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Bидaвництвo <Harп vaс> пyблiкyвa.тro в 2007_2008 pp. Kниry aв-
тopa <.ГoлoДoмop |932_|933 pp.яK ге}Ioцид: тpyднoщi yсвiлoмлен-
ня>. Boнa е пiдсytlкoм 2O-piннoi дoслiдницькoi пpaцi в цiй тeмi i нa
великoМy фaктиvнoмy мaтepia.тli poзкpивa€ зaгaдКy Гoлoлoмopy.
Мaючи мox.тIивiсть пiдгoтyвaти щe oднy кIIиry для цьoгo BидaBни-
цтвa' aBтop виKopистaB в нiй iнrцi пyблiкauii oстaннiх poкiв y скopo-
чeнoмy i дooпpaЦьoBaнoмy виглядi, з ypilхyвaнням нoвoi лiтeparypи
пpo Гoлo.Ц,oмop'.

Ця книгa сKпaдa€тЬся з двoх чaстин. У пеpшiй чaстинi фaкгиu-
ниЙ мaтepiал aнaлiзyеться пiд кyтoм зopy фopмyлюBaнь Koнвенцii
ooH пpo генoцид. Пoлiтикa кpемлiвських мoxнoвJlaлuiв лoслiшкy.
€ться зa тpьoмa aспектaми: iдeoлoгiчним, сoцiallьнo-екoнoмiчним i
нaцioнальним. У дpyгiЙ чaстинi Гoлoдoмop пoKaзaнo oчимa людeЙ,
якi пepexили йoгo. Tщ зiстaвляються з дoKyrv{ентальнoю бaзoю
poзпoвiлi eмiгpaнтiв з Paдянськoгo Coюзy, якi свi.ЦvиJIи пеpед
кoмiсieю Koнгpeсy сшA з poзслшУBaItI{я yкpaiнськoгo гoлoдy
1932_|9з3 pp. oсoбливa цiннiсть цих poзпoвiлей зyмoв.гlенa хapaк-
тrpoм oпиTyBaння (зaстoсoвУBaлIacЯ нayкoвa метoдикa oral history
oпpaцЬoвa}Ia B aмеpикaнсьKих yнiвеpситeтaх) i чaсolи зaписy
(свiдчили люди' якi бyли в)ке дopoслими пiд нaс гoлoдy).

У нayкoвoмy oбiry е тeпеp двa вllдaння свiдчень пеpед кoмiсiею
Кoнгpeсy CIIIA з poзслiлyвaння yкpatнськoг1o пoлo.цy |9з2_|933 pp. _

|Kyльниuьюtй C. B. Гolroд |9э2-|9з3 pp. в Укpвiнi як пснoцtlд. Гorloд 1932-1933 гт. в
Ущвинс кaк гснoцид. - K.: lнститyг iстopii Укpаiни HAH Укpaiни' 2005. - 220 с.; Гoloдoмop
1932_1933 pr}. - гcнoцид укpвТнськoгo нapoду // Гoлoлoмop в Укpaiнi 1932-1933 pp.
Бiб.пioгpaфiнний пoка:Iсvик. _ Bип. 2. - oдсса: Hсгoцiarп, 200t. _ C. 15-50; (yкp. i aнгл.
мoввми); Псpсдмoва // Bсllикий rшoл в Ущaiнi 1932-1933 poкiв: У IV т. - Т. I. - K.: Bид. дiм
сКисвo-Мoгилянськд aкадсмiяr' 2008. _ с. l0-8l.
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opигiнirльнe (oпyблiкoвaнe .цx. Мейсoм y Baшинггoнi в l990 p.) i
пoBтopнe (oпyблiкoвaнe y Kиевi в 2008 p.). Bидaння мaють piзнy
пaгiнaцiю, i тoмy дoцiльнo пoсилaтися нa iндeкс дoКyмrнтa, ЯKнir
скJIaдa€ться з iнiцiaлiв iнтepв'юepa в лaтиницi (Lн, SW тa iн.) i пo-
pядKoвoгo нoмеpa 3aписaнoгo свiдчeння.

Cпiвpoбiтники oдеськoТ нayкoвoi бiблioтeки iм. M. Гopькoгo
Л. M. Бyp'ян тa I. Е. Piкyн Bивч€lли бiблioгpaфiю Гoлoдoмopy Bпpo-
дoBж бaгaтьoх poкiв. 3a iiнiми ДaНИNIуI' кiлькiсть пyблiкauiй нa цю
тeМy' щo з'ЯB|4л|t,cЯ в свiтi зa |932_2008 pp., дoхoдитьдo l5 тис. 3дa-
Bilлoся б, цьoгo.цoсить' щoб кoх<ний зpoзyмiв, щo TpaпI,lлoся B pa-
.цянськiй Укpaiнi нa пoчaткy 30-x poкiв. Cпpaвдi, пiд зливoю
пyблiкauiй мaлo xтo нaBaxy€тЬся ствеpд)КyBaти' щo гoлoдy не бyлo.
oднaк Ця тpaге.Цiя д.пя бaгaтьoх щe зaJIиIIIa€тЬся ippauioнaлlьнoю'
незpoзрliлoю' зaгaдкoвolo.

У цiй книзi читaчi знaЙдyть apгyМrнтaцiю, якa дoвoдить дo-
кopiннy вiдмiннiсть yкpaiнськoгo Гoлoдoмopy вiл зaгaльнoсoюзtlo-
гo гoлoдy |932_|933 pp., щo бyв викликaниЙ aвaнтюpистичнoю
пoлiтикolo <.пiдLпЬoстyBaння)> пiд чaс пepшroi п'ятиpivки. Гoлo.ц як
нaслiдoк безpoзмipниx хлiбoзaгoтiвель спoстеpiгaвся в yсiх зepнo-
виpoбляюvих peгioнaх кpaiни, y тoмy числi i в Укpaiнi. Мoxнa
нaвiть пlдкpeслитИ, Щo в Укpaiнi гoлoд бyв найтяжvиЙ, тoмy Щo
деp) €вa oсoбливo тиснyлa нa pеспyблiкy - виpoбникa oснoвнoi
мaси експopтнoi зеpнoвoi пpoлyкuii. fulе Гoлoдoмop мaB вaгo},loю
дoдaтKoвoю пpичинoю нe кoнфiскaцiю хлiбa _ нaвiть сyЦiльнy,
a BилrleнHЯ НaЯBнvlx y сeлянсЬKих сaдибax нехлiбниx пpoдoBoЛьчих
зaпaсiв вже пiсля кoнфiскauiТ. [я теpopистичнa aкцiя не Ivtaлa стo-
сyнКy дo пoлiтики фopсoвaнoТ iнлyстpiaлiзauii, щo пpизBrлa дo гo-
лoдy як в сiльськiй мiсцeвoстi, тaк i в мiстaх бaгaтьox pегioнiв. Bив-
чaючи дxrpелa з iстopii Гoлoлoмopy' aвтop BиявиB peтeлЬнo
пpихoBaнy i зaмaскoвaнy пiл хлiбoзaгoтiвлi aкцiю, пpининoю якoi
бyлo бaжaння гeнrpzrлЬнoгo сеКpeтapя цK BKп(б) Й. Cталiна пe-
peшкoдити пpoтестI{им Bистyпaм гoлoдyючoгo yкpaiнськoгo сeJIян-
стBa' Щo зaгpoжyBaли йoмy oсoбистo втpaтoю влaди. Йoмy oсoбис-
тo.. .
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У пoлeмiцi, яKa дBa дeсятки poкiв poзгopтa€ться мix пpибivни-
кaми i пpoтиBtIиKaми стaвлeння дo Гoлo.цoмopy яK.цo генoцидy },к-
paiнськoгo нapoдy' я зaftняв oсoбливy пoзицiю, сщь якoi BиK,Iaде-
нo y нaBедених Bищe тeзaх. Цi тeзи, нa мoю ДУмкУ, нaЙтoчнituе
вiдбивaють To, Щo тpaпI{лoся в Укpaiнi нa пoчaткy 30-х poкiв.

Cпpaвлi, дo певнoгo мoмeнтy yкpaiнський гoлo.ц нiчим не
вiдpiзнявся вiд зaгшIьнoсoюзнoпo' i з apгyмeнтaцiеlo пpoтивникiв йo-
пo тpal(ryвaНHя яK гrнoцt{.цy yкparнuiв тpeбa (дo цьoгo мoмeнry) пo-
гoДкyвaтися. 3aгaльнoсoюзний гoлoд бр викликaниЙ нaмaгaннями
Kpемля y нaЙкopoтlui сщoки poзв'язaти дBa Bзa€мoпoв'язaних зaB-
дaн}Iя: пo-пеplцe' peaлiзyвaти кoмyнiстиннy пpoгpaмy PKП(б)
19l9 p. i, пo-дpщe, пoбyлрaти y вiдстшiЙ, пepeвiDкнo aгpapнiЙ кpatнi
висoкopoзвинyтy вaxKy iндyстpiю, здaтнy зaбeзпечити бaгa-
тoмiльЙoннy apмilo неoбxiднoю кiлькiстю apтилepii, тaнкiв, лiтaкiв
тa iншoгo oзбpoeння. I{i зaвлaння бyли взaемoпoв'язaнi B тolrfy сeнсi,
щo нaдвисoкi темпи irцyстpia.тIьнoгo бyлiвництвa мoгли дoсягaтися
лиlllе в yltroBiD( цiлкoвитогo кoнтpoлю деp)кaви зa виpoбницгвoм i
спoxивaнням нapoдtloгoспoдapськoi пpoдyкцii. Цим тpeбa пoясню.
вaти пpaгнeння Kpeмля пеpeтвopити дpiбних тoвapoBиpoбникiв в
aгpapнoмy сeкгopi екoнoмiки y пpauiвникiв, якi пo кoмaндi вигoтoB-
лялуl б B oдеp)€влeних кoмyнaх пoтpiбнy лля iнлyстpiшiзauii пpo-
дyкuiю. Koли кoмyнiзaцiя сeлянствa зipвaлaся, дep)кaвa змyцIeнa
бyлa зшIиtшити Йoмy пев}Iy чaсткy зeмлi i зaсoбiв виpoбнишгвa y виг.
лядi пpисaлибнoгo гoспo.цapствa. Cтшiн ввzDкaв' щo 3a цю пoстyпкy
ceIIяt||1 зoбoв'язaнi бyли пpauюBaти в гpoмaдськoмy гoспoлapствi
кoлгoспiв без oплaти. BпpoДoвж тpьoх poкiв лepxaвa виJI}^IaЛa y нo-
Boствopeних кoлк)спФ( i в oднooсiбних гoспoдapстBil( Ir{.lлo tIе вск)
зеpнoвy пpoлyкцiю. I.[e пpизвeлo дo нeopгaн iзoвaнoгo' aле .цp}Dкнoгo
сaбoтaxy пpaui в гpoмадсЬкolvfy гoспoдapствi кoлгoспiв, a внaслiдoк
цьoгo _ дo глибoкoi екoнoмiннoi кpизи' якa пpoявvlJlacЯ пеpелyсiм в
гoлo.Цi, щo oхoпив бiльlцiсть pегioнiв кpaiни. Лиtце пiсля цьoгo,
y сivнi 1933 p. в Kpeмлi визнaли пpaвo ыlaснoстi кoлгoспiв нa сBoю
пpoлyкuilo i oбмexилися ii вил1пlенням нa Kopистьдepxaви y пeBнo-
мy' нaпepед визнaченoмy вiлсoткy.
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Cтaлiнськa пoлiтикa <<пiдхльoстyвaння>' якa пpaКтиКyB:rлaся y
сiльськoмy гoспoдapствi в 1930_|932pp. y фopмi безpoзмipних
хлiбoзaгoтiвeль' м€UIa свoiм нaслiдкoм гoлoдrry смepтЬ бaгaтьox сo-
тeнь тисяч pa.цянських гpoмaдян як в сiльськiй мiсцевoстi, звiдки
BикaчyBiUIи шliб, тaк i в мiстax, чaстинy нaсeлr}Iня яких пoзбaRIIЯJII|
центpaлiзoвaнoгo пoстaчaння' тol{y щo зepнo вiлпpaвлялoся нa eКс-
пopт. Мoxнa пo-piзнoмy oцitlloBaти цю пoлiтиКy в сyчaсI{их дис-
кyсiях пpo Гoлo.Цoмop як генoцI{д. Пo-свoемy тoчtlo ii ouiнили pa-
дянськi диIlJIoМaти стaлiнськoiдoби, пiд вгшIивoм якиx з Koнвeнцii
ooH <Пpo пoпеpеджeння злoчинy гeнoцидy i пoкapaння зa нЬoгo>
вiд 9 гpyдня 1948 p. бyли yсyнщi сoцiaльнi гpyпи (в пepeлiкy людсЬ-
шх гPУп, нa якi пolllиplorтЬся poзгляд питaння пpo генoцид).

Успiхи в iнлyстpiaлiзaцii CPCP' тaK сaмo' як нaстyпнi пеpемoги
нa фpoнтaх Bеликoi Biтчизнянoi вiйни ДocЯГuI|lcЯ Bеликoю кpoв'ю.
Kepiвники кoмyнiстиннoi пapгii i paпянськoi деpжaви не стoяли зa
Цiнoю, дoluaгaючисЬ циx yспixiв. Paнo чи пiзнo' aле тaкiй пoлiтицi
тpeбa дaBaти ouiнкy пiд кyгoм зopy фopмyлювaнь пpo гeнoцид. fulе
IUIя цьoгo дoвeдеться змiнювaти сyнaсний текст вiдпoвiднoi Koн-
вeнцii ooн. Toмy, якщo ми хoчемo пpoдoвxити лискyсiю пpo Гoлo-
Дoмop яК генoцид' не мo)Kнa oбме>кyвaтися хлiбoзaгoтiвлями, якi
бyли пpининoю зaпшьнoсoюзнoгo' B тoмy числi й yкpaiнськoгo гo-
лoлy. Якшo ми хoчемo пoяснити сaмi сoбi i всьoмy свiry хaх.тtивy
вiдмiннiсть y piвнi смepтнoстi мix двoмa yкpaiнськими нa двi тpeти-
}Iи 3a CKJIaдoм нaселеFIня peгioнaми (yсPP i Кyбaнь) тa pецIтoю
pегioнiв евpoпeйськoi чaстини сPсP, тo тpебa шгyкaти пopяд з
хлiбoзaгoтiBлями ще oднy Baгoмy пpичинy. Boнa е, i для нei
Й. Cтaлiн i B. Мoлoтoв пpи'Дyllraли цiлкoМ oфiuiйнy нaзвy B prпpe-
сиBнoмy paJlянськoмy зaкoнoдaвcтьi:. нamуpальнi шmpaфu.У тиx' хтo
нr Bикoнyвaв хлiбoзaгoтiвeльниx плaнiв, зaгoтiвельники кoнфiскo-
ByBirли B пopядкy нarypаль}toгo шщaфyвaння нехлiбнi пpoлoвoль.li
зaпaси.

Harypa.пьнe штpaфyвaння пpaктиКyBilJloся в piзних peгioнax як
кapaльний зaхiд, щo мaB <(стllМyлювaти> хлiбoзaгoтiвлi. Cлiд B|lЯc-
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Hу!Tv!, нoмy сталiнський ypяд зaстoсрaв Йoгo oдtlo}t{oмeнт}Io' y сlчнl

l933 p. нa всiй теpитopii двoх yкpaiнсЬKих pегioнiв.
Пpи uьoмy пoтpiбнo звеpнyги yвary I{a oднoчaснiсть (сiнень

1933 p.) i пpoтилeжнiсть pearyвaння Kpемля нa eкoнoмiчнy кpизy B
мaсштaбi цiлoгo i чaстини цiлoгo. B yсiй кpaiнi бyли зaпpoвaдxенi
.Цеpжaвнi зaкyпiв.тIi х.пiбa пoдaткoвoгo хapaктepy' Iцo oзнaчaлo виз-
нaння пpaBa в.пaснoстi кoлгoспiв нa виpoблeнy ними пpoлyкшilo.
Haтoмiсть в yкpaiнськиx pегioнaх пopяд з ци}vr бyлa злiйснeнa pепpе-
сивнa aкцiя y виглядi кoнфiскauii нaявних зaпaсiв пpoдoвoльствa.

.[есятикpaтнo бiльrцi y пopiвняннi з пpoтивникoм лlo.Цськi втpa-
ти стшtiнсьKих пoлкoвoдцiв y BeликiЙ Biтчизнянiй вiйнi мoхнa
випpaвдoByвaти пpaгнrl{ням здoбyги пеpемory. 3aгибeль сoтень ти-
сяч гpoмaд,Iн внaслiдoк пoлiтики бeзpoзмipних шiбoзaгoтiвeль з
нaстyп}Iи}l Bикидaнням зеpнa нa свiтoвий pинoк мo)кнa випpaв.цo-
вyвaти пpaгнен}IяIl{ мoлepнiзрaти кpaiнy, aби вoнa бyлa з.Цaтнa в
мaЙбщньoмy пpoтистoяти агpесii з бoкy сyсiднiх дep)IGB. Ta чи
мoжнa Bипpaвдaти B[IryчeнHя нешtiбнoгo пpoдoBoльствa, здiйсню-
вaнe пiд мaскyвaлЬним пpикpиттям х.тliбoзaгoтiвeль? Tщ нeмae мo-
ви пpo пoтpебy в мoдеpнiзaцii, нaвiть oфiцiйнa лексиKa цiеi aIсrii
(нaтypa.тrьне lптpaфyвaння) пoв'язaнa 3 пpoцeсoМ pепpесyвaння.
Тщ нeмae п{oви пpo зaгaль}toсoюзнy пoлiтиry, oскiльKи тaKolvry pе-
веpсyвaнню бyлa пiддaнa тepитopiя' нaселeння якoi склaдшtoся пе-
pевa:кнo з yкparншiв. oсь y тaКy llлoщинy тpeбa пeprвoдити дис-
кyсiю мiх пpибivникaми i пpoтивникaми poзглядy Гoлoлoмopy як
гeнoцидy. У тaкiй плoщинi uя лискyсiя poзглядaтиIuетЬся в цiй
книзi.
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3aв.цaнням iстopикiв мaс бщи.цoBeденtlя нayкoвoгo' a юpистiв i
деpxaвних с.гrуокбoвuiв _ пpaBoвoгo i пoлiтичнoгo висtloвкiв пpo те,
щo Гoлoдolt{op явJlяB сoбoю гrнoцt{Д(. Усi ми paзoм зoбoв'язaнi дo.
мoгтl{ся вiл мixнapo.цнoгo спiвтoвapиствa пpaвoвoi oцiнки гoлoдy
|932-|9зз pp. в Укpaiнi як дii, пеpедбaченoi Koнвенцiею ooH
<Пpo пoпepе.Фкенrrя зJloчинy генoцI{Дy i пoкapaння зa ньoгo>. Це _
нaIц мopaльний oбoв'язoк пepeд пaм'ятTю мiльйoнiв пoлeглих вiд
тepopy гoлoдoм нaIIIих спiввiтчизникiв. Пoлeглиx не вiд гoлoдy,
a вiл теpopy гoлoдoм!

12 xoвтня 2005 p. в Iнститyгi Aнтoнio Гpaмшi (Pим) вiлбрся
нayкoвиЙ сeмiнap нa тelvfy: <CтшIiн, paдянсьюlй гoлoд l93l-l933 pp.
i yкpaiнський Гoлoдoмop>..{иpеIсгop iнститyry пpoф. Ciльвio Пoнс
i дeкaн фaкyльтеry пoлiтичних i aлмiнiстpaтивних нayк Hеa-
пoлiтaнськoгo yнiвеpситетy пpoф.Aнлpea Гpaцioзi, якi 6ули
iнiuiaтopaми сeмiнapy' пoстaвI{.ли нa poзгляд iтшiЙськиx pyсистiв
тa yкpaiнiстiв тiльки o.цне питaння: чиIvt вiлpiзнявся yкpaiнський
Гoлoдoмop |9з2-|93з pp. в'д гoлoдy' BикJIикaI{oгo х.пiбoзaгoтiвля-
ми з ypoxaю l93l p. в yсьoмy Paдянськoмy Coюзi (вк.пюнaюuи й Ук-
paiнy), a тaкox вiд гoлoдy, виKпикaнoгo кгIiбoзaгoтiвлями з ypoжaю
|932p. B paдянсЬKиt peспyблiкaх' зa Bиняткoм Укpaiни? Тaкa пoс-
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тaнoвкa питaння мaлa нa метi виявити, vи iснyють пepeкoнливi нay-
кoвi apryменти lUIя тoгo, щoб poзглядaти Гoлo.цoмop як гeнoциll yк-
paiнськoгo нapoдy.

Cpraд iнoземниx ylaсникiв сeмiнapy в Pимi бyв oбмежeним:
я пpeдстaBJIяв Укpaiнy, a oлeг Хлевнюк _ Poсiю. Cлi.Ц вкaзaти,
щo пpeдстaвник poсiЙськoi стopoни бiльtц вiдoмий нa 3aхoдi, нix
y Poсii aбo в Укpaiнi, тoмy щo йoгo oснoвнi мoнoгpaфii oпyблiкo-
вaнi тiльки aнглiйськolo мoвoю. Biн пpauюс в .Цеpх<aвнoмy apхiвi
Poсiйськoi Фeдepaцii, мae нayкoвий стyпiнь дoктopa нayк i пo пpa-
By ввiDкaeться нeпrprвеpцIeним зI{aвцеМ ДкepeлЬнoi бaзи сталiнсь-
кoгo пеpio.Цy iстopii сPсP.

Cлiд пoдякyBaти тим iстopикaм нa Зaxoдi, якi взяли близькo дo
сеpця пpoблемy, щo стoсy€Tься тiльки нaс. l0 листoпaдa 2003 p. бy-
лa oпyблiкoвaнa Cпiльнa зaявa36 дepжaB y зв'язкy з 70-ю piuниueю
Гoлoлoмopу |932_|933 pp. в Укpaiнi як oфiцiЙний .Цoкylteнт 58-i
сесii ГeнеpшlьнoiAсaмблеi ooH. У нiй немar Bизнaчeння yкpaiнсь-
кoi тpaгелii як генoциJly' xoч y пo.цaнolt.ly М3C Укpaiни пpoектi .цo-
Кyl{eнтa вoнo бyлo. 25 листoпaдa тoгo poКy гaзетa <..I|'eны (Kиiв)

oпyблiкyвaлa iнтepв'ю з пoстiйним пpедстaвникol\{ Укpaiни пpи
ooH Ba'гlеpiсм КщинсьKим щoдo poбoти нaд цим,цoКyме}|тoм. Aле
в ttЬoмy нeмa€ вiдпoвiдi нa тe' чoмy диIIлoмaти бaгaтьox кpaiн нiткo

дirли зpoзyмiти yкpaiнським Кoлегaм' щo вottи не гoтoвi BK,Iючити
дo дoKyментa слoBo <(ге}toцид>. Biдпoвiдь пpoлyнaЛa нa семiнapi в
Iнститщi A. Гpaмшi: yкpaiнськa стopoнa тoдi нe нaдirлa Tpeтьoмy
кoмiтery ooH дoкaзiв тoгo, щo paдянськиЙ pеxим знищyBaв yк-
paiнuiв. Пoдaнi дoкyменти свiдчили, щo у |932_1933 pp. в Укpaiнi
зaгинyли вiд гoлoдy мiльйoни лIoдей. Але цe бyлo вiдoмo Й paнirше.

3a aвтopитeтним тBepД)Krнням o. Хлeвнюкa, дoКyмrrrти pa-

дянсьKих apхiвiв не мiстять пpямoi вiдпoвiдi нa зaпитaння пpo те'
voмy бyли знищeнi мiльйoни yкpaiнськиx сeлян. Я тeж бaгaтopaзo-
вo ствepд,xyвaB y минyлoмy' щo y нaс e Bичеpпнa дoКylvteнтirльнa бa-
зa Nп вiдпoвiдi нa зaпитaння, ЯK селян з}IиЩyвirли' ilле нeмae

дoкyмeнтiв пpo те' чoМУ iх нищили. Bикoнaвцi злoчинiв Kpeмля
пoтpeбyвaли iнстpyкцiй, i вoни вiдклалися в apxiвaх. fuiе Cтaлiн
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нiкoмy нe мyсив дoпoвиaти, чoМУ Biн зaстoсyвaв тepop гoлoдoм'
яKщo вxити теpмiн, yпepцIе Bикopистaний aнглiйським дoслiдни-
кoм Poбepтoм Koнквeстoм.

Пeркoнливa вiдпoвiдь нa питaHHя пpo It{oтиBи Uloчи}ry мoxJlивa
тiльки в хoдi кoмплeкснoгo aнaлiзy бaгaтьoх .Цoкytиентiв. У 2005 p.
<УкpaiнсьlоtЙ iстopиvний x1ryнa.п> oгфлiкрaв стaтгi oднoгo з Кpaщш(
нa 3aхoдi знaвцiв нaцioншlьнoi пoлiтиlоl KПPс пpoфeсopa Kьoльнсь-
кoгo yнiвeритетy Гepхapдa 3iмoнa i вжe згaДaнoгo Arцщa Гpaцioзi, в
яких aнaлiзyсться стaлiнськиЙ тepop гoлoдolt{. Bикopистoвyloчи вис-
tloвки свoii зapyбixнlо< i вiтчизняних кoлег' a тaкox влaсний дoсвiд
poбoти наJl пpoблемoю yкpaiнськoгo Гoлoдoмopy' я хoчy зpoбити
спpoбy вiдпoвiсти на зaпI{тaння пpo тe' чol\dy Cтaпiн нaс нищив. I{e
oсoбливo Ba)кJIиBo' тolvfy щo Гoлo^пoмop лиlIIе в oстaннк) чepry слiд
poзгля.цaти як iстopи.lнy пpoблeмy. Haсaмпеpе.Ц вiн e глибoкoю i нe-
зaгoюBaнoю paнoю нa тiлi нapoДy. I вoнa нe зaгоi1ься, дoKи ми нe зpo-
зyмiемo, ЯКI4I'I|уI бyли дo Гoлoдoмopy i якими стaли пiсля ньoгo.

Ilеpui cпpoбu вulnaце,r,t|я Гoлodolaopу як еенoцuф

oтoтoжнення Гoлoдoмopy l932_1933 pp. в Укpaiнi з генoцl{',Iloм
нaтpaпля€ нaсaмпepeд нa тepмiнoлoгiчнi трyднolцi. Toмy poзгляд
пoстaвлeнoi пpoблeми слiд пoчинaти з тepмiнoлoгii.

Tеpмiн <(г€tloц[ц> (нapoдoвбивствo) yпepIIIе зaстoсyвaB пoльсь-
Iо{й aдвoкaт Paфaeль Лемкiн y lсtизi <.Пpaвитeлi кpaiн oсi в oкyпo-
ванiЙ €вpoпi> (Aхis Ruleв in Фсupied Еurope), якa виЙшлa дpyкoм y
I9Цp.I{им слoвoм Лемкiн нaзBaB сyuiльне Bинищен}lя евpeiв i poмiв
нa пiлкoнтpoльнiй нaцистaм теpитopii. Мaючи нa рaзi сaме тaке 3нa-
чeння теpмiнa, Гeнepa,тIьнa Aсaмблeя ooH y схвa.пенiЙ l l .pyдo
|946 p, pезoлюuii визнaчи.лa: <Biдпoвiднo дo нopм мhсrapoлнoгo пpa-
вa гeнoцt{д € зJIoчиtIoм, ЯwIIl зaсyДкy€ цивiлiзoвaний свiт i зa
з.цiйснення якoгo oснoвнi винрaтui МaютЬ бщи пiлдaнi пoкapaнню>2.

, Меlиyнapoлнilя кoмиссия пo pасс.llедoвilнию пoлoда нa Укpaине 1932-1933 годoв. Итoгo.
вьrй oтчeт, 1990' _ к.' |992' _ с.66.
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oскiльки мaсoвi виtIищеtIня людеЙ бyли пolпиpeним в iстopii
явищeм' i зaгpoзa iх пoвтopен}lя зilJtицIaлaся aкryaльнoю, opгaнi-
зaцiя oб'eднa}Iих Haцiй BизнaJIa зa неoбхiднr внeсти пoЕшття гe}Io-
ц}r.цy y мiхнapoднe пpaBo. I{е ствoploвaJlo юpидичнy бaзy Iля нaЛa-
гoджeння мixнapoднoгo спiвpoбiтництвa в бopoтьбi з пoдiбними
злoчl{нaми' B тoмy числi з бoкy oсiб, нaдiлених зa кoнститyцieю ви-
щolo влaдoю' 9 гpyдня 1948 p. Гeнеpшtьнa Aсaмблея ooH oднoгo-
лoснo пpltйlнялa <Koнвенцilo пpo пoпeprдxенtlя зJloчllнy генoцt{дy
i пoкapaння зa ньoгoD. У стaттi I Koнвенцii пpoгoлolшyвaлoся: <Cтo-
potlи' якiдoмoвляються' пiлтвеpлlк1поть' щo гeнoцид незшlежнo вiд
тoгo' чи здiйснений вiн y миpний aбo вoенний чaс' € злoчинoм'
яIоrй пopyшye нopll{и мh<нapoднoк) пpaвa i пpoти якoпo вo}lи 30-
бoв'язyloться вxиBaти зaхoдiв пoпеpе.цxeння i кapaти зa йoгo
здiйснення>. Cтaття II пo.цaвaпa Bизнaчення генoцидy: <дii, здiй-
снювaнi з нaмipoм знищити пoвнiстю aбo чaсткoвo бyдь-якy нaцio-
нaлЬнy' eтнiннy, paсoвy aбo pелiгiйtly гpyпy як тaкy)). Пiд знищен-
l{ям poзyмiлoся: a) вбивствo членiв тaкoi гpyпи; б) зaпoлiяння
сepЙoзних тiлесних ylцкoд)кeнь aбo poзytvtoвoгo poзлaдy члeнaм тa-
кoi гpyпи; в) нaвмиснe ствopення д.тIя якoi-нeбyль гpyпи xиттrBиx
yмoв' poзpiD(oBaних нa цiлкoвите aбo чaсткoве фiзинне зницIeн}Iя
ii; г) вжиття зaхoдiв, poзpaхoвaниx нa пoпepед)кeння дiтoнapo.Фкy-
вaнoстi y сеpeдoвищi тaкoi гpyпи i, нapeIштi, Д) нaсильницькa пepе-
дaчa дiтeЙ з oднiеi людськoi гpyпи в iнlпy.

Koнвeнцiя бyлa пpиЙнятa гoлoсaми 56 нaявних тoдi членiв Гe-
нepшtьнoi Aсaмблеi ooH i зaпpoпoнoBaнa ДЛя paтифiкauii aбo
пpи€днaнrrя.цo неi. Boнa нaбyлa cwIуI' з 12сiчня l95l p., тoбтo нa
90-й дeнь пiсля тoгo, як y ГeнеpшtьI{oгo сеKpeтapя ooH бyли зaлe-
пoнoвaнi пepшi 20 aктiв пpo paтифiкaцiю aбo пpиелнaння. Biдгoдi
ця Koнвенцiя стaлa iнстpyментoм пoпepе.Щt(ення генoцидy.
.Цieвiсть ii iстoтнo зpoслa пiсля зaвepшrння <хoлoднoi вiЙни>.

Cфopмyльoвaнi y цЬoмy лoкyмeнтi lopидичнi нopми не дaвaли
l00-вiдсoткoвoi гapaнтii нa iдeнтифiкauiю yсiх випaдкiв мaсoвoгo
знищенtIя лloдей як гrнoцидy. Цiлкoм вiдпoвiдaв iм лиIдe Гoлoкoст
vaсiв ,(pyгoi свiтoвoi вiйни: нaцисти aбo зниuryвaли eвpeiв тaм
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i тoдi, дe i кoли iх знaxoдили, aбo ствopювirли iм фiзиннo нeмoжливi
yмoви IJl.Я >KуITIЯ. Bлaснe, Koнвeнцiя Й булa poзpoблeнa пo свixиx
слiдax Гoлoкoсry. Bипaдки мaсoвoгo 3}Iищення лю.цeЙ, якi мaли
мiсцe дo ГoлoкoсЦ, He зaB)Ktlи iлeнтифiкyыaЛуIcя як генoцид й vepeз
iнtпy пpиvинy. Фaхiвui пpaвoвoi наyKи не бaxa,гIи poбvtтlа виняткiв
пpи зaстoсyBaннi кпючoвoi нopми юpиспpyденцii: зaкoн I{e мa€ зBo-
poтнoi лii.

Гoлoд 1932_|933 pp. бyB y CPCP зaбopoнeнoю тeмolo. Kеpiвни-
ки дepxaвнoi пapтii нaBzDКI4lIися poзпoвiсти нa ХХ з'iз.цi KпPс
(1956p') пpo стa,гIiнськиЙ тepop' спpяMoBaниЙ пepeдyсiм пpoти
кgмпapтiйнo-paдянськoi нoмeнклaтypи тa iнтeлiгенцii, алe пpихo-
вyBil.ли дo oстaнньoi мoxливoстi теpop гoлoдoM y кoлективiзoвaнo-
мy селi. Лишe пiсля тoгo, як yкpaТнськa дiaспopa дoмoглaся стBo-
peння в Koнгpесi сtlIA кoмiсii з poзслИyвaння пoдiЙ |932_|933 pp.
в Укpaiнi, стa.пiнськe тaбy нa згaдyвaння гoлoдy бyлo скaсoвaне.

oчoлювaнa.(>к. МеЙсoм кoмiсiя Koнгpесy сшA }Iе Ь{aJIa дoстy-
пy дo paдя}IсьКиx apхiвiв i пpaЦювaлa здебiльшroгo з eмiгpaнтaми'
якi пepeх<или кoлeктивiзaцiю тa гoлoд' a пiсля,ЦpyгoТ свiтoвoТ вiйни
oI||4HWI|4сЯ y ПiвнivнiЙ Aмepиui. Зви.raЙнo, oчeвидцi Гoлoдoмopy
нe мoгли poзiбpaтися y хитpoсплеTrннях стa.гliнськoi пoлiтики, aлe
iнстинкг жepтBи пiдкaзyвaв iм, щo paд,IнсьKa Bлaдa мaлla нaмip
фiзиннo знищyBaти iх. Koмiсiя.Цx. Meйсa вiдтвopилa нa oснoвi сo-
тень свiдчeнь peirльнy кapтинy пoдiЙ i y квiтнi 1988 p. пoдaлa Koнг-
pесy CI.IIA oстaтoчниЙ звiт.

Здiйснювaнi в Укpaiнi з 1988 p. oпитyвaння пiдтвepД|ryB.rли
зaфiксoвaнy Дx. Мeйсoм тeнденцiю: згaдyючи пoдii бiльrц нix
пiввiкoвoi дaBнини' свiдки Гoлo.Цoмopy BiдчyBaли нaмip ыlaстeй пo-
кapaти гoлoдIloю с мrpтю <(сaбoт.u(н икi в> хлiбoзaгoтiвел ь. oкpeм i лo-
Кyмeнти' якi випaдкoвo збepeглу|cЯ B apхiвaх, пlдтвеpД:к}rють нa.
явнiсть тaкoгo вiлнyггя y лю.Цeй, якi пеpежив.l.ли гoлoд. Анoнiмний
лист' lцo нaдiйtшoв y сepпнi 1933 p. дo pедaкцii гa^}ети <.Koмylriст> з
Пoлтaви i нaлrx<aв, cуДЯЧ|| зa змiстoм i стилeм, людинi з виIцoю
oсвiтolo, нaвiть пpетендyвaв нa певне yзaгaльнення стaлiнськoi
нaцioнaльнoi пoлiтики : <.Фiзичнe зниЩеHня yкpaТнськoi нaцii, виснa-
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xeння ri мaтеpiaпьних i лцoвнlо< pес1pсЬ € oдltиIvt з нaйва:lсливilцlдt
ггyrrюiв нeлегшtьнoi пpoгpaми бiльIцoвицькoгo цrнтpaлiзмy>].

Koмiсiя Koнгpeсy сIIIA н.швaJIa гoлoд |932-|9з3 pp. в Укpaiнi
генoцидoм.. futе це визнaчення бaзyвшtoся нr }ra дoкy}ieнтax' a нa
сyб'ективню( сyДкенняx свiдкiв Гoлoдoмopy. Kpiм тoпo' ц,t кoмiсiя
пoкJlикaнa бyлa встaнoвити фaкти (з чим вoнa блискy.rе спpaBиJIa-
cя), a не.ц,aBaти iм пpaвoвy ouiнкy. Toмy пiсля зaвеpПIeння Ii poбo-
ти yкpaiнськi opгaнiзaцii Пiвнiчнoi Aмepики виpiIшили звepнyгися
лo юpистiв. 3 iнiцiaтиви Cвiтoвoгo кoнгpесy вiльних yкpaiнuiв бyлo
ствopенo МixнapoДнy кoмiсilo з poзслiлyвaння Foлoдy |932_|933 pp.
в Укpaiнi пiд кеpiвництвoм пpoф..Цxeйкoбa Caнлбеpгa. Пpeдстaв-
ники пiвнiчнoaмеpиКaнськoi дiaспopи звеpнyлися дo Bиз}Iaчних
пpaBoзнaBцiв, гpoмa.Цський i нayкoвий стaTyс якиx слyxив B oчil(
свiтoвoi гpoмадськoстi дoстaтньoю пiдстaвoю oб'eкпlвнoстi ikнiх
сyдxень.

У листoпaдi 1989 p. кoмiсiя.Цx. Caщбepгa oгryблiкyвшa свiй вep-
дикг. Безпoсepед}Iьoю пpIдIинoю мaсoвoгo пoлoДy в Укpaiнi вoнa
нaзвaлa нaлмipнi lстliбoзaгoтiыti, a йoгo пеpe.цyмoBaми _ пpимyсoвy
кoлективiзaцiro, poзк}ryкyлювaнHя i пpaгнення цеt{тpaлЬнoгo },p,lдy
дaти вiдсiч <тP4Дицiйнoмy yкpaiнсЬкolfy нauioншliзмy>. oт)ке, юpис-
ти пoбaчlшlи в Гoлoдoмopi не тiльки пpaгнення Kpeмля за дoпoмo-
гoю теpopy Foлo.цoм нaв'язaти сrJIянствy невлaстивиЙ fioмy спoсiб
>киття' a й виoкpему|лу|B теpopi нaцioншlьнy ск,Iaдoвy. Гoлoлoмop в
Ущaiнi бр квaлiфiкoвaний бiльlцiстlo [i шенiв як г€нoцI{д.

Koмiciя Cанdбepеа вIlЗнaчIlлa' щo npuнцun нвacmocуoа'|'|я lвopom-
нoi cullu зaкoнiв l.4oc'cе буmu noшupенuЙ нa Koнoeнцiю ooH eid 9 еpуdня
1948p, лuше фopмшtьнo, Юpucmu вtсaloлlt' щo цеЙ npuнцun 

'|алеucumьОo кapнoеo npава' a Koнвeнцiя nеpе6увae пoза Йoеo poл|lсаJ|lu' moму щo

' Гpuнeвuн Л. Bияшtення нaцioншtьнoi iдентrчнoстi yкpaiнськoгo сanянства в poки кotrк.
тtlэiздtii // ГolIoд 1932-1933 poкiв в Укpaiнi: пpиvини тa нaслiдки. - к.' 2Ф3. _ c,429.

. У rryrrкгi }{c 16 oснoвниx виснoвкiв кoмiсii записaнo: Josсph stаlin and thosс around him
сommittcd gсnoсidс agдinst Ukrainians in l932-l933 (Йoсип Cтalliн тв йoro oтoчсння здiйcни.llи
nснoцt|Jl пpoги yкpaiнuiв в 1932-1933 pp.). .Цив.: Rеpоrt to Coщrcss Commission on the Ukтainc
Faminе // Inrсstigдtion of thе Ukraiпian Faminс 1932-1933' _ ltйshiщton' 1988. _ P. Чl.
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нe вuнocumь вupoкiв. Boнa лuшe cnoнуrcae Оepжaвu Оo cniвpoбimнuцmвa
у nonеpеdc'cеннi Й заcуdженнi еенoцudу,

3веpтaю,rисЬ .цo тих, хтo зaпеpeчyвaв iдентифiкauiю Гoлo.цoмo-
py iз шtouинoм генoцидy тiльIсl нa пiдстaвi вiлсyгнoстi тepмiнy <ге-
}Ioцид)> дo.Цpщoi свiтoвoi вiЙни, Мiжнapoднa кoмiсiя lopистiв пoс-
тaвилa зaпитal{ня: чи мoxJlивo бyлo y дoвo€нlli чaси вiльнo
знищyBaти, B цiлolr,ry aбo чaсткoвo, нaцioнаJlьtly' етнiннy, paсoBy
aбo pелiгiйнy гpyпy? Biдпoвiдь бyлa oveвиднoю. З yсiei нaвeлeнoi
apryментaцii випливaB веpдикт: <Koмiсiя BBiDкa€ Bипpaвдaнoю
свoю .цylrKy пpo тe' щo генoциll пpoти yкpaiнськoгo нapoдy мaв
мiсце i сyпеpeнив дiючим y тoЙ нaс нopмalr{ мixнapoднoгo пpaвa>s.

Цeй вepликг бaзyвaвся нa дoстyпних кoмiсii фaктaх. oднaк
юpисти з влaстиBoю iм пpискiпливiстю зaЯBIIJIуI' щo дoслiдх<ення
Гoлo.Цoмopy мa€ бщи пpoлoвxене' щoб пiдтвеpДIlтllвиснoBoк пpo
генoцид iнtшими фaктaми, тoбтo змiцнити Йoгo лxеpельl{y oснoвy.

Iloлiпuзaцiя npoблеltсu ГoлoОoлlopу

Ми пaм'ятaемo, нaскiльlсl сyспiльнo вокJIивoю бyлa темa Foлo.t{y
|932_|933 pp.нa пepeлaмi 80-х i 90-х poкiв. Boнaдoпoмaгaлaлю-
Дям пoзбyвaTИcя стеpеoтипiв i пepеoсмислюBaти iстopilo paдянсЬ-
кoгo пеpioдy. I-(я тeмa стaлa гoстpoю збpoею в pyкaх тих, хтo бopoв.
ся зa незaлexнiсть peспyблiкlа. Cмepmнi вuporcu Оля мiльЙoнiв
epoмаdян Уrcpаiнu npuхoduлu з-за ii меclc'

3.Цaвa;Ioся, щo пiсля здoбyгтя незaлежIloстi пpoблeмa Гoлoдo-
мopy цiлкoм пepеfиe y пiдпopядкyвaння iстopикiв. Cпpaвдi, iстopи-
ки пoчaJIи вивчaти ij систeмнo й piзнoбiннo. A.пе Ця пpoблeмa стaJIa
пoпyляpнoю Й нa пoлiтичнiй apeнi. Koхнa з пpoтибopствyючих
стopiн вилyчirлa з нayкoвиx пpaцЬ пpo гoлoд |932_|93з pp. пoщiбнi
фaкти, iгнopyюни змiст y uiлoмy. Жoднa 3 них l{е спpolYloглaся пe-
peкoнaти iнtшy y свoiй пpaвoтi, тoмy Щo нiкoгo не цiкaвилa icти,нa'

'Meжлyнаpo.пн:lя кoмиссliя пo paсolедoв:rнию гoлoда на Укpaине 1932-1933 гoдoв. Итoгo.
выЙ otчет, 1990. _ с.72-7з'76.

ГенoцuО як noлlmuкo. npавoва кamееoplя

A pезyльтaт змaгaнь мix пoлiтикaми всiх нaпpямiв тa нayкoBцями
невilккo бyлo пepелбaчити. ПepIшi пoвсяКчaснo кopисryBaJIися зa-
сoбaми мaсoвoi iнфopмauii, фopмyючи гpoмaДсьКy Дyмкy, a гoлoс
дpyпrx не дoхoдиB лo сyспiльстBa' зaтyхaючи y мiзеpних тиpaxiD(
lсlиг i бpoшryp.

.Цaвaйте yвiDlшo пpисJryxaeмoся дo тoгo' щo скaзaB дoвгoлiтнiй
пoлiтв'язень, нapoдний дeпyтaт Укpaiни i гoлoвa Aсoцiaцii
дoслiдникiB гoлo.цoмopiв Левкo Лyк'яненкo }Ia нayкoвiЙ кoнфe-
peнuii l5 листoпaдa 2002 p.: <Tепep члeнaми Aсoцiaцii дoслiдникiв
гoлoдoмopiв в Укpaiнi тa iншими вчeниМи зiбpaнa великa кiлькiсть
лoкyмeнтiв, щo дoвoд,Iть: Moсквa нaвIr{иснo сплa}ryвaлa i здiЙснилa
гoлo.цot{op в Укpaiнi, щoб пpибopкaти нaцioнальнo-визвoльниЙ
pyх' змeншlтги кiлькiсть yкpaiнuiв тa poзбaвити yкpaiнський eтнoс
l{oскoвитaми, i тим зaпoбiгти в мaйбщньoмy бopoтьбi yкpaiнuiв зa
вихiд iз.пiд вЛaди Мoскви>5.

3дaвшloся б, цi слoвa IIoBтopюк)ть пpoцитoвaний вище виснo-
вoк aнoнiмнoгo листa дo pедaкцii гaзeти <KoтvryI.liсо, яwtЙ тепep
вxe luo)кeмo oбгpyнтyвaти дoКy}rентaJlьtlo. Haспpaвдi, oднaк, мix
ними якiснa вiдмiннiсть. Aнoнiм з 1933 p. цiлкol{ спpaведIивo i
oбгpyнтoвaнo пoKпa.цaв винy зa yкpaiнський Гoлoдoмop нa вo>кдiв
бiльlдoвицькoi пapтii. Л. Лyк'янeнкo' мaючи нa pyкil( yсi дoкyмeн-
ти, нa.цaнi с}пraснolo iстopиннoю нayкoю' непpaвoмipнo poзlllиpю€
oпaнoвaниЙ вoхсдями бiльIцoвикiв KpeшIь лo poзмipiв Moскви,
a poсiйський нapoд пpeзI{pлиBo нaзивa€ (мoскoвитaмиD.

<oсaДження> пaнiвнoi в CPCP нauii y нaцio}Itrльних pесгryблiкaх
(oсoбливo в pеспyблiкaх Бштii i в Укpaiнi) нe бyлo винil(oдoм oднo-
гo Cтaлiнa. Ця пoлiтикa спpaвдi мaJIa нa мeтi пiдсilсги пiд кopiнь
нaцioнальнo-визвoлЬtlий pyх. fule пеpесeленцi з числa poсiян
(вiйськoвoслyxбoвuiв, тeхнiннoi i ryмaнiтapнoi iнтелiгенцii,
квa.тliфiкoвaних poбiтникiв) нe зaJlylryвaJlИcя нaд стpaтегiчними

6 Лук'янeнкo Лeвкo. У листoпадовi жаrroбнi днi // Гoлoлoмop |932-|9зз poкiв як всличeзна
тpaтелiя yкpaiнськorо наpoлy. Maтеpiaли Bсеyкpаiнськoi нayкoвoi кoнфрнuii. Киiв, 15 лисm-
пaлa 2002 p. _ K.' 2003. _ с. 14.
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IIлa}Iaми Кpeмля. He зaлрrрaJIуIcЯ нaд ниn,tи й pyсифiкoвal{i yк-
paiнui, якi зaзнaвшIи aсимiляцii (пoнaсти стихiйнoi, пoчaсти свiдo-
мo спpяIvroвyвaнor) впpoлoвх стoлiть' a не десятиJIiть. Як xе Ivtoгли pе-
aryвaти мiльfioни тaк звa}Iих (мoскoвитiв> бeзпoсepeднЬo в Укpaiнi
нa Гoлoдolt{op в iнтepпpeтaцii Л. Лyк'яненкa? Чepeз безвiд-
пoвiдшlьнi дii людеЙ, якi тypбрaлися тiльки пpo вJIaснy пoлiтиvнy
кap'epy, щaгivнe минyлe пoчaлo poз'еднрaти' a не oб'еднрaти
гpoмaдя}I Укpaiни. Ми пoвнoю мipolo вiл.lyли це пiд чaс пpези.це}Iт-
ськиx вибopiв 2004p. CвiЙ внесoK y poздItdyхyвaння мixнaцioнa.пь-
ню( сyпepечнoстей зpoбшla Й пpoтилеxнa стopoнa. Ha пapлaмe-
tIтсЬKиx слyхaнняx' скJIикaниx y зв'язкy з 70-ю pi'lниЦею
Гoлoдoмopy 12 лютoгo 2003 p., пoдaв гoлoс кepiвник Koмпapтii Ук-
paiни Пeтpo Cимoненкo. Biн y,(е }rе мiг зaпepeчyBaти гoлoдy
|932-|933 pp.' тol{y щo Йoгo нaявнiсть пiдтвep.Цив B. IItеpбицький
у |987 p. Пpoтe, як i Йoгo пoпеpeдники, П. Cимoнeнкo }t:lзвaв пеp-
lIIoю пpичи}Ioю гoлoдy пoсyry' a дpyгoю _ викpивJIeнHя y х.пiбoзa-
готiшIяx нa мiсцях _ в paЙoнaх тa oблaстях. Пoлiтбюpo цK BKп(б)
i paлянський ypяд, зa веpсiею Cимoнeнкa, зacУДишI|'I, викpивлення i
зокaдaли пpитягнення ви}lню( дo кpимiншlьнoi вiдпoвiдшIьнoстi'.
Тaк нaхaбнo бpехaти мoxнa бyлo лo вцкpиття apxiвiв в лoбy гopбa-
чoвськoi <пеpeбyДoви>.

Bиникaе зaкoнoмipнe зaпитal{ня: чoмy пpедстaвники кpaЙнiх
пoлiтичних сItл пpaвoгo i лiвoгo нaпpямiв пoлiтизyloть пpoблемy
Гoлoдoмopy, тoбтo oбмiнюються пpoтиJlexними зa змiстoм зaявa-
ми, aнiскiльKи }lе вipяни B ttих i взaгшri не тypбyюнись пpo iстинy?
BЦпoвiсти нa це пpoстo' тolr{y щo пoдiбнa ситyaцiя скJIaлaся i з де-
яK]n|nп iнIцими iстopиvними пpoблeмaми. Hiхтo не лaмa€ списiв
нaBкoлo peвoлюuii l905-l907 pp., i Гi стoлiтнiй ювiлей пpoЙшroв не-
пoмiтнo. IнIшa piн _ Гoлoдoмop aбo пpoблемa oyH-УtIA, яKi вxo-
д,Iть y xиттевий дoсвiд сyчaснoгo пoкoлiння гpolvra.цян Укpaiни _
безпoсepеднix yvaсникiв пoдiЙ aбo 

.rхнiх 
дiтей. Люди мaють piзнi

' Пapлaмснтськi сJr}.х,aння rцoдo вцIa}ryEанrrя пaм'ятi xсpгв гoлoдoмopy 1932-1933 poкiв.
12 лютoгo 2(Ю3 p. - к.' 2003. - с' 43-44.

Генoцud як nмimuкo. npaвoвa кameеopiя

дyll{Ки пpo пoлii нeд,aвньoгo минyлoгo' a пoлiтики' яК зaвxди' гpa-
ютЬ нa пyблiкy. oтхe, пoДивимoся нa людей.

B сyспiльствi oднoчaснo пpисyгнi пpeдстaBники тpьoх пo-
кoлiнь _ дiди з бaбyсями, ixнi дiти i дiти ixнiх дiтеЙ. Paзoм з ниIt,tи
xивe й неBeликa кiлькiсть пpедстaBникiв пpилeглих пoкoлiнь, тoб-
тo пpaлiли i пpaвнyки. oцiнимo життевиЙ дoсвiд кo)кнoгo з tIих.

Пo.lнy з пpaлiлiв, якi нapoшкyBaлИcя дo |920 p. вKпloчtlo. I-[e пo-
кoлiння poвeсникiв ХХ стoлiття' ЯKe зaзнaJlo y сBorмy xиттi
незлivеннy кiлькiсть стpDI(дaнь i злигoднiв. Ha xиття цЬoгo пo-
кoлiння пpипirли Bеликa вiйнa l9l4_l9l8 pp.' гpoмaдянськi i
мiжнaцioнальнi вiйни пiсля зaгибелi Poсiйськoi iмпepii, гoлo.Ц
|92|_|923pp., iндyстpiалiзaЦiя, кoлeктивiзaцiя i Гoлoлoмop
|9з2_|93з pp., BеликиЙ тepop 1937-1938 pp., Дpyгa свiтoвa вiйнa
|939_|945 pp.' пoвoeнrra poзpyxa' BIсIIloч}Io з гoлoдoм |946_|947.

Пpедстaвники цьoгo пoкoлiння' зa виняткoм тих' хтo /Io
|939_|940 pp. xиB пo3a Kopдoнaми Pa.цянськoгo сoюзy, бyли
<бyДiвникaми сoцiaлiзмy>. БiльllloBики' яких B. Ленiн нaзиBaв
<<KpaIUIeю в нapo.цtloмy мopi>, бyдyвaли сBoю <дepжaвy.кoмyнyD
(зa визнaveнняI\il, знoBy-тaки, Лeнiнa) paзoм 3 нapoдoIl{. €днiсть дiЙ
пapтii i нapoДy ДocяГallacЯ зa дoпoмoгoю двox кpилaтих фpaз: <Хтo
нe з нaми _ тoй пpoти нaс!> i <Якщo вopoг не здa€ться, Йoгo з}tи-
щyють!>

Мaсoвi pепpесii бyли oснoвtlим мeтo.цoм пoбy.Цoви деp)кaBи-кo-
мyни. Boни тpивaли нaвiть пiсля тoгo, як rUI дepxaвa бyлa пoбyдo-
вaнa i BитpиIr.{irлa iспит нa мiцнiсть в хoдi paJultlсЬкo-нiмeцькoi
вiйни, - ax.цo смepтi Й. Cталiнa. 3a дoпoмoгoю peпprсiй нeкepo-
Baнa Bлa,Ilolo пoлiтичнa aктивнiсть сyспiльствa бyлa знихенa мaйrxe
дo нyля' пiсля чoгo кpемлiвськi вoждi пoстaBl,lли нa пeprший плaн
iншi мeтoди yпpaвлiння _ пpoпaгaндy тa Bихoвaння.

Я налexy .цo пoкoлiнI{я тих' хтo нapoДкyвaвся вiд |92| дo
1950 pp. Цe виxoвaнЦi pa,Цянськoi tшкoли, яКих I{е тopКнyлися мa-
сoвi peпpeсii. Cтapшi пpеДстaвники цьoгo пoкoлiння € вeтepaнaми
Bеликoi BiтчизнянoТ вiйни i тeпep зaслyЛ(el{o кopистytoться цIaнoю
сyспiльствa. Як пpaвилo, iхнi yяBленI{я пpo минyлe вiдмiннi вiд
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yяBJIень нaстyпI{иx пoкoлiнь' i це пoясню€ться нe тiльки зpo-
зyмiлoю iдеaлiзaцiеlo свoei мoлoдoстi.

Koли з ГУJIAГy пoвepтaлися дoдoмy сoтнi тисяч <pеaбiлiтoвa-
IlихD нaстyпникaми Cтaлiнa пoлiтичних B'язtIiв, Лiдiя ЧyкoBськa
скtЦ}ilIa свolo знaмeниry фpaзy: зyстpiлися двi Poсii _ T8, Щo си.Цiлa,
i тa, щo сaд)кaлa. Бyлa, oднaк' i тpeтя Poсiя (тaк сaмo _ Укpaiнa,
Kaзaхстaн тoщo), якa нe бpaлa yнaстi y peпpесiях i не зaзнaвшa ii.
Cepeл тaкш( людей стaвaлI.l нaЙбiльlll числеlIними пpeдстaвники
мoгo пoкoлiння. Пoвеpтaючись з ГУЛAГy, нaшi бaтьки' як пpaви-
лo' мoвчaJIи. Moвчшtи, мaбyгь, нe тiльки тo}fy' щo дaвaли пpи
звiльненнi <пi.Цпискy пpo неpoзк)лolценняD. Boни бoялися yсK,Iaд-
нити )l(иття дiтям, якщo тi пoчa.тIи б неpез недoсвiдчeнiсть кaзaти
щoсь нe.цoбpe пpo paд,Iнськy в'пaДУ. Bpештi-peшт' вoни бoялvtcя Il
зa себe, тoltify щo в uiЙ кpaiни бaтьки вiдпoвiдaли зa дiтеЙ, a дiти _

зa бaтькiв. Taкa вiдпoвiдaльнiсть спpиЙмa.тlaся як нopмa. Mи )с{ли
y кopoлiвствi кpивих дзеpкtЦ' aлe нe poзyмiли цьoгo. Haс yxе не
тpебa бyлo peпpeсyвaти' тoмy щo lr,tи пoвшкaли aбo нaвiть любили
paДянськy вJIa.цy. Ми тoчнo знaли, пpo щo мoжIla гoBopити нa лю-
дях, i нaм здaвaлoся нopмaлЬниМ, Щo iснyloть тaкi peнi, якi кoxний
Irryсить тpиIиaти в сoбi. Чyлoвolo iлIoстpaцieю.цo цьoгo твepДкeння
€ гoлoд I9з2_I9зз pp. Bсi вiд мшIaдo великa знaJIи' щo вiн тaки бyв,
aлe знaли й тe, щo пpo ньoгo гoвopити IIe мo)кнa. He мoxнa, i кpaп-
кa! Мoi зapyбixнi кoлеги' якi вивчaють Гoлoдoмop (a тaких стa€ все
бiльшe), цьoгo не poзyмiють. Boни знiD(oдять пoяснeння в нaцio-
Ilaльнoмy хapaкгеpi aбo твеpдять пpo зaцькoвaнiсть нaсeлeння
aгентaми KДБ. Щoб дo кiнця зpoзрliти пoвeдiнкy i спoсiб мислeн-
Irя paдянськиx лIoдей, iм тpeбa бyлo б нapoдитися i xити в цiй
кpaiнi.

3шIежнiсть гpoмадян вiд paдянськoi в.пaди зaкpirшювшtaся не
тiльки i нaвiть не стiльlсl стatЦapтними pепpeсiями _ знищeнням
aбo yв'язненням. Bлaдa бyлa poбoтoдaвцeм' i мaflll<е кoжнiй людинi
в paзi неoбхiднoстi мoглa <пеpекpити кисeнь>' тoбтo пoзбaвити ii
poбoти. Мaйxе кoxниfi в paзi нeсJryх}rянoi пoведiнки мiг oпинити-
ся y стaнoBишi pиби, викиrryтoi нa пiсoк.

Гeнoцuё як noлlmuкo. npaвoва кamezoplя

Cлiд звaxитуl Й нa тe' щo нaЙбiльtц aктивнy чaстинy нaсeленtlя
чeкiстськi сeлекцioнеpи yв'язнloвaли aбo знищyвaли впpoдoвж .це.
сяткiв poкiв. Cyспiльствo стaвaлo кoнфopмiстсьKим внaслiдoк .цвoх
oснoвних пpичин: пo-пepцIe' y ньoмy пoстiйнo змeншyBilлaся чaст-
кa пpoтeстaнтiв, пo-дpyгr' збiльluyвaлaся чеpе3 пpиpoднi пpичини
чaсткa вихoвaнцiв pa.Цянськoi цIкoли.

Buхoвaнtn i nponaеaнЙa cnpaцьoвувшtu nicля npunuнeння мacoвuх
penpеciЙ чepеЗ mе' щo pаОянcьrcuЙ лaО мiе npoОeлoнcmpувamu люОям бa-
eаmo вaеoЛ|uх nеpeвaе нaО dopевoлюцiЙнuлt лaОoм. Biн noнeвoлював лю-
Оuну noлimuчнo' aле mуpбувaвcя npo мiнit,tаttьнuЙ piвeнь ii мatnepiаltьнo-
eo i кульmуpнoеo doбpoбуmу _ бaclсаltа вoнa moеo uu нi. B pаОянcькi чаcu
аllкoеoлiкu <nеpевuхoвувалucя> в ЛTП, a бoмжiв npаrcmuчнo нe icнувolto.

Typбoтa пpo люди}ry' чoгo нe poзрriють aнтикoмyнiсти, бyлa нe
мopaJlьним oбoв'язкoм BJIЕцЦИ, a пеpeдyllroвoю iT iснyвaння. Щoб вu-
l|uкнуmu' кoмунicmuннuЙ лad noвu'|еl| був знuщumu npuвamне niОnpu-
eJuнuцmвo в уciх itoеo npoявах, moбmo norcлаcmu нa cамoеo ceбе
oбoв,язoк еoфвamu, лircуваmu, нaвчamu i poзвacrcamu вcе t|аceленt|я.
,I|epucaва-tсol||унa наcmiльrcu paduкaльнo вidpiзнялacя вiО Оepжав, Оe
еpoмadянu noлimuцнo вiльнi, щo fi mpебa oвaжamu цuвiлiзaцiЙнo
вiОмiннoю. Ця деpжaвa нaвiть нe пpихoвyвшa вiдсyгнoстi y сeбe
пoлiтичнoi i нaцioнaльнoi свoбoди в зaгaльнoпpийнятoмy знaчeннi.
Алe вoнa тaвpyвалa цi свoбoди як <.бyprкyaзнy.цеIltoкpaтiю> i oбyplкy-
aзниЙ нaцioналiзм>, a свoix гpoмaдян пepекoнyBirлa в тoмy' щo в нiЙ
i тiльки в нiЙ iснyloть вищi цiннoстi _ <сoцia.пiстичнa лемoкpaтiя> i
<сoцiaлiстинниЙ iнтepнaцioнaлIiзм>.

Cвoi <вaгoмi злoбщки> кoмyt-tiзIи демoнстpyвaв нe тiльки в
людськoмy вимipi, aЙнa piвнi peсrryблiк. Biн лaв Укpaiнi визнaнy
мixнapoлним спiвтoвapиствoм paДянськy .Цеpxaвнiсть (нлeн-зaс-
нoвник ooн!)' бaгaтoкpaтнo нapoстив дopеBoлюuiЙнi злoбщки y
пpoмислoBoМy poзвиткoвi, пеpeтвopив Ii в кyльтypнo poзвиHyтy
pеспyблiкy i здiЙснив мpiю бaгaтьox пoкoлiнь yкpaiнськoгo нapoдy
пpo вoзз'eднaння етнiчних зeмeль.

.Цyxe вaхкo пеpeкoнyвaти бaгaтьoх пpeдстaBникiв мoгo пo-
кoлiння в тolvfy' щo цивiлiзaцiя, в якiй Boни пpoxl{ли бiльtшy чaсти}тy
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сBoгo )китгя, пoбyдoвaнa нa кpoBi i кiсткaх пoпеpеднЬoг]o пoкoлiння.
Бaгaтo мoн poвесникiв нe вipять a pгioгi, щo paдянсЬкa влaдa мoглa
ЦiлеспpямoBaнo знишryвaти людей. Heмaлo й тaких, якi дoсi вipять в
Е, Щo <<Bopoги нapoдy> спpaвлi iсrryвши. Пoстгенoцидне сyспiльствo
(визнaнення.Ц,xeЙмсa Мейсa) _ це хвopе сyспiльствo.

Ti, xтo нapoдиBся мix 1950 i 1980 pp.' нilJlежaть дo тpетьoгo пo-
кoлiння гpoмaд,Iн Укpaiни. Цe пoкoлiнHя дaвнo B)ке пepeBокa€
iншi зa чисeльнiстю' Boнo мaiix<e вiдтiснилo свoж бaтькiв вщ yп-
paшtiння дep)кaвними i сyспiльниIr{и спpaBaми. Мix ним i пoпe-
peднiм пoкoлiнням не iснyвaлo бap'еpy y виглялi <пiдписки пpo не-
poзгoлolllення>. Toмy вoнo неpi.Цкo пoдiляе стеpeoтипи i пеpелсyли
свoix бaтькiв. Tим бiльrшe, щo Boнo )Kивe B дoбy пеpемiн, тoбтo нес-
тaбiльнoстi oснoвниx xиттeBиx пiдвалин.

