñòåé... 

...Ïîñòàâèòü ñåáå öåëüþ ïðåâðàòèòü Óêðàèíó â êðàò÷àéøèé 
ñðîê â íàñòîÿùóþ êðåïîñòü ÑÑÑÐ; â äåéñòâèòåëüíî îáðàçöîâóþ 
ðåñïóáëèêó. Äåíåã íà ýòî íå æàëåòü” [14, 273-274].

Íåâäîâç³ ðîçïî÷àëîñÿ “âûïðàâëåíèå ïîëîæåíèÿ” â Óêðà-
¿í³. Çîêðåìà, íàïðèê³íö³ æîâòíÿ 1932 ðîêó (íà âèêîíàííÿ 
ð³øåííÿ Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) â³ä 22 æîâòíÿ 1932 ðîêó) â 
Óêðà¿í³ ðîçãîðíóëà ñâîþ ðîáîòó “íàäçâè÷àéíà êîì³ñ³ÿ” íà 
÷îë³ ç Â. Ìîëîòîâèì. Âæå 30 æîâòíÿ îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ Ñòà-
ë³íó: “Äîâåëîñÿ æîðñòêî ïîêðèòèêóâàòè Óêðà¿íñüêó îðãàí³-
çàö³þ ³ îñîáëèâî ÖÊ ÊÏ(á)Ó çà äåìîá³ë³çîâàí³ñòü ó çàãî-
ò³âëÿõ” [13, 100]. Â. Ìîëîòîâ íàäàâ íîâèé ³ìïóëüñ çä³éñíåííþ 
ðåïðåñ³é ïðîòè êîëãîñïíîãî àêòèâó, ïàðò³éíèõ ³ ðàäÿíñüêèõ 
ïðàö³âíèê³â. ÖÊ ÊÏ(á)Ó ïî÷àâ ïóáë³êóâàòè ñïèñêè ïàðò³éö³â, 
äèðåêòîð³â ðàäãîñï³â, ãîë³â êîëãîñï³â òà óïîâíîâàæåíèõ ïî 
õë³áîçàãîò³âëÿõ, ÿêèõ âèêëþ÷àëè ç ïàðò³¿ é â³ääàâàëè äî ñóäó 
çà íåâèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü. 

“Íàäçâè÷àéíà êîì³ñ³ÿ” íà ÷îë³ ç Â. Ìîëîòîâèì ç ëèñòî-
ïàäà 1932 äî ñ³÷íÿ 1933 ðîêó âè÷àâèëà ç ñåëÿí ùå áëèçüêî 
90 ìëí. ïóä³â. Çíà÷íîþ ì³ðîþ çà ðàõóíîê òîãî, ùî â óêðà¿í-
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ñüêèõ ñåëàõ ó ñêëàä³ ñïåö³àëüíèõ áðèãàä ïî âèäîáóòòþ çåðíà 
ä³ÿëî 112 òèñÿ÷ àêòèâ³ñò³â, ÿê³ îäåðæóâàëè ïåâíèé â³äñîòîê 
â³ä íàãðàáîâàíîãî çåðíà ³ õàð÷³â (³ òèì êîðìèëèñÿ, à â³äòàê 
âèæèâàëè).

Íàïðèê³íö³ 1932 ðîêó â Óêðà¿íó ïðè¿õàëè Ïàâëî Ïîñòè-
øåâ ³ Ëàçàð Êàãàíîâè÷, ç íèìè ïîâåðíóâñÿ ³ Âñåâîëîä Áà-
ëèöüêèé, ÿêèé ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì Ãîëîâè ÎÃÏÓ ÑÐÑÐ. 
Ïî÷àâñÿ íîâèé òóð “íàâåäåííÿ ïîðÿäêó” â ÓÑÐÐ. Â. Áàëèöü-
êèé âèñóíóâ âåðñ³þ ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ ³ñíóº “îðãàí³çîâàíèé 
ñàáîòàæ õë³áîçàãîò³âåëü òà îñ³ííüî¿ ñ³âáè, îðãàí³çîâàí³ ìàñîâ³ 
êðàä³æêè ó êîëãîñïàõ ³ ðàäãîñïàõ, òåðîð ùîäî íàéá³ëüø 
ñò³éêèõ ³ âèòðèìàíèõ êîìóí³ñò³â òà àêòèâ³ñò³â íà ñåë³, ïåðå-
êèäàííÿ äåñÿòê³â ïåòëþð³âñüêèõ åì³ñàð³â, ðîçïîâñþäæåííÿ 
ïåòëþð³âñüêèõ ëåòþ÷îê” òà çðîáèâ âèñíîâîê ïðî “áåçóìîâíå 
³ñíóâàííÿ íà Óêðà¿í³ îðãàí³çîâàíîãî êîíòððåâîëþö³éíîãî 
ïîâñòàíñüêîãî ï³äï³ëëÿ, ÿêå ïîâ’ÿçàíå ³ç çàêîðäîíîì òà ³íî-
çåìíèìè ðîçâ³äêàìè, ãîëîâíèì ÷èíîì ïîëüñüêèì ãåíåðàëü-
íèì øòàáîì” [19,189].

Ðîçâèâàþ÷è òåîð³þ ïðî ³ñíóâàííÿ â Óêðà¿í³ ñåëÿíñüêî¿ 
çìîâè (à íà 20 ëèñòîïàäà 1932 ðîêó â Óêðà¿í³ áóëî çààðåø-
òîâàíî 766 ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, â òîìó ÷èñë³ 
ãîë³â êîëãîñï³â, äèðåêòîð³â ðàäãîñï³â, êåð³âíèê³â ñåðåäíüî¿ 
ëàíêè), Áàëèöüêèé 5 ãðóäíÿ 1932 ðîêó âèäàâ “Îïåðàòèâíèé 
íàêàç ÃÏÓ ÓÑÐÐ ¹ 1”, ÿêèì ïîñòàâèâ ï³äëåãëèì “îñíîâíå òà 
ãîëîâíå çàâäàííÿ – íàãàëüíèé ïðîðèâ, âèêðèòòÿ òà ðîçãðîì 
êîíòððåâîëþö³éíîãî ïîâñòàíñüêîãî ï³äï³ëëÿ, òà çàâäàííÿ 
ð³øó÷îãî óäàðó ïî âñ³ì êîíòððåâîëþö³éíèì êóðêóëüñüêî-
ïåòëþð³âñüêèì åëåìåíòàì, ÿê³ àêòèâíî ïðîòèä³þòü ³ çðèâàþòü 
îñíîâí³ çàõîäè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè òà ïàðò³¿ íà ñåë³” [19, 189].

5 ëèñòîïàäà 1932 ðîêó Â. Ìîëîòîâ ³ ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á)Ó 
Ìåíäåëü Õàòàºâè÷ íàä³ñëàëè äèðåêòèâó îáêîìàì ïàðò³¿, 
âèìàãàþ÷è â³ä íèõ òåðì³íîâèõ ³ ð³øó÷èõ ä³é ïî âèêîíàííþ 
çàêîíó â³ä 7 ñåðïíÿ 1932 ðîêó “ç îáîç’ÿçêîâèì ³ øâèäêèì 
ïðîâåäåííÿì ðåïðåñ³é ³ íåùàäíî¿ ðîçïðàâè ³ç çëî÷èííèìè 
åëåìåíòàìè ó ïðàâë³ííÿõ êîëãîñï³â” [13, 101]. 18 ëèñòîïàäà 
ÖÊ ÊÏ(á)Ó çà ó÷àñòþ Â. Ìîëîòîâà óõâàëèâ ïîñòàíîâó “Ïðî 
çàõîäè ïî ïîñèëåííþ õë³áîçàãîò³âåëü”, ÿêèì ïîñèëþâàëèñü 
ðåïðåñ³¿ ïðîòè ñåëÿí Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ùîäî îäíîîñ³áíèê³â, 
ÿê³ íå âèêîíóþòü ïëàí õë³áîçäàâàííÿ, äîçâîëÿëîñü çàñòî-
ñîâóâàòè íàòóðàëüí³ øòðàôè ïî ì’ÿñîçàãîòîâ³âëÿì ó ðîçì³ð³ 
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15-ì³ñÿ÷íî¿ íîðìè ³ ð³÷íî¿ íîðìè êàðòîïë³. ² ïðè òîìó òðåáà 
áóëî çäàâàòè õë³á. Êóðêóë³â ïðîñòî ðåïðåñóâàëè ïî ñòàòò³ çà 
“êîíòððåâîëþö³éí³ çëî÷èíè” [13, 101].

Îäíàê “â³äïîâ³äàëüíèìè” çðîáèëè íå ëèøå ïåâí³ êàòå-
ãîð³¿ ñåëÿí, à âñå óêðà¿íñüêå ñåëî. Îñü ëèøå îäíå äîêóìåí-
òàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ. 20 ëèñòîïàäà 1932 ðîêó Â. Ìîëîòîâ 
òåëåãðàôóº Ñ. Êîñ³îðó ç Ãåíè÷åñüêà:”Äî öüîãî ÷àñó â ðàéîíàõ 
ä³º ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðîäàæ âñþäè ñ³ðíèê³â, ñîë³ ³ êå-
ðîñèíó. ª ïðî öå òåëåãðàìà Áëÿõåðà â³ä 9 ëèñòîïàäà. Ñë³ä òåð-
ì³íîâî öå â³äì³íèòè ³ ïðîòåæèòè âèêîíàííÿ” [13, 102]. 