Koлu nid вnлuвol}| lpocmаючuх внуmpiшнiх i зoвнiшнiх навaнmailceнь
Оеpжавa-кoму'tа poЗnш|acя i знuклa, it заttliнuлa не coцioльна dеpclcaвa
захiОнoe в poneЙcькoеo lpaЗrca' a nеpв uннuЙ rcanimoлiзм. Цiлrcoм npupoО -

'|o' 
щo у бaеаmьoх npedcmавнuкiв mpеrnьozo norcoлiння, mак cаt|o' я,с у

norcoлiння Йoеo баmькiв, вidvувaemьcя нocmа/|*iя no pаdянcькoму мu-
нулoilу. Гpoмadянам вaжKo npuЙняmu нa вipу mвepОження icmoputсiв
npo mе' щo pаdянcьrcuit лаО в лeнiнcькo-cmaлiнcькi чacu мiе буmu noбу-
doванuЙ miльtсu заltiзoм i tсpoв'ю. Bелuкoю |сpoв'ю...

Bсe це lr.lи пoвинtli бpaти дo yвaги' кoли хoчeмo пеpeкoнaти
сyспiльствo B тoмy' щo тepop гoлoдoм бyв тaким xе знap,I.цдяМ
<сoцiaлiстичtloгo бyлiвниuтвa>' як всi iнlцi фopми теpopy. He тpебa
скapxитися нa Bеpхoвнy Pалv зa те' щo Boнa дo 2003 poкy взaгaлi нe
цiкaвилaся Гoлo.Цoмopoм. ПapлaмeнT _ цe дзеpКilлo сyспiльствa.
Tpебa Pa.Цiти вxe зpoблeнoмy. Ha спeцiaльнolvfy зaсiдaннi 14 тpaвня
2003 poкy Bepхoвнa Paлa Укpaiни пpvtЙнялa 3веpнeння дo yкpaiнсь-
кoгo нapoдy y зв'язкy з гoлoдoм |932_|9зз pp. ГoлoлoМop визнa-
чaвся y ньoмy як генoцц]l yкpaiнськoгo нapo.цy. 3a пpисщнoстi
4l0 oбpaнuiв нapoлy дoкyмeнт бyв пpийнятий гoлoсaми лишIe
226 лeпуaтiв, тoбтo мiнiмaльнo неoбхiднoю кiлькiстю.

B veтвepтy сyбory листoпaдa 2003 p., якa булa.Цнем пaм'ятi
жеpтB Гoлo.Цoмopy, тЙьки дepхaвний Kaнaл УT-l пpисвятlцв70-Й

Я к ooluan ю вaл u Гoлod oлto p

piнниui цiеi пoдii 30-хвилиннy пpoгpaмy <.(звoни нapoлнoi
пail,t'ятiD. Пpивaтнi тeлекaнaJlи в мемopiшtьнy сyбory тpaнслювaли'
як зaвжди' poзвilкa.llьнi lшoy, кiнoкoмедii, еpoтикt'.

3 oбpaнням Пpeзидeнтoм Укpaiни B. Ющeнкa пpoблeмa Гoлo-
дolшopy нa6улa пepцIopяднoгo знaчення y пpoсвiтницькiй i пoлiтич-
нiй дiяльнoстi.Цepжaвнoi влaди. fute сyспiльстBo не мoxe змiнитися
oднoмoментнo. Тим бiльrпе, шo в iнфopмaцiйнoмy пpoстopi Укpai-
ни пaнyють poсiЙськi зaсoби мaсoвoi iнфopмauii, a в PoсiЙськiй
Фелepaцii пеpeгляд стepеoтипiB paдянськoi icтopioгpaфii вiлбy-
вa€тЬся yпoвiльненo.

Koментyloни пpoeкт зaсa.Щкeння .Цнiпpoвськиx схилiв y Kиевi
кaлинoBими Кyцaми в пaм'ять )кepтB Гoлo.Цoмopy, хсypнa.пiсткa
киiвськoi гaзети <.Ceгoдtlя> в нoмepi вiд l7 сеpпня 2005 p. пoстaви-
лa сoбi тa свoiм читaчaм зaпитaння' винесенr в apшинний зaгoлo-
вoк: <A нe мнoгo ли скopби ulя Kиeвa?D Ця x гaзeтa в нoмepi вiл
29 вepеcня 2008 p. нaДpyКyвaJla лист б4-piннoi пeнсioнеpки Aнге-
лiни Cинявськoi: <Cлишкoм Iи}Ioгo B}IиIvlaния этoмy Гoлoдoмopy.
Ha коlсдoм yглy кpичaт. Bедь стoлЬкoлrт пpoцrлo. Hyxнo в бyдyщеe
сl{oтpетЬ' a не o пpoцшoм сo)KaлeтьD. Iстopикaм вистaчить poбoти,
щoб пepекoнaти сyспiльствo B нeoбхiднoстi пoвеpнщися oбличчям
дo пpoблeм Гoлoдoмopy.

Як oсмис.lltoваJlи Гoлqдoмop

Mooцoзttuй mеpop

Гoлoдoмop € явищeIи' яке вiDккo oсмислити. Aдxe тpeбa знaйти
дiям Йoгo opгaнiзaтopiв pauioнa,пьнe пoяснеtltlя' вl{явити iх лoгiкy i
пoлiтичниЙ iнтеpeс. B yсiх iнtших спiвстaвних зa мaсIцтaбaми щa-
гeдiях цьoгo pядy лoгiкa aбсoлютнo пpoзopa. Typeuькi ypяди i нa-

. Cлicapeнкo Ю. I. 3,acфн мaсoвoТ iнфpмauii тa Гoлo.Цoмop _ 70 pокiв mмy i сьогoлнi:
у кoнтекстi пpиfiняття },p'Цoвl{х pfircнь // Гoлoлoмop |932-|93з poкiв: oснoвнi дiЙoвi oсoби i
мexaнiзми здifiснення. Мaтсpiши Jlpyтoi Miхнаpoлнoi наyкoвoi кoнфрнuii. Киiв' 28 листoпa-
пa 2003 p. _ K.' 2004. - с. l89.
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цисти знищyвilли гpеКiB, вipмен i евpеiв сaМе. зa те' щo вoни бyли
гpeКalv{и' вipмeнaми i евpеями. Hевxе кoмyнiсти зaBжди Ilищили
yкpaiнuiв зa те' щo вoни бyли yкpaiнuями? Haвiть якщo Ми зaЯBИ-

мo' lцo pядoвi кoмyнiсти бyли iгparшкoю B pyкaх кepiвникiв
BKП(б), a oстaннi, свoeю чеpгoю' _ iгparuкolo B pyк:D( генсeкa (Щo

бiльtц-мeнш вiдпoвiдaе iстинi), тo зilлицIarться цiлкoм вiдкpитим
зaпитaння: нoмy Cтaлiн нaс ниtцив сaмe в 1933 p.?

Biлсщнiсть пepеКo}tливoi вiдпoвiдi нa цe зaпитaння не oзнaчa€'

щo ii взaгалi нe мoже бyги. Hе BипaJIкoвo гpyпи aBтopитeтних

фaхiвuiв _ кoмiсiя Koнгpeсy сllIA y квiтнi 1988 p. i Mixнapoлнa
кoмiсiя юpистiв y листoпaдi l989 p. зpoбили Bиснoвoк пpo тe' lцo

Гoлo.Цoмop бyв генouилoм. oбгpyнтyвal{ня цЬoгo BиснoBКy oбидвi

кoмiсii зaIП4LII|4Л|4 фaхiвuям. Cлiд пoдивитись' як фaхiвui Bикopис-
тElли tltlявtlий в iх poзпopяДкеннi чaс _ двa Дecятvlлiтtя.

He тaк дaBнo в Iнститщi iстopii Укpaiни HAH бyлa ствopeнa

фyндaмeнтaльнa пpaця пpo теpop i тepopизм }Ia теpитopii нaшoi
кpaiни в ХIХ_ХХ ст. Ми в нiй пoстapuLиcЯ poзiбpaтися в сщнoстi

дep)<aвнoгo тepopy тa iндивiдyЕlльнoгo тepopизмy. Cyдячи з нaзви
(y пеpеюIaлi з фpaнuyзькoi _ жaх), теpop i теpopизм спpямoвaнi нa

демotlстpaтивнiсть, пoкaзoвiсть. Хтoсь знищy€ться, aби пoкaзaти
iнtшим, Щo бyде з tIими' яKщo вoни нe змiнять свoei пoвe.цiнки y

пrвнoмy питaннi.
Типoвим пpикIlaДoм тaкoгo тepopy бyлo poзкypl(yлювaння, тoбтo

pепpeсyвaння пeвнoi чaстKи сeлян' шoб зшtякyвaнням змyсити всiх

iнtцих пoдaти зaявy дo Кoлгoсrry. Kpитepiй вiлбopy в <кypкyлi> бyв

oдин _ piвeнь зaмoжнoстi. 3aмoxнi сеJlяни бiльrше, нix iнtшi, бaxaли
збepeгти пpивaтнy шtaснiсть, ЯKa Дaпulaiм зaсoби.цlIя пpo)lgття. oд-
нaк стaтyс незaмoxниКa не сJtyхив oxopot{нoю гpaмoтoю дltя тиx' хтo
пp}дIaвся. Taюlх нeзaмoxникiв peпpеср aIIYI ЯK <( пiдКypКyлЬниKiв,>.

Poзкypкyлення яК фopмa peпpeсii нe Мoxe бyги вiднесeнr дo кa-
тeгopii шIoнинiB, пepe.пбavених Koнвенцieю ooH <Пpo пoпeprдxeн-
ня злoчинy геIroцшIy i пoкapaння зa нЬoгo>. Boнo нe спpямoBaнe нa

знищення <(пoBнiсTю aбo чaсткoвo нaцioнaльнoi, eтнivнoi, paсoвoi

aбo pелiгiйнoi гpyпи як тaКoi'>. [I]oпpaв.Цa, Bxе лyнaють пpoпoзиЦii

Я к o сlцuan ю в aл u Гaлo d oлto p

дoпoBtlити Koнвенцilo ooH вiд 9 .pyд'я 1948 p. пotlяттям сoцiаль-
нoгo гeнoциду. Coцiальнi гpyпи тrж зaзнaЮTЬ жopсToKиx пepеслiлy-
Baнь' спpямoBaних нa 

.iхне 
знищення. oднaк дoсi пoняття сoцioцllдy

i клaсoцидy не € lopидичним' тoмy нe вiднoситься дo poзглядyвaнoi
нaми теми.

Ha пеptший пoгляд' теpop гoлoдoм нe мae пoКaзoBoстi. Це -
стpiлянинa нa ypiDкel{ня пo плoщi. Хеpтвaми iТ стaють не iндивiди,
небeзпечнiсть яKих д.тlя iнiцiaтopa pепpeсii встaнoвлeнa, i I{е нa-
oслiп oбpaнi <()UIoпчиKII IДЯ пoбиття>, a Bся сyl(yпнiсть людeй нa
певнiй теpитopii, вKпючaIoчи дiтей i вaгiтних жiнoк. Teхнoлoгiчнa
непoтpiбнiстьдемoнстpaцiЙних oзнaк в тepopi гoлoдoМ i йoгo, вис-
лoBлюючись мoвoю paJIянських гaзет' <.iдeoлoгivнa незaбезпe-
чeнiсть,> (vим мoжнa пoяснити нeoбхiднiсть знищення дiтeй i
вaгiтних xiнoк?) oбyмoвили здiйснeння uiеi peпpeсii y мoвнaннi.
Tepop гoлoДoм _ мoвчaзниЙ тepop.

У voмy тoдi Йoгo сeнс? Як знaйти пpиxoвaнy' a'пе цiлкoм нe-
oбxiднy дllя 6Удъ-як0г0 теpopy пoкaзoвiсть y лiях вJIaди' спpямoвa-
ниx нa вил}дIeння y сeлян нe тiльки шtiбa, a бyдь-якoгo пpoдoвoлЬ-
ствa? Biдпoвiдь нa це зaпитaння дaсть змory зpoзyмiти, voмy Cтaлiн
нищив yкpaiнськиx сеJIяII tIе зaBхqци i нe всюди (як нищили гpекiв,
вipмeн, евpeiв i poмiв), a тiльки: a) у |932_|933 pp. i тiльки, б) y двoх
aдм iнiстpaтивнo-пoлiтичних yтBopеннях, .Це yкpaiнсЬКe нaсeлення
склaдzrлo бiльrцiсть _ УсPP i Kyбaнськoмy oкpyзi Пiвнiчнo-Kaв-
кaзькoгo Кpalo.

Пoчинaти тaке дoслiдxeння пoтpiбнo з aнaлiзy iстopii питaння.
Cлiд poзiбpaTИcя в тoМy' як y vaсi i пpoстopi oсмислIoBaBся yк-
paТнський Гoлoлoмop.

He Оuвнo, мaбуmь, щo безnoмuлкoвo i нееaЙнo в cumуацii poзiбpoлu-
cя cамi cеrlяIlll' яtсuх lt|uщlвалu Зa Оonoмoеoю еoлodу. Очeвudцi Гoлodo-
Jу'opу poЗnoвidалu cniвpoбimнuкaм,\ж. MеЙca, щo влada цiлеcnpямoвa-
l|o ,|uщuлa iх. Boнu не .I||oелu Оoвеcmu цьoеo dorcумeнrnъльt|o' с'лe
вiduувалu злoвicнi нaлlipu pаdянcьrcoi влаdu уciм cвoiм сcmвoм. Hе duв-
t|o' щo rcoмiсiя Koнеpecу CIIIА заявuлa' cnupсlючucь cа.n4е нa цi mвep-
dэlceння, щo еoлod 1932_I933 pp, в Уrcpaiнi e еенoцudoм.
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Пpo зaгибелЬ лIoдей вiд гoлoдy зНaJIИ тiльки тaм' .це вoни гиtly-

ли. 3aсoби мaсoвoi iнфopмaшii мoBчaли. Haвiть y слyЯ(бoBiй дoкy-
мeнтaцii кoмпapтiйнo-pa.ц'яtlсЬKих yстaнoв' яKa Мaлa гpиф <uiлкoм

тa€мнo)>, слoвo <<ГoЛoJI,> BжиBaти не дoзвoлялoся. Цьoгo пpaвилa

дoтpимyBirлися i нa вepшинi влaднoi пipaмiли _ y пoлiтбюpo ЦK
BKп(б). Koли д.ltя влaди виникaлa неoбхiднiстЬ Bтp}дIaння _ хoчa б

дJIя тoгo' щoб пoхoвaти меpтBих, вi.Цпoвi'Цнi iнсщyкuii пiдIeглим

ДaPiaлу',cя чrpез <(oсoбЬIe пaпKи> (пoдiбнo теpмiнy <ЧеKiст>, слoBo-
спoJt}^Iеtlня <oсoбист,>, <(oсoбий> вiддiл, <oсoбa'> тeкa нr пеpекJlaдa-
ються нa yкpaiнськy мoвy). Цe poбилoся, мaбщь, не тiльки дJIя тo.

гo, Щoб пpихoвaти iнфopмauiю. B бyль-якoмy peгioнi гoлoл бр

сeкpетoм пoлirшинеля. Хтo-xтo, a сaмi гoлo.Цyюнi пpo нЬoгo знaли.
<oсoбыe пaпки> бyли пoтpiбнi, шoб зpoбити }IеIvlo)кJIивими
oфiцiЙнi тa неoфiuiЙнi poзмoви пpo гoлoд y сеpедoBищi кoмпap-
тiйнo-paлянсЬKих пpaцiвникiв. Taкi poзмoви мix нopмшlЬниIuи
людьIии пpивeли б лo пpиpoднoгo зaпитaння: як дoпoмoгти? A дo-
пoмoгa якpaз i не пepeлбaчaлaся. 3aмoвнyвaнI{я гoлoдy _ oдин з

мехaнiзмiв генoццДy.
laлoвvування npuзвoduлo Оo moеo, щo в pееioнaх, Ое mepop еoлoОoм

не зacmocoвувавcя' уявленI|я npo хapaкmеp i маcшmaбu еoлodувaння в

Укpaiнi булu poзмumuмu нaвimь у люdeЙ Оуже вucoкoеo paнrу. oсь як

згaдyBaB пpo Гoлo.Цoмop Mикитa ХpyшoB, який нa пoчaткy
30-x poкiв бyв дpyгим сeкpетapeм Мoскoвськoгo мiськoгo Й oблaс-

нoгo кoмiтeтiв BKП(б): <Я пpoстo нe yявJIяв сoбi, як мo)ке бyги в

1932 poцi гoлoд нa Укpaiнi? Cкiльки x тoдi зaгинyлo людеЙ? Teпеp

я нe мo)кy скaзaти. Biдoмoстi пpo це пpoсoчилися в бypxyaзнy пpе-

сy, i в нiй ax дo oстaн}IЬoгo чaсy мoеi дiяльнoстi iнoдi пpoслизaли
стaттi вiднoснo кoлeктивiзaцii i цiни цiеi кoлективiзaцii в xиттях
paJUIнськиx людеЙ. A.пе цe тепep я тaк кд;кy' a тoдi я нiчoгo тaкoгo'

пo-пepцIе' нe знaв' a' пo-дp}гe, як6и i знaв пpo щoсь' тo знaйшли-
ся б свoi пoясненtlя: сaбoтaж, кoнтppевoлюЦiя, кypкyльськi
витiвки, з яKими тpeбa бopoтися тa iн.>9

9 Boпpoсы rrстopии (Мoсква). _ 1990. _ Iф 3. - с.62
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ЦеЙ ypивoк зi спoгaдiв цiлкoм виpaзнuЙ i пoтpебyс кoмeнryвaн-
ня тiльlоr стoсoвнo дaти Гoлo.цoмopy. Пеpебрaючи Bxe нa пeнсii i
нaДиктoByючи нa мaгнiтoфoн свoi дрtки пpo пеpe)ките, Хpyщoв
пol{Il.лився з .цaтolo, щo.цy)кe пoкaзoвo. У пepIшiй пoлoвинi |932 p. в
Укpalнi спaлaхI{yв гoлo.ц з десяткaмИ T|4cяЧ сМеpтних випaдкiв i
нaвiть з BипaДKaIии кaннiбaлiзмy _ як нaслiдoк хлiбoзaгoтiвeль з
ypoxaю l93l p. Пpoтe ue не бр Гoлo.Цoмop. Biн е нaслiдкoм цiлкo-
витoi кoнфiскaцii шiбa з ypoxaю |932 p., пiсля якoi вiлбyлoся Bилy-
чeння yсiх iнruих llpoдoвoльчих зaпaсiв. Cмеpтнi випaдки вiд Гoлo-
дolt{opy пoчaлися зимoю |932-|933 PP. i дoсягли aпoгею y vepвнi
1933 p.

Якмlа тепеp знa€мo' знaчнo тoчнiIцi вiдoмoстi пpo те' шo вiлбy-
Baлoся y Paдянськoмy Coюзi, IqaJIуI спeЦслyхби i диплoмaтичнi
пpeдстaBники кpaiн 3aхoдy. 3oкpемa, бpитaнськe мiнiстеpствo зa-
кopдoнних спpaв (Фopiн oфiс) i Уpяд Bеликoi Бpитaнii кopистyвa-
лися piзнoмaнiтнoю i шrиpoкoю iнфopмauiею з piзних.Цxеpел' яК це
.цoBoдить orryблiкoвaний y 1988 p. в Kiнгстoнi (ruтaт oнтapio, сIIIA)
збipник.Цoкриентiв <Фopiн oфiс i гoлoд: бpитaнськi .цoKy}rенти пpo
Укpaiнy i BеликиЙ гoлoд |932_|9зз pp.>, якиЙ yпopядКyвaJlи Бoг-
дaн Kopдaн, Любoмиp Лyцюк i Мapкo l{apинник. Пpo Гoлoпoмop
бyв .tyлoвo пoiнфopмoвaнпIl Бeнiтo Мyсoлiнi. 3 Хapкoвa дo }Iьoгo
}IaдxoдI,I,ли детaльнi й тoчнi paпopти гeнepaльнoгo Koнсyлa Cepд*io
Гpa.Цeнiгo, якi склали uiлy книry, yпopядкoвaнy A. Гpaцioзi i видa-
нy в Typiнi y l99l p.'o

.[oбpе opiенryвaвся y стaнoвищi в Paлянськoмy Coюзi нoвooб-
paний пpезидeнт сIIIA Фpaнклiн.Целaнo Pyзвельт. Пpoтe, як i всi
iнtшi лiдepи Bеликих деpxaв' вiн кepрaвся y вiлнoсинaх з Kpeмлeм
BлaсI{итr{и нaцioнaльними iнтepecaМуI, У l933 p. Cтaлiн пoчaв шIyкa-
ти lllляхи зблиxeння iз зaхiдними.цeмoкpaтiями, тoмy щo нe poзpa-
хoвyвaв УЖIlT|Icя з Aпoльфoм Гiтлepoм, якllf,l пplltа]шoв дo влaJIи в

'0 l'ttсrc da Khаrkov. [а сarеstia in Uсraina е nel Cauсаso del Noгd nei гаppoпi dei diplomatiсi
iиliani' l932-33. A сuга di Andгсa Gвziosi. - Torinq, l99l. _ 248 p. .[ив. пeрклал }rа yкp. мoвy:
Листи з Хаpкoва. _ Хаpкiв, 2Ф7 ' - 256 c'
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Hiмеччинi. 3aхiднi дeмoкpaтii вiтали тaкy змiнy Kypсy. Boсeни

l933 p. Cпoлщeнi [IIтaти Aмepики визн€l.ли PaдянськиЙ Coюз.

omlce, mpaееОiя ГoлoОoмopу вidбувалacя нa oчoх лidepiв i вoжОiв,

якi мoвчаttu... Пpo цe ваpmo nolt,яmamu cучаct|uJу' лiОеpaм велuкuх dep-

ilcaв, 
'сoлtt 

в ОoH poзеляОamuлlеmьcя у vеpеoвuЙ pa7 numaння npo вu3-

нaння уrcpaiнcьrcoеo ГoлoОoмopу 1933 p. eeнoцuОoм'

Ilpopuв llсoвчaння

Ha вiдмiнy вiд пoлiтичних дiячiв, якi мoвчали, зaхi.Цнi lкyp-

нaлiсти нaйчaстirше викoгIyBil.ли свiй пpoфeсiйний oбoв'язoк, якщo

iм вдaвалoся пoбyвaти y pегioнaх, ypaжeниx гoлoд,oм. o,цeськa деp-

xaвнa нayKoвa бiблioтeкa iм. М. Гopькoгo зa paxyнoК чaсткoвo

BJIaсних кorштiв' a гoлoв}Iе _ гpotшей yкpaiнськoi дiaспopи, зiбpa-

ниx B. Moтикoю (Aвстpaпiя) i М. Koцeм (сшА)' oпpaцюBaлa i ви-

дirлa бiблioгpaфiю yкpaiнськoгo Гoлoдoмopy. Упopядники

Л. Бyp'ян тa I. Piкyн знaйшли пoнaд 6 тис. пyблiкauiй (лo 1999 p.

вк.гllovнo). 3oкpемa, y зapyбixнiй пpесi вoни зaфiксyвaли у |932p.

33, a в l933 p. _ l80 пyблiкauiй' ' .

..- Я5' }tox}Ia бaчити з цьoгo бiблioгpaфiчнoгo пoKa)кчикa, oсoбли-

вo aктивнo теIt{y гoлoдy вiдслiдкoByвirлa yкpaiнoмoвнa гaзетa <.Cвo-

бoДa,', якa Bидaвirлaся в.[xеpсi-Ciтi (штaт Hью-.Цжepсi, CШA). Хa-

paктеpним € зaгoлoвoк iT кopеспoндeнцii вiд 15 лютoгo |932p.:
<Мoсквa хoчe гoлoдoм Bимopити yкpaiнських сlJlян>. Biн зaсвiдчyе,

щo oцiнкa гoлoдy, яwIIr cтaв нaслiдкoм х.тliбoзaгoтi3eлЬ з ypoxaю

193l p., бyлa емouiйнoю. Haспpaвдi цeй гoлoд нe пiдпaДae пiд кaте-

гopiю гel{oцидy (тaк, як вoнa сфopмyльoвaнa). .Цepxaвa зaбpшta

вeсь шtiб, внaслiдoк чoгo сеJlяни ги}Iyли (зa весь I932p. зaгинyли

гoЛoд}toю смеpтю |44туlc. oсiб)'2. Пpoтe oзнaк тrpopy гoлoдoм y

пepIuiй пoлoвинi |932p, ми tIе бaчимo. Haвпaки, кoли фaкг гoлoдy

'' ГoлoДoмop в Укpaiнi l932-l933 pp. Бiблioгpaфiчний пoкаxчик. _ oдeсa-Львiв' 200l. _

с.94-106. !pщий випyск пoкaжчикa за 2000_2006 pp. виЙrцoв в oдeсi y 2ф8 p.

'| KульluцысuЙC' Л. Цiнa свеликoгo пеpелorf,yD. _ к.' l99l. - с. 35б.
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бyв oфiшiйнo встaнoBлeний, гoлoдyloчr нaсeлrння oдepжaлo
нaсiнневy i пpoдoвoлЬчy дoпoмory (хapнoвим зеpl{oм' pибoю i кoн-
сеpвaми)'з.

Як пpaвилo' KopeспolЦенuii пpo к)лoд в CPCP y 1933 p. в гaзе-
тaх кpaiн 3axoдy iстoтнo зaпiзнювaлlуlcя. BlанятKoIl{ з цьoгo пpaвI{.лa
тex бyлa <Cвoбoдa>, якa дpyкyвaлa свoi пoвiдoм.тIeнrrя oпepaтивнo.
oсь ix нaзви зa пoчaтoк 1933 p.: <БoльцrевиKи висI{.JIaють нa Cибip
нaсeленtlя кyбaнських стaницЬ> (2l сivня), <Бoльrцевики змiнюють
спoсiб здиpaнrrя збholся з сеJlянствa> (23 сivня), <Гoлoд oхoпив Pa-
дянсЬкy Укpaiнy> (28 сiuня), <Пiсля мaсoвoi висInлКи yкpaiнцiв з
Kфaнi бoльшeвики пoчilли BlzIвaIIяT|I' сeJIян з Укpaiни> (l l лютoгo),
<Ha Укpaiнi немa зepнa дlя пoсiвy> (l3лютoгo). Tепep ми po-
зyмiемo, xтo виKпиKaв пoявy poздpaтoвaнoi зaписки Cтa.пiнa чле-
нaм пoлiтбюpo I{K BKп(б) Мoлoтoвy i Kaгaнoвичy' якa дaтy€ться
13 лютoгo 1933 p.: <He знaете ли' ктo paзpeцIl{л aмepикaнсKиIr{ кop-
peспotЦеtlтaм в Мoсквe пoехдть нa Kyбaнь? oни сoстpяпaли гнyс-
нoсть o пoлoxeнии нa Kyбaни (см. lD( кoppеспorценции). Haдo пo-
лoxитЬ этoмy кotlец и вoспpетить этиIt{ гoспoдalu paзъeil(aтЬ пo
сссP. Шпиoнoв и тaк мнoгo в CCCP>'a.

Кopeспorцeнцii <Cвoбoди> бyли prпopтepськими i пoIIIиpювa-
ЛуIcя у пopiвнянo вyзькoмy кoлi пpедстaвникiв ylqpaiнськoi дiaспo-
pи. Пepшi aнaлiтичнi пoвiдoмлен}lя пpo paлянський гoлoд нaлexa-
ли жypнaлiстy Мaлькoльмy Мaггеpiдxy. Biн Bстиг здiйснити
пoiздкУ пo Пiвнiчнoмy Kaвкaзy i Укpaiнi дo пoяви 23 лютoгo 1933 p.
зaбopoннoi пoстaнoBи пoлiтбюpo ЦK BKп(б) oПpo пoiздки пo
сPсP iнoземних кopeспo}Цeнтiв>, i y бepезнi oгryблiкрaв свoi вpa-
xrнЕя в aнглiЙськifi гaзетi <MaнчeстrP гapдiaн>. Tpи нaсичeнi
кo}llФетними фalоaми стaттi не зaJIиIIIa,Iи сyмнЬiв щoдo гoлoдy'
якиЙ стaв пotllиpювaтися в oснoвнifi хлiбoвиpoбнiй смyзi CPCP.

Cлiдoм зa мaтеpiшtoм lvI. Мaггеpiшсa I.и пшетa orфлiкyвшra
стaтгю <Гoлoд в Poсii>, пiдгoтoшtеrry 3a oсoбистI{ми вpaжrнI{ями

.l Т8м сaмo' - c.247-248'

', Cmutuн u l(azaнвul' Пcpпtlcro' 193l-1936 гг. _ м.' 200l. - с. 307.
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Гapeтoм .Ц'xoнсoм, кoлиllII{iМ сeкpетapeм бpитaнськoгo

пpЬм'ep-мiнiстpa ЛлoЙд.Цxopдxa. У нiй стBepд)qrBaJloся, Щo Poсiя

oxollленa тaKим сaмим кaтaстpoфiчним гoлoдoм' як у |92| p.,5 Ceн-

сaцiйнi пoвiдoмленtlя <( Мaнчeстеp гapлiaн> спpoбyвaB спpoстyвaти

кopeспotlдент aмеpикaнськoi гaзети <.Hью-Йopк тaЙмс>, aнглiець

зa пoxoДкeнням i гpoмaлянстBoм' Уoлтep .[юpaнтi. Cщь йoгo

зaмiтки, нaдpyl(oвaнoi y нoмеpi вiл 3 l бepeзня 1933 p., бyлa вiлoбpa-

жrнa y нaзвi: <.Poсiяни гoлoдyloтЬ' ilле не вмиpaютЬ з гoЛoдy). Bap-

тo 3aзнaчити' щo.[юpaнтi _ чи нe eДинlцЙ iз зaxiдниx х<ypнaлiстiв,

яKoмy B.ц'irлoся B3яти iнтepв'ю y Cтa'пiнa. Biн зaвxди }IaмaгaBся пи-

сaти тaK' щoб не Bикликaти неB.цoвoлення Kpемля.

.Цaнi пpo гoлoд стpilxiтлиBих мaсштaбiв пpoдoBxyBaли пpopивa-

тися кpiзь <.зaлiзнy зaвiсy>. 2l сеpпня 1933 p. гaзетa <.HЬю Иopк ге-

pirльд .гpибюн> oпyблiкyвalIa мaтepiaл Paпьфa Бapнсa з пеplЦoю

Ьцiнкoю кiлькoстi )кepтB _ мiльйoн oсiб. Фaкт гoЛoдy пiдтвеpдив i

.Цюpaнтi B <.Hью Йopк тaймс>. 3 йoгo кopoткoi 3aмiтки, oпyблiкoвa-

нoТ24сеpпня l933 p., BиIIлиBilлo (хov пpямo пpo це не гoBopилoся)'

щo кiлЬKiсть зaгиблих стaнoBитЬ ЩoнaЙмeнЦIe 2 мiльйoни oсiб. Че-

pез день y цiЙ xe гaзетi з'яBилoся пoвiдoмлeння Фpeлepiкa Беpнeл-

Л4,ДQ вкaзyBirЛaся iнrцa цифpa _ 4 мiльйoни oсiбl6.
Pадянськa влa,ц,a не ЦIкoдyBirлa зyсиль i кorштiв, aби пpиxoвaти

вiд iнoземцiв нaслiдки гoлoдy. 6 гpyлня |932p. дeкpетoм BУцBK i

PHK УсPP (дo peчi, oпyблiкoвaним, щoб iнrшi бoялися) нa <(чopнy

дotшI(y)> бyлo зaнесeнo п'ятЬ сiл, якi тpпвaлиЙ чaс не мoгли poзpaхy-

BaTИcЯз деpxaBolо пo хлiбoзагoтiвляx. ]aстoсoвaний Лaзapeм Kaгa-

нoBичеМ стaтyс <.чopнoi дoIIIки> oзнaчaв' щo сeляни пoзбaвлялися

пpaBa нa виiзд зa мeжi сeлa' пpип|4t|яBcя пiдвiз бyДь-яких пpoмтo-

вapiв, йtцли безпеpepвнi oбruyки B сaдибaх <.бopxникiв> з Bил}ЦeH-

ням yсЬoгo пpoдoBoльствa. Ceлo Гaвpилiвкa Мeхiвськoгo paйoнy

нa.ЦнiпpoпеTpoBЩинi Bимеpлo пoвнiстю. Пpo uю тpaгe.Цiю стiuto

вiдoмo зa кopдotloм, i aмеpикaнськi xypнa.гIiсти пoпpoсили дoзвoлy

'5 Гoлoд 1932-1933 poкiв в Укpaiнi: пpичи}|и тa нaслiдки. _ K.' 2003. _ с.480.

'" KульluцькuйC.8. Цiнa.великoгo пеpелoмy'. _ к., l99l. - С.337.

Я к o oq uan ю в oл u Гaлod ot''to p

пoixaти в.(нiпpoпетpoвсьIry oблaсть. ,Цoзвiл вoни дiстaли нaпpoчyд
легKo. У книзi uПpo щo ми мoгли дiзнaтися> (Russia Today: What we
сan lеaгn fгom it), видaнiЙ |934 p. в Hью-ЙopКy, Е. Шеpвyд писaв:
uГpyпa iнoземних вiзитepiв дiзнaлaся пpo чyтки' щo B с. Гaвpилiвкa
всi люди, кpiм o.цнoгo' мoвJlяB' пoмеpли з гoлoдy. Boни виpiruшlи
негaйнo пepeвipити, вЦвцшlи сiльськиfi 3Aгс, свяще}Iикa, мiсЦe-
вy paдy, сyддю, вчитеJIя... Bvlяьtlлocя' щo тpo€ з ll00 жителiв пo-
r,repли вiл тифy, бyлo вжитo зaxoдiв, щoб пpипинити епiдelr{iю, не
бyлo смepтеЙ вiд гoлoдyD. Мoxнa не сyмнiвaтися в тoмy' щo a}rеpи-
кaнський x1лpншtiст дoбpoсoBiснo poзпoвiв пpo T€, Щo пoбaчив нa
влacнi oчi. fuie мo)rula не сyмнiвaтися i в тorily' щo всi пepвиннi жи.
тeлi Гaвpилiвки пoмеpли вiд гoлoдy.

II]е бiльuloгo кпoпoтy пpaцiвникaм .ЦПУ зaвдaJla пoiздкa пo
сPсP вiдoмoгo фpaнuyзькoгo пoлiтичнoгo лiянa ЕлyaPдa Еppio _
гoлoBи кoмiтеry з iнoзeмних спpaв Пaлaти .Цепщaтiв, a y минyлo-
}ry _ пpеlr{'еp-мiнiстpa. Пpoгpaмy вiзиry cKЛaлИ з ypa.хyвal{I{яIr{ пo-
бaхaнь висoкoгo гoстя пoбyвaти в Укpaiнi i нa Пiвнiннoмy Kaвкaзi,
щo нaЙбiлЬlце' як вiн'tр, пoстpa:l<дaли вiл гoлoлy.

3a день дo пpибytтя Е. Еppio в Paдянський Coюз Cтaлiн нaпи-
сaB з Кypopry нa Пiвнiчнoмy Kaвкaзi, де вiн вiдпoчивaв, B. Мoлoтo-
вy, Л' Kaгaнoвичy i фaкти.lнoмy кepiвникoвi oДпУ Г. Ягoдi: <Пo
сBe.цeнияl,l Евдoкимoвa (пoвнoвaxний пpeдстaBник oДПУ нa
Пiвнiннoмy Kaвкaзi _ C. K,) бeлoгвap.ЦеЙцы гoтoвят тeppaкт пpo.
тив Эppиo в o.цeссе или дpyгих пyнктal( сссP. Пo-мoeмy, пprдпo-
лoxения Евдoкимoвa имеIoт oсl{oBaние. Hадo неме.цJrя пop},чить
Бa.пицкoмy (пoвпpел oДпy пo УCPP i гoлoвa.цпУ УсPP _ c, K)
сaмoМy бьlвaть B Мeстal( пpебывaния Эppиo и пp}ltlятЬ Bсe пpе.цyп-
pедитeльньIе мepы пpoтив вoзl{o)кньIх эксцессoвDn. Яrc баvuлo,
вкaзiвrcу убepeеmu еocmя вid кapmuн eoлoф Cmаlliн Оавав в eзonoвiЙ
фopмi навimь cвoiм noшiчl|uKaл,'. Itе вpаucar,,.

26 сepпня l933 p. Е. Еppio пpи6р пaporuIaвoм дo oдеси, чеPrз
дeнЬ oпинився y Киевi, пoтiм y Хapкoвi i нa.[нiпpoбyдi. Biн BсIoди

', Cпaлuн u Koeoнoвuч' Пeрписка. l93 l - l936 гг. _ C. 3 l l.
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С, Kgльнuцькuit. Гottod l932-l933 pp, в Уtpaiнl

oглядaв' щo хoтiB, зyстpiнaвся з сoтняIr{и лIoдей. 3l сеpпня з Poстo-
Ba-I{a-Дoнy Еppio пoiiaв y Мoсквy, нe пoмiтивши бyДь-яких oзнaК
тoгo' щo oгJlяI{yгa мiсцевiсть пеpr)Kилa гoлoдoмop. К;loпiт щoдo op-
гaнiзaцii тaкoi пoiздKl1 IIt|я Cтa,гIiнa oбеpнyвся знaчним пoлiтичним
кaпiталoм. l3 вepeсня гaзетa..Пpaвдau нaдpylqrвaлa зpoбленy в Pизi
зaявy Еppio. У зaгoлoвoк кopeспorценцii бyли винeсeнi слoвa oс-
тaнньoгo: <.Bиденнoе в CCCP _ пpекpaснo>.

У дpyгiй пoлoвинi 30-х poкiв темa гoлoдy в CPCP Bтpaтилa }Ia
3aхoдi aкryшtьнiсть. У пaм'ятi людеЙ вiдктIaлися сyпеpeнливi гa-
зетнi пoвiдoмлeння. Як вoдиться, бiльrпe вipили вiдoмим пoлiти-
Kaм' тaким, як Е' Еppio, a не xypнaJliстaм. Пoдii.Цpyгoi свiтoвoi
вiйни oстaтoчtlo витiснили згaдKи пpo Гoлoлoмop.

3у c lutля усp aiнc ькoi d i a c nop u

Cеpeл емiгpaнтiв, якi oпинилися в кpaiнax 3aхoдy пiсля .[pщoi
свiтoвoi вiйни, бyлo нeмалo свiдкiв Гoлoдoмopy..[еякi з них мoвчa-
ли' тotrly щo бoялися pепpeсiй poдичiв в CPCP. Пpoтe бyли й тaкi,
xтo бaxaв poзпoвiсти пpo пepe)Kите. € немшlo Kниг' сK,ra.цeних з
iхнix poзпoвiдей i видaних yкpaiнськимI{ гpoмaJlсЬкиIvrи op-
гaнiзaцiями лo piнниuь Гoлoлoмopy. Cвoею гpyнтoвнiстю видiля-
loтЬся двi: .ц,вoтoмний aнглoмoвниЙ дoвiдник пiд свorpiднoю нaз-
вoю <.Чopнi спpaви Kpемля: Бiлa книгa> (.Цeтpoйт, Topoнтo, 1953,
1955), a тaкoж видaниЙ yкpaiнськolo мoBoЮ збipник зa pедaкцi€ю
Ю. Cемeнкa <Гoлo,ц 1933 poкy в Укpaiнi: свiдчення пpo виtlищeння
Moсквolo yкpaiнськoгo селя}Iствa> ( H ьlo- Йopк, l 963 ).

Укpaiнськa лiaспopa Bикopистoвyвaлa кo)Ktly piнниuю Гoлoдo-
Ir{opy дJtя тoгo, щoб пpaBдa пpo стa.тIiнський злoчин стaлa нaдбaн-
няIl,t lllиpoкoi гpoмадськoстi. oсoбливo бaгaтo бyлo зpoблeнo в 50-ry
piнниuю. B цей чaс вхе фyнкцioнyвaв пpи Унiвеpситeтi пpoвiнuii
fuiьбepтa в Едмoнтoнi Kaнaдський iнститщ yкpaiнoзнaвvиx сryДiй,
a в Гapвapлськoмy yнiвepситетi _ Укpaiнський дoслiдниЙ iнститщ,
зaснoвaниЙ oмелянoм Пpiцaкoм. 3a вивчeння гoлoдy 1932_1933 pp.

в Укpaiнi BIяJI|4IЯ диплol{oBaнi фaхiвui. У 1983 poцi в Унiвеpситетi

32

Як oеlщa uoвo'ttu Гaлodoлlop

Kвебeкa (Мoнpeaль) булaпpoBeденa нayKoвa кoнфеpeнцiя, пpисвя-
чeнa КJIючoвим пpoблeмaм Гoлoлoмopy. Pезyльтaти if poбoти
знaЙrшли вiдбитгя y книзi, видaнiй чеpез тpи poKи B Едмoнтoнi.
З нaйбiльrш гpyнтoвними дoслiджeннями B|4ITуII|4Лу| Бoгдaн Kpaв-
чeнKo' Мaксyлoв (псевдoнiм кoли IIIнЬoгo мoскoBсЬKoгo .цисцlleнтa
oлексaндpa БaбьoниtцeBa, ЯKllft тeж бoявся зa poдичiв), [жеймс
Мeйс, Poмaн Cepбин''.

50-тa pivниця Гoлoдoмopy y бaгaтьox вiднorшeннях стiUIa пеpr-
лoмнoю. Пoдii l932_1933 pp. в Укpaiнi пoчaли пpивеpтaти yBary
iстopикiв, пoлiтикiв, жypнaлiстiв. Cиryauiя зaгoстpювiulaся тим'
щo в CPCP }Iе Bиз}IaBa.ли фaкry гoлoдy. Koли xypнaпiсти зBеpТaли-
ся дo yкpaiнських диплoмaтiв в ooH iз зaпитaннями нa Цю тeмy, тi
aбo уилялиcя вiI, вiдпoвiдi, aбo зaпеpeчyBirли нaявнiсть ГoЛoдy'
Bperштi-peurт' Boни змyшeнi бyли звepнУT|4сЯ зa iнстpyкцiями: щo
poбити з пpoблeмoю п'ятдесятиpivнoi дaвнoстi? Пoлiтбюpo I.|K
Koмпapтii Укpaiни .цop}дrlrлo BиBчити цr питaння секpетapю I-[K з
iдеoлoгii i гoлoвi КДБ yPсP. l l лютoгo 1983 poкy oстaннi зBrpнyли-
ся дo B. Щеpбицькoгo з дoпoBiднoю зaпискoю' сщь якoi вiдбитa y
нaзвi: <.Пpo пpoпaгaндистськi тa кoнтpпpoпaгaндистськi 3axoди
щoдo пpoтилii poзв'язaнiй peaкuiйними цeнтpaми yкpaiнськoi
eмiгpauii aнтиpaдянськiй кaмпaнii y зв'язкy з пpoдoвoлЬчими Tpyд-
нoцIaми нa Укpaiнi, щo м:rли мiсцe Ha пoчaткy 30-х pp.o.

Глaвa opгaнiзaцiТ <.Aмеpикaнцi в oбopoнi людських пpaв в Ук-
paiнi> Iгop oльrшaнiвськиЙ виBчиB apхiви кoмiсii Koнгpeсy CШA з
Гoлoкoстy i зaпpoпoнyBaB стBopити iдентичнy кoмiсiю з poзслiдy-
Baння yкpaiнськoгo гoлoдy. Koнгpесмeн вlд rцтaтy Hью flжepсi
flхс. Флopio i сeнaтop вiд цьoгo сaмoгo ulтaтy Б. Бpеллi пЦтpимали
i.Цею, з якoю дo них зBеpнyвся oльrцaнiвськиЙ, тoмy щo в цrтaтi
пpo)KиB:UIo бaгaтo yкpaiнських вибopuiв.

Улистoпaдi 1983 poKyДx. Флopio внiс дo Пaлaти пpедстaвникiв
зaкo}IoпpoeКт пpo yгBopeння кoмiсii Koнгpесy, пЦ яким cToЯЛИ

,* Fаminе in Ljkгаine.
Еdmonton, 1986 _ l92p.

2 lЪJo.r |9]2 --|9]] рр

|932-|933. Еditеd by Romаn Sеrbyn аnd Bohdаn Кгаwсhеnko _
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С. KgльнuцькuЙ, Гoлod l932-l933 pp. вУкpatнi

пiдписи 59 кoнгpeсменiB' здeбiльlшoгo ЙoБo Кoлeг пo !емoкpa-
тичt{iй пapтii.

Хov неpeз piк пiл цим зaкoнoпpoeктoм стoяли пiдписи вже

l23 кoнгpесмeнiB, кеpiвники деМoKpaтiB y Пaлaтi пpе.Ц'стaвникiв
пoстaвI{лися дo нЬoгo пaсиBнo. <.Haвiщo Bитpaчaти гpolшi aМepи-
кaнських плaтникiв пoдaткiв нa тl' Щo стaлoсь десь 50 poкiв тo-

мy?> _ ПИTaлИ Boни. Toдi пo всiх штaтax' де пpoживaли yкpaiнЦi,

бyлa opгaнiзoвaнa aкцiя пiд.цевiзoм <.Kopiння тpaви>. .Цo кoнгpес-
менiв, гoлiв кoмiсiй i пiдкoмiсiй Koнгpесy' гoлoви Пшtaти пpедстaB-
никiв o'Hiллa i пpези.Центa CШA P. Pейгaнa пiшли дeсятKaMи тисяч

irщивiдyшrьнi i кoлективнi пeтицii. Hi pанiшe, нi niзнiшe maкoi веле-

meнcькoi зa мacшmaбамu акцii алlеpuканcькi укpaiнцi не влaшmoвувалu.
Cенaтop Б. Бpeдлi внiс aнaлoгiчний зaкoнoпpoeкт 2l бepезня

1984 p. в Cенaт. Biuе-пpезилент Укpaiнськoгo нapoднoгo сoюзy
Миpoн Kypoпaсь кopисryвaвся вeликим Bпливoм сеpед числeнних
yкpaiнсьlotх гpoмaд lллiнoЙсy. У свiй чaс вiн aктивнo спpияв пepемoзi
нa вибopax сeнaтopa вiд Iллiнoйсy Ч. Пеpсi, якlаIt стaB гoлoBoю
кoмiсii y зaKopдotlниx спpaвaх. Toмy пpoхoдxення зaкoнoпpoeкTy в

цiй сенaтськiй кoмiсii нr нaтpaпиЛo }Ia пеpепoни. Пеpuli слyxaння
пpoйtшли y сеpпнi 3 пoзитиBHиMи pe3yлЬтaтaМи. l9 веpeсня кoмiсiя
y зaкopдoнних спpaв.ж схBiUIl{Лa теKст зaKoцoпpoеKтy i пepe.Цaпa йoгo

пoвнoмy скЛa,цy Ceнaтy. Чеpез двa днi Cенaт пpийняв йoгo oднoгo-
лoснo.

Haвпaки, в Пa.пaтi пpедстaвникiв зaкoнoпpoeкт пpoхoдиB з yск-

лaднeннями. Члени кoмiсii y зaкopдoн}lих спpaвaх не бaжaли зaЙ-

вий paз <гнiвити Moсквy,', в чoмy ix пiлтpимyB:rли чиI{oBники з

.Цеpxaвнoгo дrпapтalueнтy. Cлyxaння, шo вИбyлиcя 3 )кoBтня

l984 p. (ue бyв пеpедoстaннiЙ дeнь poбoти 98-i сeсii Koнгpесy), ви-

ЯBуII||4 piзнoбiй в дyмкaх. P. Пaлмеp, який висryпaв вiд aдмiнi-

стpaцii (Пpезилентa CШA i.Цеpxaвнoгo депapтaмeнтy), зaяBиB пpo

нeпoтpiбнiсть щe oднiеi бюpoкpaтичнoi кoмiсii, зa якoю <(лaBинoю

пoкoтятЬся пoдiбнi дoмагaння iнtпиx етнiчних гpyп>. Koнгpесмeн

.[. Poт, якиЙ пpeдстaBляB iнтеpеси AмеpикaнсЬKoгo евpейськoгo
Koнгpeсy, нaгaдaв пpo лiяльнiсть в Koнгpесi CШA кoмiсii з Гoлoкoс-

Як oanua uoвaлu Гoлoiloлаop

ry евpeiв i пiлкpеслив: <.oбидвa нapoди HI1|Ц|4I||4эЯ vepез пoлiтиннi
пpичини i лишe зa тe' щo вoни бyли TуI|rtv!, ким бyли. Toмy Кoнгpес
с[IIA пoBинeн пpилiлити iм oднaкoвy yвary, Щoб Bесь свiт дiзнaвся
пpo тi oги.цнi i >кaхливi зJIoчини' aби вoни нiкoли tIе пoвтopиЛI|cЯ>.

Кoмiсiя y зaкopдoнних спpaBax Пaлaти пpедстaвникiв тaк i нr
пoдaлa зaКoнoпpoект, яKиЙ лoбiювaли yкpaiнськi opгaнiзaцii. Cтa-
нoBиIце ypяryвaB Бiлл Бpеллi. KopисryючисЬ пpaBoм сeнaтopa BHo-
сити пoпpaBки B бю.Ц,жeт, вiн в oстaннiй день poбoти Koнгpeсy,
4 xoвтня 1984 p.' <пpичeпиB> дo Фiнaнсoвoi pезoлюЦii витpaти нa
дiяльнiсть тимчaсoвoi кoмiсii з yкpaiнськoгo гoлoдy. Пaлaтa пpeд-
стaвникiв, ЯКaNIuIa пpaвo вiдкидaти внeсенi сeнaтopaми пoпpaвки,
з цiею пoпpaBкoю Bсe-тaКи пoгoдилaся' тoмy щo зaкoнoпpoеKT з
yкpaiнськoгo гoлoдy бyв схвaлeний Ceнaтoм' a чaсy нa лискyсii нe
з.lлиЦIaлoся. ФiнaнсoBa peзoлЮцiя, тoбтo 47 0 -мlльяpлний бюдxeт
нa 1985-й бюдxетниЙ piк з <.пpичeплlнoю> пoпpaBКoю в сyмi
400 тис. дoлapiв, малa бщи схвzlленa негaйнo, iнaкrше ypяд з.lJIи-
цIaBся бeз гpoшeЙ.

P. Pейгaн пiдписaв Фiнaнсoвy peзoлюuiю l2 xoвтня l984 p. Taк
y Кoнгpесi сшA нapoдилaся кoмiсiя, пoкJlикaнa' яК BКaзyBaлoся y
зaкoнi, <.здiЙснити BиBчeння yкpaiнськoгo гoлoдy 1932_1933 pp.,
щoб пourиpити пo BсьoМy свiry знaння пpo гoлoд i зaбезпeчити кpa-
ще poзyмiння aмepикaнськoЮ гpoмaдськiстю paдянськoТ систeми
lIIляхoм вияBлeння y }tьoМy poлi Paл>.

У кoмiсii Koнгpесy сшA з yкpaiнськoгo гoлoдy бyли пpедстaв-
ленi двa сeнaтopи' чoтиpи кoнгprсмeни' тpи фyнкцioнepи виKo-
нaвчoi BIIaД|4 i tцiсть пpедстaвникiв yкpaiнськoТ гpoмaлськoстi. Hа
пoсaДy BикoHaBчoгo диpеKтopa нa пpoхaнHя opгaнiзauii <.Aмepи-
кaнцi в oбopoнi людсЬКих пpaB B Укpaiнi> бyв пpизнaчeний
спiвpoбiтник Укpaiнськoгo дoслiднoгo iнстиryтy в Гapвapлi, o.Цин з
гIечислeнних aмеpикaнськиx фaхiвuiв з iстopii paДянськoi Укpaiни
.[xеймс Мeйс.

У Гapвapдi.[l.x. Мeйс дoпoMaгaв aнглiЙськoмy iстopикy Poбеpry
Koнквесry збиpaти i oбpoбляти iстopинний мaтеpiaп lutя Книги пpo
Гoлoдoмop. Koнквeст пpoслaвиBся Книгoю пpo мaсoвi pепpесii в
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Paдянськoмy сoюзi у |937_|938 pp. Ha пpoхaння Kpaйoвoгo

кoмiтеry вцIaнyBaння xepтB Гoлoдoмopy в Укpaiнi вiн взявся зa
poзpoбкy нoвoi для ньoгo теми. Haпpикiнцi 1986 p. Kнигa <Хнивa

скopбoти: paдянсЬKa кoлективiзaцiя i теpop гoЛoдoм> з'явилaся в

oксфopдськoмy yнiвеpситетськoмy вl,l.Дaвн ицтвi. Boнa oдpaзy стaлa

сенсaцiйнoю i бyлa пrpеKлaдeнa нa iнцli IltoBи.
Hiхтo не чекaB' щo дoслiдницЬKa гpyпa з цIeсти yкpaiнoзнaвuiв

нa чoлi з.Цx. МеЙсoм 3мoжr зa KopoтKий стpoк злoбyги пepекoн-

ливi дoкaзи нaйбiльlцoгo злoчинy Cтa.гliнa. Але Мeйс здiйснив нay-

кoвиЙ i гpoмaдянський пoдвиг. Koмiсiя Koнгpесy сllIA з yкpaiнсь-

кoгo гoлoдy I{e стtUIa' як пoбoювaвся P. Пaлмep, бюpoкpaтиvним
yгвopенt{ям. Poзpoбленa Д3r. MеЙcoм cniльнo з мoлodull docлiОнurcoм

ЛеoнiОoм Геpeцем мemoОuка onumувaння daла змozу oб,eкmuвiзувamu
poзnoвidi cвidrciв ГoлoОoмopу. Harcлadаюцucь odнe нa iнlaе' cвidчення

Iсopеlувалu влacmuвuЙ iнduвidуaльнuм cnoеaОaм cуб'ercmuвiЗtr|' moбmo

cmaвoлu noвнoцiннuм Ожеpелoм.
Як тiльки цr стilлo мo)<.llиBo' .Ц.ж. Mейс пpиiхaв в Укpaiнy, a в

l993 p. вiн oселиBся y нaс нaзaB)KIlи i впpo.Цoвж бaгaтьoх poкiв пpa-

цIoвaв y гaзетi ,,День..,> i в Kиeвo-Мoгилянськiй aкадeмii. <Mенi сy-

ДуIIIacЯ тaкa д,oля' щo вaшi мepтвi вибpa'тlи мене _ нaписaB вiн B

oднiЙ з численtlи)( кopeспoндeнцiй в гaзетi <..(eнЬ,> (вiд l2 лютoгo

2003 p.). 2тpaьня 2004 p. йoгo нe стitлo. Чepeз piк в <Бiблioтeцi гaзе-

ти ,,.I['егIь.. вийrцлa пpисBяченa Йoмy книгa <.Цень i вiчнiсть.Цxейм-

сa MеЙсaD. Boнa с oб'ективним свiдченняi{ вaгolt{oгo мiсця цьoгo
синa AмepИKу| У нoвiтнiй iстopii Укpaiни. У листoпaДi 2005 p. пpe-

зидe}Iт Укpaiни Biктop Юrценкo нaгopoдив Йoгo пoсмеpтнo opдe-

нoм Яpoслaвa Мyдpoгo 2-гo стщеня.

IIo з uцiл p aО л,| c ь'c|lх i с mopuкiв

Пiсля з}Iесeння стшliнськoгo тaбy pa.пянськi iстopики пoчaли

BиBчaти гoлoд l933 p. з нapoстaючoю iнтенсивнiстю. Бyлo б пoмI{л-

кoю твеpдl{ти' щo тiльки з вiдкpиттям цiеi скpинi Пaнлopи poзпo-

ЧaлacЯ aгoнiя тoтaлiтapнoгo pе)шмy i ствopенoi ним iмпepii.

Я к oall u ctl to в aл u Гoлoё otvto p

I все-тaки тeмa гoлoдy' щo пepepoстaлa втeмy Гoлo.Цoмopy-гeнoци-
дy' пoтyя(нo зaзB}^Iaлa в yкpaiнськoмy сyспiльствi.

Biд свoсi дiaспopи ми булll вlдoкpемлeнi <зaпiзнoo ,"3igg1g>, i.i
лopoбoк y дoслiджeннi Гoлoдoмopy мaйже не BIlлиBaв нa pa.цянсь-
ких iстopикiв. uЗaпiзнa зaвiсa> бyлa нe тiльки нa кopдoн€rх сPсP,
aйyнaшиxгoлoBi lх.

Мeнш зa все xoтiлoся б пеpелiнyвaти кiлькiснi дoсягнен}Iя pa-
lulнськt{x iстopикiв з тeмaтики yкpaiнськoгo гoлoдy. Haпpям виK,Ia-
дy дeтepмiнoвaниЙ зaгaльнoю пoстaнoвкoю питaння: чoмy Cтa.гliн
нaс нищиB? Toмy мoвa Йдe нe пpo вияшIeнi фaкти, a пpo вплив iiх нa
свiдoмiсть дoслiдникiв. Bплив цей пoлягaв y нaбyттi дoслiдникaми
здaтнoстi вiдмoвитися вiд стеpeoтипiв pa.Цянськoi епoхи' щoб вия-
вити iстиннi пpиvиннo-нaслiдкoвi зв'язKи в пpoблeмi Гoлoлoмopy.
oбpaний нaпpям змylПy€ Ir,rенr зBеpнщи oсoблиBy yBary rra Bлaснy
свiдoмiсть i влaсний життевиЙ дoсвiд. У цiй делiкaтнiй сфеpi вaxкo
знaйти iнцrий мaтеpiал л.пя пoтpiбних yзaгaльнeнь.

l l poкiв я пpaцюBaв в Iнститщi eкoнoмiки AH УPCP, де
дoслiдкyвaв iстopiю нapoднoгo гoспoдapствa' пepехoдячи вiд oд}Io-
гo хpoнoлoгiчнoгo пеpioлУ дo iнrцoгo. Cтpyктypa Iнститyry iстopii
Bизнaчaлaся хpo}toлoгiеlo вiтчизнянoi iстopii, i я пеpейrшoв дo ньo-
гo, щoб пiдгoтyвaти дoктopськy пpaцю B paмкaх тaк зBaнoгo
мixвoеннoгo пepioдy _ вiд l92l дo l94l pp. Koли стaвдoктopoм нa-
yк i зaвiлУвaчeм вiддiлy iстopii мixвoеннoгo пepio.Цy, тo мyсиB зa нa-
yкoвoю спецia,гliзaцiею i слyxбoBoю пoсaДoю зaйнятися темoю гo-
лoдy 1933 p.' кoли tUI темa стiЦa aктyaJIЬ}Ioю'

Iстopiею лoкoлгoспнoгo й кoлгoспtloгo сeJIяtIствa y вiлдйi зafiмa-
лися iнцri люди' сaм я спецiaлiзрaвся нa пpoблемax irиyстpiшriзauii
тa iстopii poбiтнинoгo Kпaсy. Пpo гoлoл знaв' як i всi iншi. Бiльtце тo.
гo' мaючи дoстyп дo зaкpитоi в спецсхoвaх дeмoгpaфiннoi iнфop-
мaцii, я знaB' шo yкpaiнсьKе сeлo втpaтилo мiльЙoни люДеЙ, i втpary
}Iе Iиo)кнa пoяснити ypбaнiзauiею. Aлe не poзрliв пpичин гoлoдy.
Haвiть y кoшмapi менi не мoглo HacHИT|4cя' щo pаJUI}IсЬKa влaдa здaт-
нa знищyвaти не тiльки вopoгiв нapoдy (Це пoняття тoдi iснрaпo л.гlя
мене без лaпoк), a Й дiтeй тa вaгiтниx lкiнoк. Лиrue пiсля кiлькoх
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poKiв poбoти Ha,ц темaтикoю гoлoдy я oбpaB нaйбiльtц бaгaтoтиpaхнy

в свoiй pеспyблiui гa3rтy' щoб вистyпити 3 гoстpolo стaттeю (Чи

пoтpiбнa нaм paJUIнськa BлаJIa?> Гoлoвний pедaктop <Ciльських

вiстeй,>, д'IКyro Йoмy, oгryблiкyвaB стaттю бeз Iкyпюp (7 vepвня l99l p.)'

irле нaзBy змiнив нa тaкy: <.Якa шIaдa нaм пoтpiбнa?> Пiетет Дo pa-

дянськoi вJIa,Ilи ще Й дoсi пorшиpениЙ сеpeд людeЙ мoгo пoкoлiння.

.[o свiтoглядI{oгo пеpеBopoтy' спpичиненoгo дoслiдxеH}Iями
нaд Гoлoдoмopoм' я бyв, як i всi iнtшi, paлянсЬким }нeниМ' Тoбтo нa

iстopiю диBиBся пiд клaсoвим кyгoМ зopy' poзглядaв кaпiтaлiзм i

сoцiaлiзм як сyспiльнo.еKoнoмiннi фopмaцii, ввaxaв нeКoлeк-

тивiзoвaне сeлягIстBo дpiбнoю бypжyaзiеlo, вipив y те, щo кoлеKтиB-

нa влaснiсть нa зaсoби виpoбниЦтBa мoхe iснyвaти, a Koлгoспи €

кoлeктиBнoю влaснiстю селян. Cпецсхoви y бiблioтeкaх i apхiвaх,

тoбтo пoлiл iнфopмauii нa вiлкpитy Й зaкpиry, Bв:Dкaв нopмirлЬним
яBиЩем. fuiе сaме чеpез цe не мiг зpoзyмiти, чoмy гoлoд 1933 p. бyв

зaбopoненoю темoю. B УкpaТнi нe iснyвaлo люllиtlи' якa б не знaлa

пpo нЬoгo' тo нaвiЩo uю iнфopмaцiю зaкpивaти? МiЙ стaprший кo-

лera' якиtl тex зaвi.Цyвд3 вiДцiлoм в Iнститщi iстopii AH УPCP' y

хBилинy вiлвepтoстi пpизнagся' щo в Йoгo сeлi знали, хтo кoгo з'iв.

Taк i xили з циМ знaнням Bсе )китгя...
Koли лoбpe вiдoмi менi вiдпoвщальнi oсoби в aпapaтi ЦК Koм-

пapтiТ Укpaiни дiзналися пpo yгBopення кoмiсiТ Кoнгpeсy CI.IIA з
yкpaiнськoгo гoлoдy, BoHи пoтpaпили в стaн безпepеpBнo тpивaю-

чoгo стpесy. У згaдaнiЙ вищe дoпoвiднiй зaписцi сeкpетapя ЦK з

iдеoлoгii i гoлoви К.цБ УPсP вiд l l лютoгo l983 p. мiстилaся a'Ц,pe-

сoBal{a нaЦ]им фaхiвшям зa Kopдoнoм pекoмендaцiя: y пoлeмiкy з

Пpивoдy гoлoдy не BсTyпaти. Бyлo зpoзyмiлo, Щo пoлемiкa r пpoг-
paшIнoю зa всiх oбстaвин. Tепep, oднaк' xoвaти гoлoBy в пiсoк не

випадaлo. Boсeни l986 p. цK KПy стBopив тaк зBaнy <(aнтикoмiсiю>.

oпинився в нiй i я. Biд }дreних чeкaли дoслiдxень, здaтних <<BИКPИ-

ти фaльсифiкauii yкpaiнсЬких бyp>кyaзних нaцioнал iстiв',.
У спецсхoвax я пpaцювaв i paнiшe' aJIе <(oсoбьIe пaпки> Кoм-

пapтiЙних кoмiтeтiв cTaлИ дoстyпнi тiльки тепep. Paдянськi apхiви

м.UIи oднy oсoбливiсть: дoслiдник мiг мaти дoсryп дo99'9 vo CПpaв,

Я к oсм uan ю вulu Гotlodoлto p

aле Bсe iстoтне лля iстopii тoтa,гIiтapнoi деpхaви мiстилoся y }Iе.цoс-
тyпних,IUIя ньoгo 0,| vo cПpaB.

3a пiвpoкy пpaui в apхiвaх я вивчив стaнoвище в сiльськoмy гoс-
пo.пapствi }Ia пoчaтKy 30-х poкiв. Пiсля цьoгo y мoiЙ свiдoмoстi де-
якi звичнi з цrкiльнoi лaви пpичини пoмiнялися мiсцями з нa.
слiдкaми. Hoвi пpининнo-нaслiдкoвi зв'язки чaстo збiгшlися з тим'
щo дoвoдилoся читaти B <aнтиpaдянськiЙ> лiтеparypi.