À îñü ³ùå îäíå ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ÿêèìè ìåòîäàìè ä³ÿëà 
âëàäà. Öå ñâ³ä÷åííÿ íàëåæèòü Â. Áàëèöüêîìó: “Çà 4 ìåñÿöà 
ïîñëå íà÷àëà õëåáîçàãîòîâîê äî 15 íîÿáðÿ áûëî àðåñòîâàíî ïî 
õëåáîçàãîòîâèòåëüíûì äåëàì 11òûñ. ÷åë. Çà ìåñÿö ñ 15 íîÿáðÿ 
ïî 15 äåêàáðÿ – 16 òûñ. ÷åë., â òîì ÷èñëå 435 ïàðòèéöåâ, 2260 
÷åë. èç êîëõîçíîãî àïïàðàòà, â òîì ÷èñëå 409 ïðåäñåäàòåëåé 
è 441 áóõãàëòåð è ñ÷åòîâîä, à òàêæå 107 ïðåäñåëüñîâåòîâ. Ê 
ðàññòðåëó òðîéêîé ïðèãîâîðåíî 108, íî åùå íà ðàññìîòðåíèè 
100 ÷åëîâåê. Çà 2 ïîñëåäíèå äåêàäû â ÿìàõ è ÷åðíûõ àìáàðàõ 
(7 òûñ. ÿì è 100 àìáàðîâ) íàéäåíî 700 òûñ. ïóäîâ õëåáà. 
Åäèíîëè÷íèêè ïðÿ÷óò ó êîëõîçíèêîâ, îñîáåííî òåõ êîëõîçîâ, 
êîòîðûå âûïîëíèëè õëåáîçàãîòîâêè...

Ïîñëåäíèå 2 – 3 äíÿ íà Õàðüêîâùèíå ìû ïðèìåíèëè íîâóþ 
ôîðìó âîçäåéñòâèÿ. Ïðèõîäèò â êîëõîç ñîòðóäíèê ÎÃÏÓ â 
ôîðìå è âåäåò áåñåäó ñ ïðåäñåäàòåëåì, ÷ëåíàìè ïðàâëåíèÿ 
î ñäà÷å õëåáà. Ðàçãîâîð íàñòîé÷èâûé. Â ðåçóëüòàòå êîëõîç 
“×åðâîííûé Ãîñïîäàðü” çà 2 äíÿ ïîâûñèë õëåáîñäà÷ó ñ 58% 
ïëàíà äî 96%, “Íîâ[å] Æèòòÿ” ñ 54% äî 80% è ò. ï. Äóìàåì, 
ýòî ðàñïðîñòðàíèòü è íà äðóãèå îáëàñòè” [19, 191].

20 ëèñòîïàäà 1932 ðîêó Ðàäíàðêîì ÓÑÐÐ óõâàëèâ ð³øåííÿ 
ïðî çàïðîâàäæåííÿ íàòóðàëüíèõ øòðàô³â: “Äî êîëãîñï³â, 
ùî äîïóñòèëè ðîçêðàäàííÿ êîëãîñïíîãî õë³áà ³ çë³ñíî çðè-
âàþòü ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü, çàñòîñóâàòè íàòóðàëüí³ øòðàôè 
ïîðÿäêîì äîäàòêîâîãî çàâäàííÿ ç ì’ÿñîçàãîò³âåëü ðîçì³ðîì 
15-ì³ñÿ÷íî¿ íîðìè çäàâàííÿ äàíèì êîëãîñïîì ì’ÿñà ÿê óñó-
ñï³ëüíåíî¿ õóäîáè, òàê ³ õóäîáè êîëãîñïíèê³â”. 

6 ãðóäíÿ óõâàëåíî ïîñòàíîâó ÖÊ ÊÏ(á)Ó ³ Ðàäíàðêîìó 
ÓÑÐÐ “Ïðî çàíåñåííÿ íà “÷îðíó äîøêó” ñ³ë, ÿê³ çë³ñíî ñà-
áîòóþòü õë³áîçàãîò³âë³”. Öå ð³øåííÿ ñïðè÷èíèëî çá³ëüøåííÿ 
æåðòâ ãîëîäîìîðó.
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19 ãðóäíÿ 1932 ðîêó ÖÊ ÂÊÏ(á) ³ Ðàäíàðêîì ÑÐÑÐ çíîâ 
ïîâåðòàºòüñÿ äî ïèòàííÿ ïðî õë³áîçàãîò³âë³ â Óêðà¿í³. Âîíè 
âèçíàþòü ñèòóàö³þ íåçàäîâ³ëüíîþ ³ äîðó÷àþòü “âèïðàâèòè” 
¿¿ Ë. Êàãàíîâè÷ó òà Ï. Ïîñòèøåâó ÿê “îêðåìî óïîâíîâàæå-
íèì” [2, 295]. 

Ïðî òå, ÿêèé ñòèëü íàâåäåííÿ ïîðÿäêó âîíè ñïîâ³äóâàëè, 
ÿñêðàâî ñâ³ä÷èòü òåëåãðàìà, ùî ¿¿ Ëàçàð Êàãàíîâè÷ íàä³ñëàâ 
Ñòàë³íó âæå 21 ãðóäíÿ 1932 ðîêó:”Âå÷åðîì 20 è 21 äåêàáðÿ 
íà çàñåäàíèè Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó íàìåòèëè ðÿä ïðàêòè-
÷åñêèõ ìåð ïî óñèëåíèþ õëåáîçàãîòîâîê. Â âèäó òîãî, ÷òî 
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü óïîëíîìî÷åííûõ îòñèæèâàåòñÿ, ïîêðû-
âàåò áåçäåÿòåëüíîñòü, à ïîðîé ïðÿìîå ïðåäàòåëüñòâî ðàéîí-
íûõ ðàáîòíèêîâ, ðàçîñëàëè ðåøèòåëüíîå ïðåäóïðåæäåíèå 
âñåì óïîëíîìî÷åííûì, à 10 íàèõóäøèõ ñíÿëè ñ ðàáîòû è 
äåëî îá èõ ïðåáûâàíèè â ïàðòèè ïåðåäàëè â ÖÊÊ. Èç äåñÿòè 
ñíÿòûõ 7 áûëè ïîñëàíû ÖÊ ÊÏ(á)Ó è 3 îáêîìàìè. 

38 îñíîâíûõ ðàéîíîâ Óêðàèíû äîëæíû åùå äàòü 32 ìèë. 
ïóäîâ õëåáà – ñâûøå 40% îñòàâøåãîñÿ ê çàãîòîâêå áåç ãàðíöà 
õëåáà ïî ðåñïóáëèêå. Åùå 50 ìîùíûõ ðàéîíîâ äîëæíû äàòü 
îêîëî 30% îñòàâøåãîñÿ ê çàãîòîâêå õëåáà. Èç 38 îñíîâíûõ 
ðàéîíîâ – 21 â Äíåïðîïåòðîâñêîé è 15 â Îäåññêîé îáëàñòÿõ. 
Íà ýòèõ ðàéîíàõ ñîñðåäîòî÷èâàåì íàøå âíèìàíèå. Ïîäî-
áðàëè åùå 40 ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ óïîëíîìî÷åííûìè 
â ýòè îñíîâíûå ðàéîíû, à îêîëî ñîòíè êðåïêèõ âîåííûõ è 
õàðüêîâñêèõ ðàáîòíèêîâ èì â ïîìîùü. Îäíîâðåìåííî íàæè-
ìàåì íà ðàéîíû, ãäå îñòàëîñü âûïîëíÿòü íåìíîãî.

Òàê êàê åñòü áîëüøàÿ îïàñíîñòü, ÷òî Êèåâñêàÿ, Âèí-
íèöêàÿ îáëàñòü ñíèçÿò òåìïû è çàòÿíóò âûïîëíåíèå îñòàâ-
øèõñÿ 7 – 8% ïëàíà, ïîñëàëè èì êàòåãîðè÷åñêóþ äèðåêòèâó 
çàêîí÷èòü ïëàí â áëèæàéøèå äíè. Åùå áîëåå ðåøèòåëüíóþ 
òåëåãðàììó ïîñëàëè Äîíåöîáêîìó.

Êðàéíå íåáëàãîïîëó÷íî ñ Õàðüêîâñêîé îáëàñòüþ. Õàðü-
êîâ÷àíå íå ìîáèëèçîâàëèñü íà âûïîëíåíèå ïëàíà. Åäèíî-
ëè÷íèêè îáëàñòè äîëæíû ñäàòü åùå îêîëî 6 ìèë. ïóäîâ. Ñëî-
æèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî îáêîì ïàñóåò ïåðåä ýòîé çàäà÷åé. 
Ïðèøëîñü ñåðäèòî ïîãîâîðèòü ñ Òåðåõîâûì. Ïðåäëîæèëè áî-
ëåå ýíåðãè÷íî âçÿòüñÿ çà õëåáîçàãîòîâêè, â ÷àñòíîñòè ó åäè-
íîëè÷íèêîâ. 