Пoки пpaцювaв в apxiвaх, poбoтa кoмiсii зiЙrшлa нaнiвець. Мa-
бyгь, y веpхaх зpoзрliли, щo пеpед Bченими пoстaвлеI{e неpeirлЬне
зaBдaння. Bxе вiд Bлaснoгo iменi я зBеp}IyBся дo ЦK з aншliтичнolo
запискoю' в якiЙ зaпpoпo}IyBaB визнaти фaкг гoлoлy.

Tепеp poзрtiю, щo BимaгaB вiд цeкiстiв tlеIr{oxJlивoгo. Cпpaвлi,
чoмy тaк дoвгo тpивtulo стaлiнськe тaбy нa визнaння фaкгy гoлoлy?
Haстyпники Cтa.пiнa пiсля ХХ з'iздy KПPC лeгкo пiIцли нa зaсyДкeн-
ня пoлiтичнoгo теpopу |937_|938 pp., тoмy щo вiд ньoгo пoстpax-
дaлa нaсaмпepед пpaвлячa пapтiя. Ha вiлмiнy вiд iндивiдyaльнoгo
теpopy' якиЙ здiЙснювaвся opгa}Iaми.Цеpxaвнoi бeзпeки, теpop гo-
лo.цoм у |932_|933 pp. злiЙснIoвaвся пapтiЙними кoмiтетaми' кo}t-
сoмoлoм' пpoфспiлкaМи' кoмHrзaМaМи. Як мoжнa бyлo визнaти,
щo Cталiнy Bдilлoся викopистaти систeмy BJIZIДИ, якy всi нaзиBilли
<(нapoдoBлaдД,Я|4>' N|Я ниЩення нapoдy' тoбтo генouилy? Bикpивa-
Ioчи гoлoд' нe мoxнa бyлo poзмoвaми пpo стaлiнiзм хoвaти op-
гaнiчнi вaди paдянськoi влa.ци зa цIиpoкy спиtly вo)KIIя.

Пaм'ятaю, щo писaв зaписКy' щe нe пoзбyвIшись бaгaтьoх стepe-
oтипiв oфiuiйнoi iстopиvнoТ кoнцепцii. Це дoпoмaгzulo' як тепеp
poзyмiю, тaк вибyДoByвaти apryментaцiю, щoб вoнa нe здaBaJIaся
нaдтo вибщoвoю FJIЯTI,IX' хтo мaв пpиймaти пoлiтичнe piшення пpo
Bизнaння фaкгy гoлoдy.

.[yмaю, йIцлoся тйьки пpo визнaння фaктy гoлoдy. ЯкЩo я,
фaхiвеuь y галyзi iстopii мi>квoеннoгo пepio.Цy, у |987 p. щe не мiг
iнтеpпperyвaти цеЙ зaгaдкoвиЙ гoлoд як генoцид, тo нaшi нaчaлЬ-
l{иKи B кoмпapтiйних кoмiтетaх щe дaлi стoяли вiд пoдiбнoi
iнтеpпpетaцii. Taк, бyли вiдoмi видaнi нa 3aхoдi книги' B якиx
жеpтBи гoлoдy 1933 p. poзпoвiдaлИ, Щo BлaДa мaлa нaмip знищити
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iх. A;lе тaкi poзпoвiдi зaвжди спpиЙмaлися як aнтиpallяHсьKa пpo-
пaгaHдa.

Пepеvитytoчи тeKст пpo з.Цaтнiсть чи нeздaтнiсть нaЦIиx тoдirшнix
мo)кнoвлaдцiв визнaти фam гoлo.пy, yпiймaв себe нa сyпepе.rнoстi:
стBеpДкyк)' щo Bимaгaв вiд цекiстiв немoxливoгo i oднoчaснo нaпo-
лягaю нa тoМy' щo Boни нe }v{oгли oтoтoxнюBaти гoлoд 3 геHoцидoм.

Я читaю кypс метoдoлoгii iстopiТ мaйбщнiм мaгiстpaм, i зaвxди
зaгoстpюк) iхню yвary нa явищi пpeзeнTизМy: люди}Ia надiля€ минy-
ле pисalr{и сщaснoстi, яKих тaм нaспpaв.Цi немa€' i нe пoмiчa€ B тo-

мy минyлoмy pис' якi вiдсyгнi в iJ влaснoмy хитгi. lJ.{oб минyле
зaсвiтилoся BЛacту1B|4N1у| тiльки йoмy бapвaми, тpебa пiдxoдити дo
нЬoгo' мaючи фaxoвi знaння.

.Ц.yмaю, oдHaK, Щo люди з пeвниМ }штт€Bим дoсвiдoм, нaвiть нe
бyд}^lи фaxiвuями-iстopикaми' мo)Kyгь згaдaти, щo сaме Boни.цyмa-
ли пpo гoлoд l933 p. дBa дeсятиJIiття тoмy, i як змiнилися ixнi пoгля-

ди тепеp, Koли lr{a€мo oпyблiкoвaними тисячi xaхливиx.цoкyмeнтiв.
Тi' хтo стoяв пpи влaлi в кiнцi 80-x poкiв, мaли Й тoлi .Цoсryп лo

циx дoкyментiв. Haсмiлloсь тBеpдити' oднaK' Щo BoItи нe мoгли rх
нaлrxним чинoм oцiнити, тoмy щo нe бyли с}д{aсникaми Cтaлiнa i
нe бpaли щaстi в Йoгo Utoчинax. Boни бyли тaKими ж BихoBaнцями
pa.Цянськoi ltlкoли' як i я. A я пoкaxy далi нa кoнкpетних пpиK,Iaдaх'

щo oсМисленtlя гoлoдy яK гeнoцидy пoтpeбyвалo вiд людей мoгo пo-
кoлiння i нaсy, i вeликoi poзyмoвoi poбoти. Люди з пoпepe.цньoгo пo-
кoлi}tня, якi вихи.llи пiсля гoлoдy' нe poзyмiлИ, a тiльки вi.u,vyвaли,

Щo iх мaли нaмip зниlцити. Тa poзyмiння i вiлнyггя _ uе piзнi pенi.

Суддя зaсЛyхoвy€ свiдкiв злoчинy (У uьoмy paзi _ гeнoцидy)' iutе Bи-
нoсить виpoк тiльки тoдi, кoли BстaнoBЛIo€ всю пoслiдoвнiсть пo.ЦiЙ,
якi oбyмoвлювaли сKпaд злoчинy. Аnелюючu 0o мiжнapodнoi еpo-
маdcькocmi 3 npoхaнняI| вulнamu укpaiнcькuЙ Гoлodoмop еенoцudoм,
mpeбa вidмoвumucя еpаmu на емoцiях, щo J||u poбuлu doci, i нadamu в ii
poзnopяОlcеt1 t1я аpеуJу|еl|moвaнi doказu anoчut|у.

oтxе, я пеpeкoнaниЙ, Щo нiхтo з кepiвникiв Koмпapтii Укpaiни
нe yсвi.ЦoмЛювaB спpaBжнЬoi сyгi пoлiй 1933 p., але всi Boни po-

зyмiли, щo тoдi кoi.лoся щoсь стpaшнe й гидкe. 3 iнtшoгo бoкy, вoни
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вi'Ц,нyвали, цto стaлiнськe тaбy нa згaJIКy пpo гoлoд y'(e немo)<.гlиBo
збеpiгaти.

Kiлькa мiсяцiв мoя зilпискa б.тгщаrra кабiнeтaми l{eкгpa.пьнoгo
кoмiтетy. Bрштi мeнi бyлo дoзBoлeнo пеpедaти u як нayкoвy стaтттo
<УкpaТнськoмy iстopин нoмy )К}ФнirлУ,>, &Л€ тiл ьки п iсля oпpилIoднeн -
ня пoлiтичнoгo piшeння пpo Bизнaння гoлoдy тaKиI\,t' Щo iснyвaв.
oпpилюднeння пpизt{aчaлoся нa 25 гpyдня |987 p.' кoли пеpшиЙ
сrкpетap I.(К Кoмпapтii Укpaiни B. Щеpбицький мaB висTyпити з
.Цoпoвi,lvllo, пpисBяченoю 7g-pivvю yгвopення УPс P.

Tим чaсoм лiбepaлiзauiя пoлiтичнoгo pежимy, щo пoчaлaся
пiсля пpoгoлoЦIeння М. ГopбavoBип,r Кypсy нa <пеpeбy.Цoвy>' стaвa-
лa Bсe вiл.tщнirшoю. 3мoвa мoBчaння нaBкoлo пpoблeми гoлoдy пo-
vалa pyЙнyвaTl4cя сalЙa пo сoбi. B гaзетi <Лiтеparypнa УкpaТнa,>
|6 липня 1987 p. бyли нaДpyкoвaнi двi стaттi, в яKих гoлoд згaдyвaB-
ся мix iнtшим, як зaгaльнoвiдoмиЙ фaкт. Пpo гoлoд загoвopили й y
Мoсквi. l l хoвтня 1987 p. пpoвiлний вчeний Iнститщy iстopii
с PсP Aн сPсP Biкгop [aн нлoв, якllft yxe Мaв нeмаJIo нeпpи€ мнoс -
теЙ y пapтiЙних opгaнaх зa <(BиKpиBJtенe'> висвiтлeння aгpapнoi
iстopii paдянськoгo пеpio.Цy, вистyпив y гaзeтi <.Coвeтскaя Poссия> з
твep.Ц;кrнняМ' щo BзиМКy й нaвеснi 1933 p. гoлoд зaбpaв Bеличезнy
кiлькiсть жepтB. Мoскoвський .Цeмoгpaф Мapк Toльц y нeвeликiй
зaмiтцi <.Cкiльки ж нaс тoлi бyлo?>, Ha.ЦPУКoвaнiй y гpyднeвoмy
нислi >кypнa.пy <.oгoнек> зa l987 p.' yпepцIе poзпoвiв пpo pепpeсoвa-
ний Bсrсoюзний пеpепис нaсrлення |937 p. Paзoм з пеpеписoм бy-
ли prпpeсoвaнi йoгo opгaнiзaтop|4' яKIIIX зBинyвaтили в rцкiдниць-
кoмy недooблiкy нaсeлeння. Пpининoю <(нe.цooблiКy> Toльц нaзBaв
гoлoд 1933 p.

Гeнеpa,пьний секpeтap цK KпPс M. ГopбaнoB BистyпиB 2 лlцcтo-
пaдa l987 p. в Kpемлi з дoпoвi,Ццю' пpисBячeнoю 70-Й piнниui Хoвт-
невoi peвoлюцii. oлeксaндp Якoвлев згallyвaB, щo бyлo кiлькa
вapiaнтiв.Д,oпoвiдi, якi гoтрa.тlи кoнсepвaтopи Й лiбеpaпи в oтoчeннi
гel{секa. Пepeмoглa кoнсepBaтивнa вepсiя oцiнки iстopиvнoгo rшля-
хy, й пpo гoлo.ц Гopбavoв не згaJIaB. Ta Boлoдимиp II{еpбиuький не
мiг нaслiлyвaти пpикJIaд пaтpoнa, aJlxe в Укpaiнi лютyBaB нe гoлoд'
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a гoлoдoмop! Ta й кoмiсiя Koнгpeсy сIIIA гoryвirлaся oпpиJIюднити
пеprшi peзyльтaти свoгo poзслцyвaння. Toмy в ювiлеЙнiй дoпoвiдi
Щеpбицькoгo мiстилoся 6_7 PЩкiв пpo гoлoд,' виK,Iикaний нiбитo
пoсyхoю. УпepIшe зa 55 poкiв чпeн пoлiтбюpo ЦK KпPс пopylцив
стaлiнське тaбу Il виMoвив це слoвo _ гoлoд. Iстopики дiстшIи змory
Bивчaти i гryблiкyвaти дoКyмeнти пpo Гoлo.Цoмop.

Мoя стaття <..Цo oцiнки стaнoвищa в сiльськoмy гoспoДapствi
УPсP y l93l_l933 pp.> бyлa orryблiкoвaнa y беpезнеBoмy числi <Ук-
paiнськoго iстopиvнoгo )К}pHa.Л}> за 1988 p. У скopo.reнolvfy вapiaнтi
стaттю нaдpyкyвaJlи щe B сiчнi 1988 p' oбилвi pалянськi гaзeти IJIяУK-
paiнськoi емiгpauii - <Biстi з Укpaiни> i <.News fгom Ukгainе>.
У тpaвнi тono poKy МЗс УPсP пеpедirпo Iнститyry iстopii Aн УPсP
oдеpжaнi вiд paдянськoгo пoсoльства в CIIIA мaтepiaли кoмiсii Koнг-
peсy. Aнглoмoвнa веpсiя мoеi стaтгi мaйxe вся бyлa пpoцитoвaнa Й
пpoaналiзoвaнa. 3aгaльний виснoвoк.(x. МeЙсa бр тaкий: <.МaсцI-
тaби гoлoдy мiнiмiзoвaнi, Koмyнiстиннa пapтiя зoбpаxенa як тaKa' щo
poбшIa Bсе мoжJIив€, Щoб пoлiпrшити стaнoBищe, a лii Koмyrriстичнoi
пapтii i Pадянськoi деp)сaBи' якi зaгoстpювtulи гoлoд' iгнopyсrгься>.

Bиснoвoк oб'ективниЙ, a.Фкe я нaBмt{снo tIе вKIIючив y стaттю'
якa нaспpaвлi бyлa дoпoвiднoю зaписКoю в ЦK Koмпapтii Укpaiни,
мaтеpia.пи, вх<е знaliденi в пapтiйних apхiвaх. Hе мoxнa бyлo yгpyд-
нIoBaти Щepбицькoмy пpиЙняття piluення' яке нaзpiвaлo в ситyaцii
зpoстaюнoi глaснoстi й пiдlцтoвхyвaJloся opгaнiзoвaним y Koнгpeсi
сшA poзслiдyвaнням.

Тим чaсoм нa aвaнсцeнy гpoмaJrськo-пoлiтичнoгo xиття з тe-
мoю пpo гoлoд B|,|,cтУrШ|IПn' yкpaiнськi письменники. l8 лютoгo
1988 p. <Лiтеpaтypнa Укpaiнa> oпyблiкyвaлa дoпoвiдь oлeкси
Мyсiснкa нa пapтiЙних збopaх Kиiвськoi opгaнiзauii спy. Biтaючи
Кypс нoвoгo кepiвниЦтвa KПPC нa дeстшliнiзaЦiю, o. Мyсiенкo
звинyвaтив Cталiнa в здiЙснeннi y pеспyблiui xopстoкoi кaмпaнii
xлiбoзaгoтiвeль, нaслiдкoм якoi стaв гoлo.цoмop l933 p. Ha пovaткy
лип}Iя 1988 p. нa ХIХ кoнфepeнuii KпPс y Мoсквi вистyпив Бopис
oлiйник. 3yпинивurись нa стa.гIirrськoмy тepopi |937 p., вiн цiлкoм
неoнiкyвaнo ДJ|я пpисщнiх зaBepшиB цIo тeмy тaK: <.A oскiльки в
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нarшiй pеспyблiui гoнiння пoчirлися зaдoBгo дo l937-гo, тpебa з'ясy.
вaти щe й пpиvини гoлoдy l933-гo, який пoзбaBив життя мiльйoни
yкpaiнцiв, нaзBaти пoiменнo тих' з чисi вини ста"лaся ця тpaгедiя>|9.

Улистoпaдi l988 p. зaснoвtlик pyxy зeлених в Укpaiнi, писЬмeн-
ник Юpiй lltepбaк.Д'aв iнтepв'ю мoскoBськoмy тижнeвикy <Coбe-
седtIик))' B яКoмy бaгaтo yBaги пpидiлив пpoблeмi гoлo.Цy. Biн не
сyмнiвaвся' щo гoлoд l933 p. бyв тaким сaмим меToдoм тepopизy-
Baння нeзгoдниx з кoлгoспним paбствoм селян' як i poзкypl(yлIo-
вaння. Paзoм з тим вiн пеpulим BислoвиB пpипyщеHнЯ, Щo peпpе-
сивHa стaлiнськa пoлiтикa в Укpaiнi мaлa Й iнrшy меry: пoпepeдити
небeзпeкy poзгopтaння нaцioнальнo-BизBoлЬtloгo pцy. CeлянстBo
зaвllqlи бyлo нoсiем нaцioнaпьниx тpa.циЦiй, твеp.Цив вiн' i гoлoд
l933 p. сaМе тoмy стaB yдapоM' спpямoBaниll,t пpoти ньoгo20.

flя<. Мейс oпyблiкyвaв B aмеpикa}rськoмy кBapт:rльникy <Thе
Ukтainian quartегly> (лiтo 1993 p.) aншIiтиvнy стaттю <Як Укpaiнi дoзвo-
л||Л|4 ЗfaДaтИ>. Bис вiтл ююч и пpoцrс oсм ислe}I ня пpoблеми Гoлoдoмo-
py' я пеBнoю мipoю Й в oкрмих сЮжетzlх йшy зa uiею пpauею, хov poб-
лIo сaмoстiйнi oцiнки. 3 oдним йoгo твepлхeнням пoгoдитисЬ tIе мo)кy.

Улипнi l988 p. Cпiлкa письмeнI{икiв Укpaiни дop}дIиЛa Boлoди-
миpy Мaнякy пiлгoryвaти кHиry-мeмopiaл нa oснoвi свiдченЬ тих,
хтo пeprжив рaгeдiю Гoлo.Цoмopy. B. МaняКУ, ЯК писaB MеЙс, не
дoзвoлили зBepнyгися чepeз пpeсy дo свiдкiв гoлoдy' i uя мiсiя бyлa
дop}д{енa Kyльvицькoмy. oстaннiй в гpyлнi l988 p. звеpнyвся дo чи-
тaчiв гaзeти <.Ciльськi вiстi> й oпyблiкyвaв al{кeтy дJIя oпиryBaння2'.

Haспpaвдi нi Maнякy, нi менi нiхтo нe дop}^raB пpaцювaти над
к}lигoю-мемopiалoм. Kеpiвникiв peспyблiки Ця пpoблeмa Hе xBи-
лювaлa. lнiuiaтopoм бyв Мaняк. 3apylивruись пiдтpимкoю Cпiлки
писЬмeнникiв, вiн пpийtuoв лo Iнститyry iстopii Aн УPсP з пpoпo-
зицiею oб'еднaти lУcwlЛя. Mи в цeй чaс aктиBнo BИЯBI|ял|4 дoКy-

' ' Изв€сгия (Мoсква), l988, 2 июля.
N Muхoйлoв Koпcmoнmuн.Itapь-roлoд: ypоки пpавды // Co6есед}lик _ 1988. _ Js 49. _ с. 12.
l' Мaсe Jamеs. How Ukгаinе rЛhs Pегmitted to Rеmеmbег // Thе Ukгаinian quartеrly. \bI ХLlХ,

}ф 2. Sцmmer 1993. _ P |43.
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Мrнти пpo гoлoд' якi вiдклaлися B apхiBax paдянськиx opгaнiв BJIa-
ли. 3iбpaнoгo сеI{сaцiйнoгo мaтepiatlу виявvlлoся тaк бaгaтo, Щo po-
бoтa нaд ним пirrrлa пap:rлелЬними lllпяхal\{и: oKpемo _ CПoГ4ДИl
oкpемo _ дoКyмeнти. oпyблiKyвaти пiдгoтoвленi pyкoписи oдpaзy
не Bд:lлoся. Tiльки в l99l p. видaвництвo <.Paдянський письмeн-
никD нaдpyКyB:rлo yпopядкoBaнy Boлo,цимиpoм Мaнякoм i йoгo
дpy)tмнoю Лiдiсю Koвaленкo Кoлoс:rлЬнy пiдбipкy спoгaдiв <33-й:
гoлo,щ. Hapoлнa книгa-мeмopiaлl>. У видaвництвi <Hayкoвa дyl{кa> B
|992 i 1993 pp. вийrцoв з дp}rrry збipник дoцrмeнтiв з l.I.eнтpaльнoгo
.цepжaBнoгo apхiвy виlциx opгaнiв влaди тa yпpaвлiння, йoгo yпo-
pяд}Iикaми бyли Гaннa МихaЙличенкo й €вгeнiя lllaтaлiнa'

Tим чaсoм змiст i нaвiть лексикa мoеi стaттi в <УкpaiнсЬKoмy
iстopиннoмy lкypналi> oдpaзy пiсля fi пoяBи в бepeзнi 1988 p. стilли
пprдметoм гoстpoi Kpитики в пpесi. Пpoйuloв тiльки piк пiсля if нa-
писaння' a сyспiльстBo вx(e пo-iнtпoмy poзгляд:Uro фyндaмeнтa'тIьнi
питaння paдJlнськoгo бyrтя.

У 1988 p. я писaB бpoшrypy дJlя тoвapистBa (Знaння УPCP>. Пoки
бpotшypa гoтyвaлaся дo.цpyкy' я з дoзBoлy тoвapиствa пеpедaB тeкст
для пyблiкaцii в гaзетy <dliтeparypнa Укpaiнa>. Toдi ця гaзrтa кopис-
туrlulacя нaйбiльцroю пoпyляpнiстю в кoлilх paJIикzrльнoi iнтелiгeнцii
тa в дiaспopi. Teкст, oпyблiкoвaний y чoтиpЬoх нoмеpirх гaзети в
сiчнi-лютoмy l989 p., бyB pезулЬтaтoм пiвтopapiннoi poбoти в apхiвaх.
Пoкaзaнa B <(кapти}tк.lх з нaтypи> poбoтa нaдзвичaйнoi хлiбoзa-
гoтiвельнoi кoмiсii B. Мoлoтoвa викJIиKaJIa в сyспiльствi rцoк.

У неpвнi 1989 p. тoвapиствo u3нaння> нaдpylryBalro в кiлькoстi
62тнc. пpимipникiв цю мoю бporшypy _ <1933: щaгелiя гoлo.Цy>. Як
нe диBнo' Boнa дpylgBaлaся в сеpii <Teopiя i пpaктикa KПPC>. Хy-
дoхнiй peдaктop зpoбив свoсpiднy oбклaлинкy: пaByгиння, в Центpi
якoгo _ нaзBa бpoшypи бiлoю й .rеpвoнolo фapбaми. Пepеuитyю.rи
iТ тепep, я бaнy, щo в нiй лoбpе poзкpитi сoцiальнo-екoнoмiчнi
нaслiдки пpиIиyсoBoi кoлeктивiзaцii сiльсЬкoгo гoспoдapствa Й гo-
лoвниЙ з них _ гoлoд y бaгaтьoх pегioнax сPсP. Ta спeuифiки yк-
paiнськoгo гoлoдy я щr нe poзyrlriв. 3oкpeмa, в бporпypi пеpелi.ryвa-
лися всi пyнКти пoстaнoв цK KП(б)У вiд l8 листoпaдa i PHK yсPP
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вiд 20 листoпaдa |932 p.' пpийнятi пiд диктoвкy Мoлoтoвa. Цi пoс-
тa}IoBи _ зaпaJlьнa свiчкa Гoлo.пoмopy. Haйбiльrш gloвiсний ггщlкг
пoстaнoв тeж нaBoдився в бpoшrypi - пpo зaпpoBa.Щкення нaтypiulь-
нoгo lштpaфyBaн}Iя (м'ясoм i кapтoгшeю). oднaк я Iцe нe мaв фaктiв
пpo тe' якi нaслiдкп Цeft пy}IKт BикJIикaв. Тoмy гoлo.ш в Уlqpaiнi
poзглядaвся як peзyльтaт пol,lилкoвoг1o eкoнoмiчнoг'o Кypсy' a нe
свiдoмo здiйснювaнoi кoнфiскaцii пpoдoвoлЬствa пiл пpикpиттям
кaмпaнii з xлiбoзaгoтiв,гli: <Глaснiсть y бopoтьбi з гoлoдoм oзнaчaлa
б визнaння фaктy екoнoмiчнoi кaтaстpoфи, якolo зaвеplIII{Bся
стaлiнський eкспepимeнт з фopсрaнням тeмпiв irцyстpiшiзaцii.
I Cтaлiн oбpaв iнtшиЙ шlJIях _ ulляx бoяryзливoгo i зltoчиннoгo 3a-
мoвчyвaнIlя стaнoвищa в сiльськiЙ мiсцевoстi>,,. 3 циx слiв вигшlи-
вa€' lцo я не бaчив y зaмoBчyBaннi гoлo.Цy oзнaк генoцидy.

.(eтaльниЙ aншiз влaснoi бporшypи Bl|яB|4BcЯ пoтpiбним, щoб
зpoбити тлo дllя poзпoвiлi пpo гoлoBний злoбщoк pадянськoi дoби,
якa Bже стpiмкo вiдхoдилa в минyлe. Мoвa йдe пpo к}rиry <Гoлoд
|932_|9зз poкiв нa Укpaiнi: oчимa iстopикiв, Ir,foвoю лoцrмeнтiв>.
Книгa з'ЯBИЛacЯ y веpеснi 1990 p. y <Пoлiтвилaвi Укpaiни> пiл гpи-
фoм Iнститyry iстopii пapтii пpи I{K Koмпapтii Укpaiни. B нiй дpy-
кyв:UIися чoтиpи стaттi, сеpeд них мoя' aлe мoвa йлe пpo дoKyмeнти
з apxiвних фoндiв цK BKП(б) i цK Kп(б)У. Упopя.Цникaми дoКy-
мeнтa.пьнoТ чaстини бyли P. Пиpiг (кеpiвник), A. КентiЙ, I. Koмa-
poвa, B. ЛoзицькиЙ, A. Coлoвйoвa. oгoлotшений тиpiDK стaнoвив
25 тvlc. пpимipникiв, фaкти.rннЙ ъlаявlцвcя Bдесятepo меншим. Ko-
ли стaлo зpoзyмiлo, щo Kнигa бyде нaдpyкoвaнa' xтoсь виpitшив зpo-
бити iT бiблioгpaфiчним papитетoм...

.Цoкyменти, виявJIeнi в пapтiйних apxiвax Мoскви Й Kиeвa кo-
мaндolo Pyслaнa Пиpoгa, я бaчив зa piк лo ik пyблiкaцii. Ha пiдстaвi
кiлькoх з них мo)кнa звинyвaчyвaти Cтaлiнa в злoчинi генoцидy, i я
ii надaлi викopистaю. oднaк тепеp зaвдaння пoлягa€ y виявлeннi
тoгo' як oсIt{ислювaвся Гoлoдoмop. Cкaxy' щo спpaвxньoгo змiсry
цих кiлькox дol(yмeнтiв тoдi нiхтo не пoбavив, i слaвa Бory! Якби

D KульчuцькuЙ C.8. 1933: тpaгелiя гoлory. _ к.' 1989. _ с.42.
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пoбaчили' тo fх мoгли б вилy.rити з pyкoПисy збipникa. Hiчoгo див-
нoгo в недooцiнцi Тx змiстy нeмae. Я теж lre Miг oцiнити знaчення
нaтypirлЬ}rих штpaфiв y бpotшypi l989 p.

Haвкoлo pyкoписy цьoгo збipникa бopoтьбa poзгop}IyлacЯ Нa
нaйвиЩoму в peспyблiui щaблi - в пoлiтбюpo ЦK Koмпapтii Ук-
paiни. Ha зaсiдaннi пoлiтбюpo ЦK в сiчнi l990 p. (мeне зaпpoсили
яК eKсПepтa) лискyсiя щoдo дoцiльнoстi пyблiкauii тpивaJla дoвгo.
Cклалoся Bpa:КeHня' Щo пpисyгнi зiтхнyли з пoлегIIIeнням' кoли
пepший сеКpeтap [K Boлoлимиp Iвaruкo Bзяв нa сeбe вi.цпo-
вiдaл ьнiсть i зaпpoпoнyBaB .цpyКyвaти дoКyменти.

Чoмy пoлiтбtopo ЦK пpийнялo pituення oпyблiкyвaти дoкyменти
великoi вибщoвoi clцли? € щoнaЙменше dвi npuчut|u. Пo-nepше, у
1988_ 1989 pp. бюporcpапuuна <nеpебуdoва> у)lcе nеpеmвopЮвшlаcя l|а
нapodнuЙ pух. KoнcmumуцiЙна pефopма noзбaвшla npавлячу nаpmiю влa-
du нad cуcniльcmвoм. Щoб уmpuJшаmucя на еpeбенi peвoлюцiЙнoi хвtuti,
кеpiвнurcu napпii noвuннi булu вiilмoвumucя вid cmалiнсьrcoi cnaОщuнu.
Пo-Оpуее, rcoмiciя Koнеpеcу СIIIА вэrce закiнчuла poбomу й onублiкуваttа
закltючнuЙ panopm, у я'сo]||у булo auмалo вpox'сaючuх demалеЙ.3 кoнк-
peтними pезyлЬтaтaми poбoти кoмiсii [x. Meйсa члeни пoлiтбюpo
I{K Кoмпapтii Укpaiни бyли oзнaйoмленi. Я впевнeнo свiдчy пpo цr'
тoмy щo мaю в свoiй бiблioтeцi цeй тoм oбсягoм в 524 стopiнки, нa-
дpyкoвaний y 1988 p. y Baшинггoнi. Ha oбшaдинцi KtIиги _ неpвoний
цIтaмп зaгaлЬнoгo вiддiлy цK KПУ з дaтoю tlадхoдження _ 5 вepeс-
ня l988 p. .Цo мeнe Boнa пoTpaпилa пiд чaс пepeдaчi дoкyмeнтiв ЦK в
.Цepxaвний apхiв пiсля зaбopoни пapтii (як чyxopiднуlЙ Шlя фorиoщ-
BoploBaчa мaтepiал).

Ha згaдaнoмy зaсi.u'aннi пoлiтбюpo I.[K Koмпapтii Укpaiни
26 ciчня 1990 p. булa пpиilнятa пoстalloвa uПpo гoЛoд
|932_|933 poкiв нa Укpaiнi та пyблiкaцiю пoB'язaHих з Hим
apхiвниx мaтеpiaлiв>. БeзпoсеpeднЬoю пpичинoIо гoлoдy BизнaBa-
лaся зryбнa ДЛЯ ceЛЯНcтвa х.пiбoзaгoтiвельнa пoлiтикa, щo тaк сaмo
не вiдпoвiдaлo iстинi, як i твеp.u,xення B. I!еpбиuькoгo Пpo пoсyхy.

У сiчнi 1990 p. в Укpaiнy BпеpIIIе пpиiiaв Дж. Мейс. Мeнi вiн
пpивiз кoмп'ютepнy poздpyкiвкy свiлvенЬ Пpo гoлoд, зiбpaних

Я к oavucllю вotl u Гoлod aмo p

кoмiсiею Koнгpeсy сllIA. Тpитoмник свiдчeнь oбсягoм |734 cтo-
piнки виЙrцoв з дpylry y Baшинггoнi в гpyднi l990 p. To.цi ж, y пepruiй
пoлoвинi гpyдня я нaдpyКyBaв y )кypнzrлi <пЦ пpaпopoм лeнiнiзмy>
стaттю <.Як цe бyлo (vитaючи дoКyмeнти стBopенoi пpи Koнгpесi
сIIIA <Koмiсii пo гoлoдy |932_|9зз pp. нa УкpaiнЬ)>. Bлaсний дoсвiд
aналiзy apхiвних лoкytnlентiв i зiбpaнi aМepикaнськими дoслiдникa-
ми свiдчення ДaЛИ змory зpoбити тaкиil BиснoBoк: <.Пopяд з х.гIiбoзa-
гoтiв.пями i пiд виглядoм iх бyлo opгaнiзoвaнe prпpесиBнe в}rл}дIrн-
ня бy.Ць-яких зaпaсiв пpoдoBoлЬствa' тoбтo теpop ГoЛo.ЦoМ>.
Bиснoвoк пpo генoцид спиpaBся Bже tIе тiльки нa емoцiйнi свiдчен-
ня свiдкiв гoлoдy' a Й нa aналiз apхiвнoi дoкyмeнтaцiТ.

У бepeзнi l99l p. 3,ЯB|4ЛacЯ мoя пiДсyмКoBa Kнигa <Цiнa ,,вeликoj
гo пeprлoмy..,>. Kiнцевий виснoвoк фopмyлювaвся цiлкoм визнaче-
нo: <.Гoлoд i гeнoцид нa селi бyли зaпpoгpaмoвaнi зaвчaснo)> (с. 302).
У нaсryпнi poки я JlиByвaвся' чoмy ця Книгa нeвiдoмa бaгaтьoм
дoслiдникaм пpoблeми ГoлoДoмopy. Ax вpеtштi зpoзyмiв, щo oгoлo-
шeний тиpЕDК (4 тиc. пpимipникiв) мiг бщи тaк сaмo здeсяткoвaниЙ,
як i збipник.пoкyмeнтiв з пapтiйниx apхiвiв. Хoч видaвництвo вжe нa-
зиBilлoся <.Укpaiнolo,>, це бyB тoЙ сaмий <.Пoлiтвидaв Укpaiни>.

Пepeгля.Цaючи Книry тепep' я пo-нoвoil{y oцiнюю ii пepeвaги i
вaли. Пеpевaгolo бyв дeтaльний aналiз сoцiaльнo-екoнoмiчнoi
пoлiтики Kpeмля, яКa пpизBeлa.цo екoнoмiчнoi кpизи' здaтнoi пo.
pylllити пoлiтиvнy piвнoвary. Це пoяснloвалo' чoмy Cтa,пiн зaстoсy-
вaв теpop гoлoдoМ пpoти Укpaiни B oдиtl цiлкoм визнaчeний
пеpioд _ пepioл мaксимaльнoi глибини екoнoмiчнoi кpизи. Baдoю
мoнoгpaфii бyлa вiлсщнiсть aнaлiзy нauioнaльнoi пoлiтики Kpeмля.
Бeз тaкoгo aнaлiзy висI{oBoк пpo гeнoцид зaвисaв y пoвiтpi.

У тi дaлeкi poки ми з Дx. МеЙсoм нepiлкo пoлeмiзyвaли в.цoвoлi
гoстpiЙ фopмi. oднaк пoлeмiкa бyлa вiдстopoнrнoю, тoбтo стoсyвa-
лaся пpoблeм' a нe пepсoн. Я кpитикyвaв йoгo зa нeдoстaтнIo yвary
дo сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo Кypсy Kpeмля, вiн мене _ зa iгнopyвaн-
ня нaцioнaльнoi пoлiтики. Чaс пoКaзaв' шo oбгpyнryBaння Гoлoдo-
мopy як гeнoцидy Bимaгa€ oднaкoвoi yвaги дo сoцiaльнo-екo-
нoмiчнoi тa нaцioнaпьнoi пoлiтики.
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oднaк y цiй пoлеМiцiДх. Мейс мaв пеpеBaгу. Йoму не дoBoди-
лoся' яК менi, мiняти нa хoдy пiд тискoм нeсПpoсToBниx фaктiв
свiтoгляднi пoзиuii, ПpиlцеПлeHi urкoлoю, yнiвеpситетoм, всiм xит-
TяМ B paдянсЬкoмy сyспiльствi. Biн бaчив y менi oфiuiЙнoгo iстopи-
Ka, яКиМ я Йбув. Aле в цитoвaнiй вище стaттi <Як Укpaiнi дoзвoли-
ли згaдaти>> Мейс зaкiнvив пiлpoздiл пpo евoлюцilo мoix пoглядiв
тaКими слoвaми: <Biн пiдiйшoB дo poзpoбки TеМи як paл'янський
iстopик, пpaui кoтpoгo бyли нaстiльки ж пoлiтичними, нaскiЛьки
нayКoBиМи. Koли l\,to)кливoстi y вивнeннi apхiвiв poзlxиpиЛися, вiн
пepeстaв бщи paлянсЬКим iстopикoм i стaв пpoстo iстopикoм'>.

Тoй свiт, y якoМy Ми xиBlмo TеПеp' нe кpaший i не гiptuий, нix
кoмунiзм бpexневськoi лoби, вiн iнurий. Hе тpебa халкyвaти aбo
pa.Цiти, щo вiн пpийш:oв, слiл poзyмiTи' Щo кoмунiстиvниЙ лaд ви-
чepпaв свiЙ життевий pесypс, i йoгo ПoдzUIЬlIIе iснyвaння oбoв'язкo-
вo бyлo б пoв'язaне з сиЛoBим TискoМ дep)KaBи нa сyспiльствo,
BЛaсTивим ̂ цЛя ПеplIIих дBox десятилiть pa.Цянськoi BЛaJlи. Toбmo мiz
noвmopumucя Й Гoлodoмop. ||e мoжу тyт нe згaдaти дoбpим сЛoBoм
oлексaнл'pa Якoвлсвa, ЯKИЙ у жoвтнi 2005 p. пoКинyв нaс. Biн знaй-
IlIoв oптиМaльниЙ шIЛяx lllвидKoГo й кеpoвaнoгo poзкЛaдy Кo-
мyнiстиннoгo Лa.цy.

Paдянський кoмyнiзм poзкJIaBся як iмпеpiя i як лa.ц. Teпep тpе-
бa швидrпе дoЛaTи в сoбi йoгo свiтoгляд'нy сПa'цщину. Ha жuUIЬ' ця
пpoблeмa Bсе ще aКTytUIьнa. Bиpiurити iJ дoпoмoя<е 3нaння спpaBХ-
ньoТ iстopiТ Укpaiни в paJIянсЬКy eПoxy, y тoМy числi знaння спpaBЖ-
нiх пpиvин ГoлoлoмopУ. Це я Мoжy тBеpдити' Bихoдячи з влaснoгo
xитT€Boгo лoсвiлу.

Koнфлiкm уcepеduнi noкoлiння

Ужe гoвopиЛoся Пpo Tе' lцo темa Гoлo.цoмopy пoлiтизусться tlе-
пepебipливими пoлiтичними дiячaми ПpaвoГo й лiвoгo сПpяМyBaн-
ня. Boни гpaюTЬ нa свiй eЛeкTopaТ' rцo цiлкoм Пpиpoднo JUIя
пoлiтикiв. Чoмy ж Гpa Ha темi гoлoлy сTaс мoхЛивoю? Чoму нarшi
спiввiтчизники пo-piзнoj\,ly стaBЛяТЬся дo Гoлo.пoмopy? Щoб BИЯBИ-

Я к oс.tvt u ctl ю в cш u Гoлod otиo p

Tи це' тpебa знoвy скopисTaтися бiльrш-менru aбстpaКтIJoю КaTе-
гopiсю - пoкoлiнням.

У минyлoмy я дyМaB, щo для тaKoгo aнaлiзy бiльrш пpи.Цaтнa iншra
кaтегopiя - теpитopiя. Cкiльки B)ке гoBopилoся пpo пoлiл Укpaiни Ha
сxiл i зaxi.п, пpo oсoбливий ментaлiтeт нaселення зaхiдниx oблaстeй,
ПoгЛинyгoгo Poсiею у виглядi Pадянськoгo Cotозy (aбo вoзз'е.ЦHa}Io-
гo з УPCP - щo тex пpaвильнo) тiльки в |939_|940 pp. Тепep дyмaю,
шo виpirпaлЬнy poЛЬ y фopмyвaннi вiдмiннoстi мix схiдними й
зaхiдними oблaстями с1,нaснoi сoбopнoТ Укpaiни вiлiгpaлa нaявнiсть
aбo вiлсyгнiсть мaсoвих pепpесiй пiд чaс фopмyвaння пoкoлiння.

Мaсoвi peпpeсii Kpемль зaстoсoByвaв у хoлi пoбy,Цoви ,ц,еpжa-
Bи-Koмyни в l9l8_1938 pp. i в хoдi стaлiнськoi paлянiзauii зaxiдниx
oблaстей УкpaТни в l939_|952pp. Легкo пoмiтити, lцo в дpyгoмy
BипaдКy peпpесii ПpИПа-lШI вxе Ha iнrпe пoкoлiння. Toбтo нaселeHня
зaхiдних i сxiдних oблaстeЙ, якe нaлежить дo нaйсTapшoгo тепеp
пoкoлiнttя, мae piзний xиттсвий дoсвiд i пo-piзнoму сTaBиTься дo
нeдaBнЬoгo Минyлoгo зzulеxнo вiд цьoгo лoсвiлy.

Ti, хтo жиBe B зaxiдних oбЛaстях, лютo ненaBИДЯTь кoмyнiзм i нa
.ц'yх не ПepeнoсятЬ кoмпapтiйнo-paдянсЬIry нoмеHклarypy' якa чини-
лa pепpесii пiд чaс <(ПеpЦtиx сoBiтiB,>, тoбтo з l939 p., й пiд чaс <<.Ilpy-
гиx сoвiтiв>, тoбтo з |944 p. Ti, xтo жиBe B схiдних oбЛaсTях, € вихo-
Baнцями pa,Цянськoi ЦIкoли. Boни бyли лoяльнi дo влaДи (нa вiдмiну
вiд свoТx бaтькiв), i стaлiнськi peпpесii iх нe тopкнyлися. Хoч pепpесii
в CPCР з€UIиltIulлися MaсoBими a>l( дo смеpтi Cтaлiнa, BoHи стЕlли
вибipкoвими' спpяМoвyючисЬ пpoти певнoi теpитopii (pеспyблiки
Балтii, зaхiднi oблaстi Укpaiни) aбo певнoi нaцioнaльнoстi (кaмпaнiя
бopoтьби з Кoсмoпoлiтизмoм, <<сПpaBa лiкapiв>). Мaнiпyлюючи пo-
неBoлениМ нaсeлeнням, Cтaлiн BиКopистoByвaB ЛЮJlськi й мa-
теpiaльнi pесypси схiдних oблaстей Укpaiни IUIя бopoTЬби з aнтиpa-
дяHсЬКиМ пapтизa}IсЬKим pyхoм y iT зaхiлниx oблaстях.

Aнтикoмyнiзм нaселeння зaхiдних oблaстeй ПpoяBЛя€тЬся BсIo-
ди й зaвxди. Зaхiд i укpaiнськa.Цiaспopa, яка мa€ ПеpeBaХнo гzUIицЬ-
Kе пoхoд)кення, близькo Дo сеpця пpиЙняли тpaгелiю Гoлoлoмopy,
хoчa не Пеpеживzlли if. Bклaд лoбpe opгaнiзoвaнoТ пiвнiчнoaмеpи-
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кaнськoi .Цiaспopи в poзкpиття нaйбйьtш сTpaхiтлиBoгo злoчиtlу
Kpемля бр виpirшaльним.

,['ля aнтикoмyнiсти'rнo нaлaштoвal{их пpeдстaвникiв стapЦIoгo
пoкoлiння y зaхiлних oблaстяx гoлoд |9з2_|933 pp. бyв злoчинoм
Кpемля aпpiopi. Boни нe пoтpебрaли дoKyмr}Iтaльнoi бaзи i вipили
нa слoBo свiдкaм Гoлoдoмopy. Bиявилoся' Щo вipили слyrпнo. Haв-
пaKи' пpедстaBниKи цьoгo пoкoлiння нa схoдi пpoйtuли (якшo
пpoйrпли) тpltвulпf,l i бoлiсний IIIлях .цepaдянiзaцiТ, тoбтo yсвiлoм-
ленoi вiдмoви вiд нaв'язaних y дитинствi paдянськoю lllКoлoю сте-
pеoтипiв МислеtIня Й пoведiнки.

Bетepaнaм Bеликoi Biтчизнянoi вiйни Й ветеpaнaм Укpaiнськoi
пoвстaнськoi apмii Ba:ккo пopoзyмiтися нe тoмy' щo вoни BoюB:lли
oдин пpoти oднoгo. Iнtui пpoтиBниKи в €вpoпi дaвнo Bxе пopo-
зyмiлися. Haшi ветеpaни мaють piзний житгевий дoсвiд, a вiл пepе-
Koнaнь.цaлeкoi юнoстi Baxкo вiдмoвлятися. Peaльнa кapтиHa Гoлo-
дoмopy спpиятиМе бoлiснiй пepeouiнui цiннoстeЙ. Усвiдoмлeння
тoгo' щo ти стaв тaкиIr,l' яким €' зaвд'lки мaнiпyляuiям влaди _ Heп-
pи€мнe. fulе ще непpиемнiltlе _ з.l.лиlIIaTуIcЯ тaким дo свoеi смеpт-
нoi гoдинlа|. Як мoжнa бyти стaлiнськoю мapioнеткoю чepeз
пiвстoлiття пiсля смepтi Cталiнa?

Мoя влaснa пepеoЦiнкa цiннoстeЙ вiдбyлaся якpaз пiд впливoм
дoслiдхсeння iстopii Гoлo.Цoмopy. У l98l p. я нaдpyкyвaв Книry
<Пapтiя Ленiнa _ cИЛa Hapo.ЦHaЯ>, пpизнaченy для }дlнiв paJUIнсЬ-
кoi rцкoли. Бyв щиpий з I{иIl,tи' бo вipив y те' пpo щo писaB. Bipив нe
тiльки зaBДЯKI4' вихoBaнню в uiй вipi. Пoбyдoвaнa сшлoвими зaсoбa-
ми ленiнсьKa деp)€Ba-кoмyнa стiUIa пo-свo€My гapмoнiйнoю, кoли
неoбхiднiсть y зaстoсyвaннi сили вiдпалa. Toдi нa пеplшotr{y плaнi
oI1|4ш|,1лv|cЯ пpoпaгoвaнi paлянськoю вJIaдoю вiчнi цiннoстi. Я бa-
чt{в' звичaйнo, пo.Цвiйнi стaндapти' aлe списyвaв ii нa нeдoскo-
налiсть людськoi Haтypи. Biлнyвaв несвoбoдy, irлe BипpaBдoвyвaв iT
нeoбхiдн iстю Bи)Kивaти в <. кaп iтa.п iстиuнoмy oтoч е ннi,>.

Пiсля кiлькox poкiв лoслiлження Гoлoдoмopy я зpoзyмiв, Щo pa-

дянськa Bлaдa бyлa здaтнa BиниЩyBaти людeй. Мiльйoни лю.цeЙ...
Taкoю Bу|ЯB|4ЛacЯ влa.цa' яКy пopoдилa пpиBaбливa iззoвнi кo-
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мyнiстиvнa iдея. Як мo)кнa бyлo стaвитися дo тaкoi влaди й тaкoi
iдei пiсля yсвi.Цoмлeння тoгo' ним бyв Гoлoдoмop?

У l99l p' я з свoiми дBoмa мoлoдtlll{Dtи кoлeгaми видaB книry
<Cтaлiнiзм нa Укpaiнi>. Caмa fi нaзвa свiднить, щo я щe чiплявся зa
тaкиЙ пoпyляpний i тепеp нa 3aхoдi тepмiн <<стaлiнiзм>' pятyючи
ним iдею сoцiaльнoi piвнoстi. Moшlяв, в yсьoмy Bинен Cтa.тriн. Ли-
tце пiзнiшe пpийtшлo poзyмiння, Щo мiльЙoнu зaеубленuх жummiв e
наcлidкoм заnpoвodlсеt|Itя в c'cummя ленiнcькoi iОet depжoвu-rcoмуt|u.
Яtсщo кoмунicmuuну iОeю nеpcoнaлiзувamu' mo ii cлiО назвamu
лeнiнiзмoм, яlсщo nаpmuтувamu _ mo бiльшoвuЗI||oJ|l.

<Цiнa 
''Bеликoгo 

пеpeлoмy..> _ тaк я нaзBaB дpyry свoю книry
l99l p. вцдaння. Haзвa пoхoд,итЬ вiд poздyмiв М. Хpyщoвa пpo цiнy
кoлективiзaцii в xиттях paдянських людeй. Boни тoдi мeнr вpaзи-
ли' тoмy щo цe гoBopиB Bo)Kць КпPс. |la432 стopiнкaх книги _ де-
сятKи .Цoкyмeнтiв, якi ск.тlaдaютЬ paзolr,l peльефнy кapтинy Гoлo.цo-
мopy. Чи спpaBl{лa Boнa BIIлив нa тих людеЙ мoгo пoкoлiння, якi
пoтpебyють пepeoЦiнки цiннoстей?

Cyмнiвaюсь y цьoмy. He oстaнню poлЬ B oсмисленнi peaльнoi
кapтини Гoлoдoмopy сyспiльствoм вiдiгpa€ дep)€вa. Caмe вoнa чe-
pез свoi спeцiaлiзoвaнi opгaни пoBиннa дoнести дo свiдoмoстi гpo-
мaJUIн злoбщe нayкoBrUIМи знaння пpo недaBн€ миtlyле й тим сaмим
пoпrpедити кoнфлiкг сеpед люд,еЙ, пopoдxений piзним xиTгrвим
дoсвi.цoм. He пiдкpiпленi пoвсякдeннoю пpoсвiтницькoю poбoтoю
зaкJIики Пpези.Цeнтa Укpaiни дo пpимиpення нiчoгo }Iе дa.цyгь.

П iсля l 98 7 p. yкpaiнськa кoмпapтiйнo- paJUIнсЬKa нoменKлaтypa
стaBилaся дo }IayкoBo-дoслiднoi i пpoсвiтницькoi poбoти з темaти-
ки гoлoдy з пoкa3ниIvl eнryзiaзмoм. У веpеснi l990 p. менe вкJIючи-
Ли дo сKIIaдy iдеoлoгiчнoi кoмiсii I{K KoмпapтiТ Укpaiни, хoн нiкo-
ЛИ Нe зaЙмaв бy.Ць-яких пoсaд в aпapaтi. Пiсля тoгo' як Bepхoвнa
Paлa пpoгoлocшla нeзaлexнiсть Укpaiни, iнфopмauiя пpo Гoлoдo-
мop бyлa Bикopистaнa <(сyвepeн-кoмyнiстaми> нa чoлi з Л. Kpaвнy-
кoМ дJtя пеpекoнyBaння вибopцiв y слyrшнoстi тaкoгo pirшeння.
Дx. Mейс згaдyвaв, шo фiльм peжисepa oлеся Янvyкa..Гoлoд_33,',
який вiн кo}rсyлЬтyBaв' нe o.цepжaв aнi кoпiйки.цepxaBних кotштiв,
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пoKи ствoptoBaBся' aле бyв пoкaзaний пo телебaченtlю пеpеД pефе-

pеtЦyмoм 1 гpyдня l99l poкy,]. Пepшi пpeзиденти Укpaiни oбмеxy-
BaIIИcЯ пеpeB:DкI{o симвoлiчниIr{и кpoкaми (пaм'ятниЙ знaк нa Ми-
xaйлiвськiй плorцi в Kиевi, встaнoвлeння .Цня пaм'ятi жepтB
Гoлoдoмopy в чeтвepтy сyбoтy листoпaдa). Бiльшiсть к}Iиг нa темy
Гoлoдoмopy видaнi зa спoнсopськi, a нe деpxaвнi кoIдти. 3a пiвтo-
pa дeсятиJIiття y кepiвникiв Укpaiни нe знaйцrлoся вoлi й бaх<aння
пrpeBидaти тpитoмниK свiдчeнь oчеBl{дцiB щaгiнних пoлiй в yк-
paiнськoмy сeлi пiсля 1928 p. пеpед кoмiсiею .Цх. MеЙсa. У цьoмy
тpитoмниКy_ гoлoс пoкoлiння, щo нapoдилoся пеpeд |920p.
УнiкшIьнiсть йoгo зyмoBJIeнa тиI!l' щo пepше пoкoлiння paдянських

людей yxe вiлiйIшлo2,.
.[o 75-pivvя Гoлoдoмopy в yсiх oблaстяx Укpaiни бyли вилaнi

Kниги пaм'ятi xеpтв Гoлoдoмopy' a тaкo)к зведениЙ тoм пo УсPP
(вил-вo iм. oлени Tелiги). У 2007 p. Bидaвничий дiм <Kиeвo.Moги-

ляtIсЬKa aкaдeмiя> пеpевидaB знaчнo poзlllиpeниЙ i дoпoвнeний
збipник .Цoкр*ентiв, Яw|f,| yxe згaдyвaBcЯ _ <Гoлo.ц, 1932_1933 pp.

нa Укpaiнi: oчимa iстopикiв, мoвoto дoкytиентiв>. Упopя.Цникoм Йo-
гo е P. Пиpiг. У 2008 p. цe видaвництBo випyстилo в свiт aнглiйсь-
Kolo lt{oвolo дaЙдкест збipникa.

,\uctсуcii з pociЙcьtсttлоu вче'|uЛa

Cтaв,тlення гpoмадськoстi Й шtади в Poсiiдo пoдiй 1932_1933 pp. _

це oкpeмa вФкJIивa темa в пpoблeмi, щo poзглядa€тЬся. Haвiть яKIцo
Ivrи дoкФкeмo фaктaми, щo noлoд |9з2_|93з pp. в Укpaiнi бр гeнo-

u Maсe Jamеs. How Ukrainс rlrlhs Rrmiпed to Rеmеmbеr // Thе Ukгainian quаterly. \bl' хLlx'
М 2. Summег 1993. _ P l42

! y 2008 p. виддвничий дiм .Кисвo-Moги.ltянська aкадeмiяr видaв чoтиpитoмник сBелttкий
гoлoлвУкpaТнi |9з2-|9з3pокiвr,дoякoгoрifiшoвзвiткoмiсiТCIIIAздoслiлxeнняyкpaiнськo-
гo гoлoлy i свiлнення oчевrrдцiв. Чoтиprгmмник вийшoв y свiт нaклaдoм 50(Ю пpимipникiв нa за-
мoвлен}tя .Деpxавнoгo кoмiтeту те;rебaчення тa pалioмoшtення Укpaiни за пpoгрмoю .Ук.
palнсь1(а книгaD.

Я к oaquanювaлu Гottodoлаop

цидoI\{' нaм.цoведеTЬся нa мixнapoднoмy piвнi зyстpiтися з iнrшим
тpaктyвaнrrям спiльнoгo ми}Iyлoгo.

Дискyсii з poсiйськими Bчeними слiд пpoваJlити мaксим:lльнo
Biдкpитo, пеprкoнyючи B пpaBoтi свoсi пoзицii нe тiльки пpoTlrлеx-
нy стopo}ty, a й влaснy гpoмaJlськiсть. I-[ьoгo пoтpебye сщaсний
стaн oсмислeн ня Гoлoдoмopy гpolvrадя нaми Укpaiни.

Hемaлo нaцIих спiввiтчизникiв ввaхсaloтЬ' щo пpичини гoлoдy
|932_|9з3 pp. неяснi. Iншri лyмaюTЬ, Щo гoлoд спpичинel{ий пoсy-
хoю aбo / i хлiбoзaгoтiвлями. Caмe тaкимlа булlа пpичини гoлoдy
|946-|947 pp., який люди ще пaм'ятaють. Ti, xтo ввiDкa€ Гoлoдo-
мop геtloц}tдoм, здебiльlцoгo нe зaглиблююTЬся B пoлiтикo-пpaвoвy
сщнiсть пoняття <<геtloцид>. Boни пеpекoнaнi, щo викJIикaнa Дiямlа
влaстей мaсoвa зaгибель нaселeння зaBхди € геFloцидoм. ldьoмy сy-
пеpечитЬ кaзaxськa тpaгeдiя. Cилoвi спpoби <(пoсaдити> Кoчo-
викiв-кaзaхiв нa зeмлю з бoкy безгpaмoтних кoмпapтiйниx чинoв-
никiв пpизBели llo гoлoдy, вiднoснi poзмipи яKoгo (стoсoвнo
зaгaльнoi чисeльнoстi етнoсy) пepeвiDкaють yкpaiнський Гoлoдo-
мop. Пpoтe тpaгeлiя кaзaxiв не бyлa нaслiдкoм теpopy гoлoдoм.

Aнaлiзрaти гoлoд |932_|933pp. в Укpaiнi тpебa в кoнтeкстi
пoлiтикo-пp.lBoBoгo змiстy теpмiнy <(г€нoцllдt>. BпpoДoвж пopiвнянo
кopoтKoгo нaсy Cтaлiн Цiлеспpямoваtlo нищив сiльське }Iaсeлeння дBoх
paJинських aпмiнiстpaтивнo-пoлiтичtllD( yгвopень' y яKID( чисельнo пе-
pева:кaли yкpaiнui (УсPP i Kфaнський olФyг Пiвнiчнo-КавкalьКoг1o
кpaю PCФPP). oдpaзy xoчy вiдме>к}вaтися вiд тиx свoж oлнoryмЦЬ, якi
фpмyлloloть мeтy пeнoцI{дy пo-iнIшoмy: Cтaлiн ttищиB yкpaiнuiв! 3ви-
Чaйнo, кiнцевиЙ peзyльтaт бр сaме тaким: Cтшiн гIищt'B yкpaiнuiв.
fuIе ми нiкoгo нe пepeкoнa€мo y спpaведДиBoстi твеpД)кення пpo генo-
ц}rд y тaкolvry спpoщенolvfy, с1пo eмoЦiйнoмy фpмyлювaннi.

Бaгaтo poкiв я спiлкyюсь з невелиKим кoлoм щeниx, якi
лoслiлxyють yкpaiнський Гoлoдo}rop y Poсii й кpaiнax 3aхo.п,y, знaю
iх спoсiб мисленtlя. Toмy лoвoл|'1тЬcЯ пpoдyмaнo Й чiткo фopмyлю-
вaти пoзицiю в питaннi пpo генoЦи.Ц.

Coцiaльнo-екoнoмiчнi пpичини гoлoдy |9з2_|93з pp. менi бyли
зpoзрtiлi й нa пoчaткy 90-х pp. Пoтiм y вiддiлi iстopiТ мixвoeннoгo
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пepioдy Iнститyry iстopii Укpaiни ми зaЙнялися дoслiдxеннями
кoмпapтiйнo-paдя}IсЬкoгo piзнoвилy тoтaлiтapизмy як цiлiснoi
пoлiтикo-екoнoмiчнoТ системи, BKпIoчtlo з нaцioнaльнoю пoлiти-
кoю Kpемля. Тeпep мa€мo apryментaцiю, якa стoсy€ться нaцioнaль-
нoi склaдoвoi в пoлiтицi pa.шянськoi влaди.

Усi нaве.ценi тщ зaрaження нeoбхiднi, щoб нaдaти влaстивy тo-
нaльнiсть BикJIaдy дискyсiй з poсiЙськими BчeниIr{и пpo пpиpoдy
гoлoдy |932_|93з pp. y Paдянськoмy Coюзi.

Пoчaтoк цим дискyсiям пoклaлa BJIaцIтoBaнa в тpaвнi 1993 p.

пoсoльстBoм Укpaiни в Мoсквi iнфopмaшiйнo-aнa.пiтиннa кoнфe-
peнuiя <.Гoлo.цoмop |932_|933 pp.: тpaге.Цiя тa зaстepеження>.
3 oбox стopiн тoлi бyли пpисyгнi вненi, пoлiтики Й xypналiсти. Ми
гoBopили пpo тepop гoлoдoм' зaстoсoвaний Kpeмлем пpoти Ук-
paiни, Boни твеpдиJIи' щo стaлiнськi pепpесii бyли пoзбaвлeнi
нaцioншtьнoгo зaбapвлення. Tiльlоl кoлиtцнiй дисl{деtlт' a в 1993 p. _

гoлoвa кoмiсii з пpaв лIoдиI{и Bеpхoвнoi Paди PФ CepгiЙ Koвaльoв
знaйrшoв y сoбi мyxнiсть скaзaти' зBepтaloчись дo yкpaiнськoТ стo-
poни: <Пpoстите нaс!'>

Пoтiм y мoскoвськiй гaзетi з,яBИЛacЯ стaття lкypналiстa Л. Ka-
пeлюIIIнoгo, нaписaнa пiсля йoгo oзнaЙoмлeння з кtlигoю B. Мaнякa
i Л. Koвалeнкo <33-Й: гoлoд: нapoднa книгa-мeмopiaл>. У книзi
хypнaлiст пoбaчив <имeющиe юpиltичесКylo силy сBI{детeлЬсKиe
пoкaзaния' сBидeтельствa oчeвцдцев гeнoцидau,'.

I кoвaльoвське <Пpoстите нaс!>, i виснoвoк Л. Kaпелюltlнoгo
бyли пiлсиленi вистyпaми нa мixнapoднiй нayкoвiй кoнфepeнuiТ
<<Гoлoдoмop |932_|933 pp. в Укpaiнi: пpичини i нaслЦки>' яlкa
вiлбyлaся в Kиeвi 9_l0 вepесня |993 p. y пpисyгнoстi Пpезидентa
Укpaiни. Якщo Лeoнiд Kpaвvyк зBинyBaтиB y тpaгелii yкpaiнськoгo
нapoдy стaлiнськиЙ ypяД, тo пoeт Iвaн.Цpaч, який вистyпив yслiд зa
ним, пoстaвив пpoблемy в iнury плoщиtly. <Haстaв чaс дo кiнця
yсвiлoмити paз i нaзaвlЦи' - скaзaв вiн, _ щo це бyв липre oдин з
нaйближчих .цo нaс' УЦiлiлиx i нинi сylцих yкpaiнцiв, етaп плa-
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нoмipнoгo викopенеttня yкpaiнськoi нaЦii, непpийняття iснyвaння
якoi глибиннo зaKпa.цeнe y нaщa.цкiв пiвнiчних IIлемен' яким нaцI
нapoд дaв свoю вipy, кyльтypУ, Цивiлiзaцiю i нaвiть ilиeння>26.

Poсiйськi фaхЬui з пpoблeми кoлективiзaцii Й гoлo.цy l. 3eленiн,
М. IвницькиЙ, B. KotцpaIIIин i €. oскoлкoв y кoлeктивнoмy листi
дo pедaкцii oднoгo з iстopиvних lкypнaлliв Poсiйськoi aкaлeмii нayк
Bислoвllли тpиBory в зB'язкy з тиМ' щo бiльrпiстЬ }^{aсIlиKiв кoнфe-
pенuiТ нaпoляг.Цa нa <нeкoей исKпючитeльнoсти Укpaиньl, oсoбoм
xapaктepe и сoдep)Gн|/|И эт|4x сoбьIтий в peспyбликe в oтличиe oт
дpyгих peспyблик и pегиol{oB стpaны>. Boни ствеp.ЦlкyBaли' щo гo-
лoД в Укpaiнi не вiдpiзнявся вiд гoлoдy в iнrших pегioнax, a пpoтисr-
лянсьKa пoлiтикa стa,пiнськoгo кepiвниuтвa нr м.rлa яскpaBo виpa-
жeнoi нaцioнaлlьнoi спpямoвaнoстi2'.

oбгpyнтoвyюЧи свolo пoзицiю, Кoлrги poбили нaгoлoс (з пoси-
лaнням i нa змiст мoеi дoпoвiдi нa uiЙ кoнфеpенuii) нa сoцiшIь-
нo-екoнoмiчних aспектilх гoлoду |9з2_|93з pp. БeзyмoB}Io' щo екo-
нoмiчнa пoлiтикa Kpeмля нe poзpiзнялa кopдoнiв нaцioнaльних
pеспyблiк, У Цьoмy вiднoцreннi iiня apгриeнтaцiя бyлa безлoгaннoю.
oднaк зaпеpечrння yкpaiнськoi специфiки гoлoДy пЦBoдилo
poсiйських кoлег' бa;<шtи вoI{и тoгo vи нi, дo твеpДкeння пpo
вiлсщнiсть y Kpeмля нaцioнальнoi пoлiтики' в тoмy числi iT pепpe-
сивнoi cк.пaдoвoi. Te сaме тBepдxе}Iня: <.стaлiнськi xepтви lte мaють
нaцioнa,тIьнoстi!> _ дoBелoся менi пovщи B)ке вiд iнIцoi 3a сK,Iaдoм
poсiйськoi лeлeгaцii нa мixнapoлнoмy симпoзiyrиi в Topoнтo нa теMy
<Haселeння CPCP 20_30-х pp. y свiтлi нoBих дoКyмeнтaльних
свiдчeнь> (лютиЙ 1995 p.). Тa iстopiя сPсP мa€ l{rмaлo пpиклaдiв
peпpесiЙ зa нaцioншIЬнoю oзнaКoю. Чи вapтo ii пepeлi.ryвaти?

B oстaннi poки Iнститщ iстopii Укpaiни н:UIaгoдиB спiвpoбiт-
ництBo з IнститщoIи зaгaлЬнoi iстopii PAH, a чеpeз ньoгo _ з

ъ ,Qpаl Iван. Пpавo вистaвrrпr paхy}roк // Гoлoloмop
нacriдки. Mixнаpолнa наyкoвa кoнфрнuiя. tfuiв, 9-l0
1995. _ с. 12.

l'oтeчeствсннaя истopия. - |994. _ J$ 6. _ с. 256.