Ïî íàøåìó íàñòîÿíèþ îòìåíåíû 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÊ 
ÊÏ(á)Ó îò 29 íîÿáðÿ è 15 äåêàáðÿ, êîòîðûå, ïî íàøåìó ìíå-
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íèþ, äàþò îñíîâàíèå ìåñòíûì îðãàíèçàöèÿì ïðèäåðæèâàòü 
õëåáîçàãîòîâêè ïîä âèäîì çàêðåïëåíèÿ è ñîçäàíèÿ êîëõîçíûõ 
ôîíäîâ è ïîâòîðíîé ïðîâåðêè ðåñóðñîâ ñîâõîçîâ. Ïîäðîáíî 
ðàññêàæó ïî ïðèåçäó.

Ñåãîäíÿ ïîñòàíîâèëè àðåñòîâàòü è îòäàòü ïîä ñóä ñ îïóá-
ëèêîâàíèåì â ïå÷àòè ÷åòûðåõ íàèáîëåå çëîñòíî ñðûâàâøèõ 
õëåáîñäà÷ó äèðåêòîðîâ ñîâõîçîâ. 

Êîñèîð ïî ñâîåìó æåëàíèþ âûåçæàåò âíîâü â Äíåïðî-
ïåòðîâñê, ×óáàðü â ×åðíèãîâ. Õàòàåâè÷ó ïîðó÷èëè íàáëþ-
äåíèå çà Õàðüêîâûì. 

Â 4 ÷àñà ÿ âûåõàë â Îäåññó. Ïðèâåò. ÊÀÃÀÍÎÂÈ×” [20, 
69-70].

Ñòàë³í íà ö³é òåëåãðàì³ íàïèñàâ: “Õîðîøî!” [13, 109].
Êîëè ãîëîä âðàçèâ çíà÷íó òåðèòîð³þ, íà ÿê³é ìåøêàëè 

ì³ëüéîíè ëþäåé, âæå íåìîæëèâî áóëî çðîáèòè “òàºìíèöþ” ç 
ö³º¿ òðàãåä³¿. Ãîëîäóþ÷³ ïðîðèâàëèñü ÷åðåç õàð÷îâ³ êîðäîíè, 
¿õàëè äî Ðîñ³¿ çà õë³áîì, çàëèøàëè ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ä³òåé, 
ðîçïîâ³äàëè ïðî òå, ùî êî¿òüñÿ íà ñåë³, çíåñèëåí³, ïîìèðàëè 
ïðÿìî íà ì³ñüêèõ âóëèöÿõ. 

Âëàäà äîâîë³ ðàíî â³äðåàãóâàëà íà öå ó çàãàëüíîäåðæàâíèõ 
ìàñøòàáàõ. Ùå 15 ëèñòîïàäà 1932 ðîêó Ïîë³òáþðî ÖÊ 
ÂÊÏ(á) óõâàëèëî ð³øåííÿ “Ïðî ïàñïîðòíó ñèñòåìó òà ðîç-
âàíòàæåííÿ ì³ñò â³ä çàéâèõ åëåìåíò³â” ó ÿêîìó çàçíà÷àëîñÿ, 
ùî ç ìåòîþ “ðîçâàíòàæåííÿ Ìîñêâè òà Ëåí³íãðàäà òà ³íøèõ 
âåëèêèõ ì³ñüêèõ öåíòð³â ÑÐÑÐ â³ä çàéâèõ, íå çâ’ÿçàíèõ ç 
âèðîáíèöòâîì ³ óñòàíîâàìè, à òàêîæ â³ä êóðêóëüñüêèõ, êðè-
ì³íàëüíèõ ³ ³íøèõ àíòèãðîìàäñüíèõ åëåìåíò³â, ùî ïåðåõî-
âóþòüñÿ â ì³ñòàõ, âèçíàòè çà íåîáõ³äíå:

1) Ââåñòè ºäèíó ïàñïîðòíó ñèñòåìó ïî ÑÐÑÐ ç â³äì³íîþ 
âñ³õ ³íøèõ âèä³â ïîñâ³ä÷åíü…

2) Îðãàí³çóâàòè â ïåðøó ÷åðãó ó Ìîñêâ³ òà Ëåí³íãðàä³ 
àïàðàò îáë³êó òà ðåºñòðàö³¿ íàñåëåííÿ, ðåãóëþâàííÿ âè¿çäó 
òà â’¿çäó.

3) Äëÿ âèðîáëåííÿ êîíêðåòíèõ çàõîä³â ÿê çàêîíàäàâ÷îãî, 
òàê ³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó, ñòâîðèòè êî-
ì³ñ³þ...” [21, 104-105]

27 ãðóäíÿ 1932 ðîêó óõâàëåíî ñï³ëüíó ïîñòàíîâó Öåíðàëü-
íîãî Âèêîíàâ÷îãî Êîì³òåòó ³ Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ ïðî çàïðî-
âàäæåííÿ ïàñïîðòíî¿ ñèñòåìè òà îáîâ’ÿçêîâó ïðîïèñêó 
ïàñïîðò³â. Öåé “íîâîð³÷íèé ïîäàðóíîê” áóâ àäðåñîâàíèé 
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â ïåðøó ÷åðãó ñåëÿíàì, õî÷à ì³ëüéîíàì óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí 
ïàñïîðòè âæå íå áóëè ïîòð³áí³. Ñïîðîæí³ë³ óêðà¿íñüê³ ñåëà 
çàïîâíþâàëè ïåðåñåëåíöÿìè ç Ðîñ³¿, à òîìó, ùî ñòàëîñÿ, 
çíàéøëè “íåçàïåðå÷íå” ïîÿñíåííÿ: ó îðãàí³çàö³¿ ãîëîäó 
çâèíóâàòèëè “øê³äíèê³â”, “ïðèõîâàíèõ ïåòëþð³âö³â” ³ 
“óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â”. 

Íå âèïàäêîâî òðàã³÷íó ñèòóàö³þ 1932 ðîêó ñòàë³íñüêå 
êåð³âíèöòâî âèêîðèñòàëî äëÿ àêòèâíîãî çãîðòàííÿ ïîë³òèêè 
“óêðà¿í³çàö³¿”. Çîêðåìà, 14 ãðóäíÿ 1932 ðîêó Ñòàë³í ðàçîì ç 
Â.Ìîëîòîâèì ï³äïèñàâ ïîñòàíîâó ÖÊ ÂÊÏ(á) ³ Ðàäíàðêîìó 
ÑÐÑÐ ó çâ’ÿçêó ³ç ïðîâåäåííÿì õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàìïàí³¿. 
Öåé äîêóìåíò âèìàãàâ “ïðàâèëüíîãî ïðîâåäåííÿ óêðà¿í³-
çàö³¿” â Óêðà¿í³ é ïîçà ¿¿ ìåæàìè, â ðåã³îíàõ, äå êîìïàêòíî 
ìåøêàëè óêðà¿íö³. Äîêóìåíò òàêîæ ì³ñòèâ êàòåãîðè÷íó 
âèìîãó áîðîòèñÿ ç ïåòëþð³âñüêèìè òà ³íøèìè “êîíòððå-
âîëþö³éíèìè” åëåìåíòàìè [22, 109-110]. Öå îçíà÷àëî íå 
ëèøå ê³íåöü, õî÷ ³ êîíòðîëüîâàíî¿, àëå âñå-òàêè ïîë³òèêè 
“óêðà¿í³çàö³¿”, à é ïî÷àòîê àíòèóêðà¿íñüêèõ “÷èñòîê”, ìàñ-
øòàá ÿêèõ âñå ùå íàëåæèòü ïîâíîþ ì³ðîþ âèÿâèòüñÿ ó 1933 
ðîö³. 
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ШАПОВАЛ Ю.І
.

політичне керівництво Усрр і кремль 
У 1932 – 1933 рокаХ: співавтори голодоморУ

(продовження. початок - № 3)

5.Кадрові зміни
1933 рік розпочався для партійно-державної номенклатури з ве-

ликих неприємностей. 24 січня було ухвалено постанову ЦК ВКП(б), 
якою українська парторганізація суворо засуджувалася за те, що не 
виконала плану хлібозаготівель, “незважаючи на триразове скоро-
чення і без того скороченого плану” [23,3]. Ця постанова викликала 
серйозні кадрові зміни серед керівників УСРР. Найсуттєвішою з них 
було призначення Павла Постишева другим секретарем ЦК КП(б)У 
і першим секретарем Харківського обкому КП(б)У. Одночасно він 
залишився секретарем ЦК ВКП(б). У Москві вважали, що “основ-
ними областями, які вирішують долю сільського господарства Украї-
ни і які треба зміцнити. - є Одеська, Дніпропетровська та Харківська 
області” [23,3]. До Одеси і Дніпропетровська на посади перших 
секретарів обкомів були направлені відповідно Євген Вегер і Мендель 
Хатаєвич.