))

1932-1933pp. в Укpaiнi: пpинини i
веpесня 1993 p. Мaтеpiaли. _ К.,

1'Изrecтня (Moсква)' 1993' 3 июля'
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фaхiвuями iнurиx yстaнoв PФ в paмкaх Укpaiнськo-poсiйськoi
кoмiсii iстopикiв (спiвгoлoви _ aкaд. HAH Укpaiни BалepiЙ Cмoлiй
i aкaд. PAH oлeксaндp Чyбap'ян). 9 бepeзня 2004 p. в Мoсквi вiдбy-
лoся зaсiдaння кoмiсii зa yчaстю бaгaтьox вiдoмиx poсiйських

фaхiвuiв з aгpapнoi iстopii. oбгoвopюBaЛacя Книгa <.Гoлoд

|932_|93з poкiв в УкpaТнi: пpичини тa нaслiдки)>' Bидaнa в 2003
poui Iнститщoм iстopii Укpaiни дo 70-i piнниui Гoлoлoмopy. 30 aв-
тopiв ствopили тoп,t Beликoгo фopмary _ 888 стopiнoк, 11люс зoIlIит
iлюстpaтивнoгo мaтepiaлy в 48 стopiнoк.

Kiлькa пpимipникiв цiеi Kниги бyли пepeпpaвлeнi в Мoсквy зa-

дoBгo дo зaсiдaння кoмiсii. Тa вoнa не пepеКoнa.гIa poсiйськиx iстo-
pикiв. Heзaбapoм пiсля цiеi зyстpiнi B..Цaнилoв i I. Зeлeнiн BикJIa-
ли сBoю тoЧКy зopy нa пpoблeмy в стaтгi, oпyблiкoвaнiй в xypнaлi
<.oтeчeственнaя истoptця,> (2004, Ns 5). Cyгь iхньoi пoзицiТ вiдбитa в
сaмiй нaзвi стaттi: <opгaнизoвaнньlй гoлoд. K 70-летию oбшeкpe-
стьянскoй тpaгeдии>.

oстaннiм чaсoм дo нayкoBoгo oбiry BBeденo нoвi apхiвнi дoкy-
мeнти з aгpapнoi iстopii pa.ц'я}Iськoгo пеpioлy. Haсaмпepед цe pезyлЬ-

тaт пoдBиxницькoi пpaui Biкгopa Пeщoвинa.Ц.aнилoвa. Taке пoпoв-
нeння д)(epелЬнo\ 6aзи iстoтнo змiцнюс пoзицii yкpaiнськoi

стopot{и в ii нaмaгaнняx пеpекoнaти свiт y тoмy' шIo Гoлo.цoмop бyв
геlloцидoм.

Пiлсyмoвyючи peзyльтaти нarцoi зyстpiнi 29 6epeзня 2004 p. пiл
vaс oбгoвopення стaттi, B..I|'aнилoв i I. 3еленiн зpoбили тaкий вис-
HoBoк: <.Если y'( хapaктepизoBaтЬ гoлo.цoмop |9з2_|933 гг. кaк 

''цe-
ленaпpaBленньlй генoцид yкpaинскoгo кpестьянствa.., нa чем I{aс-
Ta|4BaлуI некoтopЬIe истopики Укpaиньl, тo нa.цo имrть B Bидy' чтo
этo бьIл ге}Ioц}1ll в paвнoЙ Меpe и poссийскoгo кpeстЬянствa))28. 3 тa-
ким пi.цсyмKoBим виснoвкoм yкpaiнськa стopoнa мoже пoгoдуlT|lcЯ.
Aджe ми нe стBepд)Кyeмo' щo стaлiнськими )кеpтBaМибули BикJIюч-
нo yкpaiнui. Cкaxy нaвiть бiльшe. Cпeuифiкa <(сoцiaлiстичнoгo
бyлiвниuтвa,> й xapaKтep пoлiтиvнoгo yстpoю бyли Taкими' щo

1'oгечeственнaя истopия. _ 2004. _ Iф 5. _ с. l09
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нaйбiльцroю мipoю (y вiдсoткax дo чисeЛьнoстi) пoстpaxдirли без-
пoсepeлнi викoнaвцi стa.пiнських злoчинiв _ vекiсти, нa дpyгoмy
мiсцi B|4яB|4Л|4cЯ члени .Цepxaвнoi пapтii, oсoбливo _ кoм-
пapтiйнo.paдянсЬкa нoмel{кJlaтyp\ Дaлi_ гpoмaдяни нaцioнaль-
них peспyблiк i, нapеulтi _ poсiяни.

Чим пoяснити стpимaнiсть poсiйсЬких гIениx y питaннi пpo гe-
нoцид? Tим, мабщь, щo мiл<нapoднe спiвтoвapиствo всr aктивнirшe
викopистoBy€ B пoBсяKIle}Iнoмy xитгi <.Кoнвенцiю пpo пoпepе-
дxення злoчинy гelroццдy i пoкapaння 3a ньoгo)> вiд 9 гpyдня l948 p.
3oкpeмa, в мixнapo.Цнoмy фopyмi <.3aпoбiгaнHя генoцидy: зaгpoзи
тa вiдпoвiдальнiсть,>, який вiлбyвся в Cтoкгoльмi в сiчнi 2004 p.,
бpaли yчaстЬ кеpiвники бaгaтьox деp)i€B. ЮIючoвими 6ули тaкi пи-
TaнHя: пoлiтиннi, i .ц,еoлoгiчнi,  eкoнoмiчнi тa сoцiaльнi кopенi
нaси"льстBa, пoB'язaнoгo з генoцидoм; мехaнiзми пoпepeдження тa
pеaryвaння нa мi.х<нapoдtloмy piвнi нa зaгpoзy гel{oцидy; викopис-
тaння диплolvlaтичниx' гyмaнiтapних' еKoнoмiчних тa силoBих
мехaнiзмiв зaпoбiгaння генoцидy.

B yкpaiнськoмy сyспiльствi тiльки мapгiнaльнi пoлiтики пpaBo-
гo спpямyвaння нaпoлягaютЬ нa вИпoвiдальнoстi су^laснoi Poсii зa
yкpaiнський Гoлoдoмop i вимaгaютЬ мop.rльнoi aбo нaвiть мa-
тepiaльнoi Кoмпенсaцii. Пpoтe oфiuiйне Bизнaння Poсii пpaвoнaс-
тyпницею Paдянськoгo Coюзy нe мoже oбтяxyвaти ii вiдпoвiдаль.
нiстю зa злoчини бiльtl.toвицькиx, бiлoгвap.Цiйських чи бy.ц,ь-яких
iнrпих pexимiв, якi кoнтpoлюBztли в минyлo}vty poсiЙськy тepи-
тopiro. Haвiть спpoби кepiвникiв Kpемля <(пpив'я3aтисяD дo дeяких
aтpибщiв Кoлиlllt{Ьoгo Coюзy (свiлvенням цЬoгo €' нaпpиKпaД, М€-
лoлiя .[еpжaвнoгo гiмнy PФ) нe дaloтЬ пiдстaв дJIя висyBaння пpe-
тeнзiй. 3pеrптolo, нoстaльгiя зa paдя}IсьKиМ ми}IyлиIv{ oднaKoвo
влaстивa пeBниМ кoлaм yкpaiнськoгo i poсiйськoгo сyспiлЬствa' гo-
лoвним чиHoIr.{' стapцIoмy пoкoлiнню.

У Poсii цiлкoм вiльнo видaються дoкyмrнт€rльнi збipники,
B яKих вiдбитi Дepxaвнi зJloЧиtlи сталiнськoi дoби. Bлaснe, пoбyдy-
Baти Кoнцeпuiю yкpaiнсЬKoгo Гoлoлoмopy як гrнoцИДУ B|4яBWIocЯ
Mo)кJIиBиI\{ тiльки нa oснoвi oпpилюднениx y Moсквi .Цoкyмeнтiв.
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Paзoм 3 тим Haмaгaн}Iя yсПaдкyBaти здoбyгки paдянсЬKoi епoxи
(нaсaмпеpeд пеpril{ory в flpyгiЙ свiтoвiй вiЙнi) з}vtyшIy€ poсiЙських
чинoвникiв, нaскiльки це мoх<.llиBo B yмoвax вiлсщнoстi.циктaтypи'
зaтiнити стaлiнськi UIoчини. Haйбiльцloю мipoю це стoсy€тЬся 3лo-
чинy генoц!I.дy' хoч Koнвeнцiя вiл 9 гpyлня 1948 p. не oбтяxyе
вiдпoвiдшlьнiстю пpaвoнaстyпникiв зJIoчинних pexимiв.

Зви.raйнo, якщo Poсiя бaxae yспaдКyвaти злoбщки pa.Цянськoi
епoxи' Boнa пoBиннa yспaдкyвaтн Й нeгaтиB' тoбтo BиIvloBити oте
KoBaльoBське <Пpoстите нaс!>. oднaк Milлo )(тo хoче бeз кpaЙньoi
неoбxiднoстi yспaлкoвyBaти мopirльнy вiдпoвiдa'пьнiсть зa зJIoчини
пoпepе.Цнiх pеxимiв.

oсь нoмy Poсiя е pirшyrим пpoтивникolrr Bизнa}Iня yкpaiнськoгo
Гoлoдoмopy гeнoцидoм. У сеpпнi 2003 p. в iнтepв'ю yкpaiнськiй pe-

дaкцii Бi-Бi-сi пoсoл PФ в Укpaiнi Biктop ЧеpнoмиpДiн зaявив:
<Гoлoдoмop зaтopкнyв yсIo paДIнськy деpжaBy. Бyлo нe менше тpa-
гeдiЙ тa бoлю нa Kyбaнi, УpшIi тa нa Пoвoлxi i в Kaзaхстaнi. Hе бy-
лo тaKих вl{,лyчeнЬ лиlIIе нa Чyкoтцi тa в пiвнiчних paЙoнaх, бo тaм
нe бyлo шo кoнфiскyвaти>. oфiuiйнi пpeлстaBниKи Poсii в ooH зpo-
бlцлуl вce мo)кJIиве' шoб y Cпiльнiй зaявi 36 дrp)@B y зв'язкy з 70-ю
piнниuеlo yкpaiнськoгo Гoлo.ц.oмopy не вияBиЛoся визнaчeння цiеi
тpaгелii як гeнoциJly.

Пiд чaс зaтBep,luN(ення пopяJlКy деннoгo Генеpальнoi Aсaмблei
ooH в 2008 p. пpедстaBники PФ зaпpoпoнyBaпи вiдклaсти нa piк
внeсе}Iе Укpaiнolo питaння пpo Гoлoлoмop, Щoб викopистaти цей
Чac IIJ|я yзгoJDкeння пiдxoдiв дo tlьoгo в oбox кpaiнaх. Haм зaли-
цIa€ться пepeкoнaти poсiян в тoМy, шo yкpaТнський гoлoд бyB
нaслiдкoм нe тiльки pепpeсивrrиx шiбoзaгoтiвeль, a Й лoбpе op-
гaнiзoвaнoi кoнфiскauii всiх пpoдoвoлЬчих зaпaсiв y сeлян. .[oкaзo-
вa бaзa iснyе, i якlцo гoлoс yкpaiнських нayкoвЦiв пiдсилиться гoлo-
сaми iстopикiв 3aхo.Цy, це зaBдaння виявиться здiйсненним.

Я к or,лцuctt ю в ulu Гott o0 oлto p

Iloзuцiл docлidttuкiв 1aхoОу

У чaси <xoлoднoi вiЙни> нa 3aхoдi сфopмршIaся Щiльнa мepexa
нayкoвo-дoслiдних yстaнoB' якi зaЙмал|,l,cя TaK зBaнoю paд,Iнo-
лoгiею. oднaк нiхтo з paдянoлoгiв не цiкaвився тим' шo вiлбрaлo-
ся в Укpaiнiу |932_1933 pp.

AнглiйськиЙ лiтеpaтypoзнaвець' poвeсник Poсiйськoi pевoл юuii
Poбеpт Koнквeст пiсля пepеiздy в CIIIA пoчaB пpaцIoBaти в Iнститщi
BиBчeння сPсP пpи Korrрибiйськoмy yнiвepситeтi. Caме йoмy ншe-
)iштЬ пepшa в неyкpaiнськiЙ iстopioгpафii книгa пpo BeликиЙ гoлoд
в CPCP, oпyблiкoвaнa в 1986 p. Aвтop слaвнoзвiснoгo <Beликoгo тe-
popy> не пoмиJIиBся' визнaчaючи стaлiнсьКy пoлiтикy в Укpaiнi як
oсoбливий piзнoвил тepopy_ тepop гoлoдoм. Kнигa P. Koнквeста
<.Хнивa скopбoти> фyнтyв:шaся нa лiтepaтypниx Д|(rpелiж (пiдiбpa-
ниx B oсtloBнoмy .Цx. Мейсoм) i бyлa oцiненa цIиpoкoЮ гpo-
мaдськiстю як сeнсaцiЙнa. Haвпaки' в Koлzlх paдянoлoгiв iТ пpийня-
ли нeсхв:UlЬнo: aBтopa звиtlyвaтили в пoлiтичнiй зaангaxoвaнoстi,
oскiльки вiн пpиЙняB зaмoвJIенtIя нa книry вiд yкpaiнськoiлiaспopи.

У кiнцi 80-х poкiв y сеpедoBищi paдянoлoгiв виниклa тeчiя
<pевiзioнiстiвo. Ii пprдстaвники в&DкaJIи, Щo iстopioгpaфiю нaсiв
<(хoлoднoi вiйни> тpебa пepеглянyти, oскiльки вoнa iдеoлoгiчнo
пpoтистoяJla кoмyнiзмy, тoбтo BиxoдиJIa зa меxi нayKoBoгo знaнHя.
Пpaui кoмiсii Koнгpесy сшA з yкpaiнськoгo гoлo.цy <<peвiзioнiсти>
лpl,lЙняли в бaгнети. Caмoгo.Цx. Mейсa, як вiн писaв' звинyBaтили
y фaльсифiкauii iстopii?9. Hе мaючи пepспектиB нa пoстiйнy пpaцю
в CШA, Мейс пpиixaв y Kиiв i влaшryвaвся нa poбory в iнститщi,
opгaнiзoвaнo}vry нa бaзi кoлиIдньoгo Iнститyry iстopii пapтii пpи I{K
Koмпapтii Укpaiни.

У paлянськi vaси, як i в пeprui пoстpaдянськi poки, yкpaiнськa
iстopиннa нayKa }Ie мaJla сaмoстiЙнoгo мЬ<нapo.Цнoгo стaтyсy. Haв-
пaKи' poсiЙським iстopикaм дoBoдилoся тiльки змiцнювaти дaвнo
iснyloui 3в'язки. Мixнapoдний пpeстиx poсiЙськoТ iстopи.tнoi нay-

D ,[ень, 2(Ю3, l8 листoпaдa.
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ки piзкo зpiс пiсЛя вiдкpиття apхiвiв ст€lлil{сЬKoi дoби дJIя зa-
pyбiжних дoслiдtlиKiв.

У |992 p. poзпoчaв свoю poбory opгaнiзoвaний B..['aнилoвим
теopeтичний семiнap <Cщaснi кoнцепцii aгpapнoгo poзBитKy> пpи
Miждисциплiнapнoмy aкa.u,eмivнoмy uентpi сoцiaльних нayК
(Iнтеpшентpi). Ha зaсiдaннi 24 uepвня |997 p' бyлa пoстaвлe}Ia дo-
пoвiдь C. Biткpoфтa (Aвстpa'тliя) i P..Цевiсa (Bеликa Бpитaнiя)
<Kpизa B paдя}Iськoмy сiльськoмy гoспoдapствi (l93l_l933 pp.)o,o.
C. Biткpoфт зaсy.циB тeзy пpo те' lцo це бyB <(opгaнiзoBaниЙ гoлoд>, i
Cтa.гIiн нaBмиснo Bl{.л}ryaв хлiб, щoб селяни гинyли. У дoпoвiдi ве-
ликa yвaгa пpиДiлялacя Укpaiнi. Cтвеpлlкyвiuloся' Щo Kpемль нiнo-
гo нe знaв' a кoли iнфopмaцiя пpo гoлoд стaлa нaдхo]Iити, <пepед
пoлитбюpo ЦK BKП(б) все oстpее BстaBaлa пpoблемa oтпyскa
(кpeстьянaм _ C. r(.) дoпoлнитeлЬHoгo хлебa,>. Biд лютoгo дo лиПня
l933 p. бyлo пpийнятo 35 пoстaнoB пoлiтбюpo цK BКп(б) iдекpeтiв
Paднapкoмy CPCP пpo Bидaчy пpoдoвoльчoгo зepнa.

Тaкoю бyлa лoпoвiдь... I Щo цiкaвo: нaведенi фaкти вiдпoвiдали
iстинi! Heвiдoмo тiЛьки, .roмy вiл гoлoдy гинyЛи мiльйoни лlo.цей.
Cвoiм цинiзмoм дoслiдникiв BpaзиB тiльки oдин дoКyмeнт _ pезo-
люцiя цК Кп(б)У пpo пoлiл селяtI' якi пoтpaпили лo лiкapнi з дiaг-
нoзolt' <<ДистPoфiя)>' нa хвopих i вилyxyючих. Bимaгaлoся пoлiпrци-
ти xapчyвaнI{я oстaннiх y меxaх нaяBниx pесypсiв, Щoб якoмoгa
IIIBидIIIе вiлпpaвити iх нa пoсiвнy.

3вичaЙнo x, Cталiн нe зaстoсoByвaB теpop гoлoдolt{' щoб знищи-
ти всiх сeлян пiдpяд невiдoмo дlIя чoгo. Koмy шaсти.лo Bи)кити' тoгo
вiлпpaвляли нa кoлпoспнi poбoти i гoлрaли в пoлi пiд чaс poбoти.
ГoлршIи тим пpoдoвoльствoм' яке вi.Цпyскilлoся зa спецiшlьними
пoстa}Ioвaми вищих opгaнiв вJIaДи. Taк демoнстpyвaлaся тypбoтa
деpxaви пpo збepeх<eння житгя свotх гpoмaдян. Taк ceЛян|1пpивчa-
лися пpaцювaти в гpoмaдськoмy гoспoдapствi кoлгoспiв. A мeтa
кoнфiскauii пpo.Цoвoльствa з нaстyпним xapчyBaнням пoгpaбoвaних

, Coврменныe кoнцепции aгpapнoгo pазвития. Tеopети.rескиЙ сeминap. o6зop пoДготoв-
лен B. B. Бaбашкиным // oтeчеcIкн|lая истopия. _ t998. - N9 6. _ с.94-|з2.

Я к oaлuanювottu ГoлoОoмop

селян <(з pyкD, тoбтo пiд чaс пoльoвиx poбiт в кoлгoспiD( i pa.Цгoспaх,
aбсoлютнo oчrви'llнa. Люди, якi пoтpaпили y Цiлкoвитy пpoдoвoлЬчy
зaлеxнiсть вiл леpxaви' нe мoгли вистyпити пpoти нei. У |92| p. pa-
дянськa вJIaдa з oсoбливoю eнepгieю стяryвaJIa пpoдпoдaтoк в oхoп.
лeних стpaхiтливoю пoсyxoю пiвденних ryбepнiяx Укpaiни, Щoб
зBeсти дo }lyля бyнтiвний пoтенцiал пoлoдyЮчих селян. У l933 p.cу|-
тyaцiя сyцiльнoгo гoлoдy бyлa ствopeнa BлaJIoю цггyчtlo.

P. Maннiнг (ГapвapлськиЙ yнiвеpситет), спиpaючисЬ нa poзpa-
xyнки aвтopiв, зaзнaчилa: нaпеpедoднi вpoжaю l933 p..Цepxaвний
пpoдoвoльниЙ pезepв .Цopiвнювaв вiд l,4 дo 2,0 мл}I тoнн зеpнa.
Цьoгo BистaчiUIo' Щoб пoпеpeДнтуI' мaсoвий гoлoд. <.Чтo зaстaвля-
лo сoветскoе пpaвительствo' _ питaлa вoнa пiсля цьoгo' _ изьI-
МaTЬ v| экспopтиpoвaть стoль знaчительнyю чaсть кpaйне tlизкoгo
ypoжaя и yдepживaть бoльtций пpoдoBoлЬственный зaпaс' чeм вo
Bpeменa пpexHиx х;tебных кpизисoв? Эти вoпpoсьl тpeбyют oтBe-
тoв!> I{е _ ввiчливe зaпepече}tня oснoBнoгo змiстy дoпoвiдi. Haв-
пaKи' Л. Bioлa (Тopoнтський yнiвеpситет) сxвaлилa зaпpoпoнoBа-
ний дoпoвiдaчaми пoгля;l нa тpaгeлiю |932_|9зз pp. сaмe чepeз те'
щo вiн бyв <peвiзioнiстським>, тoбтo вiлpiзнявся вiд пoпеpeднix
пoглядiв пpo гoлoд' opгaнiзoвaниЙ влaдoю aбo нaвiть пpo гeнoцид
з бoкy стa.пiнськoгo кеpiвниЦтвa. Ю. Motцкoв Bизнaв' щo сeлянaм
нaдaBaли пpoдoвoльчy дoпoмory в пepIлiй пoлoвинi l933 p., irле дo
цЬoгo oчевиднoгo фaкгy дo.цaB: <oтpицaтЬ яpoстнoе стpeмлeние
именlto Cталинa oсе}Iьlo |932 t, нaкaзaть ltепoкopнЬtх кpeстЬян'
не хeлaющиx oтдaвaть всё дo зepнa' пo-мoе}ty' нeвoзIиoxнoD.
М. Bилцaн скopистaвся пoлoxeннями дoпoвiдi, щoб aтaкyвaти
aвтopiв <кoнцeпцii pyкoтвop}roгo гoлoдy) M. IвниЦькoгo,
B. Koндpaшинa i €. oскoлкoвa. oстaннi з фaктaми в pyкax вiдби.
ли aтaкy.

oсь тaким вийIдoв цeй теopетичниЙ семiнap в IнтеpЦeнтpi _ з
кoмплiментaми нa aдpeсy <pевiзioнiстiв> i з нaпaдкaми нa тих
poсiйських }дIених' якi пiд тискoм неспpoстoвних фaкгiв нaзвaли
гoлoд |932-|933 pp. pyкoтвopн}rм. He.Цивнo, lцo oстaннi не нaвa-
)кyBaлися зpoбити щe oдин кpoк i нlввaти тaкиЙ гoлoд генoцидoм.
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Cиryauiя з oсмислeнням гoлoдoмopy нa 3aхo.цi нaпpикiнui
90-x poкiв бyлa тaкoю' як пoкaзaB цей семiнap. Teпep стaнoвище
iстoтнo змiнилoся. ПepeлoмниIr{ пyнктoм' здaeться' стшta мixнa-
poднa кoнфepeнuiя, влatштoвaнa lнститyгoМ дoслiдxень iстopii i
peлiгii y мiстi Biчeнцa (Iталiя) в xoвтнi 2003 p. У пpийнятiй pезo-
люцii вченi з lтaлiТ, Hiмеччини, Пoльщi, Укpaiни, сшA i Kaнaди
(M. Iвницький i B. Koндpaши}I _ yтpимaлися) зaкJlикtlли
пpем'еp-мiнiстpa lтaпii i пpезIlдентa €вpoсoюзy Cильвio Беpлyс-
кoнi тa гoлoвy €вpoкoмiсii Poмaнo Пpoлi дoкJIaсти зуcvl.ЛЬ ДJ|я
мixнapoлнoгo Bизнaння yкpaiнськoгo гoлoдy |9з2_|93з pp. aКToм
генoццlly.

Кoнфepeнuiя y Biнeнui мaлa пpoдoвже}Iня. 5 вepeсня 2005 p. в
Kиeвo-Moгилянськiй aкaдемii y пpисyгнoстi пoслa lталii Фaбio
Фaббpi i диpeктopa lтaлiйськoгo iнститyry в Укpaiнi Hiкoлa Баллoнi
вцбyлaся пpезeнтaцiя Ktlиги <.Cмеpть землi. Гoлoлoмop в Укpaiнi
|932_1933 pp.>, пiдгoтoвленoi зa мaтepiaлaми кoнфеpенцii y
Biчeнцi.

Учaсник uiеi кoнфеpенцii' пpoфесop Kьoльнськoгo yнiвepситe-

ry Геpхapд 3iмoн opгaнiзyвaв y Бepлiнi в липнi 2005 p. пaнель пiд
нaзвoю <.Чи бyв гoлoд |932_|933 pp. в Укpaiнi гeнoцидoм?> oбгo-
вopeння цьoгo питaння вiлбyлoся в фopмi гoстpoi дискyсii. Bдяч-
ний Г. 3iмoнy зa те' tцo вiн вiдмoвиBся зaчитaти влaснy дoпoвiдь,
rцoб дaти менi дoдaткoвий Чac Nя oбгpyнryвaння свoеi пoзицii.
Bдячний йoмy тaкoж зa спpияння y пеpекJlaдi мoеi стaттi нa нiмець-
кy МoBy i oпyблiкyвaння ij B aBтopитетнo}v{y )кypнaлi <oст-€Bpoпa)>.
Bесь кoлектив lнститщy iстopii Укpaiни HAH Укpaiни вдячний
цьoмy aBтopиТетнoмy фaхiвuю з iстopiТ I{ентpальнo-CхiднoТ €вpo-
пи зa Йoгo iнтepeс дo Гoлoдoмopy i oпyблiкoвaнy в <.УкpaТнськoмy
iстopиvнoмy жypнa.гIi> (2005' Ne 2) стaттю' якa € нoBим слoвoм B
нiмeцькiй iстopioгpaфii пpoблeми.

Ми бaчимo, щo пpoблeмa oсмислення ГoлoдoМopy вiтчизняни-
ми i зapyбiжниIvlи Bчeними' yкpaiнським сyспiльствoм i мiхнapoд-
ним спiвтoвapистBoм BуIяBуIЛacя нeпpoстoю. Чи знaемo Ми Bсe' Щo

l d еoлo ziч н u it в t.tлti p еe нoцuО у

вiдбyвaлoся в нarцiй Укpaiнi сiм-вiсiм дeсятилiть тoмy? Чи звiльни-
ЛYIcЯ N||4 вiд стepеoтипiв, зaкпaдених y свiдoмiсть кiлькoх пoкoлiнь?

Iнкoли дoвoдиться пiд вaгoю нoвих aбo пеpеoсl{ислeниx фaIсгiв
вiдмoвлятися вiд yст.UIeних yяBJIeнЬ пpo тi aбo iншi aспeкти ми}Iy-
лoгo. Це _ нopмaJlЬнo дJIя пpoфeсiЙнoгo iстopикa, y цьoмy _ сеtIс
нayкoвoгo пolДyкy. Koли пoчaлaся гopбaнoвсьKa дестaлiнiзaЦiя, o.Ц-
нa iмпyльсивнa жiнкa нe витpимzlлa i нa вeсь PaдянськиЙ Coюз зa-
Boлil"JIa: <.He мory пoстyпиться пpинципaми!>. Boнa не знaйцrлa в
сoбi мyxнoстi зaзиpнщи y бeзoлню i пoбaчити, нaскiльки ленiнсь-
кa iдеoлoгiя вiдpiзнялaся вiд ле нiнськo-стa.гIiнськoi пpaктики.

Фaльш pадянськoi лoби тpебa BитисКyвaти з себe пo кpaплинi.
Чим скopitue нaшe сyспiльствo звiльниться вiд стеpеoтипiв минyлoi
епoxи' тиМ лeгЦIе бyДe xити. Мoгщнiм Ba:кeлем y цЬoмy lt{oxe стa-
ти пpaBдa пpo Гoлoлoмop.

Цеoлor|чний вимlp ]Gнoц]rД/

IIpo npupoОу pailянcькoi влada

У 200з p. я пiдгoтyвaв книxКy <PoсiЙськa pевoлюЦiя l9l7 poкy:
нoвий пoгляд)>. Boнa бyлa нaдpyкoвaнa в Iнститщi iстopii Укpaiни i
мaлa пiд oднiею oбклaдинкoю дBa iдeнтичнi тeKсти yкpaiнськoю Й
poсiйськoю МoвaIии. Heвеликий тиpil( poзiйtшoвся сеpeд фaxiвцiв,
y тoМy vислi сepе.Ц члeнiв нayкoвoi paДи з iстopii peвoлюuiЙ пpи
Poсiйськiй aкaлeмii нayк.

Я 6aчив лиtllе oднy peвoлюЦiю в |9|7 p. _ не Лютнeвy Й нe
Хoвтневy, a PoсiЙськy, зi спеuифiчними вiдгaлyжeннями oстaн-
ньoi в нaцioнaльних oкpaiнax iмпepii _ УкpaiнсЬKoю тa iнIцими.
Алe нe y цьoмy пoлягaв нoвий пoгляд нa пoдii. HaЙбiльIц aвтopитет.
ний нa 3aхoдi фaxiвeuь з iстopii Poсii Pичapд ПaЙпс щe в l990 p. вI{.
лaв y Hью-Йopкy двoтoмtlик <The Russian геvolution>' в якoмy prBo-
люцiйниЙ пpoцес цiлкoм зaкoнoмipнo poзглядaBся як цiлiсниЙ.
Aсoцiaцiя <. Poсси йскaя пoлитичeсKilя энцикJIoпедия)> ( Poсс пэн )
в |994 p. пеpeкJlaлaЙвиДaлa цей двoтoмниK y Мoсквi пiд aвтeнтич-
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Hoю }IaзBoю (<Pyсскaя pеBoлюцияo). fuIe i пiсля пyблiкauii цiеi кни-
ги вiд дyмки пpo лвi peвoлюuii у |9|,I p. мirлo хтo вiдмoвився.
Змiнилaся лишe тepмiнoлoгiя: Bеликy Хoвтневy сoцiалiстичнy pe-
вoл юцi ю те пеp нa3и вaютЬ жoвтнeвиI\,t пеpевopoтoм.

3мiст мoгo пiдхoдy (тaкox нiким }Iе Bизнaнoгo) пoлягaс B нoBo-
мy пoглядi нa пpиpoдy iстopи.rнoгo фенoмeнy, всiм вИoмoгo яK pa-

дяHсЬKa Bлaдa. Я.цyмaю, щo сaме пoлiтичниЙ pеxим з цiею нeтoч-
Hoю нaзBoю зaбeзпечив poсiЙськoмy кoмyнiзмy зaпaс мiцнoстi нa
тpи пoкoлiння. Cщь лeнiнськoгo Bинaхoдy пoлягaлa в пoдiлi злoбy-
тoТ влaди _ цiлiснoi Й uентpaлiзoвaнoi, нaдвi стpyктypнi чaстини' з
яких тiльки oднa бyлa пoвеpнyгa oбличчям дo нapoдy' ствopюIoчи
видимiсть нapoдoBJlaд.ця. Paди з iх викoнaвчими кoмiтетaми фop-
муB:rлися нaселенням згцнo з нopмaми дeмoкpaтичних кoнсти-
тyuiй, алe пiд сyвopим Koнтpoлeм пapткoмiв, якi peкoме}Iдyвzrли
свoiх кaндилaтiв y депyгaти вiд <блoкy кoмyнiстiв i бeзпapтiйниx>.
ПapтiЙнi кoмiтeти, якi бyли дpyгим oбличчям BJIaди' oбиpalшcя
тiльки члеHaми леpжaвнoТ паpтii. 3aвдяки пpинципy <(дeмoKpaтич-
нoгo центpaлiзмy,>, нa якoмy бyдyвa'пися всi сyспiльнo-пoлiтичнi
стpyкTypи кpaiни' кеpiвнi opгaни мot{oпoлЬнo iснytoнoi паpтii спo-
чaтКy Bизнaчaлися BиЩoю зa iеpapxiею лaнкoю' a пoтiм фopмальнo
зaтBеpДКyвaIIvlcЯ нa <.вибopaхl>. BиKoнкoми paд мшIи цiлкoм pеaJIь-
нy yпpaвлiнсьKy Bладy. Пapткoми не BтpгI:UIися B yпpaвлiння, як-
lцo BB:DкIЦи цe непoтpiбним, ilле мilли мoнoпoлiю нa пoлiтичнi й
кaлpoвi piшeння.

oтжr, paJUIнсЬКa Bлaдa бyлa .Цвoе.ЦиHoю' тoбтo кoHстpyюBaJlacЯ
як симбioз oкpeмo iснylovих влaдних систем - пapткoмiв, ax ,Цo
[eнтpaльнoгo кoмiтетy ленiнськoi пapтii, Й викoнaвчих кoмiтeтiв

PflД, ax дo Pa.цнapкoмy CPCP. Koмyнiстиvнa диктaтypa6улa KoлеК-
тиBнoю зa oзнaчeнням' тoмy lцo <(демoKpaтичний шeнтpaлiзм> мiг iJ

фoкyсyвaти тiльки лo piвня пoлiтбюpo ЦK BKп(б).
Biднoсини мix членaми пoлiтбюpo цK, тoбтo пapтiЙними вox-

ДЯlr||4, не мoгли Bи3нaчaтися кoнститyЦiею, тoмy шo пapтiя стoяЛa
нaд pa,цaми й сyспiльствoм. Hе Bизнaчaлися Boни й пapтiйним стa-
тyгoм з йoгo oблy.Цним демoкpaтиз}toм - пpинципoм <(демoКpa-

Ф
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тичнoгo uентpшliзмyo. Цi вoхдi, oднaK' нe мaли BJIaди' oсвяченoi
пoхoд)кeнням i peлiгiею' як У тPaДицiйних мoнapхiчних сyспiльст-
вaх. B peзyльтaтi вiднoсини мi;< ними Bизнaчaлися ЯК у лев'яЧoмy
пpaйдi, бopoтьбoю дo визнaченHя пеpeмoxця. B pyкaх y пеpеIt{oxlul
KoнцeнтpyвuLacЯ вся Bлaдa нaд пapтiеlo й сyспiльствoм. Hiхтo не
мiг пepeшкoдити Йoтvry в pea,пiзaцii pirueнь, спpямoвaних нa Bи}Iи-
lIIеtl}Iя мiльЙoнiв лlo.цеЙ в iм'я збepеxення aбсoлютнoi oсoбистoi
Bлaди. Тaкoю бyлa в.тlaдa, здoбщa Cтaпiним y хoлi жopстoкoi rшес-
тиpiннoi (|923-|928) бopoтьби всepелинi пoлiтбюpo ЦK BKп(б).
Paдянськa вJIaдa...

Чolry глибинниЙ змiст деякиx стa.пiнських дoкyментiв, якi без-
пoсepeдньo пoв'язaнi з Гoлoдoмopoм' не спpиймa€ться нaшoю
cвiдoмiстю? Biдпoвiдь тaкa: iстopiя сPсP y paДянсьKих пiлpщни-
кaх бyлa дirлекoю вiл peшlьнoi дiЙснoстi. Ha вiлмiнy вiд нaс, Cтшiн
нe бр вIlхoвaнцeм paДянськoi цIкoли. Biн стoяв бiля витoкiв вJIa,ци,
яКy нaзвaли paДянсЬKoю, й дoбpe знaв ii вpaз.тlивi мiсця тa бoльoвi
тoчки. Haвпaки, для нaс сyтЬ pa]lянськoi влaди бiльцr.менцr
збiгaлaся з ii пpoпaгa}Iдистським iмiдxем' Ti ж, хтo ненaвидiв ii, не-
нaвидiли слiпo.

Koли я кilкy пpo <<H&C>l тo poзyltiю пiд цим свoе пoкoлiння.
У тoмy нислi генepaльнoгo сеKpeтapя цK KпPс, членiв цK KПPс
i лerгщaтiв Bepхoвнoi Paди CPCP. Усix тих' xтo y l988 p. пЦ гaслoМ
<пoBнoBлa\ця Paд> легкoBa)сIo зpyЙнyв:rли стBopенy Лeнiним
кoнстpyкuilo BлaJIи. Boни дiстa,пи peзyльтaт' яKoгo }Iе мoгли пepeд-
бaчити: тoтa.пiтapнa деpxaBa poзвirлилaся. Cyспiльствo вiднoвилo
сyвеpенiтет нaд дep)€вoю, з.Цoбyгий в беpeзнi й втpavений y листo-
пaлi l9 l7 p.

Пpиpoлa pa.Цянськoi влaди стaлa oстaтoчt{o зpoзyмiлoю дlIя мe-
нe пiсля кoнстиryЦiйнoi pефopми M. Гopбavoвa, тoбтo тo.Цi, кoли
ця Bлa.цa пoзбyлaся диктaтypи пapткoмiв i стaлa пpи}IципoBo
iнrцoю. Tiльки пiсля цьoгo я змiг Bнести яснiсть y пpoблeмy iT гeнe-
зисy. Il.(oб зpoзyмiти, чoмy стaв мo)кJIивиI{ Гoлoдoмop, тpебa вия-
вити' як ця влaJIa BI/IHIIIKIIa' нa яКy iдеoлoгilo cПИpaлacя й якi зaвдaн-
ня стaвиЛa пеpед сoбoю.
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Гacлa PociЙcькoi peвoлюцii

Теpмiн <.сTaЛiнiзм,> стaв y нaс пoпyляpним пiсля пеprшoi, tЦe
хpytцoвсЬкoi дестaлiнiзauii, тoбтo з дpyгoТ пoлoBиHи 50-х poкiв.
oфiuiЙнa iстopioгpaфiя нaпoлягалa нa тoмy' щo бiльц.toBицЬкa pе-
вoлюцiя _ цe i r нapoднa pевoлюЦiя |9|7 p. Moвляв, Kpемль впpo-
вaд)кyBaB y жиТгя ii вимoги, здiйснювaв лiбеpaлiзoвaнy пoлiтикy в
сфеpi екoнoмiки (нeп) i нaцioнaльних вiднoсин (кopeнiзauiя), a
пoтiм пpийtuoв Cтaлiн i всe зiпсyвaв.

.Цiйснiсть Bиглядa€ пo-iнtшoмy. Iстopiю сPсP нaпис.Ulи пеpе-
мoxЦi, й пpaвлi Boнa нe вiдпoвiдae. 3oсepeДивtшись нa вивченнi <бiлих
[LIlям> (y тolry числi Гoлoдoмopу), iстopики зpoбили.Цyхe бaгaтo. Пpo-
те B деяKих Kпючoвих мoМеHтaх ми (мaю нa yвaзi й iстopикiв Зaxoдy)
ше пербyва€Мo в пoлoнi стеpеoтипiв paлянськoi iстopioгpaфii.

Пpaвлa пoлягa€ B тoмy' шo безпеpеpвний лaнцюг КpизoBиx
пo.Цiй, який poзгopнyBся y свiтi з |9|4 p., тoбтo з пoчaткy Bеликoi
вiйни, пpизвiв лo мщauii iстopиннoгo пpoцесy в oпaнoBaних бiль-
IIIoBикalvtи Poсii (з Beсни l9l8 p.) й Укpaiнi (нa пo.raткy 19l9 p.). Пo.
дaльшi пoдii в кpaiнaх, якi пеpейtпли пiд кoнтpoЛЬ кoмyнiстiв,
вiлбyвaлися не тaК' як у цивiлiзoBaнoМy (ми вже звиКли тaК гoвopи-
ти) свiтi. Hе мoэкнa зanеpечumu, щo icmopiя СPCP i кpаiн l-{енmpаль-
нo-Схidнoi €вponu була no-cвo€J||у наcuчеlloю. B нiЙ булo мicце Оля ее-
poiкu Й mеpopу' Оля еnoхoльнuх зdoбуmкiв i maк Звaнuх <.бiлuх flЛЯJ9D>l
якi npuхoвувалu cmpахimлuвi Злoчuнu noлimuчнuх pеcrcuмiв. Алe pа-
dянcьrcuЙ лad - це cnецuфiaна Й do moеo ltc муmанmна цuвiлiзоцiя, noз-
бавлена cmpu}lct1я' нo якo.|||у mpuмoсmьcя люdcmвo З nеpшonoчаmrciв
cвoсi icmopii - npuваmнoеo nidnpu€J'|Huцmва. Hезвaxaючи нa меpе)Ky
paдянoлoгiчних yстaнoв, зaхiдний свiт He дyxе poзyмiв, щo у нaс
вiлбyвaлoся. Тa нiхтo не мiг вi.цмoвити кoмyнiстиннiй iмпepii в
пpaвi нa iснyвaння. Haвпaки, це Boнa сTвеpдхyв,UIa' щo лЮдствo
poзBивaтимeтЬся y мaйбщньoму Зa paдянсЬКими зpaзКaми. Дeякi
пoлiтoлoги нaвiть вB.DкzUIи' шto oби.цвa свiти зaзнaютЬ КoнвеpгенЦii,
тoбтo з чaсoм зiллloться. Пpoте ствopeнa B. Ленiним i Й. Cталiним
деp)<aвa-кoМyнa paптoм i цiлкoм неoviкyвaнo poзB€lлилaся.
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Haсиченa мapKсистсЬКиМи тepмiнaми кoнцепцiя деpжaBи-Кo-
МyFIи нapoДИЛacЯ в oднiй лиI.IIе гoлoвi _ ленiнськiй. Bпpoдoвx
20 poкiв вoнa втiлloBaлacЯ B Хиття сиЛoBими зaсoбaми з yпеpтiстlо,
гi'цнolo Kpal.цoгo зaсТoсуBa}Iня' Koмyнiстичне бyлiвниuтвo' яKе з
TaкTич}lих мipкyвaнь пiсля l92l p. HaЗвuUIи сoцiaлiстичним, булo зa
глибинoю ПеpеTBopенЬ спpaBxнЬolо pевoЛюцiсю (opевoлюцiсю
звеpхyD' яК зaзнaчaв Cтaлiн). Бiльrшoвицькi експеpимеHтaTopи
спpaвдi змiнили oбличчя oпaнoвaниx ниМи кpaiн i пoбулyвали аль-
тepнaтиBу iснyюviй цивiлiзaцi i .  Але всyпеpеч paДянськiЙ iстopio-
гpaфii мyтaнтнa цивiлiзaцiя бiльtuoвикiв не малa нiчoгo спiльнoгo з
гaсЛaМи PoсiЙськoi pевoлюuii.

PевoлюЦiя, lцo пoч.UIaся y Петpoгpaдi 8 беpезня |917 p., не бyлa
сxoхa нa вИoмi iстopii сoцiа:tьнi кaтaклiзми. B нiй сфopмувaвcЯ Дe-
МoКpaTичHиЙ тaбip y виглялi лiбеpaльнoгo й сoцiaлiстичнoгo
пapтiйних блoкiв. Tеpмiн <.сoцiaЛiзм>> тpебa poзyмiти в йoгo пеp-
BиHHoМy знaненнi, яKе tIе мaс нiчoгo спiльнoгo 3 пoдzl l lЬ lI]иМи
iнтеpпpетaцiями - ленiнськoю (сouiaлiзм як Пеp[Ja фaзa кo-
мунiзмy) й г iтлеpiвськoю (нauioнaл-сouiaлiзм).

ЛiбеpaльниЙ блoк бyв мeнш.t paдикzlЛЬHий, сoцiалiстичниЙ -
бiльtu paдиК€rЛЬний, aЛе oбидвa пoгoджyBiЦИcЯ З тИlи, шo кpaiнy
тpебa весTи .цo Устaнoвчих збopiв. Пpoтe Пopяд з пoлiтичними
пapтiями 3'явився lце oдиH yчaсниK pевoлюuiйних дiй _ тaбip нa-
poдних низiв y виглялi pа.п.

Ha п,ятиЙ денЬ pевoлюцiйниx пoдiй B pезиденцiю lepжaвнoi
Дyми - Тaвpiйський палaц пpийrшли пpяМo 3 TIopми кеpiвники
poбiтнинoi ГpyПи пpи [ентpaльнoму вo €нHo-пpoМислoвoмy
кoмiтетi. Boни не зa6ули лoсвiдy peвoлюuii l905 p. кoли poбiтники
без пiдкaзки з бoкy пapтiй утвopЮBzrли paД,И - opгaнiзauii лля
кеpiвниЦтвa пoлiти.lним стpaйкoм y I\laсшТабi paЙoну абo цiлoгo
мiстa. Toмy вoни звеpнyЛися лo стpaйкyЮчих кoJleKтивiв з пpoпo-
зицiсю негaЙнo надiслaти дo пrrЛaцy свoiх лспyтaтiв y мiську paлy.
Bвеvеpi ToГo x ДHя - l2 бepезня бyв ствopениЙ opгaн pевoлюцiТ -
виКoнKoМ Петpoгpaлськoi paли poбiтн и.l и х i сoлдaтс ьких Депутaтi в,
якиЙ кoнтpoЛЮвaв дii дeсяткiв Тисяtl стpaйкyю.lих poбiтникiв i oзб-
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poeних сoлдaтiв нa вyлицяx Пeтpoгpaлa. Heзaбapoм пoчiUIи yгвo-
pювaтися PaДи (нa фpoнтaх _ сoлдaтськi кoмiтeти) в yсiЙ iмпepii.
Koxнa з них фyнкцioнyвaлa сaмa пo сoбi, iеpapхivнo пoбyлoвaнoi
pалянськoi opгaнiзaцii нe Bиник,Io. Cкrrад Pад бyв пл}Iнl{им' тolr{y
щo вiйськoвi й poбiтнинi кoмiтeти мoгли в бyДь-який мoмент
вiдк.пикaти сBoгo дeпyтaтa й нaдiслaти iнrцoгo.

Пoлiтичнi пapтii вiдpiзнялися стyпeнeм paдикалiзму, aлe Дiялн в
oднiй систrмi кoopдинaт - дeмoкpaтичнiй. Ha вiлмiнy вiд них, pa-
ди ви[,laпlли нeгaйнoi експpoпpiaцii пpивaтнoi влaснoстi пoмiщикiв
i бypxyaзii. Йцrлoся не тiльки пpo лiквiлaцiю iнститyтiв пoпe-
peдньoi BлoДИ, як в yсiх вiдoмих iстopикaм peвoлюцiях, a й пpo зни-
щення сyспiльних клaсiв. Екстpeмiстськi Bимoги paд 6улlll
нaслiдкoм шlaстивoi Poсii гoстpoi сoцia'тlьнoi кoнфpoнтaцii, пoмнo-
xенoi нa тягap небaченoi зa мaсrцтaбaми вiйни.

PaДянський тaбip пoкaзaB сBoю сиJIy з пepцIих днiв peвoлloцii.
Хто змyсив Микorry II 15 беpезня |9I7 poкy зpeКгися пpестolry? Цap
викoнaв пopa.цy лiлеpiв oсtloBtlиx пapтiй .Цеpxaвнoi Дyми, кoмaндy-
юних фpoнтaми й нaчaJlьникa ruтaбy Bеpхoвнoгo пoлoвнoкoмarЦУю-
нoгo (Bepхoвним бр вiн сaм) генrpaJla М. А;tексеевa. fuie хтo змyсив
нaйблиxчe oтoчення цapя peкoмеI{Дyвaти йoмy вiлiftги вiд впaди?

У pадянськi чaси нa пepшe мiсце в peвoлloцiЙних пo.цiях |9|7 p.
cTaBwшl пpolr{ислoвий пpoлетapiaт. 3гypтoвaниЙ y великi кoлeктиви
ylloвaми виpoбництвa, вiн мiг дiяти зпaгo.шкrнo й дoкaзaв це y
1905 p. Ц{oпpaвдa, цapизм тeж дoкaзaв тo.Цi, щo мoxe спpaвитися з
пpoлeтapсьKoю pевoлюцiею. Haвпaки' yмoви виpoбництвa нa селi нe
crlpИЯJ||4 allaгoдxeним.цiям сeJIянствa. Heнавucmь Оo noмiщurciв у ceля't
вuзpiваlla cmoлimmялцu' aле вoнu булu pфnopoшеl|i i нe являltu ocoблuвoi
lаepoЗu 0ля noмiщuць'сoеo в cвoiЙ ocнoвi пoлimuчнoеo лaф нa loлi з цa-
peл-cаt'loОepx|сцar.Аж panmoм з 1914 p, cа.r+la iмnepiя noчoJ'a oб'edнувa-
mu pфnopouleнuх cеляt| noPomнo Й noбamальЙoннo, вrutaОaючu iм у pукu
эбpoю. УвелuкtlхмicmaсуmвoplЦ|ucя mlЦoвi еapнiзoнu, B кoclcнoму з нtlх
iнcmpукmopu з Оiюuoi аpмii eomуваltu dеcяmкu mucяч мoбiлiзoванuх canлн
dля вiОnpaulе'tня 

'tа 
nepedoву. Koлu пoчaлucя laвopушеl|ня в llеmpoepaОi,
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фpoнm aбo noвepнуmu зфoю npomu нaчшtьнuкiв, УcюОu, de булu ctсoнцeн-
mpoвaнi мoбiлiзoвaнi cелянu (poбimнurcu зОeбiльшoеo npaцювш|u нa oбo-
po,|нuх nidnpurмcmвах), вoнu мumm€вo зpoбuлu cвiЙ вuбip. Якpaз пiсля
цьoгo кoмal{дyвaчi фpoнтaми зpoзрtiли, щo цapя тpeбa yсyнyги.

3a iнepцiеЮ, Щo йдe вiд непpaвoмipнoгo пoдiлy pевoлюuii
|9I7 p. нa.Цвi, Лютнeвy peвoлloЦiю нaзивaloть б1ryxyaзнo-дeмoKpa-
тичнolo. oднaк бypх<yaзiю B peвoлюцii пpeдстaвлялa тiльки лiбе-
paJlьнaдeмoкpaтiя, пeprлyсiм кaдeти. oснoвнa мaсa poбiтникiв i се-
лян (y тoмy нислi olulгнyгих y сoл.цaтськi rшинелi) пеpeбyвa.тIa пiд
вIIливoIl{ пapтiЙ сoцiалiстичнoi демoкpaтii, якi пiсля вихo.цy з
пЦпiлля Дiялlц сoлiдapнo з лiбepaлaми. Пepeвaжнa бiльrцiсть
poсiйськoгo poбiтниvoгo кJIaсy (в тoмy числi й в yкpaiнських ry-
беpнiях) пiлтpимyвалa пapтiю менrпoвикiB' якa cToЯлa нa чoлi
пpoфспiлкoвoгo pyxy й пoдiлялa пoзицilo eвpoпейськoi сoцiал-дe-
мoкpaтii, спpямoвaнy нa yзгo,шкення iнтеpесiв пpaui тa кaпiтa'тly
lIUIяхoIvt пеpeгoвopiв. Cеpeл селянськo-сoлдaтсьКих мaс oсoбливим
Bтlливoм кopисryвaлися есеpи' якi тex бaxaли виf,tтlа з peвoлloцii нa
пiдстaвi зaкoнiв, oпpaцьoвaниx лeгiтимним ЦIляxoм, тoбтo неpез
Устaнoвчi збopи. Цi пapтii здiйснювшlи виpitпальний вплив й нa
paди' тим сaмим yгaмoвyючи paдянський тaбip _ aнapхivний i дeст-
pyктивний. oбидвi пapтii poзгляд.ulи pади яK тимчaсoвi opгaнiзaЦii,
пoктlикaнi пepеIllкoдити мoбiлiзaцii кoнтppе вoл юцiй них с I{JI.

16 юiтня лo Петpoгpa.ry з lllвейuapii пpибр B. Ленiн i нaстyпнoгo
Дrя вистyпиB пepеД yчaсI{икaми всеpoсiйськoi нapaди paд poбiтничlлс i
сoJIдaтськID( лeгцтaтЬ. .Цeсять тeз' щo мicтulttlcя в дoпoвiдi, гaзетa
<Пpaцдo нaдpylqrва,Ia 20 юiтня пiд нaзвoю <Пpo зaцдaння пpoлeтapiary
в дal{ifi рвoлюшii>. Цей дor<yмент, Biдoмий пiд нaзвoю <Квiпreвi тези>'
виKIIючaв бiльuloвикЬ з деIr,roкpaтIгlнoгo тaбopy, в якoмy oб,елlтyва.тпr-
cя лiбepaпl тa сoцiшriсти, i стaвив iх y pевoлlouii нa ol9емe мiсце.

Ленiн висyвaв лoзyнг <Bся влaдa _ Paдaм!>. Йoгo стpaтeгiя пo.
Ляtula в тolrly' щoб зaвoлoдiти paдaми зсepeдини' скинyтlz. wяд
лiбepшьнoi лeмoкpaтi.i i пoстaвити нa Йoгo мiсце шlaсниЙ ypяд y pa.
дянськiй oбoлoнцi. Iдeя склlикaння Устaнoвчю( збopiв пpямo нe
вiдкrцшaся' тoмy щo бyлa пoпyJrяpнoю в нapo.цi. fuie вoнa вiдкидa-
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лacЯ У зaМaскoBaнiй фopмi: зaпеpечyючи сyвеpенне пpaвo l{apoдy
фopмувaти opгaни Bлaди' Ленiн вимaгaв yгвopення paдянсьKoi pес-
пyблiки зaмiсть пapЛaменТськoi. Biн poзyмiв, tцo нa вiльних вибo-
paх бiльtшoBиKи не мaли шlaнсiв зaBoIоBaTи бiльtшiсть мaндaтiв в Ус-
тaнoBчих збopaх. Зaвoювaти бiльtшiсть У Paдaх бyлo бiльur pеzrлЬнoю
сПpaBoю. floктpинaльний eкстpемiзм бiльшoвикiв, якi стoяли зa
лiквiдaцiю пpивaтнoi влaснoстi нa зaсoби виpoбництBa' чaсТКoвo
збiгaвся iз стиxiЙним eкстpемiз\4oМ paд, якi вимaгaли експpoпpiaцii
влaснoстi y пoмiшикiв тa бypхyaзii. 3a TBep.цхеннями пpo пеpевaги
pa,Цянськoi pеспyблiки пеpед пapЛaМентсЬКoю пpиxoвyвaлoся бa-
)Кaння бiльtпoвикiв пpopвaтися дo влaди Й нe Длитуl ij з iнtшими
пoлiтичнимI| cИЛaМИ.

Ha пpaктиui лoзунг <.Bся влaдa _ Paдaм!'' o3нaчaв BстaHoвлeння
oлнoпapтiй нoi ликгaцpи. П apтiя бiл ьruoвикiB пoBиHнa бyлa, пo-пеp -
ше, BиЧистиTи з paд yсi iнш.li пapтii i' пo-Дpyге, ЗЛуI.ГИcЯ з paД.aми, якi
сTaBaЛи влa.цoЮ нa всiх piвнях.Цеp) €B}Ioгo упpaвлiння тa мiсцевoгo
сaмol]pядyвaння. 3ливaЮчисЬ з пapтiею Ленiнa, pa.II.и Bтpaчaли сa-
мoстiйнiсть, aле фopм€lлЬнo З € lлиlIlЕUIися oKpеМoЮ opгaнiзauiЙнoю
стpyKТypoЮ. Збеpiгaюvи в сoбi oбoлoнку paД' Й нaзивaloчи BЛaсHy
диKТaTopсЬKy вЛaдy Paдянськoю (oбoв'язкoвo - з BелиКoТ лiтеpи!),
бiльшoвики дiстaвaли мoжливiсть KoнTpoЛIоBaти нapoднi низи.

Пеprшi п'ять квiтнeвих Tез Ленiнa бyли нauiленi нa зaBoЮвaння
BЛa,ци. Boни бyли тoчнi й кoнкpетнi. Дpyгa пoлoBинa тез фopмyлю-
BaлacЯ y зaМaсKoBaних Bиpaзaх. У цiй чaстинi виклaдaвся тoй плaн
ДiЙ, якиЙ мaв бщи pеа.пiзoвaний пiсля BстaнoBЛeння диКтaтypи.
Йшлoся пpo пеpейменyBaння пapтiТ нa кoмyнiсTичну, пpиЙняття
кoмунiстиннoТ пpoгpaми й пoбyлoвy дepхaви-KoI\,tуни. oтже, пpи-
I]ид KoМyнiстичнoi pевoлюuii нaBис нaл кpaiнolo вже в квiтнi
|9|7 p.' пpoTе нiхтo не мiг Йoгo viткo poзгледiти. Haвiть y пapтii
бiльtшoвикiв не бy.rlo Tих' хТo мiг би УЯBИT|1 сoбi дoвгoстpoкoвi
нaслiдки лiквiдaцii пpивaтнoi власнoстi нa зaсoби виpoбниuтвa.

У пеpuri ПopеI}oлЮцiйнi мiсяцi yспixи бiльrшoвикiв бyли бiльш.l
нix скpoмними. BистyIIаЮrIи пiд власними гaсЛaМи, Boни нe I\,toгЛи
Дoбитиcя ПoПyЛяpнoстi ссpсл HaсеЛеHtIя. Toмy в сеpпнi |9|7 p.
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Лeнiн ТиМЧaсoBo вiдмoвився вiл кoмyнiсTичних гaсел i взяв нa oзб-
po €ння pa.uянськi.  Зoкpемa, зaмiсть гaсЛa пеpетBopення вiйни
iмпеpiалiстичнoi нa вiйну гpoмaдянсЬкy бiльtпoвики пiдтpимaли
Bсенapoднy BиМoгy yкJIaдеFIня сепapaтнoгo Миpy. 3aмiсть Bимoги
пеpeТBopeння пoмiщицЬКиx мaсткiв нa paдянсЬкi гoспoдapстBa
(paдгoспи) вoни пiдтpуINIaJIИ селяtlсЬКe гaслo <(чopнoгo пеpе.Цiлy,',
тoбтo зpiвняльнoгo пoлiлy всix земель. BислoвлюючисЬ зaвxди зa
центpaлiзoвaнy деp)кaвy' вoни пiлтpимaли виМory фелеpaлiзauii
Poсii.

Пoтут<ний пpoпaгaндистськиЙ aпapaт бiльlшoвикiв вкapбoвyвaв
y свiлoмiсть мaс oбpaз oпoзицiйнoТ пapтii, яКa 3 пpихoдoм дo влaди
негaЙнo pеaлiзyе paлянськi гaслa. У веpеснi Петpoгpaлськa, Мoс-
КoBсьKa й Kиiвськa paди yпеpllle пpиЙняли зaПpoПoнoBaнi нeю pе.
зoлюцii. Гoлoвoю Петpoгpaлськoi paли стaв Лев TpoцькиЙ. Cпиpa-
ючись нa цю Paдy, бiльtuoBики пi.пгoтyвали всеpoсiйський з'iз.Ц paл
i пiд чaс йoгo скликaння зaхoпили влaдy в стoлицi. Пiд чaс пеpeBo-
poTy Boни не МEUIи бiльtцoстi B paдax' пpoTе некoнтpoЛьoвaнi ними
paди 6У ли пpoсTo пpoiгнopoвaнi.

Cпpaвxнiй piвень ПoпyЛяpнoстi бiльtшoвикiв пoкaзaли ъvlбopи
дo Устaнoвvих збopiв. 3a них пpoгoлoсyBaлИ B Poсii, як вi.Цoмo,
25 %, a в Укpaiнi - |0 vo вибopuiв. Ta це в>ке не Мzlпo xoднoгo знa-
чеtlня' aJDкe влaJIa пеpебувaлa в pyKax B. Ленiнa. B гpyднi |9|7 p. бу-
лa сTBopенa BсеpoсiЙсьKa нaдзBичaЙнa кoмiсiя пo бopoтьбi з кoнтp-
peвoлlouiсю i сaбoтaжем. Усix, xтo бyв не 3 ниМи, бiльtшoвики
oгoлoсили кoнтppеBoлюцiotlеpaми. Bибopui тепep пoвиннi бyли
дисциплiнoBaнo ГoЛoсУBaTИ зa кaндидaтiв y paдянсЬкi opгaни влa-
ДИ' яKИX iм pекoмендуB.UIи бiльruoвицькi пapткoми.

Х(oвmневuй nеpевopom бiльшoвuкiв зdiЙcнювoвcя nid podянcьtсltJуlll'
а не nid кoмунicmuuнu.L|u aаcлсllу|u. Факmuчнo ленiнcька nаpmiя npoкpa-
лаcя do влаdu в aуэrcoму oОязi.

ЗмiцнивцrисЬ пpи влaдi Й пoшиpиBlllи ii з стoлицi нa пepи-
феpi lо, бiльruoвики пoЧ.ulи з весни l9l8p. сBoю влaснy pевo-
люцi lo - кoмyнiстиvнy. ПoстaBленy зaдaчy Ленiн y тpaвнi l9 l8 p.
сфopмyлювaB Taк: <Haм тpебa зoвсiм пo-rroBoМy opгaнiзyвaти нaЙ-
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ГЛибшi oснoBи )киття сoTенЬ мiльйoнiв лIoдей>rl. Мoвa йrшлa пpo
oгoЛolIIення веЛикoгo виpoбниЦтBa зaгuulЬнoнapoднolo (a фaкгич-
Ho - деpxaвнoю) влaснiстю, пpo кoЛeктивiзaцiю (a нaспpaвдi -
oдеpхaBЛеHня) дpiбнoгo виpoбниЦTвa, пpo лiквiдaцiю тoBapнo-гpo-
Цloвиx вiднoсин i ствopення нa pyiнaх pинкoвoi екoнoмiки цент-
paлiзoвaнoгo пЛaнoBoГo гoспoдapствa. Пoдiбниx pевoлIoцiй свiт не
бaнив, zlле 3a метoдaМи Bикoнaння Boнa яBляЛa сoбoю тиПoBy.ц'Ля
Poсii з пеTpoвських чaсiв <pефopмy згopи,>.

< Пoзбуmucь cелянcmва!>

У PoсiЙськiй pевoлюuii виpyвaлo бaгaтo пoлiтичних сил' ЕUIе всi
вoни пoдiлЯЛуlcЯ нa двi piзкo вiлмiннi oднa вiд oднoi течii - демo-
Кpaтичнy Й paлянськy. oстaнню ЛиI'IIe з великoю нaтяжкoю мoхнa
бyлo нaзвaти poбiтничo-селянськoю' тoМy tцo paди oб'сднyвали
пopiвнянo неBелиКy чaсткy poбiтникiв тa селян - oзлoбленi нa-
poднi H|4З|4' гoтoвi все еKсПpoпpiювaти Й пo.цiлити. Пepемoглa
стихiйнa й неopгaнiзoвal{a paдянсЬKa течiя. Пpиvинa oднa: в нiй
poзчиHилaся зaгapToвaнa в пЦпiльнiЙ бopoтьбi, дисциплiнoвaнa Й
Центpалiзoвaнa пapтiя бiльtr.Ioвикi в.

Пеpемoгa paд oбеpHyЛacЯ NIЯ них негaЙнoЮ пopaзKoto. Haсп-
paвдi пеpeмoглa пapтiя бiльruoвикiв. a if yяBне <<poзчинeнHя> B Ha-
poдниx низaх бyлo лиtше зaсoбoм oвoлoдiння paдaМи. oдpaзy пiсля
)кoBтневoгo пеpeвopory бiльrшoвики Пoчulли Пo€днyBaти демaгoгiю
Й пoпyлiзм з .цepжaBниМ Tеpopo},r. Cпpямoвaнi пpoти пoлiтичниx
пapтiй pепpесii BИЯBИлИcЯ pепpесiями пpoти всiх дeпутaтiв paд, якi
I{е HuUIежzLпи дo ленiнськoi пapтiТ. B pезyльтaтi paли пеpестaли бyги
сaмoстiйним чинникoм пoлiтичнoгo xиття. Пpaктиvнo oднoчaснo'
в с iчнi l9 l8 p. ypяд B. Ленiнa poзiгнaв Устaнoвчi збopи. Poзгiн сим-
вoлiзyвaв пopaзКy демoKpaTичнoi течii в PoсiЙськiй peвoлюuii.