“Другий перший секретар”, так називали в партійно-урядових 
кулуарах Постишева, оскільки він мав великі повноваження від 
Сталіна, в разі потреби міг радитися з ним безпосередньо, обходячи 
тодішнього першого секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора. Ос-
кільки згадана постанова містила негативні оцінки діяльності робо-
ти парторганізації України, невдовзі стало зрозуміло, що Постишев 
приїхав для “наведення порядку”. З ним прибула в Україну і його 
“команда”, інші більшовицькі функціонери. 

Ось як говорив про це через рік, у січні 1934 року, на відкритті 
ХІІ з’їзду КП(б)У Григорий Петровський: “Вказівки товариша Сталі-
на, велика матеріальна допомога з боку Центрального Комітету 
Всесоюзної комуністичної партії і уряду колгоспам, присилка нам 
випробуваних більшовиків товаришів Хатаєвича, Вегера, Попова, 
Балицького і особливо Павла Петровича Постишева допомогли нам 
ліквідувати відставання і прорив у сільському господарстві, випра-
вити припущені помилки і викривлення в проведенні ленінської 
національної політики” [24,3].

Приїхавши в Україну, Постишев не лише вказував на “притуп-
лення більшовицької пильності” серед сільських партійців, а й від-
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мовляв у відправці продовольства для села, підкреслював, що не 
може бути й мови про державну допомогу посівним зерном, що се-
ляни повинні віднайти самі. Зокрема, 6 березня 1933 року він надіслав 
телеграму секретарям райкомів, головам райвиконкомів, уповнова-
женим обкому і начальникам політвідділів МТС та радгоспів Хар-
ківської області з вимогою відчутного збільшення заготівлі насіння 
зернових. У телеграмі він дорікав:”Ви тикаєте в ніс нам труднощі, 
базікаєте про голодуху...” [25,55-56]. Однак, як цілком слушно заува-
жує Роберт Конквест, “істерична жорстокість, що супроводжувала 
втручання Постишева, принесла дуже мало зерна. Вже вичерпалися 
останні запаси і істи не було що” [26,359].

Дотепер в Україні і за її межами немає праць, які б висвітлювали 
роль Постишева у керівництві каральними в тому числі і насамперед 
антиукраїнськими акціями. Тим часом дуже багато документів за-
свідчують, що ця роль була однією з ключових і що для цього 
сталінського посланця у боротьбі з “українськими націоналістами” 
дрібниць не було. Наприклад, 28 березня 1934 року він пише до шефа 
ГПУ УСРР Балицького записку такого змісту (цитую мовою 
оригіналу):”Всеволод Апполонович! Надо обязательно семьи арес-
тованных контрреволюционеров националистов выгнать из квартир 
и обязательно выселить их из пределов Украины на север. С работы 
членов семей арестованных надо немедленно снять, с учебы - 
тоже.

Повторяю, надо как можно скорее выселить семьи из Украины, 
а также и всех тех, кто с ними жил в одних “гнездах”. Хотя, может 
быть, на последних пока фактического материала и не имеется, но 
все равно - это несомненно одна шайка-лейка.

Это не только мое личное мнение. П.Постышев” [27,36].
Ще один приклад стосується школярів. Оскільки Постишева 

комуністична пропаганда і агітація полюбляла зображувати ініціато-
ром повернення ялинки на новорічні свята, “другом пионеров и 
школьников”, це особливо цікавий приклад. 17 квітня 1935 року 
Балицький надсилає йому спеціальне зведення про антирадянські 
прояви серед учнів сільських шкіл. У цьому надзвичайно характер-
ному документі йдеться не тільки про “антирадянські прояви”, а й 
про факти “контрреволюційних терористичних настроїв (Підкрес-
лення моє. - Ю.Ш.) деяких школярів, головним чином старших класів, 
що виявляються у розмовах, що виправдовують терор над вождями 
партії та уряду і навіть у висловлюванні бажань взяти участь у тако-
му терорі” [27,36] . 
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Постишев поставився до всього цього надзвичайно уважно і 
серйозно. Він, зокрема, пише вказівку секретареві Вінницького об-
кому КП(б)У В.Чернявському і вимагає серйозно зайнятись “вивчен-
ням стану шкіл у сільських районах, вжити заходів до зміцнення 
органів Наркомосвіти і педагогічного складу шкіл...” По своїй суті 
це був заклик до тотальної “чистки” системи освіти, яку було прове-
дено у найжорстокіший спосіб [27,37].

Як більшість вірних сталінців, Постишев закінчив погано. 17 
березня 1937 року відбувся Пленум ЦК КП(б)У, який увільнив його 
від обов’язків другого секретаря ЦК КП(б)У в зв’язку з переходом 
на іншу роботу за межі України. На цьому Пленумі Постишева не 
було:він працював першим секретарем Куйбишевського обкому 
ВКП(б). Його разом з дружиною Т.Постоловською заарештують в 
ніч на 22 лютого 1938 року на його московській квартирі. Протри-
мається він майже півтора місяця, але вже 9 квітня 1938 року Пости-
шев напише заяву на ім’я наркома внутрішніх справ Миколи Єжова, 
в якій запевняв, що має “намір дати органам слідства відверті свід-
чення про контрреволюційну діяльність проти партії та Радянської 
влади, яку я проводив протягом кількох літ”. Слідство констатувало, 
що “Постишев П.П. упродовж кількох років був членом центру пра-
во-троцькістської організації в Україні. У проведенні ворожої робо-
ти був зв’язаний з Косіором, Чубарем, Балицьким, Якіром, Ашрафя-
ном, Вегером, Косарєвим та іншими. Брав активну участь в органі-
зації та керівництві диверсійно-шкідницькою роботою в Україні. З 
1920 року був агентом японської розвідки, яку постачав найважливі-
шими шпигунськими відомостями по Радянському Союзу”. Як 
“японського шпигуна” та “правого троцькіста” Постишева розстрі-
ляють 26 лютого 1939 року [28].

6. ГПУ ліквідує “прорив” на селі
З-поміж членів “команди” Постишева особливу роль відігравав 

Всеволод Балицький, який повернувся в Україну з Москви, де був 
заступником голови ОГПУ СРСР і очолив ГПУ УСРР. Власне, як і 
Постишев, він з’явився в Україні ще восени 1932-го і скеровував 
роботу ГПУ УСРР, “твердість” дій якого не зміг забезпечити попе-
редній його шеф Станіслав Реденс. Лише в листопаді 1932 – січні 
1933 років ГПУ УСРР ліквідувало 1208 “контрреволюційних” кол-
госпних груп. Однак це не поліпшило ситуації з хлібозаготівлями. 

І ось тепер Балицький активізував свої дії, маючи повноваження 
від Кремля. 13 лютого 1933 року він видав наказ № 2 “Про чергові 
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завдання агентурно-оперативної роботи органів ГПУ УСРР”. Насам-
перед Балицький поставив своїх підлеглих до відома, що «аналіз 
ліквідованих справ говорить за те, що у даному випадку ми зустрілись 
з єдиним, ретельно розробленим планом організації збройного пов-
стання на Україні до весни 1933 року з метою повалення радянської 
влади та встановлення капіталістичної держави, так званої «Українсь-
кої незалежної республіки». При цьому він поставив перед ГПУ УСРР 
“найближче основне та головне завдання... - забезпечення весняної 
сівби» [29,арк.3-4].

Для виконання цього наказу районні відділи ГПУ розвантажува-
лися від «малоперспективних справ», а їм на допомогу відряджали-
ся співробітники облвідділів ГПУ. Причому до районів, у яких діяли 
“повстанці та шпигуни”, надсилалися співробітники особливих від-
ділів, до промислових районів з великими радгоспами - співробітни-
ки економічних відділів, до всіх інших - співробітники секретно-
політичних відділів ГПУ. За наказом Балицького також вживалися 
рішучі заходи щодо запобігання масових виїздів селян за межі Ук-
раїни за хлібом. Чекісти брали участь у пошуках прихованого зер-
на.

На початку року було оголошено про викриття “контрреволюцій-
ної організації у сільському господарстві УСРР”. Її швидко зв’язали 
з контрреволюційними організаціями у Москві, Ростові та Мінську. 
До цієї міфічної організації зарахували: агронома київського “Обл-
трактора” Т.Беляєва, головного редактора Всеукраїнського інституту 
заочної сільськогосподарської освіти А.Головка, агронома “Укрово-
щтрактороцентра” А.Гончаренка, агронома планового сектору Нар-
комзему СРСР Ф.Кияшка, референта Одеського обласного зерноуп-
равління О.Маньківського, завідувача групою дніпропетровського 
“Облтрактора” І.Пасічника, старшого референта планового управ-
ління Наркомзему СРСР С.Фоменка, науковця Одеського селекцій-
ного інституту І.Шабанова, агрономів Укртрактороцентра І.Бабака, 
І.Зінченка, О.Пономаренка та І.Родзевича. 