Пiсля ToГo' яК pевoлюЦiя |917 p. BичеpпaЛa свiЙ пoтенцiaл
i зiйшлa нaнiвець' пoле бoю зЕlлиlllилoся зa бiльtшoвикaми. Boни
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негaйнo poзПoЧiulи сBoю pеBoлюцiю' спpяМoBaнy пpoти влaсникiв i
пpивaтнoi влaснoстi. 3a дoпoмoгoю нapoдних низiв, якi легкoваx-
нo вBaxuUIи' щo пpoдoв)КyюTЬ свoЮ pевoЛloЦiю, пapтiТ Лeнiнa вдa-
лoся y гpoМaдянсЬкiй вiйнi пoдoлaти oпip великих влaсникiв. Дoпo-
Мory селянствa Boнa з.Цoбyлa, тoМy lцo poзплaтилaся пo BeксеЛяx,
видaних Лeнiним y сеpпнi |91'7 p.: пoмiщицькa влaснiсть бyлa
poзпoлiленa в Poсii нa зpiвнялЬниx зaсaДaх. Але дep)Gвa-кoмyнa'
пoбyлoву якoi бiльtuoBиKи Пoч€lли з Bесни l9l8 p., бyлa несyмiснoto
з iснyвaнням десяткiв мiльйoнiв дpiбниx влaсникiв.

Hе пеpевoдячи пoдихy, Ленiн пoстaвив нa пopядoк Дeнниil пи-
тaння пpo змiнy сoцiальнoгo стaTyсy Тиx' Кoгo знев.DкJIиBo нaзивaв
<.Цpiбнoю бypх<yaзiею> - ДPiбниx виpoбникiв i зeмлеpoбiв. Biн
цiлкoм вiдвеpтo пi.Цкpеслив: <.Гoлoвнe ПитaнFIя pевoлюuii пoЛягa€
тепеp y бopoтьбi пpoTи цих двox oстaннix клaсiв. Щoб звiльну1T|4cЯ
вiд них, тpeбa зaстoсyвaти iнrцi метoди, нbк у бopoтьбi пpoти вeли-
Ких зeil{леBлaсникiв i кaпiталiстiB,>з2. oт)(е, тpебa булo знaйти iнtшi
метoди' zUIe всe-тaки <.зBiЛЬниТися вiд них))...

У пpoгpaмi, якy схвuUIив пapтiйний з' iзд'  y беpезнi l9 l9p.,
пiлкpеслювЕUloся' rцo бiлЬЦIoBиКи poзгЛядaЮTЬ opгaнiзauiю pa-
дянськиx гoспoдapств i пiдтpимкy всiляких тoBapиств дJIя гpo-
МaдсЬКoгo oбpoбiткy зeмлi,.rxдo Кoмy}Iи' яК сдинo мoжливий rплях
дo aбсoлютнo неoбхlднoгo пiдвищeння пpoдyKТивнoстi зеIt,lле-
poбськoi пpaui. oднaк <<ПpoдyKтиBнiсть пpaui> бyлa eЛeмeнтoм Мaс-
Кyвaння. Haспpaвлi йruлoся Пpo встaнoвлeння КoнтpoЛю .цepxaBи
нaд сiльськoгoспoдapським виpoбництBoМ.

Щe дo пpиЙнятrя пpoгpaN,{и' в сiчнi l9l9 p. в Мoсквi вiлбyвся
з'iзд земельцц; вiл'цiлiв, кoмiтетiв бiднoти Й кoмyн, якиЙ лpиЙняв
pезoлtoцilo .. П po кoле кти вiзaцiю землеpoбстBa>' Koмeнryrovи 

.fi, 
гa -

зeтa <.Пpaвдa,> вислoвилa нaдiю, rцo нoвi фopми в сBo€мy poзBиткy
<<нeминrle пpиBедyгь дo сдинoi кoмунiстиннoi opгaнiзaцii всьoгo
сiл ьськoгo гoспo.ЦapстBa,>,,.

11 Лeнiн B. /. Пoвнe зiбp тв. _ т. 44. - С

') Пpав.Ца (Мoскза)' l9l9, l9 янвapя
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Hoвий Кypс земелЬнoi пoлiтики KpeмлЬ пoчaв здiйснювaти
y тiльки lцo зaBoйoвaнiЙ УKpaiнi, .Це ще збepiгaлoся пoмiцIицьКе
землевoЛoдiння. 3нaчнy чaстинy пoмiпlицьких земeлЬ бiльtuoви-
ки пеpедirли нe селяFIaМ' a цyкpoвиМ зaвoдaм тa гypaльням пiл
opгaнiзaцiю pa.Цгoспiв, aбo бaxaючиМ ствopювaти КoмyFIи. У вiд-
пoвiдь сeляни пiднялися нa збpoйнy бopoтьбy з paдянсЬКoю BЛa-
лoю. Чеpвoнa apмiя, якa в цей чaс склaдaЛaся пеpеBzDKнo 3 селяtIсЬ-
киx зaгoнiB' втpaTиЛa oбopoнoздaтнiсть. Бiлoгвapлiйцi rцвидкo
oКyпyBiUIи Укpaiнy, i A. Денiкiн пirшoв нa Мoсквy.

Пoдoлaвrпи 3гoдoМ бiлoгвapлiЙсЬKy зaгpoзy, Ленiн бiльtuе не
пoвеpTaBся дo гaсЛa негaЙнoi кoлективiзaцii селa. Щoб нaгoдyвaти
apмiю й мiстa, paдянськiЙ влa,цi дoвo.цуlЛocЯ здiйснювaти pеквiзицii
пpoдoBoЛЬствa (пpoлpoзклaлкy). Cеляни вiдмoвлялиcя ciяти зa Ta-
ких ylvtoB' i вpoхaй нaстyпнoгo poКy стaBився пiд зaгpoзу. Biлвеpтa-
ючи зaгpoзy, Ленiн виpitпив дoBесTи дo кo)кFloгo сеЛянсЬКoгo дBopa
пoсiвний плaн. Vl lI BсеpoсiЙський з'iзд paд y гpyлн | |920 p. сxBzlлив
зaкoн Пpo стBopення Меpеxi пoсiвних кoмiтетiв. ..Уpoкaми,' нa
пoсiв селo пoвepтaЛoся дo чaсiв кpiпoснoгo пpaвa. Biдмiннiсть пo-
ляГaJIa лишIe в тoму, lцo мiсце пoмiЩикa _ кpiпoсникa зaЙнялa
<(poбiTничo-селяtIсЬКa)> влaдa.

Cелянствo не бaxалo BитpимyBaти тягap пpoдpoзклaдки. У зи-
мoвi мiсяцi |920_|92| pp. Укpaiнa i Центpaлlьнa чopнoземнa oблaсть
Poсii, ле тиск нa ceЛЯН з бoкy дepxaBи бyв нaЙбiльI'llим' пеpетBopи-
Л|4cЯ Нa apенy мaсoвих пoBсTaнЬ. Х з'iз,ц кoмyнiсти.rнoi пapтii зa
пpoпoзиЦiею Лeнiнa змyrшeний бyв зaмiнити peквiзицitrlниtl пpин-
цип y вiднoсинaх мix мiстoм i сeлoм пoдaткoвиМ. Цeй пеpцrий кpoк
y вiдстyпi вЦ пpискopенoгo бyлiвниuтвa кoмунiзмy Пoтяг зa сoбoю
й iнtцi. .Цеpxaвa вiдмoвилaся вiл скaсyвaння гpoureй, вiднoвилa
вiльнy тopгiвлю сiльськoгoсПoдapсЬКoю пpoлукuiсю пiсля сплaти
ПpoдпoдaтКy' дoзBoлиЛa ПpивaTне пiлпpисмництвo. Beликa пpo-
мислoвiсть ЗaЛИ|JlИлacя y BЛaснoстi .пеpхaвИ, aлe мiж .Цеpхaвним.
бюдxетoм i бюДкeтoм деpxaвHoгo пiлпpисмствa ввoдиЛaся ЦlTг{нa
пеpетинКa _ гoспpoзpaxунoК. Taк зa кiлькa мiсяцiв визpiлa нoвa
екoнoмiчнa пoлiтикa (неп).

I d е oл o е iч н u tt в t.uаi p еe нo цud у

ПеpехoДяни.цo неПy, Ленiн BизHaB, Щo куpс нa пpисКopенy пo-
бyдoвy кoмyнiстиннoгo Лa.цy BИЯBуIBIЯ HеBиПpaвдaним. Hе бажаю-
чи пляIvtyBaTи.цoкТpинy' вiн y беpезнi |92| p., тoбтo вже пiсля пе-
pexoдy дo HеПу' нaзBaB кoмyнiстиннi пеpетвopення l9l8_l920 pp.
<(Bo €нниМ кoмyнiзмoм>. Bимушене зaсyд)кeнHя КoМyнiстичнoгo
IIJтypМy, якt lЙ пpинiс HaсеЛенHЮ стiльки злигoД'нiв, вoХдЬ
пiдмiнив тBepдxенням пpo сПpичиHенiсть сaмoгo tштypМy yМoвa-
ми вiйни. Bнaслiдoк цЬoГo вoснний кoмyнiзм в усiх paдяttсЬКих
енциклoпeдiяx пoчали хapaктеpизyвaти яK систеN,fy BиКJIиKaних
yМoBaми ГpoмaдянсЬкoi вiйни тa iнoземнoi вoсннoТ iнтеpвенuiТ
нaдзвичaйних сoцiaльнo-екoнoмiчних зaхoдi в Tи мчaсoвoгo хapaK-
Tеpy.

Heп не BapTo пеpеouiнювaти. Pинoк' B яКoМy oпиHилися гoспo-
дapюючi сyб' €кти, був вiлpiзaний вiд свiтoвoгo, тoбтo tптyuний.
Cпpaвлi pиHКoвими бyли тiльки вiднoсини.цep)кaBи з сеЛянсЬКими
гoсПo.цapсTBaми, де збepiгaлaся пpиBaтна влaснiсть нa зaсoби ви-
poбниuтвa (кpiм землi).

Пiсля poзгpoмy сyпеpникiв в пoлiтбюpo ЦK BKП(б) Cталiн
вiднoвив пpипиtIеFIий Ленiним У |92| p. кoмyнiстlцчниЙ tштypм. Biн
бyв неoбхiлним, Щoб стBopити сoцiaльнo-екoнoмiчниЙ фyнлaмент
ДЛя тoтaлiтapнoгo пoлiтичнoгo pе)кимy. Уpoки Пpoвaльнoгo
ленiнськoгo ll]тypМy бyли вpaхoвaнi.

У мiстi сеpeл poбiтничoгo КJIaсy rлибинa pефopм булa oбмехeнa.
3oкpeмa, збеpiгaвся тoBapнo-гpoпroвий oбiг. Тpестiвський гoсПpoз-
paxyнoк непiвськoгo пеpioлy бyв пepeтвopений нa бiльtш .цoсКoнa-
лиЙ (у poзyмiннi - бiльtп пi.шкoнтpольний Деpxaвi) гoспpoзpaxyнoK
пi.п.пpисмств. PoбiтничиЙ клac збеpiг пpaвo нa вибip мiсця пpaui зa
BЛaсним бaжaнням. Bсе це iстoтнo пoЛeгЦIиЛo Kpемлю зaBдaнHя
TpиI{aти згуpтoвaнi poбiтни.li KoЛeKтиBи пiд свoiм КoнтpoЛеМ.
Kеpiвники лepxaвнoi пapтii нaвiть дoмoгЛися спiвпpaui з poбiтни-
Кaми в ствopеннi великoi пpo]\,{ислoвoстi, пеpe.Цyсiм пiлпpи€МсTB
Bo€ннo-пpolиислoвoгo КoмПЛексy тa йoгo iнфpaстpyктypи. Пpo uе
свiдчив непiлpoбний ентyзiaзм' з яКиМ poбiтники пpaцIoBzUIи нa
нoвoбyлoвax пеpIIIих п'ятиpivoк.
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Koмyнiсти.rниЙ штyplr,r нa селi BияBився нaбaгaтo склaднiIцим
зaBдaнняIr{' нix y мiстi. А.л:t<е тщ збepiгшtися pешtьнi pинкoвi вiднo-
сини. Pинoк _ uе кyпiвrrя-пpoдiDк 3a взa€мнoю 3гoдolo' a сеЛяни нr
збпpurпcя дoбpoвiльнo вiддaвaти деpжaвi iнiuiaтивy y визнaненнi
цiн нa сiльськoгoспoдapськy пpoлyкuiю. Koли Bстaнoвлеtta цiнa
здaвaлaся iм зoвсiм невигiднoю' Botlи вiдмoвлялися пpoдaвaти xлiб.
Це викликшlo хлiбoзaгoтiвельнi кpизи.

Зi свoгo бoкy, .Цеpxaвa пpaгнyлa пpoфiнaнсyвaти Beличезнy
. пpoгpalvfy itцyстpiшtiзaцii зa pa]rytroк селa. Iнцrих фiнaнсoвих pе-
сypсiв y неi пpoстo нe бyлo. Biдмoвa вiд визнaння бopгiв цapськoгo й
Tимчaсoвoгo ypядiв пoзбaшlялa ii мoж.ltивoстi кopистрaTпcядoBпo.
стpoкoвим кpr.цитoм y lgaiнaх 3axoдy. Hеoбxiднe шtя нoвoбyдoв yс.
тaткyBaння rryrryвaли з{l кopдoHoм нa зaсqдtж вeксельtloпo кpeдитy.

Bилyнeння мaксимaлЬнo велиKих pесypсiв з сeлa мoглo бщи
гapaнтoBaне тiльки oд,ниIr,l: селянин мaB пеpетBopитися 3 гoспoдa-
pя. влaс никa, ЯKпII сaмoстiйнo виpiшryвaв, як poзпopядI|TllcЯ свo€к)
пpoдyкцieю, y нaймaнy poбoнy силy в кoлективiзoBaних гoспoдap.
ствax, якa пoстiйнo пеpебyвалa пiд кoнтpoле}l pa.Цянськиx i
пaщiйних opгaнiв..Цеpxaвa пoBин}Ia бyлa пoзбaBиTи сeлянинa йoгo
BЛaснoстi, зpiвняти йoгo зa сoцiaльним стaryсolr{ з мiським пpoле-
тapем. 3poбити це без KoлoсaлЬHoгo сl{Лoвoгo тискy' як пoкaзyвaв
дoсвiд кoлективiзaцii l9l9 p., бyлo немoжJIивo.

Cyuiльнa кoлективiзaцiя сiльськoгo гoспoдapстBa неoдмiннo
пoBиннa бyлa сyпpoBoДКyBaтися pепpeсiями. Boднovaс pепpесii
виK,tикilли oпip сeлянствa. Taк стBopювaлoся 3aМкнене кoлo.
B тaкiй сиryauii <.poбiтниvo-селянськa> дepxaвa пoвиннa бyлa ви.
кopистoвyвaти пpoти селянствa бyдь-якi лoстyпнi iй фopми pеп-
pесiЙ. Пpиймaти piIшeння пpo те' якi сaме pепщсii зaстoсyвaти'
мoглa oднa людинa' якa зaхoпилa влaдy B деpxaв}Iiй пapтii й
вiдпoвiднo _ в сaмiй леpжaвi.

oт)ке, кoлективiзaцiю сiльськoгo гoспoдapстBa нe мoжнa бyлo
зДiйснити без peпpесiй. Чoмy Cтaлiн oбpaв нaЙбiльIц стpaхiтливy
фopмy pепрсiй _ теpop гoлoДoм' нa якiй теpитopii i кoли ц,l pеп-
pесiя зaстoсoвyва.лaся _ 3 цt{It{и питaннями ще тpебa poзiбpaтися.

СoцIottьнo.екo нoлtlчнuЙ вtlлtlp ее нol.1uё g
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IJtoб виявити пpшrини тepopy пoлoдoм' йoгo трбa aншiзрaти в
кoнтекстi qДiЙсrrювarroi бiльlцoвикaми кotvfyl{iстичнoi pевoлюцii. Ця
<pевoлюцiя зBrpryD piзкo змiнювшta звичнi фpми житnя сyспiльствa.
3мiни BI|KI|ИKaJШ1oпip, a oпip - рпрсii 3 бolсyдеp:lсави.

KoмyнiстичHa pеBoлюцiя зaйнялa дBa пoBних дeсятилiття _ вц
l9l8 дo 1938 pp. У нiй вt{oкpеl{люютЬся дBa Щт},pIvroвi пеpioли _
лeнiнськиЙ (l9l8-l920) i стaлiнський (|929-|932), Пiд чaс
ленiнськoгo lJlтypмy yдap спpяIr,roвyBaBся пpoт}r пoмiщикiв тa бyp.
:кyaзii. Лiквiдaцiя Bеликиx ыtaсникiв paДя}Iськoю влaДoю здiЙсню-
Baлaся зa цiлкoвитoi пцrpимки нapoдних низiв. 3aвдяки цьolr.ry
стBopюBaлaся iлюзiя тяглoстi peвoлюuiЙнoг.o пpoцесy, opгaнi.rнoгo
зв'язкy бiльlцoвицькoi pевoлюцii з paдянськoю течiею в PoсiЙськiЙ
pевoлюuii |9|7 p.

Лeнiнський цITypм з{rK,Iaв лиlllе кiстяк деp)кaBи.кolvrш{и. Cпpo.
бa пoIшиpити сoцiaльнo-екoнoмiчнi пepетвopеl{Ilя нa дpiбних шaс-
никiв 3a3нaлa нeвдaчi. HaштoвхнyBIцись y сeлi нa oпip, якиЙ зaгpo-
xyBaв Bтpaтoю влaди' B. Ленiн зaпpoBaдиB HoBy rкo}toмi.lнy
пoлiтикy й зaлишив селянствo пoзa дepxaBoю-кol|yнolo.

Пiсля тpившloi пiдгoтoвки кotиylriсти.rниЙ Iштypм 6р вiднoвле.
ниЙ Cтшtiним. Хapaктеp i глибинa pепpeсiЙ пiд чaс стшtiнськoгo
lllтypмy piзнилися y нaсi Й пo pегioнaх. У pегioнax з нaЙвищиIvl oпo-
poм Cтшtiн зaстoсyBaB нaйxaxливiшy фopмy рпpесiЙ _ теpop гo.
лoдoм. Pезyльтaтoм тaкoгo тepopy стaв Гoлo.Цoмop.

Memа Й ceкmop coцiollьпo.eкoaoлоiutшх nеpеmoopе'|b

ПpoпaгaнлистськиЙ iмiдx кoмyнiзмy вiлoмиЙ yсiм: сyс.
пiлЬствo, в якolt,ty лtoдl{ кopисryються мaтepiшlЬними й дyxoвними
блaгaми зa пoтpeбaми. fuiе спpaвxня сщнiсть paдянсЬкoгo кo-
мyнiзмy, який нaзвaвся сoцia.пiзIr{oм' тoмy щo не мiг зaпpoпoнyвa-
ти блaг зa пoтpебaми' BизнaчuracЯ вiднoсинaми BлaсHoстi, a нe
poзпoлiлy.
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Hiхтo з вoждiв бiльшoвикiв не стaвив зa МеTу ПpoкJIaсTи в Кpaiнi
I\ , toЛo(lHi p iки з кисiльними беpегaми. Метoю Тх булa лiквiдaцiя пpи-
вaтнoi влaснoстi  нa засoби виpoбниuтBa, зaМiнa i f ,  вислoвлюЮчисЬ
МoBoЮ пpoПaгaHди, <(3aгaЛьHoнapoд}IoЮ> aбo (KoЛ гoсп нo-кooпepa-
тиBttolo)> фopмaми влaснoстi. Haспpaвдi )K пpивaTнy влaснiсть мaлa
зaмiнити влaснiсть pa.uянськoi деp)кaви.

Ця леpxaвa шlе не I\,lzUIa aдеКBaтнoгo сoбi екoнoмiчнoгo фyнлa-
Ментy. Boнa пoзбaвилa людеЙ пoлiти.tнoi свoбoди, zule не спpoМoг-
Лaся ПoнеBoлити iх екoнoмiчнo. Koмунiстичнa пapтiя y гpoмaдян-
ськiй вiйнi пoдoлaлa oпip великих влaсHикiв, aле експpoпpiйoBaнa
влaснiсть бypжyaзiТ i  пoмiщикiв булa BиKopисTaHa пo-piзнoму.

Бiльшoвицькi вoxдi зaтaвpуBaЛи яK <aнapхo-синдикaЛiзм' '
спpoби poбiтниних кoлективiв пpивaтизyвaти пiдпpисмствa. Фaб-
pики Й зaвoди бyли oгoлoшeнi зaгальHoHapoдHolo влaснiстю i пe-
pейrшли B poзПopядxенHя деp)кaви. Держaвa нaЗвaлa poбiтниvий

КЛaс <<ГегеМoнoМ pеBoЛюцii> i Дaлa йoму, слiд визнaти, ruиpoкi пpa-
вa B yпpaBлiннi виpoбництвoм. A;Iе вoнa стaлa BеpIшителем йoгo
дoл i. Poбiт ничиЙ КЛ aс зzlЛ и lll и Bся ПpoЛетapiaтoм.

3емля теx бyлa oгoлolllенa зaг€ulЬнoнapoднolo влaснiстю. Ta се-
Ляни пеpеltlКoдиЛи пеpетвopeHню пoмiпIицЬких мaсткiв нa Дepxaвнi
пiлпpисмствa й пpивaтизyBtl.Ilи ж нa зpiвнялЬних зaсaдaх. Пepшi сo-
цia.п ьнo-екoнoм iч н i пеpетBopе}tня paдянсЬкoi влади Нe Ha6ЛИЗ|4ЛИ, a
ьiц,'Цыlили сеЛян вщдеpxaви-КoМуtlи. Пoки вoни ЗaлИДIaлИcя еКoнo-
мiчнo незzulежниМи, кpемлiвськi мoxнoвлaдцi не МoгЛи pеaлiзувaти

пoстaвленi цiлi.
Ми не зpoзyмiсмo пpичин ПpoяBЛенoгo вЛaдoЮ фaнaтизмy в

спpoбaх кoлективiзyBaти сrЛянсТвo, яKЩo не вiдпoвiмo Ha пиTaнHя'
ЯKИNlИ були л'oвгoчaснi цiлi Kpемля.

У ..Kвiтневих тез€lx>> дoBгoчaсIlиМи Цulями B. Ленiн HЕlзBilB сTвoprння
дep)каt]и-Koмуни й кoмyнiстиvнoгo iнтеpнauioнaлy. Пiсля завolоЕrаHня
BJIaди pозпoчЕUlaся вaю<aнaлiя <.експpoпpiaЦii експpопpiaTopiв'>, але бiль-
llloвиКи нzшaгoдиЛи нaйсyвopitпиЙ oблiк кoнфiскoврaниx цiннogгей -
зoЛoтa, aлмaзiв, BzuIЮти. Пoтiм ленiнськi емiсapи poзбiглися пo €вpoпi
з валiзкaми uьoгo дoбpa, щoб ствopIoBaTи мiсuеву меpr)Кy Koмiнтеpну.

Сoцiaл ьнo - екo нoлцiч н uЙ в ttлtip ее нoцud g

Koли зaкiнЧИЛacЯ свiтoвa вiйнa, в €вpoпi пpoЙшлa мaсrцтaбнa
демoбiлiзaцiя. Tим чaсoм y paJlянськiЙ Poсii тpиBurлa гpoмaдянсЬ-
кa вiйнa, i чисельнiсть Чеpвoнoi apмii пoстiйнo нapoщyB:Ulaся - дo
5-мiльйoннoi вiдмiтки в |920 p. Бйьruoвикaм здaB'UIoся' щo нaстaB
нaс yвiйти в €вpoпy. <.Мьl дoл;<нЬI lIIтЬIКaми пoщyпaть _ нe сoзpe-
Лa ЛИ сoциЕulЬHaя pеBoЛIоция пpoлетapиaтa в Пoльrпe?'> _ гoBopиB
вo)кдЬ нa IХ Bсеpoсiйськiй пapткoнфеpенuii y веpеснi 1920 p." Hе
сyдиJIoся... Bнaслiдoк селянсЬкoгo спpoтиBy пpoдoBoлЬчiй poзклaлui
й нeгpaмoтних кpoкiв y н.Ulaгoдxeннi упpaвлiння нaцioнaлiзoвa-
нoю Пpoмислoвiстю екoнoмiкa вп€UIa B кoмy. B paлянськиx пЦpyч-
ниKax цe явище HaзB.UIи ГoсПoдapсЬКoю poзpyxoю' спpичиненoю
iмпеpiалiстичнoю тa гpoмaдянськoю вiйнaми.

Пiсля пpoв:rлy спpoб встaнoBити pa,цянсЬКy влaдy в УгopЩинi,
Hiмeччинi й Пoльщi <<Boждi свiтoвoгo пpoлeтapiary> (як Тx нaзивaли
в гaзетaх) B. Ленiн i Л. Tpouький зpoзyмiли' Щo пoпеpедy мae бщи
дoситЬ тpивaлиЙ пеpioл Миpнoгo poзвитКy. B цих yмoвaх тpeбa бyлo
сTBopЮBaти пpoмисЛoBiсть, якa не пoстyпtlлaся б пpoмислoвoстi ве-
Л|4Kk1>( дep)<aB €вpoпи' щoб зaмiнити пpимiтивний бaгнет тaнкaми
й лiтaкaми. Уxе в l920 p. Ленiн iнiцiювaв poзpoбкy тa зaТBеpDкeI{-
ня деpжaBнoгo пЛaнy eлектpифiкaцii Poсii (ГoЕЛPo)' тoбтo вiлбy-
дoви тa бyлiвниuтвa пpoмислoвoстi Й тpaнспopry' зaснoBaниx нa
нaйсщaснiшiЙ eнepгeтичнiй oснoвi _ eлeктpицi. Плaн ГoЕЛPo
пpoBilлився vepeз вИсщнiсть кorцтiв, aлe згoдoм бyли poзpoбленi
стaлiнськi п'ятиpivки, якi пoтpебУBu||4 щe бiльtuиx peсypсiв.

ТpивaлиЙ чaс нaм poзпoвiдaли' lцo y Лeнiнa бyв дeтaльнo oпpa-
цьoвaний плaн кoМyнiстичнoгo бyдiвництвa, ЯKИуl пoслiдoвнo
втiлювaвся в xиття. Haспpaвдi тaКoгo плaнy нe iснyвaлo. У |92| p.
Лeнiн пpипинив Bтягнення сeлянствa в кoмyнiстичний еКспеpи-
менT' як йoмy тoдi здaвалoся - тиМчaсoBo. У |923 p. вiн нaписaB
свolo знамeниTy сTaттк) ..Пpo кooпepaЦiю>, в якiй y зaмaскoвaнiй
фopмi зaпpoпoнyBaв вiдмoвитися вiд кoлeктивiзaцii селянських
гoспoдapств i пoбулyвaти вiднoсини мix мiстoм i селoм нa зaсaдaх
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<(кooпepaтивнoгo сoцiaлiзмy>. Ha вiдмiнy вiд кoлгoспiв yсiх фopм _

Кol\{yн' apтiлей i тoвapиств спiльнoгo oбpoбiткy землi (якi piзнили-
ся стyпeнeм кoлrктивiзaцii влaснoстi), сiльськoгoспo.цapськa кo-
oпepauiя зaJIиIIIaлa всro влaснiсть y pyкш( сeлянинa. Taкa кooпе-
paцiя. yспitпнo poзBив:rлaся Ir дo pевoлloЦii, ceЛЯНуI зaлюбки
пpиймa.тIи ii. ПpoпoзиЦiя ствopити <(лaд цивiлiзoвaниx кooпrpa-
тopiв>, якa мiстилaся в стaттi Ленiнa, сyпrpeчилa йoгo пoпеpеднiм
вимoгalu кoлerсгивiзaцii сiльськoгo гoспoдapстBa. <Kooпepaтивний
сoцiaлiзм> нe вписyвaвся B Кypс нa ствopeнI{я дepxaви-кoщrни'
i тoмy Bo)l(дь пapтii пpoдиктyвaB стeнoгpaфiстцi (в цiй xе стaттi)
знaменнy фpaзy: <Ми змyIшенi визнaти дoкopiннy змiнy всiеi нaшoi
тoчки зopy нa сoцiaлiзм>]s. Moжнa зpoбити Bисtloвoк' щo нa пopoзi
смеpтi Лrнiн Усвtдoмив xilUIиBy цiнy сoцiaлЬнo-rкolloмiчниx пе-
prтвopенЬ кoмyнiстиннoгo тигry в дpiбнoселянськiЙ кpaiнi.

Пpoтe кoмпapтiйнo-paдянськa нoменKпaтypa нe збиpaлacя
вiдмoвлятися вiд нeoбмeженoi влади над сyспiльстBoм i зrypryвaлa-
ся нaBкoлo Cтa.гliнa. Hoвий вo)lцЬ пoдoлaв oпoзицiю Микoли Бy-
xapiнa тa йoгo oднoдyмцiв i пoвiв пapтilo пoпepеднiм лeнiнським
Кypсoм. Cтaлiн сaкpшtiзрaв стaттю <Пpo кooпepaцiю>, aJIe poзтлy-
мaчив кooпepaтивнe бyдiвництвo як пoчaткoвий етaп кoлeк-
тивiзaцii сeлянсЬких гoспoдapств. B тeopeтичtloмy apсeншti бiльlцo-
викiв з'ЯBИв,cЯ oксимopoн _ дивIIе пorднaння нeпo€днyвaних
пoнять: (Koлгoспнo-кooпrpaтивнa фopмa влaснoстi>.

Ha ХIV з'iзлi BКП(б) y гpyднi |925 p. бyв зaтвepлxeний кypс нa
iндyстpiaлiзaцiю кpaiни. oдpaзy пoстaлa пpoблемa кorцтiв нa
кaпiтa.тlьне бyдiвництвo. <( BсесoIoзний стapoстa'> M. Кшiнiн зilяBив:
<.Tpебa зняти з сeбe oстaнню сBитинy' шoб пoбyлрaти.[нiпpoгес!'>

<.oстaнню сBитиtIy)) збvtputvtcя зtIяти з селяtI..[еp>кaвa не мoглa
змyсити сeлян-вJlaсникiв пpoдaвaти iй xпiб зa нeвигiдними цiнaми,
й тoмy взялa Кypс нa знищeнI{я Цiei кaтeгopii виpoбникiв. Пеpeтвo-
peння iх нa кoлгoспникiв poзв'язyвa.гIo пpoблемy. KoлгoспниКи' тaк
сaмo' як poбiтники, нe мaли вiднoцrення дo pеaлiзaцii пpoдyкцii,

|5 Ленiн B.1. Пoвнe зiбp. тв' _ Т. 45. _ с. 357.
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якy виpoблятlи. Biд пiдкoнщoльниx дepжaвi кoлгoспiв мoxнa бyлo
зaбиpaти ктliб зa бyдь-якими цiнaми.

Якщo нaкJIaсти вeктop кoмyнiстинIrю( пepeтвopеtlь нa Beктop
нopмaльнoю poзвитКy' тo вияBJlяеться цiкaвa кapтинa. 3дiйснювaнa
B paмкФ( пepIIIoгo кoтvryнiстиннoгo lптyp}ry спpoбa нaсaDI(rнгIя кo-
rvryr в yкpaiнськoмy селi пpoBaJII{.лaся, i Лeнiн змylшений бyв пoстaви-
ти виKoнil}I}Iя пpoгpaми itщyстpiшiзaцii кpatни в пoстifiнy зa.гIеxнiсть
вiд peквiзицiй сeлянськoгo xлiба. Cхвaлeний VIII Bсepoсiйським
з'iздoм paД y гpyДнi |920 p. ruIaн гoЕJIPo мaв викorryвaTИcя зa palry-
нoк пpoдpoзкпaдки. Cпoдiвaючись нa Е, Щo pa.ц,Iнськa вJIадa зIvloжe
yгвopити шiбниЙ фorц в 300 пдгlн rryдiв, Ленiн нa з'iздi зayвшкив' щo
без тaкoгo фoнлy немoxJlивo вiдбyдyвaти пpoмислoвiсть кpaiни,.Цy-
мaти пpo вiдpoдження тpaнспopтy, нaвiть пiдxoдити дo зaвдaнь
eлeктpифiкaцii Poсii. Цей з'iзд схвaпиB тaкox зaкoнoпpoекг <Пpo зa-
хoди змiцнення i poзвитКy сeJlянськoгo гoспo.цapствa>. Biдпoвщнo дo
ньoгo кoжнe сeJIянськe гoспoдapствo пoBиннe бyлo o.цep)кyBaти
oбoв'язкoвr зaB.цaння щoдo зaсiвy пoлiв. Bидaloчи дepxaвний пpи-
It(yс зa блaгo.цля сeлянствa' Ленiн зaявив нa з'iздi: oCyгь зaкoнoпpo-
еIсry в тo}fУ, щoб зapaз пpийти дo пpaктиIlниx зaхoдiв дoпoмoги сe-
лянськoмy oднooсiбнoмy гoспoдapствy' яKr пеpeвalкa€' тaкoi
дoпoмoги, якa пoJIягaJIa б не тiльки в зaoхoчен}Ii, aлe i в пpимyсi>ш.

Pезyльтaти тpьoх poкiв irиУстpia,тliзauii (|926_L928) нe задo-
BoльI{I{,ли Kpемль. 3aтвеp.шкyючи нaйбiльIII нaпpyЛ(eнуIfi зa тeмпaми
вapiaнт пepцIoгo п'ятиpiннoгo IIлaнy' Cтaлiн o.цнoчaснo poзпoчaB
сyuiльнy кoлеIстивiзaцiro сiльськoгo гoспoдapствa. Koлгoспи зaбeз-
пeчyвaJlи нeпopiвняннo бiльшe вI{л}дIе}Iня ствoploвaнoгo в сiльсь-
кoltf,y гoспoдapствi нaцioнaльнoгo дoхo.цy, нi:lt мoгли дaти пpямi й
пoсеpеднi пoдaтКи з гoспoдapстB' eкoнoмiчнo нe зaлe)кних вiл лrp-
xaви селян-в.тlaсникiв.

oтxe, paдянськa вJIaДa дoлaJla вiдстa.тliсть вiд пepeдoвих кpaiн
зaпpoвaдxенням пpимyсoвoi пpaui в кoлгoсп:ж. Ця лiнiя poзвитКy
бyлa пpoтилexнoю зaгaJlЬнoцивiлiзaцiЙнiй.

ъ Лeнiн B. .I. Пoвне зiбp. тв. _ т . 42. _ С. |72.
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Beкmop cуcniльнo-noлimuuнoеo pфвum,су в rcpaiнах €вponu cnpямo-
вувaвcя вid фeoОaльнo-кpinocнuць|сIlх фopм opeанiзaцii npaцi Оo puнкo-
вtlх, яtсi булu фунЙaмeнmoм Оeмoкpamii, Beкmop rcoмунicmuuнoi op-
еaнiзaцii npaцi, nonpu вci заявu npo coцiаtlьну cnpoвedлuвicmь i вuщuЙ
mun ОeмoкpamuЗI||у nopiвнянo з буpжуaзнuil' cnpяI|oвувoвcя у npomu-
лeжнol|у нanpямi _ do npuлуcoвoi npацi.

<Jliкcidацiл lEp,cульcп'oa я'c,слacуD

Кaпiтальне бyлiвниuтвo в пpoll{ислoвoстi yзгoдх(yвaIloся з нilяв-
tIими peсypсaми тiльки в пepшиЙ piк irшУстPiaтriзaцii. Haдa.тli йoгo
oбсяги збiльшрaлИcЯ Зa p&!ryI{oк ввeдeння в oбopoт гpolшей, нr зa-
безпечeних тoвapaми. Хиткa pинкoвa piвнoвaгa, якa булa зДoбyг-
кoм вiдбyдoвнoгo пеpioдy, пopyцIl{лaся. B кpaiнi' дe <кoмaЦцнi ви-
сoтиD eкoнoмiки кoнтpoлювa.:il|'IcЯ дepxaвoю' цiни зшlиrцaлуIcЯ
бiльIц -менlц стaбiльними. Pинкoвa нepiвнoв aГ a BИЯBЛялaся y фopмi
тoBapнoгo лефiuиry. Пpoмтoвapи oдpaзy зникaли з пpoдaкy' тoмy
щo пoпит пеpeвицryвaв пpoпoзиuiю. Cпpoби деpxaви стpимaти
iнфляuiйне зpoстaння цiн нa сiльськoгoспoлapськi тoвapи пpизвo-
дили дo тoгo' щo ceЛЯН|;, вiдмoвлялися Beзти tх нa pинoк. У мiстax
з,яBItUwIcЯ чеpги зa ктliбoм.

I{i явишa дiстшlи в paдянськifi iстopioгpaфii нaзвy (Цtизи нeгry>.
Мoшtяв, нoBa екoнoмiчнa пoлiтикa }Dкe вIдIrpпaлa зaкJlaдeнi в нifi
мoжltивoстi, Й wяд зaкoнoмipнo пepехoдив дo пoлiпlки iндyстpia.
лiзaцfi тa пoв'язaнoi з нею пoлiтиlсl сyцiльнoi кoлeктивiзaцii сiльсь-
кoгo пoспoдapствa. Фaктичнo )i( <Ц)изa непyD' якa нafiбiлЬllloю
мipolo пpoявJlялaся як x.гtiбoзaгoтiвeльнa кpизa' бyлa нaслiлкoм пpo-
paхoвaнoi пoлiтики кepiвникiв дepxaви' якi oбpa.пи сBo€ю гeнepaлЬ-
нolo лiнiеlo кypс нa фopсoвaнy illлyстpia'тIiзaцii. .Цeфiцит хлiбa дoпo-
мaгaв кoмпapтiйним кoмiтетaм гoтyвaти гpoмaдськy пiдтpимкy для
вжe зaIUIaнoBaIIoгo пoгpoмy сeJIян-вJIaсникiв.

Koмпapтiйнi кoмiтeти aкryалiзyвa,пи пpoблelшy (кypкyльськoi
нeбeзпеки>. Пiсля зaBepIIIення зpiвняльнoгo пoдiлy зeмлi пoняття
<кypкyльD пepестaлo Bx:I4BaTИoя y зaкoнoдaвствi й в пpoпaгaндi.

Coцiaльнo-eta нoл,tlчнuЙ вt'tлtip еенoцudу

Як виявилoся' ненaдoвгo. .[дя здiйснeння кoлективiзauii тpeбa бy-
лo poзкoлoти селяtlствo зa мaйнoвoю (a в пpoпaгaндi _ зa сoцiaль-
нoю) oзнaкoю' пpoтистaBити бiднякiв i сеpeднякiв бiдняцькoгo пo-
хoд)сення зaмoжнiй веpхiвui селянстBa.

У сiчнi 1928 p. Cтaлiн виiхaв лo Cибipy (як i всi iнIдi члrни
пoлiтбюpo цК _.ц'Jrя пoсилення xлiбoзaгoтiвeль y peгioнaх). У вис-
тyпaх пepe.ц пapтпpaцiвникalr,lи вiн виклaв тaКy пpoгpaмУ дiй: зa:кa-
дaти вiд кypкyлiв негaйнoi здaчi нaдлиlшкiв х.тIiбa зa дep)@вниIuи
цiнaми; кoнфiскyвaти нaдJIиIIIки в paзi вiдмoви; здiйснити сyuiльнy
кoлекгивiзaцiю в нaйближчi poKи]'. ПpимyпryвaНн,Я ceIIяtI (здaBaти
нaдлицIки> зa низькими дepжaвними цiнaми ствopIoBiUIo сиryaЦiю
хлiбoзaгoтiвельнoi кpизи. У пpoвaлi ктliбoзaгoтiBeль звинyвaчyBaJlo-
ся нe всe сeлянстBo' a тiльки <кypкyлi>. Сeлянуl нe бaxaли пpoдaвa-
ти xлiб пo зaни)кeниx цiнax, a Cтaлiн гoвopив пpo кypКyлiв, якi нe
хoтiли здaBaти х.тliб. <Пpoдaвaти> i <здaвaти> _ цe лексикa piзних
eпox i piзних екoнoмiчних пoлiтик.

У сиryauii штyчнo ствopeнoi кpизи xлiбoзaгoтiвeль стaв.UIo
мoжJIивиIu здiйснити експpoпpiaцiю сeлянськoi влaснoстi пiд виг-
лядolr{ кoлeкпlвiзaцii. .Цo peнi, пpи.rиннo-нaслiдкoвий зв'язoк мi:t<
цими деpх(aвними aкцiями в хзиJIиI{y вiдвepтoстi пiлтвеpлив нap-
кoм тopгiвлi сPсP Aнaстaс Мiкoян. У неpвнi t929 p. вiн зaявив y
Moсквi: <Я бoюсь, щo мoя зaявa виглядaтимe €prтичtloю' aJIe пepe-
кoнaний, щo, якби нe бyлo xлiбниx }лtpyднень' питaння пpo пo-

ryxнi кoлгoспи i мarциннo-щaкгopнi стaнцii нe бyлo б сaме тeпep
пoстaвлеtlе з тaкoю мoгщнiстю' poзмaxoм i lпиpoтoю'>3t.

y нaДp}.кoвaнif,l7 листoпaдa |929 p. стaттi <.Piк великoгo пepeлo-
мy> Cтaпiн твepдив' щo в кoлгocrlуI ceЛЯНуI пiшrли <(цiлими сeлaми'
Boлoстями' paйoнaми, нaвiть oKpyгaluи>. Haспpaвдi нiчoгo тaкoпo нe
спoстepiгaлoся' це бyв блeф, a.тle вiн зiгpaв свoю poль. У мiсцевих нa-
чa.тIьникiв стBopIoвaJIoся Bp:Dкeння вiдстaвaння вщ сyсiдiв, a'Dке сaмi

', Cпaлuн Ir' Coчинeния. _ т. l 1' _ с. 4.
o Цrгг. за: Гuлnелвoн E. T, Hэп и сoветскaя пoJll{тическaя cистeмa. 20.e гoды. _ М.' 2000. _

с.3l6.
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вoни мaJII{ xaлIoгiдI{ий вiдсoтoк кoлeктиBiзaцii. Cтaтгя пеpе.цyвaлa
плrнyмy цK BKп(б), якIаf,l oфiцiйнo пoстaвив питaння пpo
здiйснeння сyцiльнoi кoлeкгивiзaшii. fl.лeнyм I-[K ствopив кoмiсiю
пiл гoлoврa}IняIи нapкoмa землepoбствa CPCP Я. Якoвпевa' якa pe-
Koмендyвaлa перйти в paйoнaх сyuiльнoi кoлrкгивiзaцiiдo пoлiтики
<лiквiдaцii кyplryльствa як KпaсyD. У uьoмy фopмyлювaннi, a тaкo)к y
тезi пpo l(ypкyльствo як oстaннiй i нaйчисленнitший eксЕIryaтaтopсь-
киfi клaс, якa незaбapoм пoчaJla пpoпaryBaтися в paдяI{сьКи)( гaзeтaх'
цiлкoм iгнopyвaлися сoцia.тlьнi нaслiдки <(чopнoпo пepeдbry>, якиЙ в
Укpaiнi бр пpoвелений y l920_|923pp. Упеprue цeй виснoBoк
кoмiсii пpoзвyчaв y пpoмoвi Cтaлliнa нa Bсeсoюзнiй кoнфepенцii aг-
papникЬ-мapксистЬ 27 

'pуд'" 
1929 p.з9

Koгo ввaх<шlи кyplryлeм? II{o poбити з ЦФкyляl{и' кoмy i в якi
стpoки? Ha цi питaннЯ ДaBula вiдпoвiдь тa€мнa пoстaнoвa пoлiтбю-
po цк BКП(б)' пpийнятa зa peкoмerЦaцiями спeцiшlьнoi кoмiсii
пiд гoлoвyвaнняIr{ B. Мoлoтoвa 30 сiчня l930 p.

3 метoю пoпepе.Dкerrlrя oпopy сyцiльнiй кoлeкгивiзaцii чeкiсти
пoвиннi бyли пoдiлrrш зaмo)кнy чaстиl(y се.llянствa нa тpи кaтeгopii _
кyplryльський alсгив (пiщягaв р'язненнlo в кoнцтaбopaх aбo нe-
гaйнiй фiзиннй лiюiдaцц), iнцli елeменти кypкyльськoпo aKтивy
(пiдпягaти висштlцi y вiДцa,пенi мiсцевoстi сPсP), yсiх iнlulоt кypкyлЬ
(пiс.пя кoнфiскauii oснoвнoi чaстини зaсoбiв виpoбництвa iм дoзвoля-
лoся сeлI{тИcЯ n мe)кaми кoлпoспниx зeмeльнI{x мaсивiв). Kiлькiсть
лiквiдoвaних пoспoдapств тpЬoх кaтегopiй пoви}Iнa бyлa стaнoвити вiд
3 дo 5 вiдсoткiв зaгшlьнoi кiлькoстi г.oспoдapств. 3a нoтиpи мiсяцi,
з лIoтoгo пo Ц)aBeнь' мaпи бyги р'язненi 60 тис. oсiб (y тoмy vислi пo
Укpatнi _ 15 тис.), i виселeнi 150 тис. oсiб (y томy нислi пo Укpaiнi _
вiд 30 лo 35 тис.). Kйькiсть г1oспoдapств тpeтьoi кaтeгopii не визнaчa-
лaся. oсь тaкими бyли стимyлIoючi засoби дIя poзгopгaння <кoлгoсп-
нoгo p}Х}> (зa теpмiнoлoгiеlo paдянських пiдp}"lникiв)Ф.

9CmoлultII .  Coчинeния. _T.|2. _с. 169.
Ф Tpaте.Ция сoвсrскoй Дeрвни. Ko.ллекгивизация и paскуpкyлavиваниe. ltoкyмeнтьl и мaтe.

pишtы: B 5 тoмaх'  _т.2. -  M. '  2000. _ с.  126_l30.

Coфollьнo - eкo нoлtlчнuЙ в tlt'tlp ze нoцud g

3aгpoзa poзкypКyлeння пoдiялa нa селян пapaлiзylove. oднoчaс-
нo вoнa дaвEUIa неoбмexeнy в'тlaДУ нaJI зеIl{лякaми нeBeликiй кyпui
мiсцевих нaчальникiв, якi сKпaдaли списки poзКypКyлювaних y
пeвнoмy вiдсoткy дo зaгaJlЬнoi кiлькoстi житeлiв. Paзoм yзятe' це
ствoploвaлo xФUIивy сиryauiю в селi. Tщ немoxпивo oпеpyвaти
кoнкprтними фaкгaмvI' aJIe xoчa б oдин слiд нaвeсти.

3a пoвiдoмлeн}Iяl{ opгaнiв ДПУ' гoлoвa Кpaснooктябpськoi
сiльpaди Bеpxньoтеплiвськoгo paйoнy нa .цoнeччинi Феoдoсiй He-
чaeв <вeчopaми y нетвrpезoмy стaнi викJIикaв y сiльpaдy xiнoк,
rвirлryвaв iх, пoпepе.Цxaючи: <Якщo xoч слoвol{ кoмy oбмoвиIIIся'
тo paзoм iз сiм'eю зaIIIлю нa пiвнiч, як кypKyлькy>. oднoгo paзy He-
чaев i paхiвник сiльpaди M. Гyлeвський пpиfiцIли дo o.цнooсiбникa
Cтeпaнищeвa i пoчa,гlи виIиaгaти: <Cтaв IIляIIIКy гopiлкy i смaх<
я€чllю' iнaюпe бyДe пoгaнo>. Пoтiм Hеvaeв, пoгpo)qlloчи Cтeпaни-
щевy вiдкликaнням зятя з apмii, poзКypКyленням i висилкoю нa
Пiвнiн, нa oчaх y бaтЬкa зrвaлтyвaв дoчкy _ xiнкy чеpвoнo-
apмiйця>. У пoвiдoмлeннi.ЦПУ зaзнaчaJloся: <(зaвдяки пoгpoзi He-
чaeвa спpaвa poзгoлoсy нe дiстaтIa))4l.

< 3aпoлсopotеttttя вid уcniхiв>

Kpeмлiвським вepцIителям селянськoi дoлi здaBaлoся' щo BoI{и
змo)кyть здiйснити кoлективiзaцiю зa пoвнolo пpoгpaмoю. Taкoю
пpoгpaмoю, як i в l9l9 p., бyлa кoмyнa. Bpaхoвyюvи пoпepeднiй
дoсвiд, <пiдпoвзaння)) дo кoмyни здiйснювaлoся пoстyпoвo' чepeз
зшIyueння сeлян спoчaтКy.цo tlиxчих фopм кoлективiв. Кoли сeля-
нинoвi вдaвaлoся нaв'язaти тoBapистBo зi спiльнoгo oбpoбiткy зeмлi
(тсoз), з ним пoчинaJII{ пpaцювaти щo.цo змiни стaтyсy тсoзy нa
apтiльний. Сeлян, yжe зirлytlениx дo apтiльнoi фopми гoспoдapю-
вaння' lIIтoBх.lли дaлi _ в кoмytly.

a| KульluцькuЙC. Д. Cyuiльнa кoлекгивiзацiя yкpaiнськoгo ceлa // Гoлoл l932-l933 poкiв в
Укpaiнi: пpичнни i нaслiдки. _ с. 363_3б4.
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Cтaлiн нe збиpaвся oбмежитися нaвiть кoмyнiзaцirlo, тoбтo
цiлкoвитolo лiквiдaцiеlo пpивaтнoi влaснoстi сrлянствa нa зaсoби
виpoбництвa. Biн ввa)кaв' щo <КoЛгoспнo-кooпrpaтивнa> фopмa
влaснoстi пoBиIIнa пrpеpoсти в нaйблюкчoмy мaйбyшЬoмy в дep-
xaв}Iy влaснiсть. Koлгoспи мilли стaти paдгoспaми. B сivнi_лютoмy
l930 p. poзгopнyлися експepиIllенти з yкpyпненняI{ нoBoyтвopeню(
кoлгoспiв. Ha Хepсoнщинi виник aгpapнo-irцyстpiшlьний кoмбiнaт
IIлoщeю l60 тис. геr<тapiвn,.

Кaмпaнiя poзкypкyлeння пoзбaв.гlялa сeлян вoлi дo oпopy й зr*ry-
цIyвzrлa iх вкпючaтися в <кoлгoспний pyx>.тyг iнiцiaтopи сУцiльнoi
кoлer<тивiзaцii всe poзpaхyв.rли пpaBиль}Io. Чoмy х y пepшi мiсяцi
1930 p. кepiвники пapтii i деpxaви pallтoм вiдvyли, щo paдянськa
Bладa стoiть нa кpalo зaгибелi?

Пoки сKIIaДaЛИcя описки нa poзк},pl(yленIlя' кo:кний сeлянин гo-
тoвий бр нaписaти зaявy пpo встyп дo Кoлгoсгry, щoб вpяryвaти свoе
г1oспoдapствo. Koли BуIяBуlIIocя' щo вiд Itих вимaгaloть вiЛ,цaти B кoл-
гoсп oстaнню кopoвy й нaвiть дpiбry хУДoбy тa птицIo' сеJIя}Iи пoчa-
ли вiлнafиylпнo oпиpaтися. 3бpoйних вистyпiв спoстеpiгa.пoся не тaк
бaгaтo, тo}ty щo чeкiсти зaвбaчливo виKaчa,Iи з сeлa всю збpoю, якa
ЗaJIИtIIaJIacя, вiд вoеннlтх чaсЬ. fuie вистyпи пpoти BЛ8дИ, незвilкaю-
чи нa нeopгaнiзoвaнiсть i стихiйнiсть' стaвEUIи всe нeбeзпечнirцими.

26 лютoгo 1930 p. в цK BKп(б) пpиfiuиa пaнiчнa тeлeгpaмa з
Хapкoвa вiд п. Любченкa i Г. Петpoвськoгo. Укpaiнськi кеpiвники
пoвiдoмляли пpo мaсoвi xвилIoвaнI{я y пpикopдotltlolr,ty Плyx-
tlянськoмy paйoнi. B нaстyпнi днi пoдiбнi пoвiдoмлеtl}lя пoчaJIи
нaдхoдити i з iнtцих peгioнiв, a.тle Cтaлiнa oсoбливo стypбyвa.пo стa-
нoвищe нa yкpaiнськo-пoльсЬкoмy пpигpaнинvi. oпитyвaнням
28 лютoгo в пpoтoкoл зaсiдaння пoлiтбюpo I]K вiл 5 бepeзня бyлo
вI{eсeнo piшrення пpo yгoчнeння Пpимipнoгo стaтyтy сiльськoгoс-
пoдapськoi apтiлi. Hoвy peдaкцiю стaтyry вимaгEUIoся нaдpyКyBaти в
гaзeтaх 2 бepeзня, oднoчaснo з poз'яснloвaльнolo стaттеIo Cтaлiнaa3.

,, KульuuцьхuЙ C..B. l-liяa свеликoгo пеpеlloмуD. _ с. l l0.
., Tщге.Ц,ия сoветскoй дepевни.. ' _ т. 2, - с.270,
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Hoвa pелaкuiя стaтyry viткo фopмyлюBaлa' нa вiлмiнy вiд стapoi,
щo сaме тpебa yсyспiльнювaти пiд чaс yгвopeння кoлгoспy. Кoлгo-
спникaм нaдaвaJloся пpaвo тpиМaти кopoвy' дpiбнy хУДoбy й пpисa-
дибнy лiлянкy. У стaттi Cтaлiнa <.3aпaмopoчeння вiд yспixiв> бeз
yсяКих oбмoвoк ствep.ФlryвaJloся: <apтiль е oснoвнoю лilllкoю кoлгoсп-
нoгo p}x}>. Haсaдкyвaння Кoлгoспiв силolo Cтa,пiн ltaзивaв пepeк-
pyчrнням пapтiйниx'Циpекгив*.

Tpебa звa)кити' вiд чoгo дeKпapyBaв вiдмoвy Cтaлiн. Гoлoвнolo
лaнкoю кoлгoспнoгo лaДУ cTaBашIa apтiль. Хov y нaстyпнi дeся-
тнлiття нiкoли нr згaдyвaпoся пpo нaявнiсть пpивaтнoi вJlaснoстi
в pyкaх кoлгoспникa (пpисaлибнa дiлянкa' кopoвa' дpiбнa хyдoбa
i птиця), ця влaснiсть фyнкшioнyBurлa пiд виглядoм oсoбистoi, <<H€-
лrгaлЬним> зaJIиIцaBся тiльки тepмiн <пpиBaтI{a влaснiсть>.

Зaмiсть кoмytlи пoстaлa сeлянськa apтiль _ <двoликиh Януc>.
oдним ликoм вoнa oбеpтaлacЯ дo екoнoмiКИ, Щo пpaцювUla зa ди-
pективним плaнoп{' a iнцrим - дo pинKoвoi екoнoмiки, тoбтo дo
живoгo виpoбниЦтвa' яке iснyвa.пo зaвдяки пpиpoднiй зaцiкaв'тlе-
нoстi виpoбникa. Apтiльнa фopмa Кoлгoспy пoтpeбyвaлa yгBopeння
вiльнoгo pинкy' нa якoМy uiни фopмyBaJIИсЯ зa зaкoнol,l пoпитy тa
пpoпoзицii. Boнa вимaгaлa нaявнoстi тoBapнo-гpollloвих вiднoсин,
пpичoмy нe тйьки в oбмeхсeнiЙ сфepi сiльськoгoспoдapськoгo ви-
poбництвa, a fi в yсiЙ eкoнoмiui.

CтшIiн oгoлoсив Кypс нa кoмyнiзauiю сrлянстBa лiвaцьким пе-
peкp}дreнням лiнii пapтii i звинyвaтив y цЬoмy мiсцeвих пpauiв-
никiв. oднaк для стopoннiх спoстepiгaчiв yxе тoлi бyлo зpoзytrliлo,
щo <(пepe кp1пIе ння>> ЯBIIЯл|4 сoбoю пoлiтиvнy лiнiю, якa rpyнryвalla-
ся нa певtlиx тeopетичtlиx yявленнях. У peфepaтi пpo paдянськy aг-
papнy пoлiтикy, якlцЙ нa пoчaтКy |934 p. пiдгoryвaлo пoльськe пo-
сoльстBo в Мoсквi, читarмo: <<У пеpшiй, гapя.rкoвiй фaзi
кoлективiзauii пpи вaтнa влaснiсть зaпepeчyB aJlacЯ мaй;<e пoвнiстto,
щo пpoявилoся y фopсyвaннi oб'еднaнь типy кo}ryн iз спiльним
хитлoм' Цr,шями i з кoлeктивiзoвaнoю хyдoбoю, нaвiть дpiбнoю.

ц Cmалuн И. Сoчпнeнъlя. _т. |2. _ с. 2l0.
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Пoстyпoвo вiдстyпaючи вiд цiеi теopетиtlнoi кoнцепцii, селянaм пo-
Bеpтaли влaснiсть нa хaти' гopoди' дpiбнy хyдoбy' a вpеtптi й нa
кopiв>.s. Тa пoльськi aнa.гliтики бyли нaдтo oптимiстичнoi дyмки
пpo з.Цaтнiсть кepiвникiв Kpeмля вiдiйти вiл кoмyнiстичнoi кoн-
цепцii, нa якiй гpyнryB:ulacя iдeя сyцiльнoi кoлeктивiзaцii. Cпoчaт-
кy вiдстyп лo apтiлi BBiDкaBся тимчaсoвим. У pезoлloцii ХVI з'iздy
BKП(б)' який пpaЦюBaв y чеpBнi_липнi l930 p.' пi.Цкpeслювtuloся'
щo нa цiЙ стaдii oсHoвнolo фopмoIo кoлгoспy е сiльськoгoспoдapсЬ-
кa apтiль, aле вислoвJIюв.lJIoся пpипyщeння пpo T€, Щo <Koлгoсп-
ний pyх мo)кe пiднiмaтися дo вищoi фopми _ дo lсol}|унu _

вiдпoвiднo дo пiдвищення технivнoi бaзи, зpoстaння кoлгoсп}Il{x
кадpiв i кyльтypнoгo piвня кoлгoспникiв>n6. Пpoте Cтa.тriн бiльtце не
нaвzDкиBся пoсягнyги нa пpисaдибнy дiлянкy' хoчa' тpaIIлЯJIocя'
oбклaдaв виpoбленy в нiй пpoдylсtilo пo.цaтKaми. Дo кiнця xиття
генсeк бyв пеpeкoнaний, щo дiючa пpoгpaмa PKп(б) l9l9 p. paнo
чи пiзнo бyдe pеalriзoBaнa пoвнiстю. uЩoб пiдняти кoлгoспtty
влaснiсть лo piвня зaгaлЬнoнapoднoТ влaснoстi, _ писaв вiн
у |952 p., _ тpeбa викJIюч}lти лиIIIки кoлгroспнoгo виpoбництвa з
систеtt{l{ тoвapнoгo oбiry i ввести iх y системy пpoДyктooбмiнy мiж
.цepжaвнoю пpoмислoвiстю тa кoлгoспalr,lи>n?.

Pинкoвий лик кoлгoспнoгo лaдy пoм'якI'IIyвaв диспpoпopцii
paдянськoi eкoнoмiки, якi бyли opгaнiннo влaстивi плaнoвoмy
peryлIoBaнIrю. Biн сигнaлiзyвaB плaнoвикaМ, Д€ i кoли щебa Bх<ити
зaхo.Цiв, uroб yникнyги тpyд}Ioшiв з pешliзaцi€ю пpoлyкцii: <oтoвa-
ploBaнняIl.l> гpotuoвoi зapoбiтнoi плaти' здiЙсненням пoлiтики
кaпiтaпoвклaдень тoщo. Пopяд iз вiльним вибopoм мiсця пpaЦi, яке
бyлo нa.Цaне poбiтниvoмy Kпaсy бeз зyсиль з бoкy oстaннЬoгo' селя-
ни y 1930 p. вибopoли сoбi пpисaдибнУ Дiлянкy з кopoвoю й
дpiбнoю хyдoбoю. Цi двa ч}oкopiднi дlIя кoмyнiстичнoi екoнoмiки

,' KульluцькuЙ C. 8. Цiнa .великoгo пepeлoму'. _ с. 1 l7.
. КПPC в pезoлloцiях з'iздiв, кoнфсpенцiй i плеrryt.liв ЦК. - т. 4. - К.' 1980. - C. 43l. Kyp.

сив дoкy}rентa.
,, Cmaлuн l/. Экoнoмичсскиe пpoблемы сoциaЛизма в CCCP. - М.' 1952. - с. 93.
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елемrнти зpoбили мo)оIиBим ii тpивaлe фyнкцioнyвaння. Boнa
зaык.ци зaЛvIЦ:аJlacя нeeфeкгивнoю пopiвнянo з pинКoBoю' .UIе дa-
Baпa змory Kpемлю викopистoвyBaти кoлoсaльний мoбiлiзaцiйниЙ
pесypс' яким вoлoдiлa неpез сaмy свoю пpиpoдy.

Kpuзo tсoлeocnнoеo лoф

Paдянськa iстopioгpaфiя визнaвшIa нaявнiсть кpизи Кoлгoспнo-
гo лaJIy в l930_l932pp.i B|IКIIИKaHИx t{ею <пpoдoвoльчих yгpyд-
нень>. BвaxшIoся' щo Кpизa бyлa пopoлxенa невмiнtlям Koлгoсп.
никiв пpaцювaти Koлективнo. 3 vaсoм, мoвJIяв' все нirлaгo.цwlocЯ'
пapтiя i ypяд здiйснили opгaнiзauiйнo-гoспoдapсЬкe змiцнення
кoлгoспiв, бyлa зaпpoвaд)кeнa нoвa eкoнoмiчнa кaтeгopiя _ тPyдo-
.Цень, i кoлгoспний лaд виЙtпoв з кpизи.

I]i мipкyвaння нiбитo пiдтвepд)кyв:rлися ypядoBими декJIa-
pauiями тa пoстaнoBaми. У беpезнi 1930 p. Kpeмль вiдмoвився вiд
HaсaдxенI{я кoмyн пiд виглядoм apтiлeй. МoжливiстЬ тpимaти пpи-
сaдибнe гoспo.цapстBo.ц,aвaлa селянaI\{ ЦIaнс Bихoдy нa pинoк xoчa б
дlIя тoгo' щoб дiстaти гpoIшi N|Я cПлaTИ пoдaткiв. У квiтнi 1930 p.
ypяд пpиЙняB зaкoн пpo хлiбoзaгoтiвлi: кoлгoспи I\tУclr|l|l| здaвaти
деpxaвi вiд тpeтини дo чBrpтi вaлoвoгo збopy (y незepнoвих
pегioнax _ нe бiльцrе oднiеi вoсьмoi). oснoвнa чaстинa Bpoxaю
пiд.пягaлa poзпoлiлy пo тpyдoднях. У беpезнi |932p' ЦK BKп(б)
спецiальнoю пoстaнoвoю зaсyдиB пpaктиI(y yгBopeн}Iя в Koлгoспaх
твapинницьких феpм зa paxyнoк селянськoi хyлoби. У тpaвнi
|932 p. бyлa .Ц'oзвoленa кoлгoспнa тopгiвля зa цiнaми' щo склa,цilли-
ся нa pинКy.

.(iйснiсть, oдHaк, Bl|ЯBИЛacя iнцroю. У хлiбoвиpoбляюvих
pегioнax дepxaвa фaктиннo вiднoвилa пpoдpoзK,Ia.цкy нaсiв гpoмa-
дянськoi вiйни. Tpи poки пiдpяд y кoлгoспiв зa6иpaли мaйже вeсь
ypoхaй' пpиpiкaюни Кoлгoспникiв нa гoлoдyвaння. У хлiбoспoжи-
BaIoчих pегioнaх деp)KaBa змеHIIIилa пoстaчaння хлiбoм i пoзбaвилa
пpoдoBoлЬчих кapтoK цiлi кaтегopii нaсeлення' щo теж пpизBeлo дo
гoлoдyBaння. Kyли пoдiвся хлiб?
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У |929 p. B свiтi спirлaхнyлa небaчeнa 3a глибиtloю тa iнтен.
сиBнiстю екoнoмiчl{a кpи3a' якy нaзBirли BеликoЮ лепpесiею.
B yмoвaх кpизи Bпilли цiни нa пpoмислoBe yстaткyвaнHя. PадяrrсЬкi
зoвнiIцньoтopгoвельнi opгaнiзauii Pа'Цiснo сI(yпoвyвaли зa вaлюry
всe пiдpя.ц пo }IизЬких цiнax i нa пiльгoвиx yмoBax oплaти. Ta вия-
виJIoся' щo цiни нa сiльськoгoспoдapськy пpo.цyкцiю впaли Ще
бiльцlе..ЦoвгoстpoкoBtlх пo3ик Paдянськoмy Coюзy нiхтo не дaBaB.
Щoб зapoбити вaлюTУ, дoвoдилoся пpoдaBaти бiльIце xлiбa.
3вoлiкaння з пoстaвкaми шiбa нa eкспopт зaгpoxyвaлo BелиKими
}lепpи€мнoстяIии. Ha 3aхoдi l'яB|lлacя <(чopнa бipxa> paдя}tсЬких
векселiв. Щoб знaйти Baлюry дJIя чеpгoвих плaтeжiB пo Bекселяx'
paдянськиЙ ypяд пoстaвив нa ayкцioн мyзейнi скapби в тaкifi кiль-
кoстi, щo це викJIикtlJIo oбвaл цiн..Цoвeлoся пpoдaBaти безцiннi пo-
лoтнa Paфaeля, Tицiaнa, Peмбpaнлтa тa iнIцих мaйстpiв тaкoгo
piвня, якi зaвlци кopистyffrлися пoпитoм.