У Москві заарештованих українських фахівців “вписали” ще й 
до загальносоюзної контрреволюційної організації у сільському 
господарстві, що мала за мету “підірвати селянське господарство і 
викликати голод у країні”. 35 членів викритої організації на чолі з 
колишнім заступником Наркомзему СРСР галичанином Ф.Конаром 
Колегія ОГПУ СРСР 11 березня 1933 року засудила на смерть, про 
що 12 березня повідомила газета “Правда” [30,106-107].

Каральні акції на селі набули таких масштабів, що влада виріши-
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ла вдатися до неодноразово випробованого прийому, тобто покласти 
провину за “перегини” на місцеві органи. 8 травня 1933 року у спе-
ціальній інструкції, розісланій на місця, Й.Сталін і В.Молотов засу-
дили “масові невпорядковані арешти” на селі. Інструкція вимагала 
припинити масові виселення, але разом з тим “дозволяла” виселення 
ще 12 тисяч господарств (в тому числі 2 тисяч з України).

Втім, ворогів шукали не лише у сільському господарстві. Спів-
робітники ГПУ УСРР оголосили і про викриття «великої шпигунсь-
кої мережі» на промислових підприємствах, транспорті, об’єктах 
оборонного будівництва, розвідувальних органах Червоної Армії. 

10 березня 1933 року Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило постанову: 
“Надати право розгляду справ по повстанству і контрреволюції на 
Україні з застосуванням вищої міри соціального захисту трійці у 
складі тт. Балицького, Карлсона, Леплевського [31,63]. Разом із Пос-
тишевим Балицький об’їхав голодуючі райони України та вживав на 
місцях рішучі та жорсткі заходи. Це дозволило йому згодом казати у 
вузькому колі, що його разом з Постишевим надіслали рятувати Ук-
раїну, яку за його відсутності довели до загибелі [32,арк.48]. 

Про те, як саме здійснювався “порятунок”, голова ГПУ УСРР 
розповів у своєму виступі на другій Донецькій обласній партконфе-
ренції у січні 1934 року. Там Балицький заявив, що ліквідація про-
риву у сільському господарстві УСРР змусила “очистити радгоспи і 
колгоспи від чужих і ворожих нам елементів і переглянути керівні 
районні кадри”. За десять місяців 1933 року було “замінено більш 
міцними працівниками 237 секретарів райпарткомів, 249 голів рай-
виконкомів, 158 голів районних контрольних комісій” [33,78].

Лише у першій половині 1933 року ГПУ УСРР, як зазначалося 
в одному з чекістських документів, викрили “диверсійну, шкідни-
цьку діяльність агентів “Інтележенс (так у документі. - Ю.Ш.) - 
Сервіс” – представників англійської фірми “Метро-Віккерс” на 
великих електростанціях України, контрреволюційну діяльність 
німецьких спеціалістів-фашистів, низку великих організацій, груп і 
одинаків-крадіїв у різних галузях народного господарства”, “здійс-
нили значну роботу по боротьбі зі спекуляцією, нанесли відчутний 
удар по зривникам радянської та колгоспної торгівлі”, очистили 
“низку галузей промисловості, сільське господарство та заготівель-
ні організації від антирадянських і контрреволюційних елементів” 
[34,арк.52].

Серйозну увагу приділяла спецслужба селу і у наступні роки. 
Так, 21 лютого 1935 року з’явився обіжник НКВД УСРР “про аген-
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турну роботу по весняній сівби”, який вимагав “розставити агентур-
но-освідомчу сітку на селі і районних закладах таким чином, щоб 
охопити нею всі вирішальні ділянки сівби” [35, арк. 221 зв.].

В грудні 1933 рoку Балицький порушив перед Постишевим кло-
потання про представлення до нагороди орденом Червоного Прапо-
ра керівних правіцників ГПУ УСРР. У листі, зокрема, зазначалося, 
що “за останній рік органами ГПУ УСРР нанесено рішучого удару 
по контрреволюції, яка здійснювала на Україні широку руйнівну 
роботу… Ліквідовано найбільш великі контрреволюційні організа-
ції:

1) Українська військова організація (“УВО”);
2) Польська організація військова (“ПОВ”);
3) Організація українських есерів;
4) Заколот у сільському господарстві та інше”.
Це, сказати б, найбільш примітні справи, а були й такі, які прос-

то неможливо навіть перелічити. Наприклад, лише в грудні 1933 і в 
січні 1934 року у колгоспах України ліквідовано 85 “контрреволю-
ційних куркульських угруповань”, внаслідок чого репресовано 
близько 400 осіб, переважно керівних працівників [36,227].

У розпал голодомору Балицький виявляв постійне піклування 
про працівників свого відомства. У квітні 1933 року він, зокрема, 
пише С.Косіору доповідну записку, в якій повідомляє, що “з метою 
створення власної продовольчої бази для поліпшення побутових умов 
працівників ГПУ і міліції при обласних відділах... існують допоміж-
ні господарства”, а потім звертається з проханням надати їм насіннєву 
допомогу. Характерною є примітка Балицького: “В разі позитивного 
рішення ЦК питання буде мною узгоджене в Москві”. Резолюція 
Косіора була такою: “Підтримати перед ЦК ВКП(б) прохання ГПУ 
УСРР про відпуск допоміжним господарствам і радгоспам насіннєвої 
допомоги”. І наступної весни, через рік, Політбюро ЦК КП(б)У буде 
допомагати ГПУ. За рішенням від 23 квітня 1934 року для радгоспів 
ГПУ, на пересів вимерзлої озимини, з республіканського фонду було 
відпущено: проса 900 пудів, гречки – 600, кукурудзи – 300, соняш-
ника - 120 пудів [36,203].

Так жили ті, хто ліквідував “прорив” на селі. А як жило саме 
село?

7. Друге кріпосне право
Долю селян визначав не лише голод, а й ще один важливий фак-

тор. Зрозуміло, долю тих, хто вижив. Йдеться про запровадження 
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паспортної системи. Як відомо, ще 27 грудня 1932 року Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів (РНК) СРСР ухва-
лили спільну постанову “Про встановлення єдиної паспортної сис-
теми по Союзу РСР та обов’язкової прописки паспортів”, а 31 груд-
ня того самого року відповідну постанову прийняли Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і РНК УСРР.

Саме тому дехто і вважає, що з того часу селянам і не видавали 
паспорти. Тим часом формально це рішення було ухвалено у 1933-му. 
28 квітня з’явилась постанова РНК СРСР про видачу паспортів гро-
мадянам СРСР на всій території країни. Наступного дня її надруку-
вали у газеті “Известия”. Документ передбачав, що паспорти вида-
ються громадянам СРСР, які мешкають “у містах, населених пунктах, 
що є районними центрами, у робітничих селищах, на новобудовах, 
на промислових підприємствах, у смузі відчуження залізниць, у 
радгоспах і населених пунктах, де розташовані МТС”. У постанові 
спеціально було обумовлено, що “громадяни, які постійно мешкають 
у сільських місцевостях, паспортів не одержують” [37,107].Облік 
населення у цих місцевостях провадився за поселенськими списками 
сіл і селищними радами під контролем районних управлінь робітни-
чо-селянської міліції. 

В літературі часто вживають формулу “випробування часом”. 
Цього разу без неї просто не можна обійтись. Минуть роки і у квітні 
1967 року у записці до ЦК КПРС заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР Д.Полянський (він опікувався сільським господарством) зап-
ропонує видавати паспорти і громадянам у сільській місцевості, 
чисельність яких сягала майже 58 мільйонів (віком 16 років і дорос-
ліше), що складало 37% всіх громадян СРСР [37,114]. Після обгово-
рення на Політбюро ЦК КПРС питання вирішили “тимчасово зняти”. 
12 червня 1969 року записку про необхіднісь удосконалення паспор-
тної системи надіслав до ЦК КПРС міністр внутрішніх справ М.
Щолоков. І знов рішення “тимчасово відклали” [37,114-116].

Нарешті, 1 червня 1973 року М.Щолоков надіслав до ЦК КПРС 
ще одну записку, в якій повторював ідеї попередньої записки і напо-
лягав на тому, що визріли “умови для видачі паспортів і сільському 
населенню, що призведе до ліквідації різниці у правовому становищі 
громадян СРСР у частині документування їх паспортами” [37,116]. 
Цього разу було створено комісію, яка підготувала відповідні пропо-
зиції. І ось сталося! Минуло понад 40 років і 28 серпня 1974 року 
Політбюро ЦК КПРС ухвалило постанову “Про заходи по подаль-
шому удосконаленню паспортної системи в СРСР”, яке передбачало 
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паспортизацію всього дорослого населення країни протягом 1976-
1981 років [37,102]. Всім селянам почали видавати паспорти.

Однак повернімося у 1933 рік. Його початок ознаменувався спро-
бами селян втекти від голоду, залишити рідні і знайти “хлібні” місця. 
Не випадково 22 січня 1933 року Сталін і Молотов надіслали дирек-
тиву партійним і радянським органам у зв’язку з масовим виїздом 
селян за межі України. В ній підкреслювалось, що міграційні проце-
си, що розпочалися внаслідок голоду серед селян, організовані “во-
рогами Радянської влади, есерами і агентами Польщі з метою агіта-
ції “через селян” у північних районах СРСР против колгоспів і взагалі 
проти Радянської влади”. 