Tим чaсoм oбсяг деpxaвних x;tiбoзaгoтiвeлЬ y l93l p. iстoтнo
скopoтиBся пopiвнянo 3 пoпepед}Iiм poкoм. У |932 p. вiн ще бiльlце
сKopoтt{Bся пopiвнянo з l93l p. Taкий pезyльтaт бyв пеpелбaчyвa-
ним. Cеляни тiльки iмiтyвшtи пpaцю нa Koлгoспtlиxлaнil(' тoмy щo
мaйxе нiчoгo }tе oдepxyBaлИ зa виpoблeнy пpoлyкuiю.

Кpемль дaв пoлiтичнy oцiнкy uiЙ нелoбpoсoвiснoстi _ кyp-
кyльський сaбoтax. 3 кoxним poкol{ х.пiбoзaгoтiвлi стaвaли все
xopсткilшими, нaблиxaючись зa свoiми lr{етoДaми лo кoнфiскaцii
зepнa в |9|9-|92l pp. Boсeнп |932 p. Cтшtiн yгBopиB B oсtloBних
х.lriбoвиpoбних peгioнaх нaдзBичaйнi зaгoтiвeльнi кoмiсii. B Укpaiнi
кoмiсilo oчoлив гoлoвa Paлнapкoмy CPCP B. Мoлoтoв. Ha Пiвнiч-
нoмy Kaвкaзi кoмiсiя дiялa пiд кepiвниЦтвoil{ сeкpетapя цK BKп(б)
Л. Kaгaнoвичa. У Пoвoлжi гoлoвoю кoмiсii пpaцювaB секpeтap [K
BKп(б) П. Пoстиtuев. Peзyльтaтoм iхньoi дiяльнoстi стaB гoлoд B
yсix пepeлiченI{x pегioнaх. Гoлoд спaлaxнyв i в мiстaх незеpHoвих
pегioнiв, з}lятиx з центpaлiзoвaнoгo пoстaчa}Iня.

Mи знaeмo' щo нaдзBичaЙнi кoмiсii B.цеяких pегioнaх aбo ii чaс.
тинaх нe o6ме:к1вulvlcя кoнфiскaui€ю HaяBнoгo шtiбa, вKлЮчнo
3 зеptloм для веснянoi сiвби. Тщ peквiзУBaлИcя всi пpoлoвoльчi
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pесypси' нaгpoмaДкенi в селянсЬких сa.цибaх дo tloвoгo Bpoxaю.
Яснo, шo кoнфiскaцiя iстiвних зaпaсiв BlD(oдилa зa paмкI{ шIiбoзa-
гoтiвельнoi кaмпaнii i бyлa фopмoю pепpесii, спpямoвaнoi нa спpи-
чиtlенI{я смеpтi вiд гoлoдy. Кoгo CталiI{ pепpесyвaв тaким спoсo.
бoм? Чи бр теpop гoлoдoм i викликaний ним Гoлoдoмop пol{стoк)'
чи вiн Ir{aB якесь iнIшe смислoBe }IaBaнтaxення?

HaцloшaлIDш]rй вшмlp ]crroцrrдy

CmoiltcькuЙ вaцap

Cтшiн вигJUЦaB зaстьoбнyтим нa всi UдзиK,r нaвiть y нaЙблиx.
чoмy oтoчrннi. B.цepxaвниx сIIpaBil( вiн вваxaв пoтpi6ним TpиIиaти
дистaнцiю. Tiльки в пooдинoкi мoмe}Iти нaЙвищoi сxвильoвaнoстi
з-пiд Йoгo пrpa пpopиBulllcя слoвa' якi дaва.тtи yяBЛеtlня пpo темнi
глибини йoгo лyIшi.

Чoмy Cтaлiн iнкoли змyIшениЙ бyв ыtaснopyчнo писaти пiдIег-
лим? Ha пiвденних Кypopтil( нr мoжнa бyлo iнIшим спoсo6oм oбгo.
Bopювaти кoнфiденцiЙнi питaння 3 тиIии' хтo зaлишaвся в Kpемлi
<нa пoспoдaртвi>. l l сеpпня |932p. y листi Л. Kaгaнoвинy вiн вис.
лoвив oбypення тl{м, щo ДecяTKуl paЙпapткoмiв y KиiвськiЙ i
.[нiпpoпещoвськiЙ oблaстях I{aвilкиJIис Я зaЯBпT|а пpo tlеpеaльнiсть
xлiбoзaгoтiBrлЬ}Ioгo плa}ry. У зв'язкy з цI{м вiн зaявив: <Если не
Bo3ьIriемся тепep xе 3a BъЛпpaвлeниr пoлoxеHия нa Укpaине, Укpa-
иtty ll{oxеIt,t пoтеpятЬ. Имейте B ви.Цy' чтo Пилсyдский не дpемлrт' и
егo aг,еHтypa нa УкpaиHе вo мнoгo paз сшльнее' чeм.цylr'aeт PeденсФ
или Koсиop. ИмeЙте TaюN(е B Bидy' нтo в УкpaинскoЙ кolt{пapтиI{
(500 тысяv члlнoв' хе.хe) oбpетaется }Iе lrfaлo (дa, не мшo!) гнилых
элrментoB' сoзнaтелЬныx и бессoзнaтельHыx пeтлюpoBцеB' нaкo-
нeц _ пpямьtх aге}tтoB Пилсyлскoгo. Kaк тoлькo делa стaнyг х}Dке'
эти элеIt,lенты не зalr{едJtят oтKpытЬ фpoнт в}Iyгpи (и вне) пapтии'

0 Cтанiслав Pедeнс - 3 сеpпttя 1932 p. пo лютиf, 1933 p' - гoлoва llПУ УCPP.
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npomuв пapтиI{. Caмoe IIлoхoо этo тo' чтo yкpaинск:rя вepхyшкa не
Bидит этих oпaснoстeй. Taк.цaльше пpoдoл)@тЬся нr мoхет>n9.

CлЙ oсoблиBy yBary нa тpивory Cтaлiнa, якнf,r бoявcя <Bтpaтити
Укpaiнy> i мaв нaмip <випpaвити стaнoвищeD' пoки <спpaBи нe стa-
ли гiptшi> Boлoдap Kpeмля нiкoли нe чeкaв' пoки спpaви пoгiprшaть-
ся. Bпpoлoв>к 25 poкiв стaпiнськoi диктarypи викopистoBУBaIIуIcЯ
piзнi фopми peпpесiй, a;le всi Boни мzUIи oднy спiльнy pисy: бyли
пpeBeнтиBними. Cтaпiн дiяв нa випepeдxeння' пaм'ятaючи вислiв
китaйськoгo мyдpeця Лao I-tзи: <.Haвoдити пopядoК тpебa тoдi, кoли
щe нeмa смyти)).

Haцioнаltьнicmь чu еpoмadяпcmвo ?

Hiмецький пpoфeсop lllтeфaн Мepль y стaттi, oпyблiкoвaнiй в
poсiйськoмy жypнaлi, з.lяBиB' щo сaм фaкт гoлoдy в Укpaiнi y
1932_l933 pp. нe дoКaзy€ нaявнoстi генoцидy. 3aгa.тIьнa кiлькiсть
)кepтв гoлoдy дJIя нЬoгo тex <(нe малa iстoтнoгo знaчeнняo. Bц тaкo-
гo твrpДкeння мoтopoЦItlo' iUIe дoBo.циться списaти Йoгo нa не-
дoлiки ПpaBoвoгo ви3}Iaчeння тepмiнy <(гeнoцидy>. Меpль paдиB
P. Koнквестy тa йoгo oднoдyмцям дoкaзaти нa фaкгaх, щo yкpaiнцi
гинyли внaслiдoк свoсi нaцioнaльнoi нaJleхнoстi, щo <(гoлoдний
мop бyв BикJIикaний сaмe з тaкиIu yмислoм>'.

Меpлlo втopиB poсiйський пpoфeсop Biкгop Koндpaшин: <гoлoд
piвнolo мipolo тopКнyвся сeлa з poсiйським i неpoсiйсьKим нaселrн-
ням i не мaв ,,нaЦioнa.тlьнoi спeцифiки.., тoбтo спpямoвaнoстi пpo-
ти якoгo-нeбyдь oдI{oгo нapoдy>',.

Iстинa з}Iaхo.циться lle нa бoui Мepля i Koндpaulинa' i нe нa
бoцi вчeних, якi зaпеpeчyють BислoвJIенi ними твеpдxel{I{я. Пo-
лeмiкa нa пoлi, якe oбpшlи для себe пpoтивtlики P. Koнквестa,

n Cmuluн u Kaеaнoeuч. Псpсписка. l93 l- 1936 гг. _ c' 27з-274'
9 Mepль IIImефн. Гo'toд |9з2-|93э пoдoв _ пс}loциJl yкpви}lцсв дJtя oсущсстшtснl{я пoJlити.

ки pyсификаuиtl? // oтeзecтreI{нaя истopня (Moсквв). - 1995. _ ]s l. _ с.5l.

'| |tlв.: Koнdpoшuн Buкmop, Пеннcp,Quaнa, Гorloд l932-1933 roлoв вpoссиfiскofiлсрвнс (нa
мaтсpиaлaх Пoвoлxья,,Цoнa и Кфвни). - Cзмapa-Пснзa'2002. _ с.226,
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oбoв'язкoвo зaвeдe в гл1п<ий кщ. Hевipнa нaв'язyвaнa нaм пoстa-
нoBKa питaнЕя.

Poзглянeмo нaявнy стaтистиKy. Cтaтистикa смepтнoстi в CPCP
iснyвa.пa в нaцioнальнoмy poзpiзi _ oкpeМo пo мiсry тa сe.тry. Cлiд
тiльки взяти дo yBaги' щo opгallи 3AГс, пo-пepшe' зape€стpyBaJlи
в Укpaiнi y 1933 p. не бiльlпr пoлoBини pe:rлЬниx смepтних ви-
пaдкiв, i, пo-дpyге, щo смеpть вiд гoлoдy в цiй стaтистицi oкpeмo не
видiлeнa. Cтaтистикa фiксye нeнopMirЛЬнo висoКy смepтнiсть
y сiльськiй мiсцeвoстi i oднaкoвий piвeнь смepтнoстi нa сeлi
в нaцioнaльниx гpyпax' якщo зiстaвити кiлькiсть пol,lеpлиx
з кiлькiстю BсЬoгo сiльськoгo нaсeлення uiеi гpyпи. I.l,е oзнavaе, щo
люди гинyли в Укpaiнi зa мiсцeм пpollиBaннЯ' a He зa oзнaкoю
нaцioнa.пьнoстi. Biд гoлoдy пoстpaж.ц.rлa сiльськa мiсЦевiсть, a зa
сoцia'пьнoю oзнaКoю - сeлянствo.

Iншy кapтинy дa€ зiстaв.пення oфiuiйнoi стaтистиKи смеpтнoстi
пo pегioнax. У 1933 p. смеpтнiсть пеpевищyBaлa нapoДкyвaнiсть в
сeми peгioнaх €вpoпeЙськoi чaстиItи сPсP. Haйбiльцlе пrpеви-
щrння спoстepiгaлoся y pегioнaх, Де ДiяЛуl нaдзвичaйнi xлiбoзa-
гoтiвeльнi кoмiсii: yсPP (1459 тис. oсiб), Пiвнiчнo-Kaвкaзький
кpaЙ (29| тис.), двa кpai Пoвoлхя (l78тис. oсiб). У l{eнтpa.пь-
нo-Чopнoземнiй oблaстi кiлькiсть пolvlepлих бyлa нa 62тlаc. бlль-
uloю' нiж нapoдкeниx' в Уpaльськiй oблaстi - нa 35 тис., в
Пiвнivнoмy кpai - нa 5 тис. У хлiбoспoxивчих peгioнaх пiдвищенa
смepтнiсть спoстеpiгa.гIaся в мiстaх, дe людeй знiмa.пи з дrpxaв}Ioгo
пpoдoвoльчoгo пoстaчaння52.

3iстaвляти Укpaiнy i Пiвнiчнo-Kaвкaзьlоrй кpaй ми нe мoжeмo.
Crpел oкpyгiв кpaю e дyxе пoстpa>l<дaпий вiд гoлoдy Kyбaнський
oкPУг, нaсeлrIIItя якoгo нa двi тpeтини сKпaдaлoся з yкpaiнuiв (зa
пepeписoм |926p,), Iнuri oкpyги пoстpоI(дaли iстoтнo менIцe'
внaслiдoк чoгo сyмapнi пoкaзники смepтнoстi виглядaють нe тaк
}сu(ливo' як в Укpaiнi.

'1 ocoкuна E.,{. ХеРгзы голoдa 1933 noдa: скФrькo их? (AнUIиз дсlиoгрфиvcскofi ствтисти-
ки ЦГAHХ CCCP) // Иcropuя CCCP (Мoсквa). - l99l. -,s 5. - с.20.
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Зiстaвити мo)кнa Укpa.iнy i Пoвoлxя' пpl{чoмy не тiльки зa
oфiuiйнoю стaтистикoю l933 p.' якa не дa€ пoвнoi Kapти}Iи смеpт-
нoстi, aЙзapoзpaкш{кaми пpяrdих втpaт вiд гoлoдy' щo спиpaються
нa aнaлiз пеpeписiв нaсeлeння |926 i 1937 pp. тa лeмoгpaфiннoi стa-
тистиKи мix Двoмa пepеписalvrи. Укpaiнa i Пoвoлжя нeзiстaвнi зa
кiлькiстю нaсrлrння' aле зiстaвнi зa теpитopiею. Tepитopiя Укpaiни
дo 1939 P. Дopiвнювaтla 450 тис. кв. м, a Пoвoлxя - 4з5 тис. кв. м. 3a
пiдpaхyнкaми B. Korцpaшинa, в Пoвoлхся вiд гoлoдy i викликaних
ним хвopoб зaгинyлo вiд 200 дo 300 тис. oсiб',. 3a мoiми пiдpaхyнкa-
ми, в Укpaiнi пpямi втpaти вiд гoлoдy стaнoвиJlи 3238 тис. oсiб, тoб-
тo бyли нa пopядoк бiльlцимия.

1933 p. люди гинyли вiд гoлoдy y бaгaтьoх pегioнaх, aле гoлoд-
ний мop з вeлетeнськolo кiлькiстю xepтв спoстepiгaвся тiльки y
двoх пoлiтикo-aдмiнiстpaтивttих yтBopеннях, дe yкpaiнцi склaдaгlи
бiльшe дBoх тpетиtl зaгaльнoi кiлькoстi нaселенtlя - в УCPP i в Ky-
бaнськoмy oкpyзi Пiвнiчнo-КaBкaзькoгo кpaю.

oтxе, гoлoдoll{op сп:rлaхнyв сepeд yкpaiнЦiв, a тoчнirше _ yK-
paiнськиx сеJlян в Укpaiнi i в Poсii. Taкe щovнeння пoтpiбнe, i ми
tIе пoBин}Ii дискyтyвaти 3 Мepлeм aбo з B. KoнлparшиниN{ нa
нaв'язyвaних yIt{oB{D(. Ми нiкoли не дoкtDi(eмo oнyкaм тих гpoмaдян.'У*paiни, 

якi пoмеpли вiд гoлoДy, i тим бiльцre _ свiтoвiЙ гpoi,raJlсь-
кoстi, щo лIoди гинyли в CPCP y 1933 p. внaслiдoк свoгo етнiчнoгo
пoxoдxrння. Toбтo тaк' як вipмeни в oсмaнськiЙ iмпеpii aбo евpеi
в кpaiнaх €вpoпи, oКyпoвaниx гiтлrpiвським pейхoм. .Цoвo.цити цe
немar пoтpеби, бo мехaнiзм pa.цяtlськoгo гrIIoцI{дy iнший. Зaстoсo-
вaний Cталiним теpop гoлoJloм в Укpaiнi i нa Kyбaнi бyв генoцйдoм
yкpaiнських гpo}rадян ' Cmшiн мав niОcmавu noбoювamucя еpoмadян
Укpаiнu.

1| Koнdpaшuн B. B. Гoлoд |9з2_|9з3 гoдoв в poс.иfiскoll дepсвне. _ Пенза, 2003. - C. |79
9 KульчuцькuЙC.8. Tpaгiннa статистl{ка гoJloJloмopy // Гoлoл 1932-1933 poкiв нa Укpailti:

oнимa iстopиЁв' мoвoю дoкyмeнтiв. _ K., 1990. _ с. 77. Цi пiдpa:кгIки здiйснюва,rися paзoм з
МaксyД'oвим (o. Бaбъонишeвим), хoч кiнuевий pсзyльтат y нaс вийuloв piзним внaслiдoк piзнo-
гo пцхoдy дo пepви}tttих дхepeл.
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Kpелlllь i еpoлtаdянu Укpaiнu

II-[oб зpoзрliти, нoмy Cтaлiн бoявся <втpaтити Укpaiнy>, щeбa
poзiбpaтися в сщi yкpaiнськoгo гpoмa.ц'яtlствa i нaцioнaльнoi pa-
.цянськoi дep)i€внoстi. fuie не тiеi дrpxaBнoстi, якy пaм'ятaloть сy-
чaснi пoкoлiння, a тiei, якolo вoнa бyлa дo Гoлoдoмopy.

У пpouитoвaнoмy листi Cтшliн пoвiдoмляв Kaгaнoвичa' щo хo-
чe зpoбити йoгo гeнеpaJlьним секpeтapeм цк Кп(б)У зaмiсть
Cтaнiслaвa Koсiopa' Kaгaнoвич yxe зaймaв цю пoсaдy в
1925-|928 pp. i нeмнo вiдпoвiв: <Мне, кotlечнo' лепre бyдeт пpистy-
пить к дrJry пpямo, ибo знaю сФaнУ, экoнoмикy и людеfiDJl. нa
вiлмiнy вiд нaс, кoлиlцнiх paд,IнськI{х людeй, Kaгaнoвич нaзиBaв
Укpaiнy кpaiнoю. Bсi, xтo пpoйtпoв чepез |9зз-ft i |937-fipoки'
i тим бiльtцe _ всi, хтo нapoдився пiзнirце, <<КPiiнoю> нaзив.UIи вх<r
Paдянськи й Coюз. Укpaiнy вoни звикJI vI' |ILзуIBaTИ peсгryблiкoю. . .

Paнiше ми дiйцши виснoвI(y' щo симбioз кoмпaфйнoiдикгaт}Dи
з владoю paд,IнськID( opгaнЬ дaвaв Kpeьrтlю мoжливiсть yпaкoвyвaти
тoтaтliтapний peжим в IIIaти <нapoдoвJla'цдя>. Tепep слiд зaзнaчити,
щo пoдвiЙнa пpиpoдa paдянськoi дep)<aвнoстi дoзвo.тIятla пpeдстaвJlя -
ти xopсткo цeкгpaлiзoвaЕy дepxaвy-кolvfylry в oмaнливoмy виглялi
кpaiни без нaзви, щo сKIIадaJIaся з дeв'яти iззoвнi нeзaлe)кнt{'( pa-
дянських дepжaв. Tим сaмим нaцioнaльнo-визвoльI{ий pyх пpигнoб-
лениx нapoлiв пiдpивaвся зсrpедини. Пiсrrя гpoмa.ц,Iнськoi вiйни ви-
ниKпa i.Цeя пеpeтвopити <незaпеxнi> дrp)сaви в aвтoнoмнi pесгфлiки
Poсiйськoi Фeдepaцii, aJIr вo)Kць paлянськoi Укpaiни Хpистиян Pa-
кoвський зaпpoтесryвaв. B. Лeнiн пo-дpyлC{Ьoмy oбiзвaв йoгo <незa-
леxникoМ))' аJIe вpa,хyвaв нaстpoi пepифеpiйних кoмпaфйнo-pa-
дянських кepiвникiв, якi нe бaя<али зменIIIення пoвнoвa)KеtlЬ'
i зaпpoпoнрaв нaлбyлyвaти в paдянськiй фелеpaцii щe o,IIин пoвepх.
Bсi <.незa.тleхнi> нaцioншlьнi деpх<aви нapiвнi з PoсiеIo мaли рiйти y
IIoве деp)кaвне yгвopeння _ PaдянськиЙ Coюз. Гpoмqпяни кoxнoi
сoюзнoi pесгфлiки дiстaвшlи кoнститщдiйнe пpaвo нa вихiд з CPCP.

'' Cпалuн u Кazaнвul. Пepппcка. l 93 l _ l 936. _ с' 284'
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!.еpжaвa-кoМyнa сKpiплЮBaлaся тiЛьKи диКтaTypoю KoМунiстичнoi
пapтii. Якpaз пapтiя пoвиннa бyлa слiлкyвaти, Щoб y гpoмaJUIн сoloз-
них peсгryблiк не з,ЯBЛЯЛv|cЯ небезпечнi бокaння.

Biдpaзу пiсля yгвopення CPCP гoЛoB}Ioю лiнiеlo нaцioнaльнoi
пoлiтики Kpeмля сTiula Кopенiзaцiя. iТ yкpaiнський piзнoвид нaзBa-
ли yкpaiнiзaцiеlо. Метoю тaкoi пoлiтики бyлo yкopiнeння paдянсЬ-
кoТ влaди. Aле iснyвaв пoбiчний ефект. Пеpеслiдyвaнy paнiulе влaс-
нy мoвy yкpaiнui пoчyЛи y lllкoлax i зaклaдaх КyлЬтypи. B Укpaiнi
пoЧ€UIoся нaцioнaльне вi.Цpo.п'хення.

3a екoнoмiчним i людським пoтенцiaлoм УCPP дopiвнювaлa
всiм iнtuим нaцioнальним pеспyблiкaм, paзoм yзятиМ. Чеpeз це Bo-
нa кopистyBaлacЯ пiдвищeнoю yвaгoю кoнKypyючих пoлiтичних
дiячiв y пoлiтбюpo ЦK BKП(б). ..Kpaщим дpyгoм> Укpaiни стaв
Cтaлiн, який спpoмiгся пoсaдити нa нaйвишy пoсa,цy в uiй peс-
пyблiui сBoгo пiлpу"lнoгo Kaгaнoвичa. Kopисryюvись пi.ЦтpимКoю
Kaгaнoвичa i Cтaлiнa' нapКoм oсвiти Микoлa Cкpипник BитисКy-
вав з пoлiтики Кopенiзaцii мaКсиМyм мoxJIиBoгo. У |927 p. вiн
пyблivнo зaяBиB' щo УCPP .. €  П' €мoнToм дЛя всЬoгo yкpaiнськoгo
нapoдy нa всiй етнoгpaфiннiй теpитopii Укpaiниo'u. Йrплoся не тiль-
Ки Пpo зaxiднoyкpaiнськi землi y склaДi iнruиx деpxaв. Геpxapл
3iмoн слytшнo пi.Цкpeслюс' щo зa пеpеписoм |926p, мaйxе 8 млн

укpaiнuiв пpoxивurлo в Poсiйськiй Фелepaцiis'.
Пoки Cтaлiн бopoвся зa BЛaJly' вiн не звеpтaB yBaги нa тaкi зaя-

ви. fuIе двoМa Ta€мними пoстaнoвaми цK BKП(б) i PHK CPCP вiд
14 i 15 гpyд}Iя |9З2p. yкpaiнiзauiя зa меХaми УCPP oгoлolxyBzulaся
..петлюpiвсЬКoю''s'. Ha Пiвнiчнoмy Kaвкaзi, ле yкpaiнiзaцiя oхoпи-
лa мaйже пoлoBиHy paйoнiв, yсi yстaнoви, lllкoЛи i пpесa бyли не-

" Ци.г. за: hcш,ll€в fuлеpiЙ. Цiв mлoднoгo хлiбa // Koмarr.rиpи веJIиKoгo гoпoлy. Пoi.злки
B.МoлoтoваiЛ.КагaнoвичaвУкщiнyтанaПiвнiчниЙКавказ. l932_l933pp.-K. '200l ._с l4 l

'. 3iмoн Г. Чи бyв гo.loдoмop l932-l9з3pp iнстpyмeнтoм "..Iiквiдaцiio yкpaiнськoгo
нattioнaлiзму? // УкpaiнськиЙ iстopинниЙ хyptlzЦ. _ 2005 - Ne 2 - с. l20.

'' Пoстaнoва вil l4 гpyлня l932 p. yпеprцe oпyб,]iкoвaнa в книзi: Г<r,roд l932_l93з pокiв нa
Укpаiнi: ovимa iстopикiв, мoвoюдoКyментiв. - К.' 1990 _ с 29I-294 Пoстaнoвa вiл l5 гpy,rня
l932 p. oпублiкoвана в книзi:  Koмarшиpи BеJ.Iикoгo гoлoдy. -  K. '  200l .  _ с.3l2-3l3
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гaЙнo пepeвeлeнi нa poсiйсЬКy Мoвy яК <.бiЛЬцI зpoзyмiлy> IIJIЯ Hace-
лення. Укpaiнuям в iнrциx oКpyгaх кpalo Tе)I( бyлo нaкaзaнo BBa)кa-
Tи себе poсiянaми. Зa всесoloзним Пepеписoм l939 poкy 86,8 Biдсoт-
Ka нaселення KpaснoдapсЬкoгo кpaю бyли в)ке зapе€стpoвaнi як
poсiяни. Тiльки l50тис. гpoмa-цян (4,7 vo), якi пpибyли в кpaй y
30-х poкaх, мoгЛи ЗaяBуlTуl' щo Boни yкpaiнuis9.

З oднoгo бoку, paдянськa нaцioнzlJlьнa.Цеpxaвнiсть бyлa велиКиМ
пpoпaгaцдистсЬKим з.пoбyгкoм .Ц.пя кepiвникiв дepя<aвнoi пapтiТ.
З дpyгoгo бoкy, кpемлiвськi мo)шoвЛa.цui нe лoвipЯЛуI B Укpaiнi нa-
вiть влaснiй пapтii (згадaемo злiсне сТa,IiFIсЬКе ..хе-xe',). B Kpемлi не
зaбрa,ли, щo B 19l7_l919 pp. Укpaiну дoвeЛoся зaBoйoByBaти тpиvi.
Hе зaбрaли тaКox пpo oдин-€ДинуlЙ Bипaдoк неПoКopи в мaйxе стo-
лiтнiй iстopii пapтiТ, якaбулa вiд нapoдхеHня Пap.шiзoвaнa пpинци-
пoм <(деМoKpaTиЧtloгo uентpалiзмy,>: fV BсеyКpaiнськa пapткoнфеpeн-
цiя нaвеснi 1920 p. зaбалoryBirлa pекoмендoвaний Ленiним списoк
членiв цK KП(б)У i oбpaлa свoix кеpiвникiв зa BлaсниМ бaxaнням.

Hезвaxaючи нa гaзетниЙ гaлac з пpивoдy yспiхiв пеptl.toi
п'ятиpivки, екoнoмivне стaнoBиlцe CPCP невблaгaннo пoгipшyва-
лocя. Cталiн poзyмiв' lцo Кpизa N{oхе пoслaбити зaлiзнy хBaTкy
Kpeмля (..кaк тoлькo делa стaHyT хухе>...). Зa цих умoв хapкiBсЬКa
кoмпapтiйнo-pa]IяtlсьКa нoменКЛaТypa МoгЛa б пepeтвopиTися з
неpвoнoi нa ХoBTo-синlо i Bикopистaти пpикopдo}Iне сTaнoBиlце
Укpaiни тa свoi кoнстиryЦiйнi пpaвa, шoб вiлoкpeNIИту1cЯ вiд Мoск-
ви. BидaтниЙ yкpaiнський iстopик Iвaн Лисяк-Pулницький Щe зa
)киTTя Cтaлiнa (y l950 p.) oпyблiкyвaB y зaхiднoбеpлiнськoму xуp-
нaлi стaттю ..Пpoти Poсii чи ПpoТи paлянськоi систrМи>. B нiй
мiстився Пpoгtloз, здiЙснений пiд чaс poзBirлy paлянськoТ iмпеpii:
..Cкaсyвaння кoмyнiстичнoгo yсTpoю B Cyvдgn,* paдянськиx ,'сo-
юзHих pеспyблiкax.., як i в сaтелiтних Деp)кaвaх, ЯBЛЯЛo б сoбoю
нiяк не бoлючий пеpеBopoT' zutе, нaBпaКи, paДicниЙ i пpиpoдниЙ
пoвopoT дo влaснoi нaцioнaльнoТ iндивiдуaЛ ЬнoсTi>6u.

'9 Bсесoюзнaя пеpепись нaсслония l939 гoдa. oснoвньtе итOги. - М.. I992. _ с
* Лucяк.fodнuцькuй Iван lстopиннi есе _ T. 2. _ K ' 1994. .- с з2l.
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Якpaз цlя тoгo' щoб пoпеpедити тaкий пoBopoт' Cталiн нa ТpиBa-
лий пеpioд пеpeтBopиB Укpaiнy в eпiueнщ pепpeсiй. ..Без кpестьянс-
кoй apмии не бьlвaет и не Мoxeт бьtть мoщнoгo нaциolliulьгIoгo дBи-
xrния)>' _ пеpекoнaнo писaв вiн y |925 p.u, Bивчaючи дoсвiд
Укpaiнськoi pевoлюuiТ |9|7_|920 pp.' з цим твep.ц')кeнняI\,l цiлкoм
мo)кнa пoгoдитися. fulе сyuiльнa Кoлeктивiзaцiя селянсьKих гoспo-
дapств пiдipвa.пa бaзy визвoльнoгo pyxy в yсix нauioнaльних peс-
пyблiкaх, a зaстoсoвaниЙ пpoти УсPP i Kyбaнi теpop гoлoдoМ лiквi-
дyвaв пoтенцia'пьнy зaгpoзy Kpeмлю з бoкy нaйбiльrп мoгщньoi з них.

Cпpaвивrшись iз сeлянсьКим питaнням' яке бyлo, нa дyмкy
Cтaлiнa, питaнням нaцioнaльним62, диКтaтop негaйнo пepекJIIoчив
yвary нa yкpaiнськy iнтелiгенцiю _ Кoмпapтiйнy i пoзaпapтiйнy. П'д
йoгo дикгoвкy oб'сднaний гuIенрt цK i цKK KП(б)У y листoп4дi
l933 p. пpийняв тезy пpo нaцioнaлiстичниЙ р<IIJI ЯК гoЛoBнy небезпе-
кy в пaщii i в деpxaвi. xиI з'.l.зд BKП(б) y сi.lнi 1934 p. пiдтвеpлив
i poзвиrryв цю тезy. Haйбiльru мaсrцтaбнe Bинищeння yкpaiнськoi
iнтeлiгенцii poзгopнyлoся пiсля сaмoryбствa y липнi l933 p. зaцькoBa-
нoгo М. Cкpипникa. Пiл пpaпopoм бopoтьби з ..g11pццникiвщинoю,>
чисельнiсть КП(б)У бyлa скopoчеHa з гpyдня |9З2 p. дo жoвтtlя
l936 p. нa ||2тис. oсiб6,. У xaшивi д.пя Укpaiни poKи (l932_1938)
y кoнrггaбopi i тюpми пoтpaпилa бiльrцiстьдiянiв yкpaТнськoi кyльтypи,
y тor'ry числi вxе нoвoi гeнеpauii poбiтничo-сеЛянсЬкoгo пoxoдxеtlня.
Хеpтвaми чекiстiв ст.UIи пpaКтиvнo всi, xтo бpaв гIaсть в УкpaiнськiЙ
pевoлюuii |9|'|_|920 pp. oднoчaснo Cтaлiн пoчaв пеpeчищaти BJIaснy
кpeaтypy в Укpaiнi. З 62 члeнiв цK KП(б)У, oбpaнoгo ХIII з'iздoм в
vepвнi |937 p., 56 були зBинyвaченi y вopoxiй дiяльнoстi. З l l членiв
пoлiтбюpo ЦK Kп(б)У бyлo pепpeсoBaнo l0. Bюкив тiльки Гpигopiй
Пeщoвський, якoгo yсyнyли вiд шlaди, zшe не зaapеI'Ilryвirли' тoМy щo
вiн пеpебyвaв y Мoсквi i зaвбaчливo пoдoв)Кyвaв вiлpя,шxенняe.

"' Сmoлuн II. Сoчннeння. _ т. 7. - С 7 |_72.
62 Тaм сaмo.

^' Бoбкo Io. 8. ПaфЙнe бyлiвниuтвo нa УкpaТнi y 1933_ 1937 pp - Л ьвiв, |97'| - С |24
ц Лumвuн Boлodullup. Укpaiнa: мiжвoеннaдoба (I92l-l9з8). _ K.' 2003. _ с. 354
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Aналiзyюvи гoлoвнi вимipи пoлiтики кoмyнiстиvнoгo бy.Цiв-
ництBa - iдеoлoгiнниiа, сoцiальнo-екoнoмiчний i нaцioнaльнийl,
я зpoбив спpoбy BкJIIoчити yкpaiнський ГoлoДoмop y зaгальний
КoнтeКст пoдiй кoмyнiсти.lнoi peвoлtoцii l9l8_l938 pp. [l]е paз,
в нaйбiльtш yзaгaЛЬнеHoму Bиглядi зyпинюсь нa сyмi свoiх тез.
Tх мoxнa 38ести дo чoтиpЬoх пyнктiв.

l. Koмyнiстичнa pевoлloцiя не мaлa нiчoгo спiльнoгo з дBoмa
течiями Poсiйськoi pевoлюuiТ _ pa.цяHсЬкoю i деМoKpaтичнoю.
Cфopмyльoванa Ленiним y <.KвiтнеBих Тезax> iдея пoбyдoви дepxa.
ви-Кoмyни сyпepечилa iнтepесaм пoлiтичних cил, якi бpали yчaстЬ
y peвoлloцii. За виняткoм мzUIoчиселЬtIoгo клaнy пpoфесiйниx pевo-
люuioнеpiв' вoнa сyпеpечилa Й iнтеpесaМ oснoвнoТ мaси членiв
бiльruoвицькoi пapтii. Poбiтничo-селянськi низи' якi твopили Цю
мaсу, BисЛoBЛюв€Ulися зa зниlцення BrЛиКих влaсникiв. futе вoни
не poзyмLrи кoмyнiстичнoi дoКтpини i не мoгли BисТyПaTи пpoти
лiквiдaцii пpивaтнoi влaснoстi як тaкoi. Тi з них, xTo щиpo зaхoпЛЮ-
вaBся кoмyнiсти.rнoю iдесlo в пpoпaгaндистськiй iнтеpпpетauii
вoждiв бiльrшoвизмy' нe Мoгли пеpeдбavити нi кoЛoс€UlЬнoi cили
oпopy з бoкy ПpиBaТних влaсникiв пiд чaс iх експpoпpiauii, нi не-
oбхiднoстi силoвoi пiлтpимки xиттедiяльнoстi сyспiЛЬстBa' пoзбaв-
ленoгo пpивaтнoi влaснoстi i пpивaтнoгo пi.ЦпpисмництBa.

2. Koмyнiстиннi пеpетвopенtIя здiйснювaлися Mетoдaми ЦIтyp-
мy B дBa еTaпи. Пiд чaс ленiнськoгo lllTypмy l9l8_|920pp. були
знищенi яK КЛaс великi вЛaсниКи' пiД чaс стaлiнськoгo lштypмy
|929_|932pp. - лpiбнi BЛaсниKи. Haселення кpaiни oпиHиЛoся t lе
тiльки в пoлiтичнiЙ, a Й в екoнoмiчнiЙ зaлежнoстi вiд всюДисyшoi
деpхaви, кepiвники якoi злoбyли мoхливiстЬ BикopистoByBaTи
лloдськi i мaтеpiaльнi pесypси вeлeТенсЬКoТ кpaiни лля pеалiзauii
Мrти' пoсTaвленoi Ще y (KвiтнеBих тeзaх> - дoсягнення свiтoвoгo
ПaнyBaння (vеpeз кoмунiсти. lний iнтеpнaцioнaл).

3. Пiсля зaBеprxеHHя дpyгoгo шrypМy Cтaлiн зpoбив <(зaчисTKy
теpитopiТ>. Пiд чaс Bеликoгo Tеpopy |9з7_l938 pp. вiн звiльнився
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вiд УсП пpедстaвHикiв нeлoяльl{oiдo влaди iнтелiгенцii _ як стapoi,
тaк i нoвoi, poбiтничo.селянськoi, вiд незqдoBoле}tих теpopистичtlи-
ми метoдaluи деpxaвнoгo yпpaвлiння кoмпapтiйнo-paдяHських
кepiвникiв i нaвiть вiд чекiстiв, якi зaплямрaли себе рпpeсiями.

4. KoмyнiстичHa peвoлlouiя цiлкoм змiнилa oбличчя кpaiни. Pa.
дянсьюrй Coюз стaв BелиKoю деpxaвoю пiсля yспiIшнoгo здiЙснeн-
ня opiентoвaнoi нa вoеннi пoтpеби iндyсrpiалiзaцii. Cтaлiн poзпo-
чaв з 1939 p. нoвиЙ eтaп y pалянськiй iстopii, a pшoм 3 тим _ y
всесвiтнiй iстopii, кoли yюIaB спpятt{oBaниЙ пpoти Пoльщi irлЬяI{с з
A. Гiтлеpoм.

I]i нoтиpи пyнкти пoв'язyloть як гoлoд |932-|93з pp. в CPCP,
тaк i yкpaiнський Гoлoлoмop 3 цiляMи, пoстaвлeними <pевoлюЦilo
зBеpxy>. Cтшriн нr стoяB зa Цiнoю, дoбиBaючись Haпepедoднi вели.
кoi евpoпeйськoi вiЙни pеaлiзaшii в CPCP кoмyнiстиннoi.Цoктpини.
Якщo дJrя дoсягtlення тaкoi мeти слiд бyлo знишиITуI У пoкiЦloвих
peпpесiяx мiльйoни люДеЙ, вiн ibс знищyвaв. Чи мшta в цьolt{y paзi
бyдь.яке зHaче}lня нaцioншtьнiсть знищyвaних?

Koxний, xтo пoтpaпляв пi.ц кoлесa Лoкol{oтиBу, якпЙ Iичaв дo
(сяючиx веplшl{н кoмyнiзмy>' мaв сBoю стaтЬ' вiк, нaЦioншtьнiсть,
пpoфесiю. Taк сaмo, як кoжний' хтo стoяB нa лoкol{oтивi i слцкy-
Baв зa тим, щoб вiн не зiЙшoв з pейoк кoмyнiстиннoi лoктpини.
У тaкoмy зiстaвленнi xеpтB i кaтiв нe мaлa 3нaчення нi нaцioнaль-
нiсть, нi ншlеxнiстЬ дo пeBнoгo пoкoлiння, нi стaть aбo пpoфeсiя.
3нaчення мшta тiльки пoзицiя: нa лoкoмoтивi чи пi.ц Hим. Тoмy дy-
xе пoкaзoвa вiдпoвiдь киiвськoгo пoлiтoлoгa' y lt{l{нyлolt,ly дисI{ден.
тa Boлoдимиpa МшriнкoBtдta нa зaпитaння KopеспotЦe}Iтa гaзeти
<Cегoдня> пpo Bl{tlyвaтцiв Гoлoдoмopy B УкpaiЪi.

Koрспoнлент 3aпитaв: <Kтo виtloвaт B этolri пpестyплrнии _
кoмIvfyl{исты, Poссия? Hрснo ли зaпpетl{тЬ в связи с этиIu Kпy?D

Biдпoвiдь бyлa тaкoю: <Bинoвaт стшtинскиfi pеxl{lr{' B pyкoBoд.
ствo кoтopoгo вxoдldли и yФaинцы' и pyсскиr' и eBpeи' и пoJlяки'
и гpyзl{l{ы... HaциoншtЬ}loсть чиt{oBIlикoB нe игpaлa никaкofi poли.
Этo былa вoЙнa тoтаJlитapнoгo гoсyдapствa пpoтиB свoбoднoгo
кpестьянствa. Bинoвнь[е B тpaпeдии }Dке ylvlеpли' пoэтolvfy избexшtи

H aцlo нott ьнuЙ e uмl p zе нoцuё g

нaкaзaния. K тoмy )кe' o}Iи были пешкaми B бoльlцoЙ игpе xrсткo
центpirлизoвaннoй BJIaсти. Чтo кaсaется зaпpетa KпУ, тo в этoм нrт
неoбxoДимoсти' тaк кaк нЬlнеlllниe кolvtlvtyнистьЛ к тoй тpaгeдппнe
IIMIЛИ ниKaкoгo oтнolllеtlи'l . Дa п сaмa идея KoIvtмyнизмa 3десЬ }lи
пpи чем _ Brдь pечь идет o стirлиHскoм pежиме' a Cтaлинa не слy-
чaйнo мнoгие aвтopитет}tыe истopии считaют ,,пoбе.Цитeлем кolr|-
Ivfyнизмa... Инoе делo, чтo нынeшним кolttмyнистalr{ }r}Dкнo былo бы
чeткo oтмеx(е вaться oт пpeстyпЛений Cтшl инa>6s.

Мшiнкoвич нaвiть нe вiдпoвiв пpямo нa зaпитaнЕя пpo Bиtty
Poсii, oскiльки дJIя }IЬoгo € oчеBI{дHим iнтеpнaЦioншtьниЙ хapaктеp
пoлiтичнoгo pеxшмy. Haвпaки, дJIя It{еHе (пpoлетapськиЙ iнтеp.
нaцioншtiзм> з yсiмa Йoгo пoхi.цHиIvlи' y тoмy числi стoсoвнo
пoлiтичнoгo pе)киMy' с тiльки елементoм oблyднoi бiльIшoвицькoi
пpoпaгaнди. Bини Poсii я те)к }Iе Bизнaю' шtе з iнIцoi пpинини: бiль.
IцoвицькиЙ peжим бyвтoтшiтapн}lм' тoбтo нrзaлеxним вiд вoлi нa.
poдiв, дoлrю яких poзпopяд)кaBся.

.Цивyе, щo B. Малiнкoвич' як i бaгaтo йoгo кoлег нa 3axoдi,
вiлoкpемлюе стшtiнський pexим вiл кoмyнiстичtloгo. Пpиpoлa
кoмпapтiЙнo-pад,rнсьKoгo pеxимy нe змiнювшlacя вiд Йoгo виник.
нr}Iня дo кotlститyltiйнoi pефpми М. Гopбaнoвa. Cтyпiнь теpopиз.
мy aбo лi6еpалiзмУ У uьoмy pежимi вapiювaвся зaлеxнo вiд
зoвнiшrнix yмoB' a не вiд якoстeЙ кеpiвникa. Ha чoлi pеxlrмy в лoбy
Й. Cтшriнa не мiг oпиHитися лiбеpшr M. Бp<apiн, a в.Цoбy лiбеpшa
M. Гopбa.roвa _ не мiг oпинитися Cтшliн. Cщaснa Koмпapтiя Ук-
paiни не lr{a€ вiднoIцення дo KП(б)У 30-x poкiв, a лицIе зa Цеoлoгiю
ii не мoxнa зaкJIикaтI{ дo пopядкy. Tим бiльIшe, шo кoмyriстl{ч}Ia
iлеoлoгiя, тaк сaмo як xpистl{янсЬKa' пpoпary€ вiчнi цiннoстi. Iншa
pi.r, кoли ця iдeoлoгiя пoчинaе втiлювaтпcЯ B )киття. Cтaлiн
здiЙснювaв злoчини не з любoвi дo ниx, a з метoю дoбитися pе.
шriзaцii кoмyнiстиннoi лotстpини. Ha пpaкгиui це oзнaчaлo' щo нa
вepшинi шIаднoi пipaмiли зoсеprдxyвa.вся кoнIpoлЬ зa yсiмa pесyp.
сaми пoневoленoi кoмyнiзмoм кpaiни.
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Taкoю x непrpeкol{лиBoю r пoзицiя B. Мaпiнкoвичa щo.цo lopи-
дичнoi квaлiфiкauii цьoгo зJIoчинy. B !eнь пaм'ятi xepтв гoлo.цot{o-
py i пoлiтиЧtlиx pепpecif,r, яшЙ y 2005 p. пpипaB нa 26 листoпaдa'
пpeзидrнт B. }orцeнкo звepнyвся .цo свiтoвoгo спiвтoвapиствa iз
зaкJIикoм визнaти цeй Кpемлiвський зlloчин гrнoцидoм пpoти yк-
paiнськoгo нapoдy. Biдпoвiдaючи нa зaпитaння кopeспol{дентa пpo
слyrшнiсть тaкoгo звepнeння' Мaлiнкoвич з€lявив:

<.Я пpoтив эToгo' тaк кaк.цllя oпpeдeIIeНИя этoй тpaге.Ции слoBo
<(гeнoцид> нr пo.ц'хo.цит. Пoтoмy чтo Гoлoдoмop был нaпpaвJlен нe
пpoтив yкpaинцeB кaк этнoсa' a тoлЬкo пpoтиB yкpaинских кpeстЬ-
ян. Кaк I{ пpoтив pyсских кpeстьян' кaзaхских скoтoвoдoв' y кoтo-
pьlx зaбpaли скoт' oбpeкaя их нa гoлoднyю смepть. B этoм пpестyп-
ЛeНуIуI IIp|4|IkI|iaЛИ yчaстие и этнические yкpaинцы' сI,IдeвцIиe в
pyкoвoдстве KП(б)У' и бьlвruие сoтpyдниKи нКBД. Пoвтoplo: этo
бьIлa вoйнa МнoгoнaциoнaJlЬнoгo тoтaлитapнoгo гoсyдapствa пpo-
тив IинoгoнaциoнaлЬнoгo )кe кpeстЬянствa CCCP>fi.

Cкiльки б мiльйoнiв лю.цей не зaгинyлo в Укpaiнi, нaзивaти rх
зaгибель генoцидoм нe мoxнa' тoп,ty щo yкpaiнцi гиtlyли' зa
Мaлiнкoвичeм, вiд pyк тих х<e yкpaiнцiв. Мoвляв, бaгaтoнaЦioнaль-
нa дepxaBa знищyвiula тaкиx xе бaгaтoнaцioнaльних сeлян...
Biлсщнiсть фaктy цiлкoвитoi зaгибeлi yкpaiнцiв як eтнoсy нr.цoзBo-
ляе Йoмy квaлiфiкyвaти цIo зaгибель як гeнoцид. Фaкг зaгибeлi ет-
нoсy нa чвrpть aбo нa дeсятy чaстинy нe пеpeкoнyе!

oднaк стpимarмo емoцii i пoдивимoся нa пpoблeмy пiд нayкo-
вим Кyгoм зopy. Cлiл взяти .цo yвaги' щo пoзицiя B. Мaлiнкoвичa
зoвсiм I{e BpaxoByr спeuифiкy пoлiтичнoгo yстpoю Paдянськoгo Co-
ю3y як бaгaтoнaцioнaльнoi Дep)кaви. Bepшитeлi йoгo дoлi po1llлll
все мo)uиBе, щoб Укpaiнa пepeтвopилaся з кpaiни в pеспyблiкy -
нa.Цiлeнy нiбитo Brликими кoнститyцiйними пpaBaми' aЛe Нa-
спpaвдi цiлкoм пiдпopядкoBaнy цrнтpy.

He тaк Balккo дoвeсти' llр нaйбiльrшa i poзтarпoвaнa нa кop.Цoнi
з €вpoпolo нaцioнальнa peсгryблiкaбулa д.пя кepiвникiв eвpaзiйсь-
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кoi дepжaви пoлiтичнo нeбeзпeчнoю. Hебезпекa сeцeсii внaслiдoк
зaBopyIIIень в сaмiй Укpaiнi, aбo кpизи в цeнтpi, aбo пoяви oбoх циx
чинникiв oдI{oчaснo бyлa цiлкoм pqrльнoю. Ha пovaткy 30-х pp. тa-
кa кpизa в uентpi i нa пepифepii вxe нaзpiвшla. Cтaлiн, якиЙ дiяв нa
випepeд)кення, лiквiдyвaв зaгpoзy шIя свoei oсoбистoi в,Iaди зa дo-
пoluoгoю тepopy гoлoдoм' спpямoвaнoгo пpoти yкpaiнськoгo сeJIяtI-
ствa' тa iндивцyaпьнoгo тepopy y сеpедoвищi yкpaiнськoi
iнтелiгeнцii, якi poзгopнУ IIуIэя мalbкe oднoчaснo.

Фaкти свiдчaть, щo фopмa сoloзy вiльних тa piвнoпpaвнtlх peс-
гryблiк, яку пpllйlнялa ЦентpaтIiзoвaнa paдянськa iмпepiя, зiгpa.тla з
Укpaiнolo i yкpaiнuямlцulllf,l жapт. Kpемль змylшeний бyв пoбyдyвa-
ти свolo дepxaвy сaмe в тaкiй фopмi, Щoб спpaвитися з yкpaiнським
визвoльним pyхoм нe тiльки зa .цoпoмoгolo сI,LпI{' a й демaгoгieю.
Ta в Kpемлi зaвх<ди вiдчyвaли пoтeнuiйнy нeбeзпeкy uiеi фopми
дep)кaвнoстi. Хтo скa)ке' щo Cтa.тliн нe мaB paцii?

Tеpopoм l933-гo i 1937-гo poкiв кprмлiвськi мoxнoвлaдцi нa-
.цoвгo вiдсyнyли небeзпекy poзпaдy Paдянськoгo Coюзy. Aлe в лoбy
систeмнoi кpизи pa.цяrrськoгo кoмyнiзмy Ця нeбезпeкa не тiльки
зtloвy пpoявилaся, a й pea.тIiзyвanacя| Cфoкyсyвaння дep)кaвнoгo тr-
popy стшliнськoi дoби нa гpolr{aдянaх Укpaiни aбo нa yкpaiнцях, якi
Ir{oгли б стaти гpo}rад,Iнaми Укpaiни (мoвa йлe пpo Kyбaнь), пoзнa-
чI{лoся нaвiть чepез бaгaтo дeсятилiть. Ha з.тIaмi 80_90-х poкiв
iнiцiaтopaми спpямoвaнoгo пpoти Kpемля pyry виявItлися нr yк-
paiнui, a гpoмaдяни Poсiйськoi Федеpauii, тoбтo пpeдстaвники дep-
)@вoyгBoploloчoi нaцii. .(eк.тlapauiю пpo дepжaвний сyвеpeнiтет
пepшoю oгoлoсI{,лa Bеpхoвнa Paдa PФ. Бopис €льцин нe мислиB'
звинaйнo, кaтегоpiями нaцioнaльнo-BизвoлЬнoгo pyхy. Biн xoлoд-
нoКpoBllo викopистoвyвaв зaкJlадeнi в кoнстиryЦiйнiй пoбyдoвi
сPсP мo)кJIиBoстi.y пpoтистoяннi з кoмпapтiйнo-paлянським
цrнтpoм в Кpeмлi.

Мaйxе oднoчaснo з B. МaлiнкoBичeм y гaзетi <.(eнь> Bистyпив
пoлiтoлoг Михaйлo Бiлецький. Пpибiнники кoнцeпцii гeнoцидy
пoвиннi .цoBести' Bкaзyвaв вiн (як i B. Ма.пiнкoвин), щo yкpaiнсь-
киx соляI{ знищyBaли як eтнiчниx yкpaiнцiв' a нe як сeлян aбo >ки-

*.Ceгo,пняr (lfuiв)' 2005 г., 29 нoябpя.
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тeЛiв певнoi теpитopiТ. o.Цнaк, нa вiдмiнy вiд МaлiнкoBичa' вiн не
вBa)кaB аксioмoю зaкpiплений в Koнвенцii ooн вiд 9 гpyдня l948 p.
пoлiтикo-пpaвoвий змiст пoняTTя <(гeнoцид>. с}/гЬ йoгo виснoвкiв
бyлa тaкoю:

l. Гoлoдoмop |932_|933 pp.е oдним iз нaЙxaxливirшиx злoчинiв
в iстopii ЛIoдствa.

2.|7a зaлитaнHя' чи пiдпaдaс ГoлoдoмoP пiд юpидичне визнa-
ченHя гeнoцидy' нe мoжнa oднoзнaчнo вiдпoвiсти y зв'язкy з некoн-
стpyктивнiстю цЬoгo Пoняття.

3. Щoб свiтoвa спiльнoтa N{oглa кpaщe пpoти.Цiяти мaсoвим зни-
Щенням лю.цей' нa зpaзoK Tих' lцo вiдбyвallися y ХХ стoлiттi, тpебa
зaкpiпити в мh<нapoлнoМy пpaBi пoняття, тaк сaМo Baгoме' zUIе
бiльtш зaГЕulьне' нix генoци.Д,, зaбезпеvиBlIIи зaпoбixнi зaхoди цЬo-
Мy зЛoчинy. Пo сщi, М. Бiлецький зaпpoпoнyBaв' Щoб Bеpхoвнa
Paдa i Пpезидент Укpaiни, якi yже зBеpнyлися.пo мiхнapoлнoi гpo-
мaдськoстi 3 пpoхaнням Bизнaти yкpaiнськиЙ Гoлoдoмop геFIoци-
дoм, вiдкликали свoТ звеp}Iення i зaдoвoльн|4ЛI4cя iнцrим вapiaнтoм
квaлiфiкauii сталi нськoгo злoн инyo'.

Aльтеpнaтива спpaвлi iснyс. I{e - пoняTTя зЛoчинy ПpoТи
ЛIo.цсTвa aбo злoчинy пpoти людянoстi (aнглiйське слoвo humanity
мaс oбидвa знaчення' внaслiдoк voгo теpмiн в yкpaiнськiЙ мoвi зали-
шa€ТЬся нестaбiлiзoвaним). У неявнiЙ фopмi це пoняття iснyс в
Дpyгiй ( l 899) i в Четвеpтi Й (|907) Гaaзькиx кoнвенцiяx пpo зaкoни Тa
звичai сщoпщнoi вiйни. B них пpoгoлoшryBaЛaсЯ нeoбхiднiстЬ дoТpи-
Мyвaтися <.зaКoHiB лloдянoстi'> в хoдi збpoйних кoнфлiктiв. У явнiЙ
фopмi пoняTTя UIoчинy ПpoTи лtoдянoстi yпеpluе бyлo викopисTaHе у
BиpoКy Hюpнбеpзькoгo тpибуналy. Pимський стaтщ Mixнapoлнoгo
кpимiнальнoгo сyдy (2003) квалiфiкye UIoчин ПpoТи людянoстi як дii,
пoв'язaнi зi свiдoмим нaпaдolvt нa цивiльне нaселeння (y фopмi вбив-
gгва' виниI.цyвання' пoHеBoЛенI{я, деПopтaЦiй, р'я3нeння тa iн.). Bсi oз-
нaKи злoчиHy ПpоTи людянogгi Пpoсте)кyЮTься в пoдiях l932_1933pp.

". БiлецькuЙ Muхайлo. Cвiт пoвинсн цe ltart'ятaти
// Д'снь (Kиiв), 2005' l9 листoпa.rа
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Зpoзрliлo, o.цнaК' шo бу.пь-якa iнrua квaлiфiкauiя теpopy гoлoдolt,t зa
нaявнoстi пottяття генoцидy не Мo)(e нaс 3aдoBoльнити.

Укpaiнський нapoл слiд спpиймaТи не тiльки як eтнoс' a Й як
пoлiти.lнy нaЦiю, a Укpaiну - нe яК теpитopiю, нa якiil живyгЬ yК-
paiнui, a як кpaiнy. Якщo тaк пiдxoдити дo пoдiЙ 19з2_ l933 pp., тo
ми ПoBиtIнi визнaти генoцидoМ теpop ГoЛoДoМ, зaсToсoвaниЙ Пpoти
yкpaiнuiв в УCPP i нa Kyбанi пiд виглядoм хлiбoзaгoтiвeль.

Тaкiй квaлiфiкauii не мoxe зaцIКoдиTИ Ta oбстaвинa, Щo
кoнфiскauiя ПpoдoBoлЬчиx зaпaсiв, тoбтo тepop гoЛoдoм' зaстoсo-
вyвirлaся в УCPP не тiльки пpoти yкpaiнuiв. Piвнoю мipoю Ми Bиз-
нaeмo фaкти теpopy гoлoдoМ' спpямoвaнi не oбoв'язкoвo пpoти yК-
paТнцiв i нaвiть зoвсiм нe пpoти yкpaiнuiв в Пiвнiчнo-Kaвкaзькoмy
кpai i в Пoвoлxi. Кpемль зaсТoсoвyвaB Tеpop' y тoN{у нислi тrpop гo-
лoдoм' в yсiх пoлiтикo-a.цмiнiстpaтивниx peгioнax Paдянськoгo Co-
Ioзy' .це iснyвaлa oсoбливa пoлiтичнa небезпекa.цЛя pеxиМy. УCPP i
Kyбaнь вiлpiзнялися вiд iнlших pегioнiв тiльки тим' Щo тepop гoЛo-
лoм бyв ЗaсТoсoBaний в них не вибipкoвo, a сyЦiльнo.
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кЧoPнa tлlaдаll y9aiiнськoro нapqД|

Ми мaемo бaгaтo свiдчeнь лto.Цeй, якi пеpexили Гoлoдoмop.
lх збиparoть tпкoляpi i сryдeнти, x1ryнaлiсти i нayкoвui. !еякi зi
свiдчerь вiдкладaloться в apхiвaх, чaстинa дpyкy€ться. oднaк з кoжни}l
poкoм все вiDкчe знaЙти люди}ry' якa пaм'ятaе пoдii пoчaтI(y 30-х po-
кЬ минyлoгo стoлiтгя. Пpининa зpoзyмiлa, Гoлo.Цoмop стaвся зa
75 poкiвлo нaшихднiв. Biд пoкoлiння, якe йoгo пepexилo' з.lлиtIIи-
лися oКpеIиi .цoвгoxитeлi.

Чoмy ми не збиpaли свiдчeнь paнirшe, в 70-x aбo y 80-x poкaх? [е
теx зpoзyl,riлo: гoлoд |9з2_|9з3 pp. бyв зaбopoненolo тeмolo. Ha ХХ
з'iздi KПPC y 1956 p. кepiвники дep)кaви нa чoлi з М. ХpyшoBим зa-
cуДl1л|4 мaсoвi peпpесii стaлiнськoi дoби. Haзвaнi iменeм генep:rль-
нoгo сeкprтapя t|K KпPс Й. Cтa.тliнa мiстa, вyлиui i yстaнoви бyли
пepейменoвaнi, Йoгo книги вил},.tенi з пoвсякденtloгo yxиTKy.
Пpaв.пяva пapтiя пiшлa нa викpиття й зaсyдх<eння сталiнськoi свa-
вoлi, тoмy щo вiд pепpeсiй пoстpax.цЕrли не тiльки бeзпapтiйнi гpo-
мaдяни' a Й мiльйoн пapтiЙuiв. Але нixтo з кеpiвникiв пapтii нe взяв
нa сeбe смiливiсть згaдaти пpo гoлoд |932-|933 pp. в P4дянсЬкoll{y
Coюзi. Hi:<тo з кеpiвниx дiячiв paдянськoi Укpaiни нe пoбaxaв виз-
нaти фaкгy yкpaiнськoк) гoлoдy' яюlй лyxе вцpiзнявся свoiми пoт-
вoprrими мaсIцтaбaми вiд гoлoдy в iнrцих pегioнaх сPсP.

Bлaстиве пeprцим десятилiттяМ paД,Il{ськoi влaди мaсoве нa-
сllльствo деpжaви щoдo oсoби мoжI{a яKщo Irе BипpaBдaти' тo пoя-
снllти чим зaвгoднo: нeoбxiднiстlo знищeння <(Bopoгiв нapoдy>'
нeдoскoнaлiспo зaкoнoдaвствa' зaгaльнoю в евpoпеfiськorrлy свiтi
aтмoсфеpoю нaсиJIЬствa й хсopстbкoстi, якa булa спaдщинoю Пеp-
lдoi свiтoвol вiйни. Bperштi-peшт' BиПpaвдyючи Кoil{yнiстиvнy iдeю,

,Чopнa lлIaёa, gt<paiнcькozo нapodg

дrp)кaвrry пapтiю i сyспiльниЙ лaД, мoжнa схoBaтися зa цIиpoКy спи-
нy Cтaлiнa' fuiе як нaзвaти pепpeсiю, якa б' €  пo плoщi' нr з.UIишa-
ючи rшaнсiB нa xиття нiкoмy? Як випpaвдaти кoнфiскaцiю Bсьoгo
iЪтiвнoгo y селяH i блoкyвaння ii y свoix селax? Як пoяснити зtlик-
нeння дepжaвних aбo кooпepaтиBних мaгaзинiв, дe мoжнa бyлo
б пpилбaти пpoдoBoлЬствo, oкpiм тих, якi opгaнiзрa,пи Йoгo пpo-
дФк 3a BilIютy' зoлoтi мoнeти цаpськoТ чrкaнки й пoбщoвi виpoби
з дopoгoцiнних мeтa.гliв? Ha яКoгo Cтa.тliнa мo)с{a пoK,Iaсти кoмп-
лeкс злoчинiв тaкoгo мaсшrтaбy, хoч цiлкoм зpoзyмiлo, щo aBтopolr,l
i безпoсepeднiм викoнaBцeм пoлiтики тepopy гoлoдoм бyв якpaз
Cтaлiн? Iнфopмyвaння сyспiльстBa пpo тaкi тtoчини з.Цaтне бyлo
вiдпpaвити y небyгтя кoмyнiстиvнy iдею, деp)кaвнy пapтilo i pa-
дянськy Деp)@вy. Toмy нaстyпниKи Cтa.пiнa збеpiгa,пи Йoгo тaбy нa
слoвo <<ГoЛoДDl яке бyлo спoчaтКy тiльки iнтeгpaльним eлeментoм
y мехaнiзмi тepopy гoлoдoм. A нaсryпнe пoкoлiння кepiвникiв Pa-
д'I}Iськoгo Coюзy вжe нe зн,Ulo' як ця кpaiнa ствoploBirлaся i як вo-
нa фyнкцioнye. Якби зн:UIo' тo M. Гopбavoв нe здiйснив би кoнсти-
тyцiйнoi pефopми, зaв.tIяKи якiЙ йoгo пapтiя пoTpaпилa y стa}Ioвиlце
pи6и, викинщoi нa пiсoк. Якби знaлo' тo B. [ltеpбиuький не
сaнкЦioнyвaв би ствopеttня <(aнтикoмiсii> y вiлпoвiдь нa op-
гaнiзaцiю в Koнгpесi сllIA тимчaсoвoi пapлaментськoi кoмiсii
з poзслиyвaння yкpaiнськoгo гoлoдy l932_l933 pp.