У зв’язку з цим наказувалось органам влади і ГПУ УСРР і Пів-
нічного Кавказу не допускати масового виїзду селян у інші райони. 
Відповідні вказівки було дано транспортним відділам ОГПУ СРСР.

23 січня 1933 року Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання 
про сталінсько-молотовську директиву. До всіх обкомів і облвикон-
комів було надіслано додаткову, “українську” директиву, яка вимага-
ла:

“1. Негайно вжити у кожному районі рішучі заходи до недопу-
щення масового виїзду одноосібників, колгоспників, виходячи із 
розісланої по лінії ГПУ директиви Балицького.

2. Перевірити роботу різного роду вербувальників робсили на 
вивіз за межі України, взяти її під суворий контроль з відстороненням 
від цієї роботи і з вилученням усіх підозрілих контрреволюційних 
елементів.

3. Розгорнути широку роз’яснювальну роботу серед колгоспників 
і одноосібників проти свавільних виїздів із залишенням господарства 
і застерегти їх, що у випадку виїзду в інші райони, вони будуть там 
заарештовуватись.

4. Вжийте заходів до припинення продажу квитків за межі Украї-
ни селянам, які не мють посвідчень РВКів (Районних виконавчих 
комітетів. - Ю.Ш.) про право виїзду, або промислових і будівельних 
державних організацій про те, що вони завербовані на ті чи інші 
роботи за межі України.

Відповідні вказівки дано по лінії УпНКШС (Управління нарко-
мату шляхів сполучення. - Ю.Ш.) і транспортного ГПУ.

5. Повідомте не пізніше 6 годин вечора 24 січня коротко фактич-
не становище з масовим виїздом селян по вашій області” [38,арк.115-
116].

Селяни, які не виїжджали, часто самі повідомляли про те, що 
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коїлось на селі. Збереглося чимало таких “сигналів відчаю”. Ось один 
з них, надісланий у травні 1933 року з Кам’янського району Київсь-
кої області за адресою “До Харкова. До відома вищих органів” ( це 
звучить як чехівське “На деревню дедушке”, але справа не в цьому, 
а в суті сказаного):”Жаботинський колгосп “Нове життя”. Правління 
поголовна банда, головний шкідник. Були усякі заяви до району, але 
це крім догани та дуже легких кар нічого не має, а деякі і зовсім 
уваги не звертають, хоч би один представник з центра приїхав та 
побачив нашу тяглову силу. Виснажену, мертву, що з тепер роблять 
у нас? Звалили весь тягар на корови колгоспників, як возку фуражу, 
сівбу і взагалі всю роботу, а за корма корови і людей не балакай” 
[39,арк.32].

Як не приховував режим сам факт голоду, але про нього знали в 
інших країнах. До вересня 1933 року західним кореспондентам було 
заборонено відвідувати Україну і Північній Кавказ. Вони могли пої-
хати туди лише за спеціальними дозволами, які практично не вида-
вались. Восени 1933-го вже можна було їхати вільно, але представ-
ники місцевої влади, не заперечуючи фактів смерті населення від 
голоду, завжди прагнули переконати іноземних журналістів в тому, 
що не було масової смертності. Та із спілкування з людьми (звісно, 
там, де це вдавалося зробити) поставала інша картина. 

21 листопада 1933 року кореспондент англійської газети “Ман-
честер Гардіан” писав:”Якщо йдеться про голод, то жоден чесний 
спостерігач, який дивиться відкритими очима, не може стверджува-
ти, що в селах, які я відвідав, є тепер голод, але не буде й заперечу-
вати, що голод був, причому немалий, переважно в квітні і травні...
Можна сміливо сказати, що жодна провінція... не потерпіла стільки, 
як Україна і Північній Кавказ” [40,арк..62].

1 листопада 1933 року англійське агентство “Брітіш Юнайтед 
Прес” повідомляло:”Хоча селяни у порівнянні із західноєвропейсь-
кими масштабами все ще є страшенно бідними, але все-таки мають 
певну забезпечену кількість хліба на прожиття. У порівнянні з ми-
нулим роком це можна назвати добробутом. 

Як цей “добробут” виглядає в дійсності, можна собі уявити. Є 
ознаки, що з першими морозами марево голоду вирине ще в страш-
нішому вигляді, ніж дотепер” [40,арк.63].

Якою ж направду була картина на селі наступного року? Щоб 
відповісти на це запитання, звернімося до доповідних записок, ін-
формацій, довідок ГПУ (з 1934 року - НКВД), які містили “фотогра-
фію” реальної ситуації. Хто-хто, а “органи” не стали б її спотворю-
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вати, адже писалося все для службового користування.
Ось лише один з документів, датованих травнем 1934 року, що 

містив аналіз перлюстрованих листів селян, що надходили з села до 
Червоної Армії. Цитую (мова оригіналу):”По вопросам работы кол-
хозов и экономическому положению колхозников преобладают со-
общения о недостатках хлеба на селе, опухании, смертности и слу-
чаях самоубийств на почве голода. Пишущие в ряде случаев просят 
красноармейцев оказать помощь присылкой продуктов.

“На сегодняшний день в нашем колхозе вся работа стоит потому 
что народ голодный и опухший и умирает. Многие побросали хаты 
и уехали. Мать больна, приезжай, иначе ты ее не увидишь. Если бы 
было, что кушать, то может еще пожила бы” (Лебедин, Харьковской 
области).

“...Хлеб колхоз не дает; хлеб отдали государству, а сами голодные 
и босые. У нас здесь страшный голод, много народу задавилось от 
голода. У нас одна женщина задавила своих 4-х детей и сама две 
недели пожила голодная”.

“...Дорогой сын. Придется нам всем помирать с голоду, ибо в 
нашем хуторе очень много голодающих. Уже поели всю полову, так 
что умираем все. В нашем сельсовете голод кругом, трудно нам дож-
даться нового урожая.” (Городницкий район).

“...У нас кушать нечего. Едим буряк и капусту. Помоги нам, не 
забывай, что твои братья умерли от голоду, пришли нам сколько 
сможешь хлеба”.

В отдельных сообщениях пишущие, указывая на материальную 
необеспеченность села, советуют красноармейцам по окончании 
службы не возвращаться домой” [41,арк.51].

Якщо такою була ситуація навесні 1934-го року, то неважко уя-
вити, що робилося на селі у 1932 і у 1933-му.

8. Голод і зміна акцентів в національній політиці
Ще наприкінці 1932 року сталінське керівництво “зв’язало” про-

блему “прориву” у сільському господарстві України з національною 
політикою, вимагаючи “правильного проведення” (фактично припи-
нення) “українізації” в УСРР та на Кубані. Поступово стало зрозумі-
ло, що крім мільйонів нікому невідомих “українських націоналістів” 
в особі селян режим мусить принести в жертву когось із одіозних 
більшовицьких керівників УСРР, діяча відомого, падіння якого мог-
ло б символізувати зміну “фішки” у національній сфері. 

І тут не було краще кандидатури, ніж нарком освіти УСРР Мико-
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ла Скрипник. Вперто і послідовно він обстоював лінію на “україні-
зацію”, критикував навіть Сталіна (у виступі на ХІІ з’їзді ВКП(б), 
дозволяв друкувати тих українських письменників, які були за ме-
жами УСРР (наприклад, Володимира Винниченка). Це Скрипнику 
належать слова: “...Коли справа йде про шляхи розвитку мови і коли 
говорять, зокрема тепер, на теперішньому відтинку часу, про про-
тиставлення української мови російській, то ми на це відповідаємо 
– старі спогади про “малоросійськое наречие русского языка” на 
радянський терен тягнути нічого. У нас немає сумніву щодо само-
стійності української мови” [42,34]. 

Надзвичайну активність виявив Скрипник у ході підготовки та 
затвердження нового українського правопису, який був затверджений 
постановою Раднаркому УСРР від 4 вересня 1928 року і дістав назву 
“скрипниківського”. Нарком освіти УСРР постійно викликав розд-
ратування центру своєю увагою до українців за межами України. 
Його стараннями вдалося на території Російської Федерації створи-
ти багато українських шкіл і навіть 2 технічні вузи. Скрипник нава-
жився ставити питання про приєднання до України російських ад-
міністративних територій, населених українцями. Називав це питан-
ня “пекучим, яке слід розв’язати”. Гостро відреагував він на збірник 
“Власть советов за 10 лет”, що вийшов друком у Ленінграді в 1927 
році. М.Скрипник наполягав на тому, що українська література й 
мистецтво мають не менші успіхи, ніж російські. Можна було б на-
водити й деякі інші приклади. Для Скрипника не було сумніву: Ук-
раїна в змозі і повинна мати свою власну мову, літературу, мистецтво, 
які є не гірші від мов, літератури й мистецтва інших народів. Ось 
чому при бажанні з такої позиції наркома освіти можна було зробити 
“національний ухил”.