Cтa;Iiнське тaбy нa сaм фaIст гoлoдy |9з2-|93з pp. бyлo пopylllе-
нo нe дoбpoвiльнo. Koли M. Гopбa.roв 2 листoпaдa |987 p. Bигoлo-
шryвaB ювiлейнy дoпoвiдь <Хoвтень i пеpeбyлoвa: peвoлюцiя пpo-
дoB)кy€тЬся)> нa спiльнoмy ypoчистo}ry зaсiдaннi цK KпPс'
Bepхoвнoi Paди CPCP i Bеpхoвнoi Paди PсФсP y KpeмлiвсьKoмy
пaлaцi з'iздiв, вiн aнi слoвoм не згaJlaB пpo гoлoд. Алe y дoпoвiдi,
пpисвя.rенiй 70-piнню Bстaнoвлeння paдянсЬкoi влaди в Укpaiнi,
пepший секprтap ЦK Koмпapтii Укpaiни B. Щеpбицький BизнaB

фaкг гoлoлy' викJlикaнoгo нiбитo xopстoкoю пoсyхoю.
B. II{еpбиuький бр пеpекoнaним кoнсepвaтopoм' який пpaг-

нyB пеpетвopити пiдкoнтpoльнy йoмy peспyблiкy y <(зaпoвiдниK зaс-
тоIo>. Щo змyсилo Йoгo 25 .pyд"" 1987 p. yпеplllе зa п'яTь з пoлoви-
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HoIo десятиJIiть вимoвити слoBo <(гoлoд)>? Це бyв зoвнitцнiй чинниK.
Koмiсiя Koнгpeсy сIIIA з poзслiдyBaння yкpaiнськoгo гoЛoдy
|9з2_|93з pp. пoч:rлa зaслyхoвyвaти свiдкiв. Хaxтrивi poзпoвiдi звy-
чulпи в стiнaх aмepикaнсЬкoгo Кoнгpесy, мoв нaбaт. 3aсoби мaсoвoi
iнфopмauii poзtIoсиJIи ж пo всьoмy свiry.

Я* дo цЬoгo дiйшлo? Кoмy спilлo нa дyмКy зBеpнyтися .цo
)киттrвoгo дoсвЦy стapцIoгo пoкoлiння, Щoб вoскpeсити peтeль-
нo зaмoBчyвaнy iнфopмaцiю пpo стpaхiтливий злoчин стaлiнськoi
дoби?

Bпpoдoвx кiлькoх дeсятилiть yкpaiнui в Пiвнiчнiй Aмеpиui лa-
peмнo НaМarшIИcЯ пеpeКoнaти кpaiни сBoгo пepeбyвaння в тoмy' щo
lптyvний гoлoд |932_|933 pp. зaбpaв y paдянськiй Укpaiнi мiльйo-
ни xиттiв. Koли пoчaлla нaблиxaтися 50-тa pivниuя Гoлoдoмopy,
yкpaiнськi гPorиaдськo- пoлiтичнi opгaнiзauii вvlpilлllлп нe змaprry-
Baти цIo мo:кпивiсть i пpивepнyги yвary свiтoвoi гpoмaдськoстi .цo
yкpaiнськoi тpaгедii. Cвiтoвa гpoмa.цськa дyмкa бyлa пiлгoтoвлrнa
<Apxiпeлaгoм ГУЛAГ> o. Coлжeнiцинa i <.BeликиI!{ тepopoм))
P. Koнквестa дo кpaщoгo poзyмiнI{я тepopистичнoi сщнoстi бiль-
IIIoвицькoгo pe)шмy. Гpoмaдськo-пoлiтичнi opгaнiзaцii, якi зaснy-
вши фiнaнсoвиЙ фoнд д.пя poзвитКy yкpaiнoзнaвчих дoслiдxeнь в
oдtloмy з нaйкpaщих aмepикaнськиx yнiвepситeтiв _ Гapвapдськo-
мy' зBrpнyлися дo o. Пpiuaкa з пpoпoзицiею poзпovaти нayкoвий
пpoeкт' пoв'язaний з гoлoдol{ 1932_|93з pp. Taк Bиник знaмeнитий
Гapвapлський пpoeIсг. .(a'тleкиfi вiд пpoблeмaтИК't ХХ ст., диpeктop
Iнстиryry yкpaiнських стyдiй зpoбив пpaвилЬний хiд: звepнyвся дo
P. Кoнквестa з пpoпoзицieю взятися зa книry пpo Beликий гoлoд в
Укpaiнi. 63-piнний пpoфeсop CтенфopдсЬКoгo yнiвеpситетy
(Кaлiфopнiя) Poбepт Koнквест вBalкaвоя oдним 3 aBтopитeтiв y гa-
.тryзi iстopii Pa.ц'янськoгo Coюзy. Biн нapoдився y Beликiй Бpитaнii,
пiд чaс Дpyгoi свiтoвoi вiйни вoюBaв нa Бaлкaнaх, a пoтiм пpaцIoвaв
в Фopiн oфiс (МЗC Beликoi Бpитaнii) i в ooH. Ha всiх пoсaдax знa-
хoдив чaс' щoб зaймaтися лiтepaтypним pr.цaryBaнняМ' писaти po-
мaни i вipuri, читaти лекцii з aнглiйськoi лiтepaтypи. Пеpeбyвaю-
чи в ooH' пoчaв пpaцIoвaти в Iнститyтi вивчeння CPCP пpи

<Ч opнa lлladа, g кpaiнcькozo нapo0 g

Koлрlбiйськoмy yнiвepсrгeтi (HьIo-Йopк), дe зaxoпився iстopiею
paдянськoгo теpopy. B 70-х poK:D( книгa <.Bеликий тepop> бyлa видa-
нa y бaгaтьoх кpaiнaх.

Бyдyчи фaxiвuем в гaлyзi дoвoеннoi iстopii сPсP i лiтepaтopoм
oднoчaснo' P. Koнкзест якнaйцpaщe пiдxoдив нa poль лIoдини' якa
мoглa б poзпoвiсти в.цoстyпнif,l ulя всiх фopмi пpo yкpaiнсьКy тpa-
гедilo. Poзгoлoс вiд йoгo книги нa цю темy мaв бщи нaйбiльlllим'
тoil{y щo пoпеpeдrrя книгa вxе стaлa свiтoвим бeстсeлеpoм. Iснyвa-
IIa ЛуILIte oднa' aле iстoтнa пopeцIкoдa: вчений tIе знaв нi yкpaiнськoi
I\{oBи' нi лxepeл з iстopii paдянськoi Укpaiни. Biн пpaцювaв y Гy-
вepiвськoтlлy iнститщi Cтенфopдськoгo yнiвеpситery _ нaйбiльluo-
мy в свiтi пoзa CPCP схoвищi Дi(oprл з poсiйськoi iстopii Ю( ст. Ta в
цЬoмy iнститщi нeмoxJlивo бyлo знaйти слiди prтeлЬнo зaмaскoвa-
нoгo злoчинy, зaпo.Цiянoгo взимкy |932-19з3 pp. нaселенню УCPP
i Kyбaнськoгo oкpyry PсФPP.

Cпpaвi зapa.циB o. Пpiuaк. Biн пpибyв в Мiчигaнський yнiвеp-
ситeт' ,цe пpaцIoBaв .Цxeймс Мeйс. Зa пopaлoю пpoф. Poмaнa
lllпopлюкa Мeйс вxe бaгaтo poкiв лoслiдxyвaв пpoблeмy yкpaiнсь-
кoгo нaцioнaл-кol{yнiзмy. У l98l p. вiн зaхистив дисepтaцiю нa
злoбyття нayКoBoгo стyпeня дoктopa iстopii з теми <Koмyнiзм
i дилеми нaцioнaльнoгo вI{звoлeння: нaцioншlьний кoьryliзм y pa-
.цянськiй Укpaiнi. 1918_1933>. Tекст fi бyв oпyблiкoвaний двoмa
poкaп{и пiзнiшe в <.Гapвap.Цськifi сеpii yкpaiнiстики>. Kнигa ввелa
мoлo.цoгo дoслiдникa в Koлo фaхЬuiв з iстopii сPсP i кpaiн Цент-
pa.пьнo-Cхiлнoi €вpoп|I' якle в poки <хoлoднoi вiйни> tIIвидкo зpoс-
тaJIo нa 3aхoдi зaBдяКи щедpим бюдxeтним aсигнyвa}Iням нa poз-
Bитoк paлянoлoгii.

.Ц,ж. Mейсy зpoбили пpoпoзицiю, вiд якoi бyлo вaxкo вiдмoви-
тиcя. Йшлoся нr тiльки пpo фiнaнсoвий бiк спpaви. Biн oдepжy-
вaв кapт-блaнш нa пoIlIyKи.Dкrpел з дoвoeннoi iстopii paдянськoi
Укpaiни всIoди' дr вoни мoгли iснyвaти пo цeй бiк <залiзнoi
зaвiси>. Бyлa й .цo.цaткoвa oбстaвинa, шoб пpийняти спoкyсливy
пpoпoзиЦiю. B aвтoбioгpaфii, пpизнaчeнift дllя книги <Пioнepи
Bивчrння ГOHoЦИ.ф> (вийruлa в свiт y Hью-Бpyнзвiкy i Лoндoнi в
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2002p'), Мeйс oцiнIoBaв сeбe 3 дeякolo ipoнiсю як <(скopoспiлoгo
Й aмбiтнoгo стyдeнтa,>68. Мoxнa нe сyмнiвaтися' щo як викJIaДaч
вiн зaлишaвся нe мeнЦI aмбiтним. Тa виявилoCЯ, Щo кoлeги-py-
cИcTk| в МiчигaнсьКoмy yнiвеpситетi бiльrц нix пpoхoлoднo
спpиймaли йoгo зaхoплення yкpaТнськoю iстopiею. Bивчaючи
Poсiйськy iмпepiю aбo Paдянський Coюз' Boни впpитyл не бaчили
Укpaiни.

Пiсля пepeiздy в Keмбpидж Дх. Mейс дoвiдaвся' Iцo йoмy не
BiдBели сaмoстiйнoipoлi в Гapвapлськoмy пpoeктi. Biн нe пpoTестy-
вaв i мaксиМ:UlЬHo дoпoмiг Кoнквестy зiбpaти джepeльнy бaзу ulя
KtIиги <.Хнивa скopбoти>. Pyкoпис цiсi книги бyв гoтoвий yл<e в
l984 p., irлe aвтop пyстI{B йoгo нa тpивirле oбгoвopeння. B yкpaiнсь-
ких гpoмадax' як пpaвилo' oбгoвopeння opгaнiзoврaв МeЙс. У 1986 p.
книгa <Хнивa скopбoти> з пiдзaгoлoвкoМ ..Paдянськa кoлeк-
тивiзaцiя i тepop гoлoд,oМ)) виЙrплa в свiт мaйхе oднoчaснo aнглiй-
сЬкolo' yкpaiнськolo i poсiЙськoю мoвaми. У пеpе.Цмoвi дo aнглiйсь-
кoгo видaння aвтop дяКyBaв.Цoктopoвi !x. Mейсy <зa спiвпpaЦю i
знaчний лopoбoк y дoслiдxeннi тa детaльнoмy oбгoвopeннi pyкoпи-
сy>. Cпiвпpaцю слiд бyлo poзyмiти бyквaльнo' хoч нi Koнквест, нi
пiзнiщe Мeйс нe BдaBaлися в дeтaлi.

Гapвapлський пpoeкг не зaкiнчився нa книзi P. Кoнквестa.
У l984 p. yкpaiнськi бiзнeсмени в сIIIA зaпpoпoнyва;Iи Мейсy
фiнaнсoвy дoпoмory в peшIiзauii гpaн.Цioзнoгo зaJlyмy: <.Уснa iстopiя
yкpaiнськoгo гoлoдy |932_|9з3 pp.> Мeйс oхoчe пoгoдився пpaцю-
вaти диpектopoп.r пpoeкTy.

Bлaсне, ще B l98l p.' кoли Мeйс пoчaB пpaцювaти в Гapвapлi
Haд книгoю P. Koнквeстa, пiдrшyкyючи дJIя нei мaтеpiaли з paДянсЬ-
кoi пepioлиKи' яKa бyлa лoбpe пpe.цстaBJleнa в кiлькox yнiвepси-
тrтсЬких бiблioтекax сшA, йoгo yвary пpиBеpнyли дo тaкoгo сПе-
цифiчнoгo джеpелa' як спoгaди лIoдеЙ. BiдoмиЙ амеpикaнський
бiзнeсмен i меценaт Пeтpo ЯЦуlк вt{кJIикaв Мeйсa в Topoнтo, дe пiд

в MeЙc,\ж. Фaкти iцiннoстi: oсo6истий iнтелeкryшtьниЙ пoшyк // leньiвiннiсть.{'xейм-
сa Мef iсa. _ K' .  2005. _ с.9.

.ЧoPнq lлiaёa, у кpaiнcbкozo нapodg

кеpiвництвoм Ipoiли Bинницькoi poзгopнyв poбoтy дoслiдницЬкий
цeнтp з yкpaiнськoгo гoлo.цy |932-|933 pp., i opгaнiзyвaв йoмy
зyстpiнi з людьми' якi пepеxили Гoлoдoмop. цi зyстpiчi вцкpили
пepед MеЙсoм нoвi гopизoнти y дoслiДкеннi пpoблeми Гoлoдoмo.
py. <Петpo Яцик бр тoю лloдинoю' кoтpa спpямyвaлa мeне нa пpa-
вильний цUIях>' _ нaписaв вiн .repeз бaгaтo poKiв, вiдгyкyloнись нa
йoгo смеpть69.

Boсени 1984 p. Дж. Мейс BзяBся зa нoвий пpoeкт. Йoмy нa дo-
пoмory Iнститщ yкpaiнсьKих стyдiй дaB здiбнoгo aспipaнтa ЛеoнИa
Геpeцa. 20-pivниЙ Геpеu пpoBaдиB oпитyBaн}rя. Зa слoвaми Мейсa,
вiн виявився <спpaв)Kнiм генiем y цьoмy>'o.

Уснa iстopiя (oгal history) тo.цi yвiЙцIлa в мoдy в aмepикaнсьKих
yнiвepситeтaх. .Цo неi пiдхoдили пo-нayкoвolt'{y стpoгo. Бyли poз-
poблeнi метoдики' якi вpaхoвyвa,пи безлiч oсoбливoстeй, вi.Ц oсo-
бистoстi свiдкa дo тeМaтики oпитyвaння. Кiнцевa метa пoлягaлa в
тoi{y' щoб мaкси tvttlл ьнo oб' е ктивiзyвaти с вiдчення.

.Цx. MеЙс не без пiдстaв oцiнювaв пpaктиtlне 3нaчення метoдики
oгal history нa.цзвичaйнo Bисoкo. У пoeднaннi з pa.Цянськoю пеpioДи-
кoto, oсoбливo paЙoннoi лaнки, спoгaJlи бyли нaлiйниIlt д)кepeлolt{
iнфopмaцii. У свoiй aвтoбioгpaфii вiн писaв: <Уснa iстopiя е скJIад-
нoю oблaстю. 3peштoю' пaм'ятЬ мoxe бyги кpивим дзepкaJlolt{' як цe
Дoбpe вiдoмo бy.Ць-кoмy, хтo кoлись пpaцIoвaв iз мeмyapнolo лiтеpa-
тypoю. Пpoте мiЦo iстopикiв гoтoвi вiдмoвитися вiд мeмyapiв як iстo-
pиннoгo Дкepeлa. Boни мo)к1пь бщи нeлoскotltlлими' a iнкoли не-
тoчнl{ми, oскiльIсr oпoвiдaч нaмaгa€ться пoкiхnти себе в нaйбiльIц
пoзитивнoмy paкypсi, aлe всi JDкеpeлa € нeдoскotlaлиIr{и. Haвiть
apхiвний дoкylrент вiлoбpaxaе те' яK лIoди}Ia' щo скJIaJla йoгo, po.
зylriлa (aбo пoвиннa бyлa poзрliти) щoсь i заJIишa€ться чимoсь lr{ен-
цIим зa нeпpикpaшeнy пpaвдy. 3aЦдaння iстopикa_ пpoсiяти всi
лoстyпнi лхеpелa' щoб вiдбyдyвaти тl' щo вiн BBiDкa€ нaйблюlсчим Дo
тoпo' щo нaспpaвдi вiлбyлoся. Уснa iстopiя е oдним тaким цiнним

Ф llеЙc ,Цх. Укpа-tнсьхиfi мeценaт Пет!ю Яцuк // День i вiчнicть.Ц.xеfiмса Мeйсa. - с.207.
. MеЙc,IIж, oднa жiнка, п'ятъхпттiв // День i вiчнicгьджеймсa Mейсa. _ с,267,
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д)I(epeлoм' тaкиIt,fи сoбi слoвeсними мe}ryapaми людeй' якi зaзвrтчaй
не зaлиIIIaIoть мeltdyapiв. У пpoекгi yснoi iстopii я пoстaвrв сoбi зa метy
тpal(ryвaти кoxl{oгo свЦкa як yнiкшlьнe iстopи.rне дxepeлo iз дoс-
тaтнiм oб'емoМ iнфopмauii, яКИfl бп Дaв змory мaйбyшiм Дoслiдни-
кaм oцiнtoвaти кo)Kнe сBiдчеtIня нa свiй poзсyд' пoдiбнo дo тono' як
би вoни дoслiДкyвirли мrlt,ryapи якoiсь вiдoмoi iсmpиvнoi пoстaтi.
У бyдь-якoмy paзi, пoнaд п'ятдесят дeтa.пьtlих iнтepв'ю, зaписal{их
Лeoнiдoм, дoзвoлI,I.пи нaм вiдтyги тoй пеpio.Ц>?'.

Baхливo бyлo тe, щo зa oд}IaкoBoю пpoгpaмoю oпитyвaлaся
знaчнa кiлькiсть свiдкiв. Koх<ний дaвaв свiй вapiaнт вiдпoвiдi нa
Koltкpeтне зaпитaння' i дoслiдник lllляxoIt.l зiстaвлення вapiaнтiв мiг
oб' скгивiзyвaти iнфopмaцiю.

Poзпoвiдi свiдкiв бyли воктlивими ще Й тoмy, щo вoни iстoтнo
дoпoвнюBaли тe' щo мo)кнa бyлo взяти з apхiвiв. Koли вiдкpився
дoстyп дo кpeмлiвських apxiвiв, тo дoслiдники з пoдивoм пe-
peсвiдчилися в тo}ty' щo вoни не poзкpивaють yсix тaемниць. Гo-
лoвний yпopядник листyвaння мix Cтшriним i Kaгaнoвичeм oлег
Хлeвнюк зayвzDкиB' щo нaвiть y сeкpeтнoмy лисryBaннi гeнсек
кoнстpyювaв NIя себе i свoгo oтoчеtlня кapтинy пoдiй, якa6улa Дa-
лrкoю вiд peaльнoстi, a,пe дoзBoлялa збepiгaти <(пoлiтичне oбличчя>
вищoi Bлaди'2.

Пpaшoюvи виKoнaBчим диpeктopoм кoмiсii Koнгpесy сIIIA з yк-
paiнськoгo пoлoДy |932_|933 pp., .Цx. Мeйс зpoбив свiдчeння oчe-
видцiв гoЛoBним iнстpрlerrгoм y встaнoвленнi iстини. Poбoтa над
свiдченнями пpoдoыкyвaлacяIl пiсля тoгo, як звiт бр пiлгoтoвлeниЙ
i зaтвеpдxениЙ кoмiсiею. У 1989_l990 pp. цeнтp вaги в uiй poбoтi пe-
peмiстився в бiк poзrпифpoвки зaписiв. Ha пoнaткy 1990p. бyли
poзДpyкoвaнi зaписи 2l0 свiдкЬ (з них 96 свiдчили aнoнiмнo).

Пpoгpaмa oпиTyвaння oхoIlJIюв:tJIa нe тiльки кapтинy гoлo.цy
|9з2_|9зз pp., a й пoдii вiд Пeprшoi свiтoвoi вiйни (яюцo ii пaм'ятaв

,, Meйc,Цж. Фaкпl i цiннoстi: oсoбистий irггrлeкrya.пьниf,lпollгук// Дeнь iвiннiсть.{'xeйм.
сa Мeйсa. _ с.  l7_l8.

,, Ctnaлuн u Koеанoвuч. Пeрписка. l93 l - l 936 гг. _ М., 200l. _ с. l 8.

,Цвa o6ltuч,lя padянcыai влadu

oпитрaний) дo зaкiнченttя.(pщoi свiтoвoi вiйни. Haйчaстilцe це бy-
ли бaгaтoгoдиннi бесiди, якi нaс вiл vaсy пеpеpивaJlися зaпитaнI{яl{и
iгпepв'юеpa, пepeдбaveними пpoгpaмolo aбo тalсlми' щo вI{IIлиBaJIи
з poзпoвiдi свiдкa. Упepшe цi poзпoвiдi бyли видaнi в деp:кaвнiй
дpyкapнi Barцинrтoнa зoвсiм нeвeликиl{ tиpФкrм дJIя пoтpeб кoмiсii
Koнгpесy з poзслiдрaння yкpaiнськoгo гloлoдy. Bидaвничий дiм
<Кисвo-МoгI,I,JIянськa aкa.цeмiя> пеpeвиJlaв 

'х 
y 2008 p.

.Цx. Мeйс пpиtхaв в Укpaiнy нa пoстiЙнe пpoxиBaння y 1993 p.
i пpивiз з сoбoю лицIe кiлькa пpимipникiB тpитoмникa свiдчeнь.
oдин з них пoтpaпив дo pyк oлеся Гoннapa }Iезa.цoвгo дo йoгo кoн-
чини. Cпoгaди вpaзили письIl,lенникa, вiн нaзвaB iх <нopнoю
[пiaдoю> yкpaiнськoгo нapoдy?3. Гoнvapa тpивoxилo T€, Щo Гoлoдo-
мop не вкapбyвaвся як слiд в iстopиvнy пaIи'ять гpoМaдян. Biн гapя-
ve пiлщимaв нaмip.[x. Мeйсa ствopити Iнститщ гelroцидy 3 нayкo-
вo-дoслiдними i пpoсвiтницькими фyнкцiями. Haмaгaючись
мoбiлiзyвaти письменницький aKтив нa дoпoмory Мeйсy, який
бeзyспitшнo стapaвся знaйти кoIцти дJIя pezuliзaцii цьoгo нaмipy,
o. Гoннap зBepнyвся y vepвнi |994 p, дo пpeзидii Cпiлки yкpaiнсь-
киx письмeнникiв з тaKими слoвaмI{: <.Генoцид, вчинeний пpoти
yкpaiнськoгo нapoдy' щe Й сьoгoлнi лeкoмy з.цa€тЬся vимoсь фaн.
тaстичним, неЙмoвipltиIvl чи пpинaймнi пepебiльшeним. Aдxе
злoдiянь тaкoгo мaсштaбy iстopiя лIoдствa не знaлa>'..

,Цpа oФlич.rя paдянGькoi влaд]r

Biлurгoвxylочись вiд щoйнo нaвeдeних слiв oлеся ГoнYapa, тpeбa
зaпI{тaти сaмиx сeбe: voмy peтельнo зaмoвчyвaнa paнirпe, aле lllиpo-
кo poзтиpiDкoвaнa тепrp пpaвдa пpo гeнoцl{д як слiд нr зaсBoю€ться
сyспiльствoм? Чoмy ми й дoсi xивемo в мiстaх, нaзвaниx нa чeсть
Фeлiксa .Цзеpжинськoгo, Cеpгiя Kipoвa, Гpигopiя Петpoвськoгo?

1' MeЙc ,\х. Лto6wттl. oклaхoму| / / .Цень i вiчнiсть .Цxeймсa Meйса. _ с. 7 |.

'. Лист oлeся Гorrчapa дo ДxеАмca Мeftca / / День i вiчяiсть llжefiмсa Мeйсa. - с,. 429.
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oлесь Гoнvap нe yсвiдoмлювaв yсiсi глибини пpoблеми' Кoли
кaзaв' lцo генoцид здaBaBся фaнтaстиvним тiльки <<.цекoмy>. нa
хuulЬ' Taким вiн здaеться нaдтo бaгaтьoм, i в тoмy vислi тим, xтo
втpaтиB свoii piдних пiд чaс Гoлo.Цoмopy. Bepхoвнa Paдa пpиЙнялa
зaКoн <Пpo Гoлoдoмop l932-l933 poкiв в Укpaiнi> вiд 28 лисToпaдa
2006 p. з квалiфiкaцiеlo цiei тpaгедii yкpаiнськoгo rrapoдy як гeнoци-
лy мiнiмальнoю кiлькiстю гoлoсiв.

Мiльйoни лIoдrй, якi пpoх<или в CPCP вaгoМy чaсTKy жиTтя' }Ie
бaxaють змiнювaти пo3иTиBнoгo стaвЛeHня дo Bлaди. якa зaBд'rла
iм aбo iхнiм близьким бaгaтo гopя. Пoстгенoцидне сyспiльствo нe
yсвi.Цoмлlое здiйсненe Пpoти l{Ьoгo нaси.пьстBo' тoмy щo йoгo xеpт-
Boю € вxe неiснyючe пoкoлiння. Ti, xтo BиxиB y чaси сталiнськиx
peпpeсiЙ, Hе пepeд:ulи свoсi вiлpaзи й ненaвистi лo pежим}.Цiтям,
rypбyюvисЬ нaсaМпеpeД пpo ixню i BЛaснy безпекy. Дiтей BихoвyBa-
лa paдянсЬКa trlкoлa' тoмy Boни не м:tЛи Мo)кJIиBoсTi пopiвняти пpи-
щегшlенi iм мopaльнi цiннoстi iз зaгa;lьнoлюдсЬкими. Tим vaсoм pе-
жим нaстiльки змiнився B стaBленнi дo свoiх виxoвaнцiв, якi вже не
ЯBЛЯЛ|4 небезпеки дЛя нЬoгo (xou зaлиrпaвся незмiнним зa сBo€ю
сyгнiстю), lцo }Ioвoмy пoкoлiнню гpoМa.цян стЕulo Biu(кo oтoтo)(нЮ.
вaти paдянсьКy Bлaдy зi злoчинaми сталiнськoi дoби.

Пpoйлeнo Bеликy дистaнцiю нa ЦIляхy леpaлянiзaцiТ екoнoмiки
i пoлiтичних вiднoсин. Ми пpaгнемo opгaнiзyвaти нaBчaння
пiдpoстaючoгo пoкoлiння зa евpoпейськиМи сTaндapтaМи. Пpoте
минyЛr в Йoгo paлянськiй iнтеpпpетацii все ще мiцнo зaкopiнене в
нaшiй свiдoмoстi i пiдсвiдoмoстi. Ми мaЙл<e нiчoгo не зpoбили, щoб
Bикopенити з свiдoмoстi людeй paдянськi стepеoтипи. Iнфopмauiя
пpo 3лoчини пpoти лIoдянoстi з бoкy paдянськoi Bлaди цiлкoм дoс-
ryпнa. fuiе вoнa стaлa збpoею y пoлiтиvнiй бopoтьбi, i тoмy Bтpaти-
лa сBoIo пеpвиннy пepекoнливiсть.

oкpiм тoгo' € безлiч людей, нeзaдoBoЛених с}ryaсниМ стaнoМ
сyспiльствa. € немaлo лloдей, якi нapoдилЙcя пpvl диктarypi i нe
пoмiча.ltи ii, тoмy щo не знaJIи' яК мoхнa жити iнaкrшe. € лtoди, якi
пoнaд yсе uiнyютЬ ПopядoК i пepелбavyвaнiсть, a Тх не мoxе зaбез-
пeчити демoкpaтiя, oсoбливo пoсттoтaлiтapнa.

,Ц,вa o6лuччя podянcькoi ышdu

Cлiл зpoбиTи BисHoвoK Пpo Te' lцo сyчaсне пoкoлiння не
Пaм'ятaс злo. lинiв пpoTи люДянoстi,  ПoB'язaHих зi  ствopенням
pадянсЬкoгo лaДУ (зa виняткoM HaсеЛeHHя зaxiдних oблaстеЙ). Haв-
Пaки' l]oнo дoбpе пaМ'ятa€ ruиpi зyсилЛЯ BлaД,И якнaЙкpaше нЕшaГo-
ДИTI4 ЖLITTЯ гpoмaJlян B ToМy IIIT}д{нoМy свiтi, якиЙ булo пoбулoвaнo
зa пpoгpaмoю PKП(б) 19l9 p. Чepез uе йoмy BzDкКo пoв'яЗaти oблич-
чя вЛa,ци' яКиМ Bo}Io зaПaм'яTaЛoся, зi стpaхiтливиМи злoчинalии
стa:tiнськoi дoби.

Paдянськa вЛa'цa зaвжди стoялa нaд зaкoнoм i зa всiх зoвнirпнix
змiн залиruaлaся нe3Мiннoto в свoiй.циКтaтopськiй сyтнoстi. Але вo-
на змiнювала cmсI*лення do cуcniльcmва Зzлеэtснo вid завdань, яrci cmа-
вuла nеpеd сoбoю, oбo вid npoцесiв, щo вidбувaлuся в нiй caмiЙ, Toму
тaК вaxливo ПoдиBитИcЯ Нa цю Bлaдy oчиМa пoпеpеднЬoгo пo-
кoлiння - бaтькiв i мaтеpiв нaйстaprпoгo з сгIaсних пoкoлiнь.

oстaннi 20 poкiв життя Я ||pklcBЯTvlв BиBченнIo фенoменy pa-
.цянськoi BЛaди. 3poзумiв, щo дo неi немoжливo пiдхoдити тiльки з
негaтивiстсЬКих Пoзицiй. Aле зpoзyмiв i тe, Щo в iстopii ЛюдсTBa не
iснyвалo, мaбщь, BЛaДИ, бiльпl небезпечнoi.цля людини. Hебезпеч-
нoi сaмe чepeз те' щo Boнa знaхoдиЛaся Пopуч з КoхнoЮ люJI.инoЮ'
спpияЛa ii нapoлlкенню B деpxaBних ПoЛoгoвих бул,инкax' ДaBulи-
oсвiтy в деp)(aBниx lllКoЛaх i yнiвepситетaх' плaтилa зa пpaцю в деp-
)I(aBних yстaнoBaх i п iлпpис м сTвaх, дoПoм anJla BИTpavaти зapoбiтoк
в деpжaвних МaГaзинaх' BиxoByB'lлa Й poзвaxaлa B деpxaBних зaKJIa-
дaх KyЛЬTуpи' хoBuUIa нa деpxaвниx КJlaДoвищaх. Тoмy тpeбa де-
тaльнirше зyпинитися нa пpиpoлi paлянськoi влaди - тaкoi нapoд-
нoi Й oднoчaснo - тaкoi хopстoкoi д,ля людeй.

Boждi BKП(б)-KПPC пpaгнyли .цoBeсти uгbi еt oгbi, щo Тхнiй
пoлiтичний pеХиМ с poбiтнинo-сeЛянсьKoю BJIaдoю. oднaк слiл po-
зyмiти, lцo BЛa.цa Pад (нaзвa Цих opгaнiзauiй у мнoжинi зaBжди ПИcaJ|a-
ся B paд'IнсЬкi чaси з великoiлiТеpи' ця зBичKa Чaсoм збеpiгaсться й те-
пеp) бyлa нaспpaвДi диКтaт}poю вoждiв ленiнськoi <пapтii l{oвoГo
TиПу>. Пapтiя щиvi змiнloBaлa нaзвy, zlле не змiнювaлa срi aждo кoнс-
тиryuiйнoi peфopми l988 p. Koли ж KПPс Пepетвopилacя Нa звичaй-
ну пoлiтиvнy пapтiю, Boнa стaлa нeпoтpiбнoю нaвiть свoiм вoждям.
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Poсiйськa pевoлloЦiя iстoтнo вiдpiзнялaся вi.Ц пoпеpeднiх, якi лa-
мiUIи зaскopyшIi стpyкrypи тpaпиuiйнoгo сyспiльствa i poзчищirли
|IIJIях ДJIЯ пo'Iви зaснoBaнoгo нa pинкoвих 3aсaдirх гpoмaдянсЬкoгo
сyспiльствa. B нiй, зpoзрliлo, бyли пpелстaвлeнi й тicилlа, якi бaxaли
спpяIvfyBaти кpalнy нa цIJlях демoкpaтшIних пеpетBopень, з.Цiйснювa-
них пiсля скJIикaння Устaнoвчиx збopiв. Nrc cнлa в цiй pевoлюuii бy-
лa нa бoцi paд poбiтничих i сoлдaтсЬКих.цепyгaтiв, тобтo opгaнiзaцй,
вopoжих сaмiй iдеi Kпaсoвoгo миpy i гpoмa.ц''rнськoгo сyспiльствa.

Taбip нapoдниx низiв y виглядi paд Bимaгaв нeгaйнoi
eкспpoпpiauii пpивaтнoi шIaснoстi пoмiщикiв i бypxyaзii. Йrцлoся
не тiльки пpo лiквiлaцiю iнститyгiв влaди i пepepoзпo.Цiл шlaснoстi,
як y пoпеpеднix pевoлloцiях, a й пpo зtIищенtIя сyспiльних клaсiв.
Екстpeмiстськi вимoгI4 paД бyли нaслiлкol\{ вJIaстивoТ Poсii гoстpoi
сoцiaльнoi кoнфpoнтaцii, пoмнoxенoi нa тягap виснiDкJIивoi вiйни.

Ha пеprшe мiсцe в pевoлloЦiйних пo.цiяx |9|7 p. нaшa нayKa стa-
BитЬ пpoмислoвий пpoлетapiaт, бo тaк Bелить тeopiя МapксизМy.
3rypтoвaний y великi кoлекгиви yмoBaми виpoбництвa' пpoле-
тapiaт спpaвдi мiг дiяти злaгoд;кенo i дoвiв це y 1905 p. ll{oпpaв.ua,
цapизм Tе)к пpoде}vloнс.Ipyвaв тoдi, щo з.цaтний Bпopaтися 3 пpoлe-
тapсЬкolo peвoлюцiеlo. Haвпaки, yl{oви виpoбництвa нa селi не
cПpllЯJlуl. злaгoдxeним дiям сеJIянствa. Cеляни бyли poзпoporшeнi й
ttе стilнoBl{ли oсoбливoi зaгpoзи для пoмiщицькoгo лaДy нa чoлi з
цapeм-сaмo.цеpxцeм. Ax paптoм з l9l4 p. сaмa iмпepiя стaJIa
oб'ед,нyвaти сeля}I пoбaтшtьйoннo' вKпa.цaючи iм y pyKи збpoю. Pе-
вoлюцiя |9|7 p, бyлa нaсaмпepед pевoлюцieю селя}Iськoю ' aceЛянvI
вистyпaли в нiй зrypтoвaними в сoлдaтсЬкI{х paдax i кoмiтeтaх. Як-
paз Boни f,l були генеpaтopaми сoцia.пьнoi ненaвистi.

Цiкaве свiдчення зaлишl{,лa xiнкa l904 p. нapo]u(еttня з Beликo-
бaгaчaнськoгo paйoнy Пoлтaвськoi (y 1933 p. _ Хapкiвськoi) oб-
лaстi, яKa не пoбar<алa нaзвaти нi пpiзвишa, нi свoгo сeлa:

<У наc, в нaIЦoI||у ceлi, nеpeвaжнo булu lсola,сu' fuinаrcu булu, але
малo, I знaeme щo хapaкmеpнo, Щo o нuх фжe ocmoлacя в кpoвi в llltх'
я б cкaзалa, злoба. Уnorcoлiннi ocmoлacя. Бo mo нeвuннi люdu. Уmuх _

кpinaкiв. To ж cmpaшнa pfu, яrc npodaвалu зa coбаrcу, мiнялu Зa цocь,

,Qва o6лuнw paОянcькoi ыtadu

Гpaюmь в кapmu, яtс вiн уэ,cе npoеpавcя, вidОас cвoеo кpinаrcа. To не-
t||oc'cлuвo булo. I в muх люdeЙ вже в кpoвi mi неpвu maк зaкuniлo, щo
навimь у noкoлiннi щe ilcuлo в uoлoвiка, mакuЙ, як бu cкaзamu' mе Злo'
moкi неpвu> (Lн_l3).

Пoтiк свi.Цoмoстi, aле дyltrкa BислoBлeнa гpaнич}Io чiткo: oзб-
poенi сoJIJIaти лoбpе пaМ'ятaли дoлю свoii дiдiв i пilл.lли ненaBистю
дo oфiцepiв, пoпiв, чинoвникiв, якi кинyли ii в бiй, щoб вiдстoювa-
ти влaснi iнтepeси. Hе дивнo, щo зa яки,trrcь тюкдeнь peвoлloЦiйних
пoдiЙ шap пoзбyвся свoеi Bлaди.

B aтмoсфepi клaсoвoгo пpoтистoяння' зaгoстpeнiЙ випpoбyвaн -
нями свiтoвoi вiйни, ствopилaся спpиятлиBa сиryauiя ДlIя poзгop-
тaння дiяльнoстi бiльtшoвицькoi пapтii, якa бyлyвшta сBoю пpoгpaмy
нa iдeяx pевoлlouiйнoгo мapксизмy. Гaслa бiльrпoвикiв чaсткoBo
збiглися з pa.ц'янськими' щo,цiUIo змory iм зaвoювaти BIIлив y paдax,
зaхoпити з iiньoю дoпol{oгolo BJIaJIy i пepeтвop|1тИ paД|4 нa op-
гaнiннy чaсти}Iy влaснoi пapтii.

Pa.цянський тaбip в pевoлlouii лишIe yМoBtlo мoжнa бyлo нaзвaти
poбiтниvo-селянсЬкиIu. Paди oб'e.Цнyвaли пopiвнянo невелиКy
чaстKy poбiтникiв тa сrлян _ нaйбiльtш oзлoбленi нapoднi низи' гo-
тoвi всe eкспpoпpiювaтуl iт пoдiлити. Пpиvинoю пеpeмoги B pевo-
лIoцii aнapхivнoгo paдянсЬкoгo тaбopy бyлo poзvиHенt{я в ньolиy зa-
гapтoвaнoi в пiдпiльнiй бopoтьбi, дисциплiнoвaнoi i ЦeнтpaлiзoвaнoТ
пapтii бiльIшoвикiв. Ta poзчинeннЯ BI|яBуIJIпэя нeспpaвxнiм. Уяв-
ним poзчи}IегItIяIu ленiнськa пapтiя oвoлoдiвшIa BJIil.Ц'oЮ, якy нi з
ким нe бaжaлa дiлити. Пpиpoлy мaЙбщньoi влaди B. Ленiн визнa-
чив мaltxе oдpaзy пiсля пoвеpнeння з eмiгpauii: <тaкa влaдa €.цик-
тaтypoto' тoбтo спиpa€тЬся не нa зaкoн' }Iе нa фopмaльнy вoлю бiль-
rпoстi, a пpямo' бeзпoсepе.Ц}Iьo _ нa нaсильствo>'s.

Хивy ткa}Iинy Poсiйськoi pевoлlouii бiльlцoвики poзpiзaли
нa двi oкpeмi _ бypxyaзнy Лtoтнeвy i пpoлeтapсьКy Xoвтнeвy.
Biдpiзaнa чaстиFIa' якy нaзB:rпи Beликoю Хoвтнeвoю сoцia'тIiстич-
}Ioю pеBoлюЦieю, бyлa aкypaтнo зlllитa з нaв'язaнoю сyспiльствy

ъ Ленiн B. /. Пoвне зi6p. тв. - т. 3l . _ с. 34l.
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кoмyнiстичнolo peвoлюцiеlo, якa здiйснювa'пaся метoдoм пpoб i пo-
милoк y l9l8_l938 pp. Tе, щo бyлo пoбyдoвaнo цiнolo кoлoс:lльних
жrpтв' iстoтнo вiдpiзнялoся вiд пеpвиtlнoгo задyмy.

Koмунicmuvна pевoлюцiя нe була cхoJtcа нi нa dемorcpаmuuну, нi на
pаdянcьrcу. Boна nparcmuчнo нe мшla coцiaльнtlэс tсopeнiв i зa cвoею npu-
podoю нaеadувала mpаОuцiЙнi dля PociЙcьtсoi iмnepii pефopмu зеopu, L|я
prвoлloцiя стaJIa }lo)кJIивoIo зaвдяки тoluy' щo пiсля xoвтнeвoгo пe.
prвopoтy бiльтlтoвикiв в Poсii виниKIIa пoт}Dtс{a диктaтypa' якa мaлa
нaмip тepopистI{чними зaсoбaми втiлити в )китгя llapo.Щкel{y в гo.
лoвi B. Ленiнa шею лepжaви-кolr{yни. Пopяд з тepopoм бiльlпoвики
aктивнo викopистoвwaЛll пoпyлiстськy пpoпaгarцy. Зaвдяки пpo-
пaгarЦi кoмyнiсти.rнa iдея зilхoпиJla бaгaтьoх, i не в oстaнню чrpry
чepез тr' щo пaстиpi oбiцяли гapмoнilo i щaстя тiльlсl y пoтoйбiuнo-
мy свiтi, a вo>lцi _ зa життя.

У paдянськiй iстopioгpaфii пiлкpeслювaлaся нapoднiсть гaсел
бйьцroвикiв. А"гre сyгЬ B тiм, щo вoни пpopBaлШIcЯ дo влaди' кoли
вiдмoвилися нa пeвний чaс вiд кoмyнiстинl{их гaсeл i взяли нa oзб-
por}Iня paдянськi. ПеpетвopивIIIись }Ia ypядoвy пapтilo, вoни зa дo-
пol,loгoю нeгaйнo ствopенoi opгaнiзaцii чeкiстiв вI.I.IистI{,ли з paд
пpe.цстaвникiв кoнкypeнтних пapтiй i фaктиннo lIIwIуIcЯ з tIими.
3ливaючись з пapтiеlo, в якiй вся вJIaдa зoсеpеDкyваulacя зaвдяKи
пpинципy <(дeмoкpaтичнoгo цeнщaпiзмy> y кepiвництвa' paди
зникJIи як llезaлeжнa пoлiтичнa силa. Paзoм з тим вoни cTaлуI вJIaJIoк)
нa всiх piвнях дep)кaBнoгo yпpaвлiння i мiсцeвoгo сaмoвpядyвaння.
3беpiгaюни в сoбi oбoлoнкy paд i нaзиBaючи влaснy диктaтopсьКy
Bлaдy paдянськoю, пapтiя Лeнiнa дiстaвaлa з}rory зarлпбуtтуlcя B нa-
poднi }Iи3и.

Пapтiя Лeнiнa не зaпepeчyB.Ula тoгo' щo нeсe з сoбoto дикTaтypy'
aлle нoсiем диктaтypи нaзивaЛa пpoлeтapiaт. Paзoм з тим бiльrrroви-
Ки ствrpд)КyвaJlи' щo .цеpх<aвнolo фopмolo .циктaтypи пpoлeтapiary
e paДуI' a peвoлюцiЙним aвaнгapдoм пpoлeтapiary _ .'хI{я 

пapтiя.
З пoeднaння циx.цBoх твep.цxень BиILпивaJIo' щo в paдянськiй Poсii
бyлa встaнoвлeнa диКтaтypa пapтii бiльIпoвикiв. Пiсля зпиття з pa-
дaми пapтiя пepeтвopwвcЯ нa дepxaвнy стpylсгypУ, &ЛO збepeглa

flpa o6лuнw paiянcькoi вtlаdu

зoвнirпнiй вигляд пoлiтичнoi пapтii. Чисeльнiсть ii пoчa,пa гiпеpтpo-
фoвaнo зpoстaти' aлe нixтo з pядoBих членiв нe вiдчyвaв сeбe дикгa-
тopoм. Члeнськa мaca 6улa <пrpедaвaльним пaсoмD вЦ вo:lсдiв дo
нapoдню( низiв. Kepiвнi пapтiйнi.Цiянi, якi нr BхoдиJIи в l{eнтpa.тlь-
ний кoмiтет' тlx бyли лишe пpoвiдникaми диктaтypи. Hoмiнaпьни-
ми ij нoсiями бyли чJIeни I{K, aле в piзнi eпoхи praльнa вJIaдa в
кpaiнi мoглa нtulе)кaти' зzlJlе)l(нo вiд iстopиvниx oбстaвин' нe всьoмy
ЦК як кopпopaтиBl{oмy opгaнy' a лицIe пeвнiй чaстинi цeкiстiв
(<кoлeктивнoмy кepiвниЦтвy>) чи нaвiть oднiй людинi. 3a всiх oб-
стaBин систrмa шIaди зuII4gIaJIacЯ кoлектиBнolo. Пoявa нa пeвний
чaс oднooсiбнoгo дI{ктaтopa нr сyпepeчулafi oлiгapхiннiй пpиpoлi.

Як y свiтлi сфopмyльoвaнoi в пoпepeдньoмy aбзaui тези l,toxr
BиIГIIяДaTуI вИпoвiдaльнiсть зa здiйснювaнi в Paдянськoмy Coюзi
злoчини пpoти лloдянoстi _ фiзиннe зниlцeння пpr.цстaвникiв <vy-
xиx> Kпaсiв, сoцiaльних пpoшapкiв i пpoфeсiй, теpop гoлoдolll'
нaслiдкoм якoгo стaв Гoлoдoмop l932_1933 pp. в Укpaiнi, yв'язнeн-
ня мiльйoнiв лloдей в тaбopaх ГУJIAГy, депopтaцii <(Iq{pкyлiв>,
<.нiмцiв-фaulистiв,>, <.пoлякiв-пiлсy,Ц.lикiв>, Цiлих мaJIих нapoдiв
тoщo? Яснo, щo нaзвaний paдянськolo влaдolo пoлiтичниfi peхшм
нeсе iстopичнy вiдпoвiдaльнiсть зa всi цi злoчини. B uентpi цьoгo
pexиItfy пеpeбyвaлa кoмyнiстиuнa пapтiя, i винa зa злoчt{ни пpoти
людянoстi тяxie пepедyсiм нa нiй.

ПеpеpoстaнI{я диктaтypи кoмпapтiйних вoх<дiз в oднooсiбнУ Дик-
тaтypy нe мo)iс{a нaзвaти зaкoнoмipнiстю. Iстopiя KпPс свiдчить,
щo вoхщi нe дoгryст}Iлlц пicля Cтaлiнa пatryвaння нaд сoбoю oднiеi
oсoби з вJlaснoгo сepедoBl{щa. Koли М. Хpyшoв вцчyв сeбe пoвнoв-
лaдним диктaтopoм i стaв пoвoдитися 3 oтoченtlям як Cтa,пiн, йoгo
зBиFryвaтили y вoлюtlтapизмi i вигнaли з кepiзництвa. HeзвaxaIoчи
нa opгaнi.rнy нeстaбiльнiсть oлiгapхiчнoi фopми пoлiтичнoгo pexи-
мy' систeп,la <(Кoлel(тивнoгo кepiвництвa> збеpiгaлaся в CPCP iDк дo
Bичеpпaння )киTт€Bих peсypсiв кoмyнiстиvttoгo ладy.

Ha naм'яmi нaвimь нaЙcпapшoeo З cучacнuх noкoлiнь pаdянcьrcа
влadа фунrcцioнувала в лiбеpалiзoвaнoму вuutяdi. Це пoяснloBaлoся FIr
змiнolo iТ пpиpoли, a BЦсyтнiстю мaсoвoгo спpoтивy в pезyльтaтi
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здiйснениx paнiшe pепpесiй. B рloвax лiбеpaлiзoвaнoгo pexиI\{y в
сyспiльстBi сK,Iilлoся пoзIттиBнe стaBJIeння дo peпpесoвaних i pe-

aбiлiтoвaних пiсля ХХ з'iзлy KпPс дiячiв пapтii. Пpoте peпpeсoвaнi

дiячi пoвиннi нeсти сBoю чaсткy мopaльнoi вiдпoвiдa.пьнoстi зa з.пo-
чини пpoтI{ людяtloстi, з.пiйснeнi пiд чaс iхньoгo пеpебрaння нa
кеpiвних пoсадzrх.

Питaння пpo вi.ппoвiдa.тIьнiсть 3a злoчинl{ пpoти людянoстi мo-
r<e бщи пoстaBлeне лиlIIе в нaйбiльtц aбстpaктнoмy вигля.Цi. Bпpo-

дoвж бaгaтЬox десятилiть сyспiльнo-пoлiтичне життя в Paдянськo-
}ty Coюзi вiдбyвaлoся в opгaнiзauiйниx paмкaх' стBopeних
paJUIнськoIo Bлaд,oю. Пepшi <нефopмaл5gi,>, тoбТo не зшteжнi вiд
пapткoмiв i KДБ opгaнiзauii, щo iснyвa,Iи лeгaлЬнo, з'яBилися тiль-
ки пiд нaс гopбaнoвськoi <.пеpeбy.Цoвц>. oтxе, iстopики lиo)|(yгь нaз-
вaти пpiзвищa тих' кoгo тpебa cуД|4TуI, irлe не нaзвyгь тиx' хтo мiг би
сy.ц,ити. Як пpaвилo, в пoдiбниx випaJlKD( вotlи сyдять сaмi, Еlле тa-
кий пiдхц.Цo пpoблеми виглядa€ фapcoм.

Hе пiдлягaе сylvtнiвy, щo Cтaлiн oднooсoбoвo пpийняв y зимoвi
мiсяцi |9з2_|933 pp. кiлькa pirпeнь, якi пpизвeли дo Гoлoдoмopy B
УсPP i нa Kyбaнi. oднaк зa iмпyльсoм з Kpемля пpийшли в pщ всi
Tpи веpтикaлi йoгo oднooсoбoвoi влaди _ кoмпapтiЙнa, pa.п,янськa i
чeкiстськa. Задiянi в них пoсa.цoвi oсoби aбo викoнршlи вiдпoвiднi
poзпopяДкенtlя' aбo знiмaлися з пoсa,ц i нaйчaстiше peпpесyBaлися.
Пoстaвленi y немoxJIиBе стaнoвище' Boни неpiлкo Bинoсили Bиpoк
сaмим сoбi. Учaсть pa.цянсЬких aпapaтникiв в opгaнiзauii Гoлoдo-
}ropy _ це oкpeмa тeмa' якa пoтpебyс pетельI{oгo дoслiдxeння.
Haскiльки цe мo)<.llивo, iT спpoбyв.lли зaтopкнyти викoнaвЦi Гap-
вapдськoгo пpoеКтy. oсь тaкий дiaлoг вiдбyвся з чoлoвiкoм |922p,
нapoд)кeння, якиЙ жив y Cтaвищi Kиiвськoi oблaстi i свiдчив
aнoнiмнo (SW_34):

Пнтaння: А якi люОu булu nаpmiЙнi в Bашoму cелi?
Biддoвiдь: IlаpmiЙнuх у нac малo булo.
Пптдншя: А якi люdu булu?
Biдпoвiдь: Булu marci nopmiЙнi, був mаrcuй llorcomuлo. To niО чаc еo-

лodу mo вiн caм ceбe. Biн 0еcь був в paЙnapmкoмi чu щocь. Я 
'|е 

3t|аю'

,Л,вa odtluнw paОянcькoi ыlaОu

якuЙ Йoеo чuн mам був. Biн був кoмунicm. Biн cам cебе зacmpiлuв mал4.
Був maкuй HаеopнuЙ _ mежс cам ceбе lacmpелuв. Це ni| aac еoлoОу. Iti
rcoмунicmu caмi cебe cmpiлялu'

Як фyнкuioнyв€rлa paдянськa влaдa? У |994 p. P. ПaЙпс тaк
сфopмyлloвaB сyть кoмпapтiЙнo-pa.цяI{сЬкoгo peжимy: <(ДepxaBнa
Bлaдa в кpaiнi фopмальнo l{aлe)к:шa iеpapxiннo opгaнiзoвaним' де-
мoкpaтичнo oбpaним Paдaм. Фaктичнo x вoни бyли тiльки фaсa-
дoм' зa яким пpихoByBaBся спpaвжнiй сyвepeн _ кoмyIriсTичнa
пapтiя,>76. I{я фopмyлa пpaви.льI{a' aлe пoзбaвленa .ЦeтaпeЙ, 3a яКI1-
ми _ Bсe. Пo-пeprшe, Рад.ибули }Iе лиule фaсa.Цoм, a й цiлкoм peaJlь-
нolo BлaJloю. Пo-дpyгe' зa paдaми спpaвлi хoвалaся кoмпapтiЙнa
диктaтypa' але iстинним сyвеpeнoм бyлo више пapтiйнe кеpiвниЦт-
Bo' a нe пapтiя в цiлoмy aбo нaвiть <(Bнyгpiш]ня пapтiя> (тoбтo нoме-
нк.гlarypнi пpaцiвники).

Tpебa вiдмiтити, Щo KoMпapтiйнi кoмiтeти бpaли безпoсеpедньo
нa сeбе лицIe неBeлиKy чaстинy деp)@вниx фyнкцiЙ. Левoвa Чaсткa
yпpaвлiнськoi poбoти пoKпадaлaся нa Bикoнкolvrи paд. 3aв.Цяки poз-
мe)кyвaнню фyнкцiи пapтiя збеpiгaлa пoлiтичнe кepiвниЦтвo' EUIe
звйьнялaся вiд вiдпoвiдальнoстi зa пoBсяKIlеннi спpaвн, Paлvl були
пoзбaвлeнi пoлiтичнoгo BIIлиBy' ilле нa них пoKJIaдaJII|cя y пoBlro}ry
oбсязi poзпopядчi фyнкuii.

Cвoею paJlянськoю чaстинoю кoмпapтiйнo-pa,шl}tсьKlt Й тaндем
oбepтaвся дo Hapoдy. Haселення не тiльки oбиpa,гlo пepсoнальний
скJIaд paдянсЬких opгaнiв, a й нaдiлялoся цiлкoм peirль}Iими yп-
paвлiнськими aбo Koнтpoльними фyнкuiями. У нapo.Цнoстi тaкoi
систeми Bлaди в€Dккo бyлo сyмнiaaTИcЯ Ще Й тoмy, щo свoi кеpiвнi
KаJlpи вoнa бpaлa з нapoдних низiв. Poбiтничo-сeлянське пoхo.цxeн-
ня стitлo oз}Iaкoю вищoi сoцiaльнoi якoстi, пoдiбнo дo тoгo' як дo
peвoлюuii тaкoю oзнaКolo ввaж.lлoся двopянськe пoхoдxeння.
Cвoею кoмпapтiйнolo чaстинolo влaдний тaндeм бyв пoвepнщий лo
члeнiв пapтii. Bнaслiдoк ii пoбyлoви нa пpинципirх <демoкpaтичнo-
гo цeнтpil.лiзмy> кepiвники i вoxдi }Iе зaлeжaли вiд вибopy pядoвих

,6 ПoЙnс P. Poссия пpи бoльшeвикaх. _ М., l997. _ с. l83.
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пapтiйцiB, хoчa oстaннi peryляpнo oбиpiulи KepiBнi opгaни вiдпo-
Biднo дo стaтyTниx BиIиoг.

Кoли пapтiя пеpетвopшIacя нa дepxaBlтy' oднirю з вФкJII{вID(

фyнщiй пaщкoмiв стaJIo <paд,ItlсЬкe бyдiвниrгвo)>, тoбтo ствopeння
мrpexi pад з кoнтpoльoBaним сKпa,цoм дeгryгaтiв. oдн:lк влa.цy paдяI{-
ськI{x opгaнiв нe слiд ввa:кaти фaпьurивим фaсaДoм, зa яким пpихoвy-
вiaIlacя диктaтypa пapтii бiльtцoвикiв. Paди бyли всeпpoникнoю
влaдolo' нepoзpивнo зpoщeнoю з opгaнiзaцiйнoю стpylс},poю бiль-
шoвиrЕкoi пaфi. Caме вoни наJIaвaпи пapгii стaтус деpxaвнoi. Безпo-
сepeлнй зB'язoк з нaсeлrнI{ям дaвaв з}rory мoбiлiзyвaти мiльйoни лlo-
дeй нa викoнaння гaсeл' якi пapтiйнi вoхцi вв.DI<аJIи пepшoчepгoвими.

Pади, в яких пpaцювirли сoтнi тисяч дeггщaтiв, стilли ефeктив-
ним <пеprдaвaJlЬним ПoсoМ> вiд кepiвних opгaнiв дepхсaвнoi пapтit
дo всьoгo нaсrленI{я. Без opeaнiзaцiЙнtлс, iОеoлoeiчнuх ma eмoцiЙнuх
Зв,язrciв З мacoмu бiльшoвurcu не Зt'|oелu б nepeбуфвamu нattелuбшi oc-
нoвu noвcяtсdeннoеo жummя.

Paдянське сyспiльствo пiдпopядкoвyвaлoся нe зaкo}Iaм' a сaмo-
BпевнeI{им людям з мayзepoМ i пaщквиткoм, якi кepyвaлися <peвo-
люцiйнoю зaкoннiстю'>. Пoв'язaнiсть шtaди з нapoднolo тoвщею мa-
лa свoi пеpeBaги' бo в нapoдi бyлo немaлo сaмopo.Цкiв, якi зa iнших
пoлiтичних pежимiв зaJIу|LIlW|v|cя б незa'гpeбрaними. Ta oднoчaснo
вoнa спpиялa висyвaнню мaлoкoмпетeнтниx' чaстo не пiдгoтoвпениx
мopaльнo дo викoнaння влaдниx фyнкцiи кepiвникiв.

3 .цитинствa нaс вчиJIи тoмy' шo <бyp>кyaзнa)) дeмoкpaтiя _ ue
зoвсiм не дeмoкpaтiя, a спpaвxньoю.цемoкpaтieю с тiльки paдянсь-
кa влa,цa. Toчнo сфopмyльoBaними зaпитaнням|'| УЧacНуlКll Гapвa-
p.цсьКoгo пpoeктy Bу|ЯBIIЯJIуI' дo чoгo пpизBoдилa зaглиблeнiсть Bлa-
ди в нapoДнi низи. Bиявилoся' щo вoнa пpизBoдI,I,Лa дo хсaхпивих
peзyльтaтiв' тoмy щo ствopюBaлacЯ зa paxy{oк aгeнтypи. Ми й дoсi
нe мa€мo yяBJIенtIя пpo чисeльнiсть oпepaтивнI{х пpauЬникiв o.ЦПУ
i нKBс, y кoxнoгo з яКих бyлa влaснa мrprжa нaвepбoвaних дoб-
poвiльнo-пpимyсoBими мeтoдaми сeкpeтних спiвpoбiтникiв (сек-
сoтiв). ApхiвнaлoкyмeнтaЦiя з aгeнтypoю нe видa€тЬся дoслiдникaм
в бyдь-якiй кpaiнi. A вiдпoвiдi селян всeЛяють xaх:

,!,вa o6лuнw paёянcьtoi вttаdu

Мapiя Ceнишин, |925 p. нapoдxeння' сeлo Михafiлiвкa нa Хи-
тo}rиpщинi (LH-l):

<Tarc, 3a Оoнoщuкiв mo я 3нaю. Яrc вce мaлa Й mаmo rcaзаtlu:,[[imu,
увaжaйme, бo cmiнu вуха ilaюmь>.

Aнoнiм, .roлoвiк, |9|7 p, нapoдxeння, с. Ляхoвцi AндpyruiвсЬKo-
гo paйoнy (LH_2):

<KoжнuЙ mpemiй, ОpуеuЙ булu doнoщurcu в ceлi. Bciх nopofiuлu doнo-
щuкаI|u i omo maка cllcmeма... Xmo на tсo?o яку utoбу мaв, mo doнocu-
лu i mаrc зa нiщo люdeЙ вucuлаllu i аpешmoвувoltu>.

Микoлa Кoстиpкo, 1900 p. нapoдxeнI{я, oдeсa (SW_50):
<А ocoблuвoeo еoвopumu бaeamo не I|oелIl. Люdu бoялucя. Бo rcoж-

нuЙ mpemiЙ вважaвcя, щo mo e шnuеу||,,, Я мав odнoеo mаrcoеo cеrcco-
ma, якuЙ 3po3у cкalaв мeнi: Я npuмушенuЙ буmu cекcomoм,... Яtс вu зi
мt|oю еoвopume, Й нircoеo нeмa' .мoжeme aoвopumu вcе' щo хouеmе. Hу
я'с mpеmя ocoбa е, я t|е 3l|аю' хmo вiн с...>

He paз нaс зaпитyвaIIИ Нa нayКoвих кoнфepeнцiяx зa кopдoнoм:
яК тaкe мoжJIивo _ всi зн.lли пpo гoлo.ц i нiхтo нe мiг скaзaти пpo
цe? e вiдпoвiдь нa цe зaпитaння з бoкy aнoнiмa нoлoвiнoi стaтi,
1924 p. нapoдxeння' ypoдxeнця сeлa Cтpoкoвa Пеpeяслaвськoгo
pafioнy (SW_20):

Питaппя: А nicля еoлoф, чu люdu eoвopuлu npo ньoеo?
Biдпoвiдь: l/i.
Пптдппя: Eiчoеo нe кaзаllu?
Biщtoвiдь: Miж coбoю, в poОuнi, mo еoвopuлu, aбo Й в poОuнi бoялu-

cя ?oвopumu, бo rcoлIl Оimu Йшlu do шrcoлu, mo вчumeлi в нuх numа!'u: -
Щo вaшi баmысu еoвopuлu? Пpo mу cucmеЛ'у вcю, poзумieme? I баеamo
dimeЙ кoЗaлu щo noчулu' щo баmькo me Й mе c,сalав' mo niзнiше Й
бamысiв зaбupаttu. To бamькu вжe modi 6oялucя еoвopumu npu Оimях.

ПiдбивaIoчи пцсylroк цifi сюxетнiй лiнii, якa вiдбитa в пoкa-
зaннях бaгaтьoх дeсяткiв свiдчeнь, l,to)кнa тBepдити' щo y paзi дo-
пoвнrння дoкylleнтaJlьI{ими дaними вoнa мoглa б стaти oснoвolo
сaмoстiйнoгo цiкaвoгo дoслiдxeння.
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Кor,rунlстичrra пpo]Parrа бhьlцoвикlв

Пoвеpнyвlшись y prвoлюцiйний Петpoгpaл з eмiгpauii, B. Ленiн
нeгaйнo BисryпиB пеpед }дIaсниKaми Bсepoсiйськoi нapa.пи paд
poбiтниvих i сoлдaтськиx дeпyгaтiв. .Цесять те3' Щo мiстилися в Йo-
гo дoпoвiдi. бiльцroвицЬкa гaзетa ..Пpaв.цa'' HallpyКyB:lлa 20 квiтня
|9|7 p. пiд нaзвoю..Пpo зaвдaння пpoлетapiary в uiй pевoлloцii>. Цe
бyли слaвнoзвiснi <.Kвiтневi тeзи)>. Ha вiлмiнy вiд дeтaлiзoBaних pe-

кoмендaцiй шoлo бopoтьби зa Bлaдy' плaн нaстyпних дiй фopмyлю-
BaBся B зaByirлЬoBaнoмy Bигля.Цi, бo Лeнiн poзyмiв пpинципoвi
poзбixнoстi мbк paлянськoю i кoмyнiстичнoю пpoгpaМaми. 3aвдaнь
нa нaстyпнутЙ eтaп бyлo нoтиpи, i всi Boни MaЛи oди}I Bектop: пepеЙ-
менyвaння пapтii бiльrпoвикiв з сoцiал-дeмoкpaтичнoi нa кoмy-
нiстиvнy; пpийняття пapтiею нoвoi, кoмyнiстиvнoi пpoгpaми; пo-
бyдoвa деpxaBи-кoМyl{и; oб'сд'нaння пapтiй з пoдiбнoю пpoгpaмolo
y всeсвiтнiй Koмyнiстичний iнтеpнaЦioнa,п''. БiльtшoвиKи пoвиннi
бyли зa Дoпoмoгoю paд зaхoпити Bлa.цy в кpaiнi i пoбyлyвaти Ko-
мyнiзм.

Маpксизм мaв чиtvl:lлo пpинципoвих вiдмiннoстей вiд щення,
нaзвaнoгo в CPCP мapксизмoм-ленiнiзмoм. Haйгoлoвнitшим, мa-
бyгь, бyлo те' lцo K. Mapкс BBa:кaB кoмyнiстlтнне сyспiльствo зaкo-
нoмipним пpoдylоoil,r oб'ектllвнoгo пpl{poднинo-iстopиннoг'o poзBиткy

лIoдстBa. B йoгo пpaцях ми не знaйдeмo Bиpaзy <(Koмytliстичне
бyдiвництвo>. Haтoмiсть B. Ленiн BвiDкaв' щo чeкaти визpiвaння
кoмyнiзмy нe вapтo. Бyлiвниuтвo кoмyнiзмy вiн poзглялaв як гoлoB-
ний oбoв'язoк пpoлетapськoi (aлe свoеi i тiльки свoеi) пapтii пiсля ii
пpиxo.цy дo Bлa,Ди.