Була єдина глобальна “незручність”: Скрипник мав “кришталево 
чисту”, ортодоксальну більшовицьку біографію, а після приходу 
більшовиків до влади активно утверджував комуністичний режим в 
Україні. Серед його посад: нарком внутрішніх справ УСРР (1921 р.), 
нарком юстиції та генеральний прокурор УСРР (1922-1927 рр.), з 
1927 року - нарком освіти України. Причому на останню посаду 
призначено його було на заміну “націонал-ухильнику” Олександру 
Шумському за сприяння Лазаря Кагановича. 

Проте все це не зупинило Постишева, який мав керуватися щодо 
Скрипника лінією, визначеною у Кремлі. 23 лютого 1933 року 
Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про призначення М.Скрип-
ника Головою Держплану та заступником Голови Раднаркому УСРР. 
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Наркомом освіти був призначений Володимир Затонський, який 
невдовзі став членом Політбюро ЦК КП(б)У. Цим же рішенням зміц-
нювалися позиції такого помітного представника “команди” Пости-
шева, як Микола Попов, на якого було покладено завдання ідеоло-
гічного забезпечення ліквідації “національного ухилу” Скрипника і 
який блискуче впорався із поставленним завданням. “...Коли ми тепер 
- підкреслював Попов, - говоримо про ліквідацію відставання Украї-
ни в галузі сільського господарства, про розгром решток класового 
ворога, що проліз до наших організацій, - то це завдання не можна 
розв’язати без рішучого виправлення помилок, допущених у націо-
нальному питанні” [43,110]. Ну, а хто з як не нарком освіти мав нести 
відповідальність за згадані “помилки”?

Рішенням від 23 лютого 1933 року першим заступником наркома 
освіти було призначено Андрія Хвилю, активного погромника, відо-
мого по боротьбі з “націонал-ухильниками” у середині 20-х років. З 
28 лютого 1933 року Скрипник розпочав роботу у Держплані УСРР, 
а вже 4 березня Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило:”Вважати політич-
но недоцільним випускати брошуру тов. Скрипника “Нариси Під-
сумків” (стенограма промови на засіданні Колегії НКОсвіти 14.02.33 
р.)” [44,80-81]. Йшлося про підсумки політики “українізаці”. Скрип-
никова оцінка якої тепер вже не цікавила владу.

24 квітня 1933 року Хвиля надіслав до Політбюро ЦК КП(б)У 
доповідну записку з питань мовознавства. У ній чи не вперше М.
Скрипника без зайвої дипломатії було звинувачено у тому, що він “не 
тільки не вів боротьбу проти… буржуазно-націоналістичної лінії у 
питаннях створення української наукової термінології, а й сприяв 
цьому викривленню партійної лінії на фронті мовознавства”.

Згодом журнал “Більшовик України” надрукував велику статтю 
А.Хвилі “Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному 
фронті”, яка містила наступні висновки: 

“1. На мовному фронті ми маємо проведену націоналістичними 
українськими елементами шкідницьку роботу.

2. Ця робота йшла по лінії відгороджування української мови від 
російської мови, відгороджування термінології, спрямування ук-
раїнської та термінології на буржуазно-націоналістичничні шляхи.

3. В Українському правописі, особливо 3-й розділ, це відгород-
жування української мови, термінології від російської мови продов-
жено вже в правописній формі та при запозиченні чужоземних 
слів.

4. Проти цієї роботи Наркомос України не вів будь-якої боротьби, 
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а навпаки, сприяв цьому.
5. Отже, потрібно.
а) припинити негайно видання всіх словників,
б) переглянути словники і всю термінологію,
в) провести уніфікацію технічної термінології з тою терміноло-

гією, що є в Радянському Союзі і вживана й на Україні,
г) переглянути кадри на мовному фронті і вигнати з цього фрон-

ту буржуазно-націоналістичні елементи,
д) переглянути український правопис,
е) змінити настанову щодо мовного оформлення УРЕ,
ж) видати спеціального документа, який би всі ці питання всебіч-

но охопив і забезпечив цілковитий дальший розвиток української 
радянської культури на мовному фронті дійсно більшовицькими 
шляхами, так як цьому вчив нас Ленін, як цьому вчить нас тов. Сталін” 
[45,55].

В основу статті А.Хвиля поклав свій виступ на квітневій (1933 
р.) нараді в ЦК КП(б)У з питань національної політики. З доповіддю 
про національну політику партії в школі виступив В.Затонський, 
який, зокрема, підкреслив, що “падіння числа шкіл російської на-
цменшості є наслідок перекручення лінії партії”. Говорячи про “за-
сміченість” працівників освіти “націоналістичними, класово-воро-
жими елементами”, Затонський прямо назвав відповідальних:“…Ці 
націоналістичні елементи могли так широко провадити свою діяль-
ність тому, що їм допомагали деякі вказівки самого Наркомосу” 
[46].

На початку 1933 року ГПУ УСРР сповістило про викриту “Ук-
раїнську військову організацію” (“УВО”), яка за твердженням В.
Балицького, “очолювала повстанську, шпигунську і диверсійну ро-
боту, а також організацію саботажу в сільському господарстві”. Цю 
організацію з повною підставою можна назвати гумовою, адже коло 
її “учасників”, серед яких опинилися насамперед працівники систе-
ми освіти, а згодом і представники творчої та наукової інтелігенції, 
збільшувалося протягом кількох років. Були обвинувачені й близькі 
до Скрипника особи, такі, як професор Харківського інституту про-
фосвіти О.Бадан-Яворенко та помічник вченого секретаря Наркомо-
су УСРР М.Ерстенюк.

Нарешті на Пленумі ЦК КП(б)У 8–11 червня 1933 року Постишев 
розпочав вирішальну фазу боротьби проти Скрипника. Виступ ос-
таннього не задовольнив Постишева, адже, за його словами, “та ді-
лянка, якою донедавна керував тов. Скрипник, – я маю на увазі 
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Наркомос і всю систему органів освіти України, – виявилася найбільш 
засміченою шкідницькими, контрреволюційними, націоналістични-
ми елементами… Про це треба було вам, тов. Скрипник, тут роз-
повісти” [47,арк..34]. Тобто Постишев вимагав, щоб Скрипник роз-
повів про те, як він сам займався розстановкою “шкідників”, а відтак 
і займався “шкідництвом”. 

27 червня 1933 року у Будинку працівників освіти відбулися ве-
лелюдні збори, на яких з доповіддю виступав А.Хвиля, який напо-
лягав на тому, що “основна причина помилок у кампанії хлібоздачі 
минулого року в тому, що в багатьох партійних організаціях України 
не було належної більшовицької пильності” [48]. Відсутність такої 
“пильності” доповідач приписав Інституту наукової мови при ВУАН, 
який нібито провадив “корисну для петлюрівців і шкідливу для ук-
раїнських робітників і селян контрреволюційну діяльність”, а Скрип-
ник нібито “дав змогу цим елементам прикриватись його виступами 
в питаннях мовознавства” [48]. Це була відкрита атака проти Скрип-
ника, оскільки ті, хто виступав на заборах, також критикувалу його 
діяльність на посаді наркома освіти. Стало зрозуміло, що “справа 
Скрипника” не закінчиться лише публічним цькуванням.

17 і 26 червня, 5 і 7 липня 1933 року Політбюро ЦК КП(б)У роз-
глядало варіанти документа Скрипника, в якому він повинен був 
“викривати” власні помилки. Всі варіанти було визнано незадовіль-
ними. Сам Скрипник зрозумів, що його загнали у глухий кут, а тому 
пішов із засідання 7 липня і застрелився у своєму робочому кабі-
неті.

На самогубство М.Скрипника із еміграції відгукнувся Володимир 
Винниченко. 12 липня 1933 року у своїх записках “Думки про себе 
на тім світі” він, зокрема, написав: “Очевидно те, на чому розійшли-
ся останнім часом Скрипник і оці його товариші. З офіційних висказів 
самих оцих товаришів відомо, що розходження в них були на грунті 
національної політики. За цю нацполітику Скрипника товариші його 
скинули з посади наркома освіти, себто головного реалізатора, про-
сувача цієї політики в масах, його за неї прилюдно лаяли, висміюва-
ли, глузували. Ми читали ці прилюдні глузування Постишева, пос-
ланця Москви... Коли Постишев прилюдно лає, висміює, глузує, 
грозиться ще дужче “погладити спину”, то це вже кара, це вже вико-
нання вироку суду, який уже відбувся десь за лаштунками...” 
[49,14].

На думку В.Винниченка, “Скрипник одібрав собі життя... 1) для 
того, щоб звернути увагу можновладців – товаришів на небезпеку 
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для комунізму від того напрямку нацполітики, який вони забирають. 
2) Щоб своєю смертю закричати проти брутальності, дурноляпства, 
нахабства, лицемірства, непослідовності й керівництва “в новому 
курсі нацполітики”. 3) Щоб своєю смертю дати гасло іншим товари-
шам, які хочуть бути чесними, щирими, послідовними комуністами, 
щоб довести їм, що його політика не була помилкова, не була в інте-
ресах його амбіції, чи вигод, чи якихось інших особистих національ-
них намірів. Бо який аргумент може бути перекональніше смерті? 
...Не знаю, чи можновладці ще здібні почути цей зойк, відчути пере-
сторогу? ...Це покаже майбутня національна політика Політбюро 
ВКП на Україні” [49,16].

Говорячи про “новий курс нацполітики”, Винниченко мав рацію, 
що переконливо засвідчила робота об’єднаного Пленуму ЦК і ЦКК 
КП(б)У, який працював 18–22 листопада 1933 року. Цей Пленум став 
не тільки апофеозом політичної кампанії проти “скрипниківщини”, 
а й констатував в резолюції, що “в даний момент головна небезпека 
є місцевий український націоналізм, що поєднується з імперіаліс-
тичними інтервентами”. Сталін підтримав цю оцінку, згадавши у 
звітній доповіді на XVII з’їзді ВКП(б) у 1934 році про Україну та про 
“гріхопадіння” М.Скрипника. “Сперечаються, – говорив він, – про 
те, який ухил становить головну небезпеку, ухил до великоруського 
націоналізму чи ухил до місцевого націоналізму? ...Головну небез-
пеку становить той ухил, проти якого перестали боротися і якому 
дали, таким чином, розростися до державної небезпеки.

На Україні ще зовсім недавно ухил до українського націоналізму 
не становив головної небезпеки, але коли перестали з ним боротися 
і дали йому розростися до того, що він зімкнувся з інтервенціоніс-
тами, цей ухил став головною небезпекою” [50,357].

Об’єктом боротьби із цим “ухилом” став насамперед наркомат 
освіти та вся система культури, освіти та науки. За повідомленням 
П.Постишева на згаданому листопадовому Пленумі ЦК і ЦКК 
ВКП(б), “за цей час було вигнано понад двох тисяч чоловік націо-
налістичних елементів з системи Наркомосу, понад 300 наукових та 
редакторських працівників. Тільки по 8 центральних радянських 
установах ми вибили понад 200 чол. націоналістів та білогвардійців, 
які займали посади завідуючих відділами, завідуючих секторами 
тощо” [51,арк.141-142].

Протягом лише 1933 року в обласних управліннях народної ос-
віти за політичними мотивами замінено 100 % керівництва, у район-
них – 90 %. Всі вони були піддані різним формам репресій. 4 тисячі 
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вчителів були увільнені із шкіл України, як “класово-ворожі елемен-
ти”. Розширювалася мережа російських шкіл і класів. З 29 директорів 
педагогічних вузів звільнили 18, роботу втратили також 210 викла-
дачів [52,83-85].

“Нам доведеться, – зазначав в листопаді 1933 року В.Затонський, 
– і в майбутньому році на короткотермінових курсах підготовити не 
менше 9 тис. вчителів... Ті кадри, які у нас є, вони амортизуються. 
Хто з них умирає, декого ми самі виганяємо, кого ДПУ забере” 
[53,арк.144]. На думку нового наркома освіти, “класово-ворожих 
елементів” серед вчителів було 9,5 % від загальної їх кількості 
[53,арк.144]. І це “тільки ті вчителі, що самі пишуть в анкетах, що 
вони є діти куркулів, або самі куркулі, попи, петлюрівці... Брак пе-
дагогічних кадрів не дає нам можливості поставити питання, що коли 
ти по походженню з куркулів, чи з попів, то ми тебе звільняємо” 
[53,арк..144-145].

У 1933 році було прийнято новий “Український правопис”, який 
на відміну від попереднього наближував українську мову до росій-
ської. Це прийняття супроводжувалось пошуками націоналістів у 
Інституті наукової мови при ВУАН. Серйозно постраждала і сама 
академія, оскільки Скрипник був секретарем її комуністичної фрак-
ції, і Всеукраїнська асоціація марксо-ленінських інститутів (ВУАМ-
ЛІН), яку Скрипник очолював певний час. 14 січня 1934 року на 
зборах партійної організації ВУАМЛІНу виступив П.Постишев, який 
закликав до “очищення” всіх наукових “фронтів” (філософського, 
економічного та ін.) від представників “українського націонал-фа-
шизму”. І таке “очищення” активно розпочали.

Не було сфери, в якій би не вели жорстоку боротьбу “націонал-
ухильництва” чи “націоналізму”. Ось лише деякі приклади. У серп-
ні 1933 року було ухвалено постанову Раднаркому УСРР та ЦК 
КП(б)У “Про роботу Всеукраїнської академії сільськогосподарських 
наук у справі підвищення врожайності”, в якій констатувалась від-
сутність “боротьби проти буржуазних поглядів” в сільськогоспо-
дарських науках та наявність “шкідництва”, засміченості “складу 
інститутів класове ворожими, петлюрівськими, контрреволюційними 
елементами” [54]. У листопаді 1933 року Постишев відзначав, що 
Президію ВУАСГН оновлено на 80–90 %, до того ж “понад тисячу 
чоловік націоналістів й білогвардійців, не рахуючи куркулів та ін. 
ворожі елементи”, було “вибито” в системах кооперації та “Заготзер-
на” [51,арк.142].

Наркомат юстиції, видавництво “Української радянської енцик-
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лопедії”, палата мір і вагів, кіностудія (ВУФКУ), музеї багатьох міст 
України, Київське історичне містечко (Лавра), бібліотеки (насамперед 
Всенародна бібліотека України), Геодезичне управління, державні 
курси українізації ім. К.Маркса, Інститут української культури ім. 
Д.І.Багалія, Інститут ім. Т.Г.Шевченка, Інститут радянського права у 
Харкові – ці та багато інших установ зазнали тотальної “чистки”. 

Протягом всього 1933 року преса рясніла погромними статтями, 
в яких “пророблялися” інститут філософії, інститут історії ВУАМЛІН, 
Український науково-дослідний інститут педагогіки, всеукраїнське 
товариство “Педагог – марксист” та інші установи. Не був обійдений 
увагою й “театральний фронт”. До постановки заборонили 200 “на-
ціоналістичних творів” і 20 “націоналістичних” перекладів (що б це 
означало?!) світової класики [52,86]. Трагічно-знаковою подією ста-
ло те, що у жовтні 1933 року визначного режисера Леся Курбаса як 
“націоналіста” усунули від керівництва театром “Березіль”, а 26 
грудня цього ж року заарештували. Спочатку Л.Курбаса обвинува-
чували в участі в “УВО”. Засуджений згодом, він загинув на Солов-
ках, “українізація” яких активізувалася у 1932-1933 роках.

Вже початок 1933 року ознаменувався першими арештами серед 
письменників. Ці арешти значно посилилися після ще одного резо-
нансного самогубства - відомого письменника Миколи Хвильового 
(травень 1933 року). 

Отже, “новий курс нацполітики” означав контрукраїнізацію, 
широкомасштабний погром інтелектуальних сил. На листопадовому 
Пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У Панас Любченко заявив, що “КП(б)У 
прогавила оформлення націоналістичного ухилу, тому вона його не 
викрила і не розгромила його націоналістичної платформи. Аж після 
червневого пленуму, після виступу тов. Постишева ми на всю ши-
рочінь поставили питання і розгромили платформу Скрипника і його 
шкілки” [55,199].

Ще один учасник Пленуму, вже згаданий М.Попов у своєму 
виступі закликав:”Комуністи України... повинні нарешті виконати 
гасло нашого вождя тов. Сталіна про перетворення України на зраз-
кову республіку...” [56,185].

Нарешті, у промові на Пленумі Павло Постишев також підкрес-
лив “успіхи КП(б)У”, тобто наслідки власної діяльності:”Саме по-
милки й промахи, припущені КП(б)У у здійсненні національної 
політики партії, були однією з головних причин прориву 1931-1932 
років у сільському господарстві України. Немає сумніву у тому, що 
без ліквідації помилок у здійсненні національної політики партії, бе 
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зрозгрому націоналістичних елементів, які засіли на різних дільницях 
соціального будівництва на Україні, неможливо було б зліквідувати 
відставання її сільського господарства” [57,245].

З такими “досягненнями”, помноженими на макабричні реалії 
голоду, відходив 1933 рік. Ще у серпні того самого року в Парижі 
відбулася надзвичайна конференція Соціалістичного Інтернаціоналу, 
присвячена останнім подіям у Західній Європі. Перед початком ро-
боти конференції зібрався Виконком, на засіданні якого український 
соціал-демократ Панас Феденко звернув увагу на “страшну голодову 
політику російської окупаційної влади на Україні” [58,арк.42]. Пред-
ставник російської соціал-демократії Рафаїл Абрамович зауважив, 
що “не тільки Україна, але й Поволжжя, Західний Сибір та інші об-
ласті СССР голодують”. На це Феденко відповів так:”...Положення 
в Росії значно краще, як на Україні. Україна перебуває під колоніаль-
ним визиском з боку російського правительства і в цьому відношен-
ні голосні факти самогубства видатних комуністів-українців - Скрип-
ника, Хвильового, Стронського і інш. - мають значіння протесту 
проти проти московської політики безоглядного визиску України” 
[58,арк.42 зв.].

У даному випадку йшлося про протест окремих осіб, а смерті 
мільйонів селян стали страшною розплатою за ту “повелительную 
необходимость” (Г.Петровський), що їй підкорилися партійно-де-
ржавні керівники УСРР, ставши творцями голодомору. 
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