Boxдь бiльrцoвикiв не BипaдKoвo бaхaв BKлaсти кoтvryrriсти.rний
експepиIvrент вJIaс}Ioгo винiD(oдy в oбoлoнкy нapoднoi pевoлюuii

l9l7 p. Цe дoзвoлялo пoдaти кoмyнiстинниЙ експеpимeнт як pе-

шiзaцiю пpaгнень мaс. БiльlцoвиKи стaвaли пapтiею, пoкJlикaнoю
peшiзрaти цi пpaгнення.

" B. l. Лeнiн пpo Укpaiнy. _ ч. II. l9l7-l922' _ К.' 1969. - с. 7.
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Бaгaтo xтo y 19 l 7 p. пoвipив y те, щo бiльцroвики збиpaються пo-
бyдyвaти лaд' зaснoBaний нa пpинципi <.вiд кoжнoгo _ зa здiбнoс-
тями' кoхнoМy _ зa пoтpeбaми,>. oпoненти пoч.lли пepекoнyBaти
iх в щoпivнoстi тaкoгo зaдyмy. Бiльtцoвики, зi сBoгo бoкy, з пoд-
Bo€нoю eнеpгiею дoBoдили pеальнiсть пoбyДoви сyспiльствa' B якo-
мy лIoди кopистyBaтиIl,tyгься мaтеpiaпьнуIvlИ Ta дyхoBними блaгaми
зa пoтpебaми. Чepeз цr пoняття кoмyнiзмy y гpoмalulн сPсP мiцнo
зpoслoся з пpинципoм <Кo)кнoмy _ зa пoтpебaми>. Haспpaвдi ж
сщнiсть кoмyнiзмy Bизнaчaлaся вiднoсинalr{и Bлaснoстi, a нe poз-
пoлiлy. Услiд зa K. Мapксoм yсi мapксисти oтoтo)кнювaли кo-
мyнiсти,rний лaд iз сyспiльствoм вi,ццдцglrgгo мaЙбщньoгo' B яКoМy
дepжaвa вxe вiлмepлa. Лeнiн же стaвив зaвдaння ствopити деpжa-
вy-кoмyнy i з цiеlo метoю вимaгaв пiд виглядoм нaцioнaлiзaцii
(oбepнeння y влaснiсть нauii) aбo yсyспiлЬнення (oбepнeння y
влaснiсть сyспiльствa) пepeлaти всi зaсoби виpoбниЦтвa y влaснiсть
paДянськoi дep)<aви. Bpaхoвylovи спeuифiкy paлянськoi Bлaди, цe
oзнaчaлo пepе.цaчy зaсoбiв виpoбниЦтвa y влaснiсть леpxaвнoi
пapтii, a тoчнirцe _ y влaснiсть ii вoждiв.

У квiтнi 1918 p. з'ЯBуIЛacЯ стaття B. Ленiнa <Чepгoвi зaвдaння
Paдянськoi влaди>. B нiЙ йurлoся пpo oбepнення велиKoгo виpoб-
ництвa B зaгaльнoнapoднy (тoбтo лepжaвнy) ыlaснiсть, фaктиuне
oдepх(aвлeння дpiбнoгo виpoбниЦтвa, лiквi.ЦaЦiю тoвapнo-гpoшo-
вих вiднoсин i ствopeння нa pyiнaх pинкoвoiекoнoмiки Цeнщaлiзo-
вaнoгo плaнoBoгo гoспoдapствa. Iнrцими слoвaми, кoмyнiстиvнi
пrpетвopeння oгoлolшyBaлИcЯ чepгoBими зaвдal{нямl{ paдянськol
BjIaди. Ha BсеpoсiЙськoмy з'iздi paд }Iapoднoгo гoспoдapстBa y
тpaвнi l9l8 p. Ленiн сфopмyлroвaв вектop цих зaв.цaньтaким чинoм:
<Haм тpeбa зoвсiм пo-нoвol,ry opгaнiзрaти нaЙглибцri пiдвa'пини
xиття сoтень мiльйoнiв людeйD7t.

Експpoпpiaцiя влaснoстi пoмiщикiв i бplкyaзii бyлa здiЙсненa
дoсить lllвидкo. B гpoм4дянськiй вifiнi' якa пoчaлaся yслiл зa цiею
eкспpoпpiaцieю, бiльшoвики пеprмoгли' Ir{aючи зa сoбoю пoтy:Kнy

,, JIeнlн B, /. Пoвнс зiбp. тв. - т. 36. - с. 356.
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пiдтpиМKy селян i  poбiтникiв. oднaк КoМyнiстичнa pеBoлIoцiя
пеpе.шбaналa експpoпpiaцiю всiеi пpивaтнoi Bлaснoстi, y тoмy vислi
селянськoi.

У пoстpaлянськiй iстopioгpaфii нaгoлoцrу €TЬся нa тoМу' Щo
пpoгpaмa пеpетBoprння пеpeвiDкHo aГpapнoi кpaТни нa iнлyстpiальну
пoтpебувaлa мoбiлiзaцiТ селянських кoштiв, здiйснювaнoi зa дoпo-
мoгoю кoлективiзaцii селa. Hе aкueнтy€TЬся, oднaК' вaгoмirшa oб.
стаBиHa: сеЛяни-влaсники Hе МoгЛи )киTи в лepжaвi-кoмyнi.
Kеpiвникaм пapтii бyлa пoтpiбнa iнлyстpi €Ulьнo poзBинеHa кpaiнa,
здaтнa oзбpoiти Чеpвoнy apмiю дoсКo}IiЦoю збpoсю. Тa пеpелyсiм
iм бyлa пoтpiбнa сЛyхHянa кpaiнa, кoxниЙ гpoмaдянин якoi мaв пе-
pебyвaти y зzrлеxнoстi вiл леpх<aвнoi влaди - не тiльки пoлiтичнiй,
a Й екoнoмiчнiй. Teopетик пapтii М. Бyхapiн цiлкoм вiдвepтo сфop-
мyЛЮBaB ПoстaBлeнy МеTy oдниМ мiстким peченням: <,Пoлimuчна
диКтaТypa poбiтниvoгo кJIaсy ПoBинHa неМиHy{е бyги i Йoro екo-
нoм iчнo ю .Ци кTaTypolo'>'9.

Cтaвлячи нa пopядoК ,1енний ПиTaHHя пpo змiнy сoцiальнoгo
сTaтyсy тих, КoГo бiльrпoвики знrBaжлиBo HaзиB.LЛи oдpiбнoю бyp-
xyaзiсю> - дpiбних виpoбникiв i землepoбiв, Ленiн пi.Ц'кpеслювaв:
<.Гoлoвне пиTaння pевoлюuii пoЛяГa€ Тепеp у бopoтьбi пpoти цих
дBoх oсTaннix клaсiв. Щoб звiльн|4T|4cЯ вi.Ц них, тpебa зaстoсyBaTи
iнrui метoди, нix у бopoтьбi ПpoTи Bеликих зеМЛевлaсникiв i
кaпiтaлiстiв,>E.. oTxе' тpебa бyлo знaЙти iнtшi МеTo.П'и' zLЛе все-тaKи
<,Зв iльнumucя в id нuх,>. У ствopювaнiЙ бiльruoвиКaМи леpxaвi -кoмун i
не зzlлиllluшoся мiсця не тiльки для кaпiталiстiв, a Й для <лpiбнoi
буpxyaзii", тoбтo сеЛ'IIl-вЛaсникi в.

Пpoгoлotшуюни flекpет Пpo зrМЛЮ в xoдi хotsТHеtsoгo ПеpеBopo-
ту, бiльtпoвиКи зaПеBняЛИ ceЛЯH, шo фopми КopИсTyBaHня 3смЛеЮ
пoвиннi бути uiлкoм вiльними, як Це виpit l . taТЬ B oКpеМих сеЛax, -
пoДвipними, хyтipськиМи, oбIцинними, apтiльними. Але нaпpи-
кiнцi l9 l8 p. Paлнapкoм пiлгoтyвaв iнший земельний деKpет, с},ТЬ

." 
Бухopuн 11 И Из6paыьIс пp<rизве..tения - М.,

"n Ленiн B /.  l loвttс з iбp lв -  l .  Zи - с 38
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якoгo poзкpиB:rлaся в нaзвi - ..Пpo сoцiалiстичний землеyстpiй i
пpo зaхoди Пеpехoдy дo сoцiалiсТичнoгo землepoбстBa>. B текстi
мiстилaся знaМеннa фpaзa, яКa пoяснIoBuUIa Bсе: <.Ha всi види oднo-
oсiбнoгo зеМЛекopисTyBaння тpебa ДИB|4тИcЯ як нa скopoминyщi i
вiдxиваючi>. Метa дeкpетy B Кoментapi, oпyблiкoвaнoмy гaзeтoю
<.Пpaвдд> l9 сiчня l9l9 p., визнaчaлaся тaк: <.Haйгoлoвнirцим зaв-
дaнням земельнoi пoлiтики е пoслiдoвнe' неyхиJIьне здiйснення
tuиpoкoi opгaнiзauii землеpoбсьKих КoмyI{' paдянськиx кoмyнiстин-
них гoспoдapств i гpoмaдськoгo oбpoбiткy зrмлi, якi в свoемy poз-
виTКy нeминyче пpиBедyгь дo единoi кoмунiстиvнoi opгaнiзaцii всьo-
гo сiльськoгo гoспoдapствaD.

Ha пovaткy l9l9 p. бiльuroвики знoвy зaBoIоBzlли бйьrпy чaсти-
нy Укpaiни i peстaвpyвали в нiй paдянсЬкy pеспyблiкy. Pеспyблiкa,
де щe збеpiгaлoся пoмiщицьке земЛеBoлoдiння, бyлa пpиpеveнa
cтaTуI випpoбyвaльним пoлiгoнoм y спpaвi кoлeктивiзaцii селян-
ствa. УкpaТнський paдянський ypяд yЛ(е з бepезня l9l9 p. пoчaв пе-
peTвoploвaTИ ЧacTИIIУ пoмiщицьких мaеткiв нa paJlгoспи aбo кoмy-
ни.

У вiдпoвiдь нa це B сeлi пiднявся мoгщнiй пoвстaнсЬкий pyx. Ha
бopoтьбy з селянaми' якi зi збpoею B pyКilx пpoтестyвiulи пpoти кoмytl'
BЛaдa кинyлa зaгoни iнтepнaЦioнaлiстiв, сфopмoвaнi нa .Цoпoмory
paдянськiЙ Угopшинi. Iнтеpнauioна.lliсти вдaBiUIися дo спaлення сiл
тa iнrпих нaйxopстoкirших фopм пpидylxеtIня пoвстaнЬ. У uiй сиry-
aцii пеpeвa;<нo селянсЬкa Чеpвoнa apмiя втpaТиЛa бoез.Ц'aтнiсть,
i Укpaiнy oКyПyвaли денiкiнськi вiйськa.

Kypс нa кoмyнiзauiю селa здiЙснювaвся нa oснoвi пiдзaкoнних
aктiв, тoдi як сaмi aгpapнi зaкoни paдянськoТ Bлa.ци, пoчинaючи вiд
.Цекpетy пpo землю, нiбитo BpaхoByBzrли iнтepеси селянсЬких мaс.
Hе мaючи змoги poзiбpaтися B xитpoсплетiннях aгpapнoi пoлiтики,
ceЛЯI1|4 пiсля пopaзки денiкiнцiв вiтали бiльrцoвикiв, вoднovaс нa-
зиBaIoЧи кoмyнiстiв poзбiйникaми i гpaбiжникaми.

3_4 гpудня l9l9 p. Ленiн нaписaB pезoлlоuiю <Пpo PaдянсЬКy
вЛaдy нa Укpaiнi> i вiд iменi пoлiтбюpo ЦK внiс iT нa зaтвеpдxення
VIlI Bсеpoсiйськoi пapткoнфеpенuii. B iстopioгpафii uя pезoлюuiя
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poзгляд:Ulacя, ЯKПpaвилo' B aсПеКтi нaцioнaлЬнoi пoлiтики Kpeмля.
Boнa визнaвuula фopмaльнy нeзaлеxнiсть УCPP зa yМoви цeнт-
paлiзoвaнoгo yпpaвлiння з Мoскви гoспoдapстBoм i oбopoнoю. Ta-
Кa фopмa взaемoвiднoсин мix цeнтpoм i пеpифepiсlo булa
пoIIIиpeнa й нa iншi нaцioнaльнi pеспyблiки, внaслi.ЦoK чoгo скJ]a-
лaся систeмa' Щo oдepxaлa HaзBy <(дoгoBipнoТ фeлеpauii>.

Пpoте нa pезoлюцiю пapткoнфеpенuii слiд пoдивитиcяЙ пiд кy-
ТoМ зopy сoцiaльнo-екoнoмiчнoi пoлiтики Kpемля. Boнa пepедбa-
чiUIa' зoКpемa:

_ пoвнy лiквiдaцiю вiднoвленoгo .Ценiкiним пoмirцицЬкoгo
зеМЛевoлoдiння з пеpедaчeю земeЛь безземельниМ тa мaЛoземелЬ-
I{им сeля}Iaм:

_ бyлiвниuтBo paдгoсПiв тiльки в oбrpyнтoBaних неoбхИнiстlo
oбсягaх 3 ypaхyBaнняМ житт€Bих пoтpеб нaвKoлиlllньoгo селянсTBa;

- пoЛиtllення сПpaви oб'сднaння в кoмyни тa apтiлi нa вiльне
виpiruення сaмих сeЛян iз сyвopим пoКapaнням мiсцевoТ BлaJIи зa
всякi спpoби Bнeсти сю.ци oснoвy пpимyсy''.

Якщo пеptший пyнкT тopКaBся тiльки УкpaТни, де rце збеpiгалo-
ся пoмiЩицЬке земЛевoлo.цiння, тo iнrцi двa ПoЦ]иploBaЛися нa всi
pегioни. Пo сyгi це oзнaчaлo npunuнен,|я rcoмунicmuvнoеo буОiвнuцm-
вa у вuЗllачeнuх paнiше фopлlах.

Poзглядyвaнa pезoЛюцiя _ oдин з тих небaгaтЬoх .Цoкyментiв,
B якoМy вiдбитo oбидвa aсПеKти пoсTaвленoгo Ленiним зaBдaння:
пoбy.Цyвaти кoмyнiзм в бaгaтoнaцioнaльнiй кpaiнi. Йшлoся пpo
стBopr}Iня екoнoмiчнoi системи, яКa мaксимulЛЬнo вiдпoвiдaлa б
пoбyлoвaнiй бiльtпoвикaми системi влaди. Тpебa бyлo нaв'язaTи цIo
екoнoмivнy системy зaвoйoвaнiй бiльtuoвикaми Poсii i oкyпoвaним
Hими дepжaBaм' lцo Bиникли нa yЛaмKaх PoсiйськoТ iмпepii.

Pезoлtoцiя ..Пpo PaдянсЬКy BлaJly нa Укpaiнi,' бyлa uвiлстyпiulЬ-
нoю>. Пoдii нa oкyпoвaнiй УкpaТнi пpиBeЛи Ленiнa дo BиснoBKy пpo
немoжливiсTЬ пpoстoгo BTягнення цiei кpaiни в кop.Цoни Poсii,
внaслiдoк чoгo BиникJIa тaкa диBнa фopмa iснyвaння нa.ц'цeнт-
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paлiзoвaнoi деpх<aви бiльtпoвикiB' як <<дoгoвipнa фелеpaцiя>. Toй
xe yкpaiнський дoсвiд зМyсиB Лeнiнa Tимчaсoвo ПpИПИHИтИ бyдi"-
ництBo pa,цгoспiв i кoмyн нa зeмлi, яKу сeляни oдepxaЛи вiд бiль-
rшoвикiв пiд чaс pеaлiзauiТ !екpeтy пpo зеМЛЮ.

Paдянськa iстopioгpaфiя iгнopyвa,пa теpмiнoлoгiro l9l8_l 920 pp.,
кoли бiльtuoвиKи здiйснюва.пи свiй пеptшиЙ кoмунiстиvний шrypм.
IIIrypм пpизвiв дo глибoкoi сoцiaльнo-екoнoмiчнoТ кpизи, пiсля чo-
гo всe' lцo вoни poбили y l9l8_l920pp., булo oгoЛoцIeнo Bo€нним
кoмyнiзмoм, тoбTo кoмyнiзмoм, нaв'язaниМ yМoBaми вiйни, вимy-
IIIeними з.lхoдaМи' якi не мa,гIи бyль-якoгo стoсyнКy дo пpoгpaмнoгo
кoмyнiзмy. Caм Ленiн лиIlIе oдиtl paз нeoхoче Bизнaв y poKи непy' lцo
гoлoвtloю вaДoю пoпepедньoi eкoнoмiчнoi пoлiтики бyлa спpoбa пe-
pехoдy вlд <.стapoi poсiйськoi eкoнoмiки дo деp)IGBнoгo виpoбництвa
i poзпoлiлy нa кoмyнiстичtlих зaсaдax,>',. Дpyгий кoмyнiстиvний
lllтypМ |929_|9з2 pp., якll|l тех< пpизвiв дo глибoкoi сoцiaльнo-eKo-
нoмiчнoi кpизи' ЯKaBИЯBИJIaся пepeдyсiм y гoлoдi |932_|9зз pp.у бa-
гaтЬoх pегioнax Paд'янськoгo Coюзy, вжe нaзиBEUlи сoцiалiстичниМ
бyДiвниuтвoм, poзрliючи пiд сoцiaлiзмoм пepшIy фaзу кoмyнiзмy.
Biдпoвiднo й пеptпий кoмyнiстиvний шrypм пiсля пеpexo.цy.цo неПу
пoчiUIи }IaзиBaти бyдiвниuтвoм сoцiaлiзмy. Aпe в oфiuiйнiЙ дoКyмен-
тaцii l9l8_l920pp. мo)(нa зустpiти oбидва вapiaнти вiдпoвiдi нa те,
щo бyдyBa.ли бiльtцoвики: i сoцiaлliзм, i кoмунiзм. B тi чaси вiдстaнь
вiд сoцiалiзмy дo кoмрliзму вBa.lKIUIaся зoвсiм невeЛикoю _ TaKoIо.
яКy мo)Kнa пoдoЛaTи якщo не зa мiсяцi, тo зa лiненi poки.

Чoмy мaв мiсце yкpaТнський Гoлo.цoмop? Чoмy вiн стaвся сaМе y
l933 p.? B дaнoмy paзi мoвa Йде не пpo гopлiТв вузoл' poзpyбaний
Cтaлiним зимoю |9з2-|933 pp. спoсoбoм, який не вкJIaдaстЬся B
гoЛoви людeй: кoнфiскauiсю пpoДoвoЛЬсTвa нa всiЙ величезнiй
теpитopii pa'Цянськoi УкpaТни i yкpaiнськoi Kyбaнi. ЙДeться Пpo Tе'
чoмy Bиник oцей гopлiiв ByзoЛ' який зaгpo)КуBaB Cтaлiну BтpaТoю
влaди. Йдeтьcя пpo те' Цo ГoлoДoмop с.Лi.Ц рoзгЛяДaти як пoдiю,
вписaнy B зaгaЛЬний кoнтекст кoмyнiстичI{oгo штypмy, якl lЙ

,] Тaм сaмo - Т. zИ
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пoдiЛяBся нa дBa еTaПи _ ленiнсЬкий i сталiнсЬкий' з Пеpети}Iкoю
мix ними y виглялi нeпy.

Пepruий шrypм зaкiнчився пpoBzl,'Ioм' якщo пiд пpoвaлoм po-
зyмiти недoсягнeння пoстaBлeнoi мети - пoбyдoви кoмyнiзмy.
Фaктичнo х< бiльцroвики тoдi цiлкoм yспiпrнo oпaнyвilJlи тaк звaнi
<<Koмaнднi Bисoти екotloмiКи>, пiсля чoгo змyцIeнi бyли тpиьaлиIл
чaс лiквiдoвyвaти нaслiдки сoцiaльнo-eкoнoмiчнoi кpизи i гoryвa-
тися дo нoвoгo llIтypмy. .(pyгий етaп зaкiнчився нaпiвпpoвuuloм' як-
щo пiдxoдити дo дoсягнyгoгo бiльtшoвикaми пiд КyгoМ зopy пpoгpa-
ми PКП(б) 1919 p. fuIе вoни пoбyлyвaли poзBинyгy бaгaтoгaлyзeвy
пpoмислoвiсть i всe-тaки Bтягнyли селянстBo в диpeктиBнy еКo-
нoмiкy, xoчa силoю ствopeнi Koлгoспи нe poзчиниЛl,lcЯ B нiй oстa-
тoчtlo' a зaЙняли aBтoнoМнr стaнoBищe. .(pyгий кoмyнiстиvний
lllтypм, тaк сaмo як i пеptuий, з.ЦiЙснювaBся тepopистичниIvtи метo-
дaМи' ilле l{aсштaби pепpесiй стaлiнськoi дoби B!|ЯB|4л|4cЯ нaбaгaтo
бiльtшими. Cтaлoся тaк' щo Укpaiнa oПИHИЛacЯ в eпiueнтpi pепpeсiЙ

дpyгoгo eтaпy. Cлiд виявити' чoмy тaк стaлoся.
Хoтiв би виклaсти читaчaм виснoвки' щo BиниIспи y менe пiсля

нoвoгo пpoчитaння peзoлюЦii <Пpo Paлянськy Bлaдy нa Укpaiнi>. Цi
виснoBки змiцнюloть тeзи' B)ке виклaденi в мoнoгpaфii, щo вийruлa

у 2007 p.: yкpaiнський Гoлoдoмop тpебa лoслiлxyвaти в кoнтекстi
3aгальнoсoюзнoi кoлeктивiзaцiТ сiльськoгo гoспoдapствa' a сaмy кo-
лективiзaцiю _ в бiльrп шIиpoкoмy кoнтекстi кoмунiстиннoгo
бyдiвництвa' ЯKe бiльrпoвики здiЙснювали пiд гaслoМ пoбy.Цoви
сouia.гliзмy. ..Hиrцiвний УД8P,>, яК BислoBлюBaвся Cта.пiн, бyлo зaв-
дa}Io пo деpxaвi, якa нaвiть в oбoлoнцi paлянськoi pеспyблiки зaли-
цIaлaся нaцioнaльнoю деpжaBoю yкpaiнськoгo нapoдy',.

Pезoлюцiя, lцo тyг aнaлiзyeтьс я,6улa oбеpненa не тiльки i нaвiть
нe стiльки в бiк Укpaiни. B тiй vaстинi, якa Topкaлaся нaцioнaльнoi
пoлiтики Kpeмля, Boнa yгBepДкуB.rлa пpинцип o.Цoгoвipнoi фeле-
paшii>. B тiЙ чaстинi' яKa тopкалaся сoцiaльнo-eкoнoмiчнoi пoлiти.

t\ KульluцьхuЙ Cmaнiuав. Гo,ro.floмop |932-193з pp. як гeнoЦl,{д: тpyднo|цi yсвiдo}Цeння _
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ки' вo}Ia нaдoвгo (як пoтiм вияBиЛoся' _ Ha oдне десятилiття)
зaкpiплювaлa вiдмoвy деpxaвнoi пapтii вiл кypсy нa ПpимyсoBy кo-
лективiзaцiю сiльськoгo гoспoдapствa. Пoлемiзyюvи з тиМи' xтo бa-
х<aв негaЙнo пoвтopити B мaсшIтaбaх всiсi <..Цoгoвipнoi федеpaцiio
злiйсненy в Укpaiнi пpoBilЛЬHy спpoбy кoмyнiзauiТ селa, Ленiн нa
VlII Bсеpoсiйськoмy з'Тзлi pa.п y гpyлнi l920 p. зaяBив: ..Tpебa спи-
paТися нa oднooсiбнoгo сlЛянина, вiн тaкиЙ i в нaЙближчий чaс
iнtllим не бy.Це, i мpiяти пpo пеpеxiл дo сoцiaлiзмy тa кoЛеKтивiзaцii
нe дoвoдиться,>to.

<BiлстyпалЬнy)> peзoлюцiю Ленiнa вiддiлялa вiл непу BеЛикa
вiдстaнь y нaсi - вiл гpyлня |9|9 p. дo беpезня |92| p. Ha VIII Bсe-
poсiйськoмy з'iздi paд Ленiн нaмiтив зoвсiм не цеЙ pyбЬ( для вiдстy-
Пy' a тaКий, шlo дo3BoЛяB здiЙснювaти пoлiтикy кoмyнiстиннoгo
бy.пiвниЦтвa в iншiЙ фopмi. Ha uьoмy сПиниМoся Tpoхи пiзнirшe,
a зapaз дoвeдеTЬся сфopмyлювaти Taке 3aпиTaння: нaвiщo бiльtшo-
BиКaМ бyлa пoтpiбHa KoЛеКтивiзaцiя сеЛянсЬKих гoспoлapств?

БiльшroвицЬКа ПpoПaгaндa Пеpeкoнyв'rлa селян B тoМy' rцo Кo-
лективiзм у пpaui Bеде дo пiдвиuIення iT пpoлyктивнoстi i пoлiп-
lllеHня iхньoгo мaтеpiальнoгo лoбpoбyтy. Пpoте Ця <.фirшкa'> не
сПpaцЬoвyвалa' i  ДepжaBa зaГaHяЛa сеЛяH y KoЛГoсП piзнoмaнiтними
пpиМусoвими зaсoбами, y ТoМy нислi теpopистиЧHиI\,tи. Paдянськa
iстopioгpaфiя пoвoснних дrсяТилiть ствеpлжуBaлa, Щo кoлгoспниЙ
лaд зaбсзпeЧив еКotloМivнy пеpемoгy Haд вopoГoМ у Bеликiй Biт. lиз-
нянiй вiйнi,  i  з цим мoХнa пoгoДиTися. Bзaгшi тpебa визнaТи, l l to
PaдянськиЙ Coюз пеpемiг нaцисTсЬKу Hiмеv. lину, якa тpимaлa пi,Ц'
KoнтpoЛем ПpаКтичHo всю ПpoМислoвiсть кoнТиHеHTaльнoi €вpo-
пи' зaBдяКи кoмaнднiЙ екoнoмiui, тoбтo здaтнoстi уpяДУ КoнцеHT-
pуBaти oбмежeнi екoнoмi.lнi pесypси у пoтpiбниЙ чaс нa пoтpiбнo-
мy мiсui. Koлгoспи слiд ввaxaти нaсoсoМ' щo BипoМпoByвaв з селa
МaKсимyМ пpoлyкuiТ, зa дoПoМoгoю якoi деp)КaBa poзв'язувaлa пo-
тo.lнi зaвдal{ня - стBopення великoi iнлyстpiТ, здoбyrгя ПеpеМoГи
нaд вopoгoм, екoнoмiчну ДoПoМoгy кpaТнам (тpетЬoгo свiту'> ToЩo.
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Ta весь чaс пrpед нaIIIиlvtи oчиI\,ta стoiтЬ тoй сoцia.тlьнo-eKo-
нoмiчний лaД' якуlЙ priulЬнo склaBся в CPCP зa дBa дeсятилiття кo-
мyнiстиннoi <<poBoлЮЦii згopи> (1918_1938 pp.). Цeй лaд не бyв
aдеквaтний тoмy, який iснyвaв y гoлoBax вo:lцiв бйьtцoвицькoi
пapтii y l9l8 p. Кoмyнiзм, якI,7t| виниK' iстoтнo вiдpiзнявся вiд тeo-
pетичнoгo. Biн являв сoбoю кoмпpoмiс мiл<деpxaвoю' щo нaсaДкy-
вaлa йoгo теpopистичгIими зaсoбaми, i нaселенням' яке всiлякo
oпиpilлoся втяryBaнню У <.свiтлe мaйбщнe>. Iстopiя сoцia.пьнo-eкo-
нoмiчних пepeтвopень мiл<вoеннoгo пepio.Цy бyлa ствopе}Ia пepe-
мoжцями, i ми дoсi нr мoxeмo вiдoкpeмити ii як слiд вiд pr.rльних
кoнтypiв минyлoгo...

Пepшa пpoгpaмa кoлективiзaцii сeлa, якa pеaлiзyвirлaся y
1918_l9l9 pp.' тaк сaмo як i лpyгa пpoгpaмa |929_|9з2 pp.' Bихoди-
ли з тoгo, щo кoлгoспний лaд стaне iнтeгpa'тlьнoю чaстинoю стBo-
pювaнoi .циprктиBнoi екoнoмiки. oбидвi пpoгpaми нe пеpедбavaли
iснрaння pинкy i сyпщнiх йoмy тoвapl{o-гpollloвиx вiднoсин. BiО

цьoеo cлid вidшmoвryвamucя' oцiнююнu вci зoхoОu pаdянcькoi влаdu,
noчuнaючu з вeснu 1918 p.

9 тpaвня l918 p. BЦBK oпyблiкyвaв декprт <Пpo нaдaння нapo.ц-
нoмy кoмiсapiary пpoдoвoльствa нaJIзвичaйних пoвtloвiDкeнь y бo-
poтьбi з сiльськolo бypxyaзieю' якa пepexoвyе хлiбнi зaпaси i спекy-
люe ними>. oгoлotпyвaлocЯ, щo сrляни зoбoв'язaнi здaвaти зaпaси
х.пiбa' якi вoни мaJIи' тiльки зa дep)@вними poзцiнкaми. Pинкoвa
тopгiв.тlя хлiбoм зaбopoншtaся як спекyлятиBнa. Пoяснloloчи нaмip

дepжaви вi.ЦlштoвхнyгИ ceЛЯн^ вц pинr<У i взяти нa себe poзпoлiл yсь-
oгo нaяB}Ioгo нa сeлi х.тliбa, Лeнiн 27 яepвня скaзaB: <IJ'e знavить, Щo
всi нaдлиIцки шiбa нaJIе)кaть деpxaвi; це знaчитЬ' щo xoдeн пyд
шtiбa, якиfiнe пoтpiбeн лrrя пiлтpимaння сiм'i i хyдoби селянинa' не
пoтpiбeн йoмy дrя пoсiвy, _ щo всякий зaflвуlЙl ггyд x.тliбa пoBинrн
вiлбиpaтися B pyки Деpxaви>t5.

Hевизнaння сеJlяtlствoм зa пoмilцикaми пpaвa пpивaтнoi в.пaс-
нoстi нa зeмJIю тa iншi зaсoби виpoбниuтвa мaJIo глибoкi iстopиннi
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кopенi. Boнo яскpaBo пpoяBl{,лoся пiд чaс pеBoлIoцii, a.тIе нeгaйнo
вiдryкнyлoся неBизнaнням бiльцroвикaми Пpaвa пpивaтнoi впaс-
нoстi нa пpoдyкцilo' Bиpolценy B селянсЬКoмy гoспoдapствi. Йшлo-
ся' щoпpaBдa, тiльки пpo <нaдlIиIIIки>. Ta як бyлo poзpiзtlити нaд-
лиIIIKи вiд тoгo, щo сeляни виpoбляли для ceбe? Якlцмуl зaсoбaми
мoxl{a бyлo змyсити сeлянинa безплaтнo виpoбляти <(нaJUIицIки>
пiд чaс BI{poщyвaн}Iя tloвoгo вpoxaю? Haд вiдпoвiдями нa цi зaпи-
тaння бiльlшoвики нe зaдyмУBaлИcЯ, тoмy щo гoтyB.l.ли нaсryпний
кoмyнiсти.rний .цекpет.

I|e бyв декprт PнK PсФPP <Пpo opгaнiзaцiю пoстaчaння нaсе-
лeнI{я всiмa пpo.ЦyKтaми тa пpедмrтaми oсoбистoгo спoxиBaння
i дoмarцньoгo гoспoдapсTBo>> вlд 2| листoпaдa l9l8 p. Biн пoклa.цaв
нa дrp)rевy в oсoбi нapкoмaтy пpoдoBoльствa oбoв'язКи щoдo зa-
гoтiв'тli й poзпoлiлy сepeд нaселенIlя Bсьoгo тoгo' щo нaбyвaлoся не-
peз зaбopoненy тепep тopгiвлlo.

3aroтiвельники вxe з oсенi 1918 p. пoчaJIи нaKпaдaти нa сeлян
oбoв'язкoвi зaв.цaння, виxoдячи з tIElявних пoтpeб, a пoтiм poзпoлiля-
ли tх пo пoвiтaх, вoлoстЛ( i селaх. Пoявa слaвнoзвiснoi пpoдpoзкпaд-
ки бyлa зyIиoBJIeнa сaмolo лoгiкoю кoьryliстиvнoгo бyдЬництBa.

Явoчним пopядкoм poзкJlадкa фyнкцioнyвалa тiльки кiлькa
мiсяцiв. l l сiчня 19l9 p. з'явився декpет пpo х.тIiбнy i фypaxнy poзк-
Л4ДКУ, a в нaстyпнi мiсяцi вo}Ia пoцIиpWIacЯ мaйxe нa всi Bиди пpo-
дoBoльствa i сiльськoгoспo.цapсЬкoi сиpoвини. B Укpaiнi, якa
збеpiгa.тla фopмaльнy незa'пeжнiсть, кoмyнiстичний poзпoлiл i пpoд-
poзКJlaдкa бyли зaпpoвa'цxeнi oдним деКpeтo}r BУцBK <Пpo зaгa.пь-
нoдepжaвний oблiк тa poзпo,Цiл пpoлyкгiв i пpелметiв дolr{aцIньoгo
гoспoдapство вiд 12 квiтня l9l9 p.

Кoли селяни пеpeсвiлvУBaJII/Icя,, щo дrp)i@вa зaбнpaе сoбi все тe,
щo вoI{и мши нaмip пpoдaти нa pинКy' тo втpaчaли iнтepес дo
пpaцi. Пoсiвнi плoщi, oсoбливo пiд тeхнiчнi кyльтypи, piзкo скopo-
чyвaJIися. oдepжaнa пiсля пoдiлy пoмiшиuьких мaеткiв зеil,t,ля заJIи-
Iцaлaся неoбpoбленoю. Boxцi пapтii yсвiдoмлювaли небeзпекy
пoстiйних peквiзиuiй' aJIl не бaчuлu iнIцoгo lllляxy дtя пoбyдoви
кoмyнiстиvнoi eкoнoмiки. Цe мoхнa зpoзytttiти, aншiзyюvи вистyп

|ээ
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Ленiнa нa VIII кoнфеpенui i  PKП(б) в гpулнi l9 l9 p.: <.Пpи нaймен-
Цloму пoлiпrпеннi вoеннoгo стaHoвиlцa Ми ПoBиFIнi якoмoгa бiльtuе
сил пpилiлиTи пpoдoвoльчiЙ poбoтi, бo це - oснoBa Bсьoгo. Poзк-
лaJIкa ПoBиннa бyти ДoвслеHa дo кiнця. I тiльки тoдi, кoли ми
poзв'яжемo це зaвдaння i в нaс бyле сouiaлiстичний фун.Цaмент, ми
3МoхеМo сПopу.Ц>кyBaтИ Ha цЬoМу сoцiaлiстичнoмy фунлaментi всю
тy poзкitшнy бyдoвy сouiалiзмy, яKу Ми не paз пoчинulли сПopyджy-
Baти Згopи i якa нe paз pyЙнyвaЛaсЬ,>'u.

I тщ знoвy дoBедеТЬся вiдзнaчити oсoблиBy poлЬ Укpaiни y
спpoтивi нaстyпy кoмyнiзмy. Cпpoтив бyв всlo.п'и, :rЛe сaМе в Укpaiнi
вiн нaбyвaв нaйбiльш зaгoстpенoi тa небезпечнoi для бiльцroвикiв

фopми. I{е бyлa pa.цянсЬКa pеспyблiкa, aле кpiзь oкyпauiйнy леp-
xaвнiсть ПpoгЛядiula iнrшa - нaцioнальнa. Hе мoжнa бyлo нaдiЙнo
ПoКЛaстися нaвiть Ha виПЛеКaниЙ KpемлеМ Кo},tпapтiйнo-paлянсь-
ки й aпapaт. .II'елегaти I V BсеyкpаiнськoТ пapткoнфеpенuiТ (беpезень
l920 p.) пiд чaс вибopiв нoBoгo сКJIaду Центpaльнoгo кoмiтетy зaбa-
ЛoТyвil.Ли схвaлений в ЦK PKП(б) сПисoК членiв пoлiтбюpo ЦK
КП(б)У нa чoлi з Хpистиянoм PaкoвсЬКиМ. Ленiнy дoвеЛoся
вi.ппpaвити в Укpaiнy Ф. ДзеpхинсьКoгo, який пoпpaцюBaB кiлькa
мiсяцiв нa пoсaдi нaчzUIЬHиKa тилy Пiвденнo-3aхiднoгo фpoнту,
i вiдpялити 958 вiдпoвiдальних пapтпpauiвникiв з Poсii' якi rpyн-
тoвHo << Пpoч истиЛи> сКJIaд pеспyблi кaнськoi пapтiйнoТ opгaнiзauii,
в iдмoвивши y пеpеpе €стpaui i  бiльruе нix тpетинi членiв KП(б)У*'.

Укpaiнськi сеЛяHи в пеptшi мiсяцi l920 p. пiлтpимувaли paдянсЬ-
Ку Bлaду, якa згi.цнo з pезoлюuiсю <.Пpo paдянсЬKу BЛaдy нa Укpaiнi>
здiЙснtoвалa paдиKaЛьHy ЗсМеЛЬну peфopмy. У зв'язкy з циМ зaзHa-
ли нев.цaчi poзpaхyнКи C. Петлюpи пiсля зaхoпЛеtll{я Kисвa вiйсь-
кaми Ю. Пiлсулськoгo пiдняти всеукpaiнсьКе сеЛянсьКe пoBстaння.
oднaк з oсенi oбypенi pеквiзиuiями пpoдoBoЛЬстBa селя}Iськi мaси
11oчzLIIи бopoтьбу з чaсTинal{и ЧеpвoнoТ apмii, якi бpaли безпoсepе.Ц-

r .  Лепiп B / Пoвне: l iС lp tв. -  Т. з9 - C
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Koлlg нicmuu нa n poеpсllv1a бiльulo вuкiв

ню }П{aстЬ y стягненнi пpoлpoзклaлки. <Kypкyльський бatЦиTизМ,>,
як нaзBaB Ленiн нoвий етaп вo€Hних дiй пiсля лiквiдaцii пoльськo-
гo i вpaнгелiвськoгo фpoнтiв, lllиpoкoЮ хвилею poзлиBся пo всiй
Укpaiнi. У сepeлинi хoвтня |920 p. BoждЬ пapтii свiдчив: <Ми беpe-
мo ьпiб iз Cибipy, беpeмo хлiб iз Kубaнi, zlле не мoжеМo взяти йoгo
з УкpaТни, бo тaм Кипить вiйнa, i Чepвoнiй apмii дoвoдvlTьcЯ бopo-
тися пpoти бaнд, якими вoнa КиЦlитЬ,',,.

VIII Bсepoсiйський з'iзд paл вi.Цкpивaв, здaвaJloся б, нoвy
стopiнкy в iстopii oпaнoвaнoi бiльtuoвикaми кpaiни. Boни виЙruли
пеpеМoжцями з вiйни i бiльrше I{e lv{ilли пеpед сoбoю peгyляpниx
збpoйних фopмyвaнь пpoTиBникa. Ha пopядКy дrннoМy пoстzlлo
iнше зaвдaння - пеpетвopити pa'Цянськi pеспyблiки нa екoнoмiчнo
пoTyxнy кpaiнy, ЗдaтFIу пpoTисToяти всiм кpaiнaм <.кaпiталiстичнo-
гo oтoчення,>. 3'Т3д зaTBep.циB poзpoблений flepxaвнolo кoмiсiею з
питaнЬ електpифiкaцii Poсii (гoЕЛPo) плaн вiдбyдoви й poзBитКy
oснoвних гaлyзeй нapoднoгo гoспoдapствa. 3aклaденi y пpoгpaмy
PKп(б) l9l9 p. сoцiальнo-екoнoмiчнi пеpетBopе}Iня кoмyнiстин-
нoгo хapaктеpy стaвилo мoжJIивим пo€днaти з .Цoкopiннoю
технiчнoю peкoнстpyкцirю виpoбництвa, здiЙснювaнoю нa
нaЙбiльtu пpoгpесивнiЙ oснoвi, зa дoпoмoгoю електpики. Ha з'iздi
B. Лeнiн вислoвиB нa.Цiю, tцo пpoдpoзклaдKa |92| p. дaстЬ леpжaвi
не I\,iеHlIIе як 300 млн пу,Цiв хлiбa i пpи цЬolvry зayBaхиB: <.Без тaкo-
гo фoндy неМoxлиBo вiдбyдyвaти пpoмислoBiсть кpaiни' немo)кJIи-
вo нaвiть пiдхoдити дo BеЛиКиx зaвдaнЬ елeктpифiкaцii Poсii>89.

Звiдки виниклa нaдiя нa те. щo ceляIlуl ПoГoдятЬся нa пoстiйнi
peквiзицii iхньoi пpoлyкuii? Чoмy Ленiн бyв yпевнeний в тoмy, щo в
|92| p. селяtIи пoсiють стiльки, щoб Bистaчилo пpoдyКцii.цля влaс-
них пoтpеб i для лepхaB|4, ЯКa зoвсiм не збиpaлaся кoМпенсyвaти Тм
iхнi витpaти? Taкa Koмпенсaцiя булa нeМo)<.llивoю xoчa б з технiч-
них пpичин: Paл,нapкoм yll(е гoтyBaBся сKaсoByBaти гporпi.

' .  B l .  Ленiн пpo Укpаiнy. _ ч. I l .  _ с.49з.
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Bиявлясться, Ленiн зHaЙ[IoB Метo.ц,. Як всi iнrпi мeтoди Ko-
мунiстиннoгo булiвниuTBa, вiH гpyнTyBaBсЯ Ha НacИЛЛi. Зa йoгo дo-
pу{еHням ypяд poзpoбив зaкoнoпpoект ..Пpo зaхoди змiцнeння
i poзвитку сеЛяHсЬKoгo сiльськoгo гoсПoдapCТBa> i l4 гpyлня l920 p.
внiс йoгo y BЦBK для зaтBеpд)Кення нa BсеpoсiйсЬкoмy з'iзлi paл.
У uьoмy .Цoкументi вKaзyвiUIoся: ..ПoклaдaЮчи Ha всi opгaни pa-
дянськoi вЛaди oбoв'язoк пoсиЛення всебiчнoТ ДoпoМoги сеЛяHсЬ-
Кoмy земЛеpoбствy, poбiтни.lo-сеЛянсЬКa вЛaдa oгoлoIlIу € Boднoчaс
пpaBилЬне пpoвaдження землеpoбськoгo гoспoдapстBa BеЛиKим
.ц,еpxaBниN,t oбoв'язкoм селянсЬкoгo нaсеЛeння... i вимaгaс вiл yсix
землepoбiв пoвtloгo зaсiвy пoлiв зa зaвдaнням дepxaви i пpaвильнo-
гo iх oбpoбiткy зa пpиKIIaдoМ кpalцих' нaйбiльц.r стapaнних гoспo-
лapiв сepeлнякiв тa бiднякiв>9o.

Дo 186l p. в PoсiЙськiй iмпеpii селянствo пoдiлялoся нa двi
бiльrш-менrп oднaкoвi зa чисельнiстю гpyпи: пoмiщицьких i леp-
жaвних. Деpxaвнi селяни бyли oсoбистo вiльнi, нiхтo не мiняв iх нa
сoбaк, €UIе Boни зaзнaBaли не менIlloгo гнoблення з бoкy сyКyпнoгo
пoмiЩикa, якoю булa деp)кaвa. Якщo зulуI|IIИTИ пoзa yвaгoЮ фpaзе-
oлoгiчнi звopoти ПpoЦитoBaнoгo дoKyМентy i зoсеpедитисЬ нa сyтi,
тo пеpед oчиl\,ta виpиHa€ кpiпaнvинa. Хoч oбгoвopення зaKoнoПpo-
еKтy нa з'iзлi сyпpoвoDКyBurЛoся бypхливoю дискyсiею, Ленiн нa-
пoлiг нa йoгo пpийняттi. .ЦеpxaвниЙ пpимyс вiн Bидaв за блaгo для
сaМoгo сеЛянинa: oCyгь зaКoнoПpoеКTy B ToМy' шoб зapaз пpийти Дo
ПpaКTичних зaхoдiв дoпoМoги сеЛянсЬKoмy oлнooсiбнoмy гoсПoдa-
pсTBу' яKе ПеpеBa)(aс, тaкoТ Д'oпolr{oги, яKa пoЛягzula б не тiльки в зa-
oхoнеttнi,  a Й y пpимyсi>g'.

oбстaвини ПpиПинення кoмyнiстичнoгo lllTуpмy лoбpе вiдoмi i
cl|у|t1яTуIcя нa них не вapтo. Ще в гpyднi l920 p. Лeнiн пiДписувaв
oдин зa oдниМ деКpети' яKl гoТyBaJIи сКaсyвaння тoBapнo-гpollloBих
вi.Цнoсин, a в беpезнi 192| p. нa Йoгo пpoпoзиuiю Х з ' iзд PKП(б)

* BoсьyoЙ BссpoссltЙскиЙ съезд Coветoв 22_29 rcкa6pя
. lст.-М.|92| -С'6.7-
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зaмiнив pеквiзиuiЙниЙ пpинuип y вiднoсинaх мix мiстoм Ta селoМ
пpинципoM пoдaТКoBиМ.

Услiд зa зaмiнoю poзKлa,цКи пpoдПoдaтКoм деp)(aвa змytшенa бy-
лa зpобити й iнtшi paдикaльнi Кpoки' якi в сyмi свoiй пpизBеЛи дo
pестaвpauii pинкoвoi екoнoмiки. oгoлorшуючи }IoBy екoнoмiннy
пoлiтикy, Ленiн теpмiнoлoгiчнo зaмaсКyвaB пoпеpeдню пoлiтику
кoмyнiстинFIoгo lIJTуpмy' нaзBaBшIи iJ oвoснним кoмyнiзмoм>, Toбтo
кoмунiзмoм B лaпкaх' BиКJIиKaним кpaйнiми нrсТaТKaМи, poзpyxoк)
i вiЙнoю. Haспpaвдi' oднaК' яKpaз пoлiтикa кoмyнiстиvнoгo lxтypмy
19l8_1920pp. пpизBелa дo гpoМaдянсЬкoi вiЙни i гoспoлapськoi
poзpyхи в нaйбiльIш кpaйнiх фopмax.

Cryпiнь вiдмoви вiл пoпеpeлньoi пoлiтики бyв piзним y мiстi i нa
сeлi. .[енauioнaлiзaцii вeликoi пpoмислoBoстi не вiлбyлoся. .Цеpх<aвнi
пi.ппpиемствa пoвиннi бyли пеpейTYI Нa pинкoвi зacaДИ гoспoдapю-
вaння' тoбтo дep)GBa-Кoмyнa' lцo б тaм не гoBopили i.Цеoлoги, пo-
Bиннa бyлa пеpетвopиTися нa сyКyпнoгo кaпiтaлiстa. Пpoтe pинoК B
дep)<aBнoМy сектopi екoнoмiки бyв тiльки iмiтaцiсю вiльнoгo pинкry.

fulе вИнoсини мix деp)<aBHим сеКTopoм i сiльським гoсПo.цap-
стBoМ Мoгли бaзyвaтися тiльки нa pеaлЬних pиI{кoвиx зaсaдaх.
Пoтpiбнi iй пpo,ЦoвoльстBo Тa сиpoвиHy деp)кaBa тепеp не pеквiзyвa-
лa y виpoбникiв, a Кyпyвaлa нa pинКy зa цiнaми' якi влarштoByBaЛи
oбидвi стopoни.

П p иlцlсoва кoле кти вlзацlя

Paдянськe сeЛo знuЦo дBa Пpинципoвo piзнi Tипи КoЛективних
гoсПo.цapств. У кooпеpaтиBaх' якi селяни з влaснoi вoлi opгaнiзoвyBa-
ли з кiнця ХIХ ст., ефект кoлективiзмy Bиникaв нa pинкoвiй oснoвi.
Учaсники КooпеpaТивiв зoсеpeД,хyBaЛи кoлективнi ЗУcWIЛЯ нa BиКo-
нaннi пeв}Iих фyнкuiй, зuulиtrlaючись гoспoдapЯМИ Ha свoiЙ землi.
Пpoгpaмa PKП(б) l9l9 p. сaнкЦioнyвaлa opгaнiзaцiю зoвсiм iнruиx
кoЛекTиBниx гoспoдapств, i сaмe зa HиМи зaкpiпилaся HaзBa кoЛ-
гoспiв. Boни бaзyвaЛvlcЯ нa вiлuyхеннi зaсoбiв виpoбниЦтвa i пoдiля-
Л|4cЯ Нa фopми, вiдмiннi oднa вiд oднoi глибинoю вiлvyжeння: Мaк-
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симzlлЬFIoIo- B Кoмyнax' пpoМbl(нoю_ B apтiлях i мiнiмaльнoю в
тсoзaх (тoвapиствaх спiльнoгo oбpoбiтKy землi). Koлгoспи мoгли
фyнкuioнрaти пoзa тoBapнo- гpollloвиМи вiднoсинaМи i вписрa.гI ися
в eкoнoмiкy' зaснoBaнy нa диpективнoМy плaнрaннi.

Haйдoскoнaлiцroю фopмoю кoлгoспiв пpoгpaмa PKп(б) нaзи-
вaлa кoмyнy, в якiй ceЛЯН|4 цiлкoм пoзбaвлялися Bлaсниx зaсoбiв
виpoбниuтвa тa iнливiлуaльнoi вiдпoвiдaльнoстi зa pезyльтaти
виpoбниvoгo Пpoцесy. Koмyнiстиvнi пepетBopен}Iя в сiльськoмy
гoспoдapствi нaзивaлися кoЛеКтивiзaцiсю aбo усyспiлЬненняМ'
Пpичoмy oбидвa теpмiни poзгЛядirлиcЯ ЯK синoнiмiчнi. Boни й
спpaвдi бyли синoнiмaми, але з iстoтнoю сl,{ислoBoю пoпpaвКoю:
сeлянськi зaсoби виpoбниuтBa пеpехoдуl.л|| У фaктиннy влaснiсть
дep)KaBи' a нe сyспiльствa. Те, щo кoлективнi зaсoби виpoбництвa
ввЕDкЕlлися спiльнoю влaсн iстю Кoнкpетнoгo сeля нсЬкoгo кoлe Kти -
вy' a не дepжaви' дJIя Кoлгoспникiв бyлo тiльки нa гiptше. Cеляни в
paдгoспaх oдеp)КyBilJlи гapaнтoвaний зapoбiтoк' a Кoлгoспники Мa.
ли тiльки те' lцo сaмi виpoбили. Пpи цьoМy poзпoлiл виpoблeнoi
пpoлyкuii мix кoлгoспoм i деpжaBoю вiлбyвaвся зa зiUIиtlIкoвиМ
(.Цля кoлгoспникiв) пpинципoМ.

Ha пopoзi смepтi B. Ленiн ПеpеoсмисЛиB нoBy екoнoмivнy
пoлiтикy. B oстaнньoмy пyблivнoмy Bистyпi 20 листoпaлa |922p.
вiн зaпевняв з тpибyни Мoскoвськoi paли: з Poсii нeпiвськoi бyлe
Poсiя сoцiaлiстичнa. Heп i сoцiалiзм бyли дJIя нЬoгo тoдi нeсyмiсни-
ми пoняттями. A нa пoчaтКy сiчня l923 p. вiн пpoдиКтyBaв стaттю'
якa бyлa нa.цpyкoBaнa в гaзетi <.Пpaвдa,' y тpaвнi цЬoгo x poкy пiл
нaзвoю ..Пpo кooпеpauiюo. B нiй не знaйrцлoся хoднoi згaдки пpo
кoлективiзaцiю i  сТaBиBся знaк piвнoстi мiж кooпepaЦiею тa
сoцiалiзмoм. <.Ми змytuенi Bизнaти лoкopiннy змiнy всiеi тovки зopy
нarцoi нa сoцiaлiзм,) _ пpизнaвaвся вiн, зaкликaюvи пapтiю Kooпе-
pyвaти селo',. Якщo зaПpoBaдxення неПу в I92| p. oзнaчirЛo вiлмoву
вiд кoмyнiстичнoi пoлiтики, тo висyнyГa в стaттi ..Пpo кooпеpauiю>
кoнцепцiя кooпеpaтиBнoгo сoцiaлiзму oзнavaлa вiдмoвy вiд кo-

"1 Ленiн B. /. oстaннi,rисти i стaттi. _ K.. 1989 _ с 37
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мyнiстиннoi,uoктpини B тoмy вигля.Цi, яlк lf бyлo сфopмyльoвaнo в
пpoгpaмi PKП(б) l9l9 p.

oднaк вoждi пapтii тa й oснoвнa чaстинa членськoi Мaси вияBи-
ЛуIcя He ГoТoвиMи дo paдиKiulьнoi змiни .цoKTpини. Biдмoву вiд кo-
лeктивiзaцi i  пiлтpимали тiльки М. Бухapiн, o. Pикoв i  М. Тoмсь-
кий, яких згoдoМ oгoлoсиЛи <(ПpaBим yхиЛoм)> i викинули з
пoлiтбюpo ЦK BKП(б). Пiсля чисTKи вi.Д. тих, хтo спiвнyвaB <<Пpaвo-
Мy ухилy>, пapтiя oб'сднaлaся HaBKoЛo Cтaлiнa, який вoсени
1927 p. зaявив пpo нeoбхiднiсть <BсеoсяхHoТ кoлективiзaцiТ>.
ХV з'Тзд BKП(б) пpийняв y гpулнi |927 p. диpеKTиBи з poзpoбки
п'ятиpiннoгo ПЛaнy' дo яКих пiд безпoсеpелнiм TисКoI\,l генсекa бу-
лo зaКJlaденo зaBдaнHя КoЛеКтиBiзyвaти нa кiнець п'ятиpivки не
мeнulе 20 vo ceЛяНсьКих пoсiвiв.

У лнi poбoти з'iзлу в кpaiнi сП€UlaxнyЛa xлiбoзaгoтiBеЛЬнa Кpизa.
Cеляни нe бaжали Пpo.цaBaти хлiб леpxaвi зa невигiдними IIJ|Я YIу:X
Цiнaми, a дep)кaBa вiдмoвлялaся пiдвищити зaкyпiвельнi цiни, якi
стtUIи невигiдними внaслiдoк iнфляuii. 14 гpyлня |927 p. Cталiн
poзiслaв нa мiсця диpeктивy ЦK BKП(б) з вимoгoю <Bжити op-
гaнiзaцiйних зaхo.цiв згopи дoнизy, сПpяМoBaних нa пoсиЛення зa-
Beзення хлiбa з бoку селянсТBa'>']. Це булa Пеpшa в пpaктиui BKП(б)
.ЦиpеКTиBa, пoчинaloчи вiд|92l p., вякiЙ пpoпoнyвzlЛися силoвi мe-
тoди poзв'язaнHя екoнoмiчнoТ пpoбЛеlv{и.

Хлiбoзaгoтiвельну кpизy бyлo влarптoBaнo trlтyчнo, щoб пiд ii
ПpикpитTяМ KapдинzlЛЬнo змiнити екoнoмiннy пoлiтикy Kpeмля.
Гoтуlovись дo здiЙснeння суЦiльнoТ кoлективiзaцii, сталiнськa кo-
Мaндa в пoлiтбюpo ЦK BKП(б) пovaлa poзкoлЮвaти сyспiльствo.

Пoлimurcа poЗIсoЛу cnupшtacя на фунdаменmальttу суnеpеaнicmь
iнmepeciв мicmа i села, яKа вu,1uK/Iа внаcлidoк зDiйcнення кoмунicmuu-
нuх nеpеmвopеHь в мicmi i npoвалу iх на ceлi. Bстанoвивrши KotlTpoль
Haд <(KoМaндниI\,| и Bисoтal{ и> нapoдHoГo ГoсПoдapстBa' деp)Kaвa взя -
лa нa себе Тягap ПpoДoвoЛЬчoгo й непpoлoвoЛЬ(Ioгo пoстa.laння заЙ-

") Тpaге^Ция сoвeтскoй ,:lepeBни
шrьl:  B 5т. -Т. l  -  М..  1999. * с
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нятoТ в них poбoчoi сили. У пpoлoвoлЬчoму пoстaчaннi мiськe нaсе-
Лення пoтpaпиЛo в залеxнiсть вiл леpxaви' a Деpxaвa - вiд сеЛяtI.
Bихoдилo тaк' lцo iнтеpеси poбiтнинoгo KЛaсу' хaй y спoтвopенoМy
виглядi, пpезeнтyBzrлa яКpaз ДеpХaBa. Kpизи в екoнoмiчних вiднo-
синaх мbк мiстoм i селoм, B ToМу нислi tl.tтyннo BлaulтoBaнi леpxa-
BoЮ' теПеp спpиЙма.ltися poбiтникaм.И ЯK свiдoме нeбaxaння сeлян-
стBa paxyвaTИcЯ з iхнiми iнтеpесaми. Ця oб'сктиBнa oбстaвинa
дoпoМaгaлa пoтyхнoму пpoпaгaндисTсЬкoмy aпapaту пpaвляvoi
пapтii вбивaти клин мiл< мiстoм i селoм. Kеpiвники пapтii мaкси-
мzUIЬнo BикopисToByBaЛи енеpгiю i pесypси poбiтнинoгo кЛaсy в
сoцiальнo-екoнoмiчниx Пepeтвopeннях нa селi.

Пoлiтики <(пoдiляй i вoлoлapюй> Kpемль дoтpимyBaBся i безпo-
сepеднЬo нa сeлi. Пiсля зaвеplllення зpiвняльнoгo пo.цiлy зeмлi
(в Укpaiнi - у |92З p.) пoняття <(КypКyЛЬ> Пrpестtlлo BxиBaтися B
зaKoнo.цaBствi i пpoпaгaнлi. Teпеp xе Boнo BиникJIo знoвy.

Як i  всi  iнrшi члени пoлiтбюpo цK BKП(б), Cтaлiн y с iннi l928 p.
виiхaв у сiльськy глибинкy. У виступax пеpeд сiльськими пapт-
пpauiвникaми Cибipy гe}IсеК BиКJIaB тaКy пpoгpaмy лiй:

- зDкaдaTи вiд куpкулiв негaйнoi з.цaчi всiх нaд,лиtl.tкiв хлiбa зa
деpХaBними Цiнaми, a в paзi вiдмoви BхиTи нaдзвичaйних зaхoдiв i
кoнфiс кyвaTи нa.ц'JIи I'lI Ки ;

- у нaЙблихчi 3_4 poки пpoвeсти чaсTКoBу KoлeКтивiзaцiю
сiльськoгo гoсПoдapсTвa ;

- услiл Зa чaсTКoBoю ПpoBrсTи сyuiльнy кoлeктивiзaцiю9o.
Bapтo звеpнyTи yвaгy }Ia пoнятiйниЙ pяд' яKим КopистyBaвся

Cталiн. Cеляни Нe BИЯBЛЯЛи бaxaння пpoдaвaTи хлiб зa зaHи)ке-
ними цiнaми, a вiн гoвopиB пpo кypкyлiв, якi не хoтiли здaвaти
xлiб. Пpoлaвaти i  здaвaти _ ue теpмiни piзниx екoнoмiчних сис-
теМ.

Biдстololoчи нoвy eкoнoмivну пoлiтикy, яку Cтaлiн мaв нaмip
ПoхoвaTи' М' Бyхapiн спиpaBся Ha aвTopитет Ленiнa, нa i.Цеi, вис-
лoвлrнi зaснoвникoм пapтii tцoдo КooПеpyвaнHя як стoBпoвoгo

П pttлtуcoвa кoле кmuвiзацiя

lшЛяху дo сoцiaлiзмy. Cтaлiн дoвГo не BсTyпaB у пoлемiкy, aж вpеtl.tтi
гaзеTa ..ПpaBдa', 2 нepвня l928 p. HaдpуKyBilЛa BиКJIaд йoгo бeсiди iз
сTyдентaми Iнститщy vеpвoнoi пpoфесypи, Koмyнiстичнoi aкaдeмii
i CвеpллoвсЬКoгo yнiвеpситeтy. Hе згa.цyloЧи пpiзвиЩa Бyхapiнa,
Cтaлiн зaяBиB: <.lнoдi кoлгoспний pyх пpoтисTaBляIoть КooпepaтиB-
нoМy pyху' гa'II'aЮчи' oчевиднo' Щo Кoлгoспи _ oднe, a Кooпе-
paцiя - iнrше. I-[е, звиvaйнo, нeПpaBиЛЬtlo. !еxтo дoхoдитЬ нaвiть
дo тoгo, lцo кoлгoспи пpoтисTавЛя€ КooпеpaтиBнoМy плaнy Лeнiна.
Hiчoгo Й кaзaти, щo тaке пpoтистaBлення не мaе нiчoгo спiльнoгo з
iстинoю' Haспpaвлi КoЛгoспи с Bид Кooпеpauii, нaйяскpaвirший ви.Ц
виpoбниvoi кooпеpaцii>. 3 чaсoм Дo пpимyсoBoгo пo€днaння дBoх
пpoТиЛe)кних зa змiстoм теpмiнiв зBикЛи' виpaз <<кoлгoспнo-кooпr-
pатиBнa фopмa влaснoстi'> стaв сTеproTипoм.

3лaм нerry сyпpoвoд)ryваBся дегpa.цauiсlo тoвapнo-гpotrloвих вiднo-
син. Як i Ленiн у |920 p., Cталiн бyв пеpекoнaний, щo Мo)Kнa BсTaнo-
вити безпoсеpеднiй, тoбтo не oпoсеpедкoвaний гpoll]иМa зв'язoк мi;к
мiстoм i сeлoм. УрзoлюuiяхХVз'iЭлy BKП(б) пeрДбavaлoся' ЩoToва-
pooбiг y t','ipy yспiхiв в бyлiвниuтвi сoцiaлiзмy дедaлi бiльtuе ПеpетBo-
pЮBaTиМeтЬся Ha пpoдyкгooбмiн, a тopгoBeльний aпapaт бyле вpеruтi-
pе ruт за м i нe H o a П apaTo М <.сoцiaл iстич нoгo poзп oлiлy п po.Цyкгiв,>95.

з |929 p. меpе)(a леpхaвнoi тopгiвлi ПoЧilпa пrpетBoploвaтися нa
poзпo.ЦiльниЙ aпapaт, який пoстaчaв хлiб тa iнше Пpo.цoBoЛЬсTBo
ЛицIe тим' KoМy.ц,ep)(aBa дirлa кapтки. Бaзapнa тopгiвля хлiбoм бyлa
зaбopoнeнa пiл пpивoлoм fi негaтивtloГo вПЛиBy нa хлiбoзагoтiвлi.
Пpизнaveнi для сiльсьКoгo спo)Kивaчa ПpoМToвapи бyли пepедaнi дo
фoндy <<oтoBapювaнняD хлiбoзaгoтiвель нa oснoвi кoнтpaктaЦii.

Koнтpaктaцiйний лoгoвip мiстив oбoв'язкoвi lля ceлян зo-
бoв'язaння пoсTaBляTи леpxaвi пеBtIy кiлькiсть Пpo]I,oвoльствa aбo
сiльськoгoспo.Цapськoi сиpoBини. Зyстpivнi зoбoв'язaння деpxaви
щoдo ПoсTaчaння пpoмтoвapiB викoнyBilлися B Межaх нaяBних To-
Bapних фoнлiв. У пoстaнoвi цK BKП(б) вiл 26 cepпня l929 p. <Пpo
oснoвнi пЦсумки i неpгoвi зaBдaFIHя в гaлyзi КoнтpaKTaцiТ зеpнoвих

".KпPс в рзo:tюuiях з ' iзлiв, кoнфеpeнuiй i  l t . l lснyмiв цK. -  Т.4. _ C.4l.. Cmaзiн Й Tвooи - т. l l. - с. 5-6
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пoсiвiB> ПеpеМoгa нaд, pи}lКoМ, якa здaB€UIaся КеpiB}lиКaN,{ деpХaви
зoBсi г\,t бл и зькoю. булa oзнaмеHoBaHa нс BсЛ ич Koю теpм iнoЛoгiч нoю
pевoлюuiсю: ToBapи cтaлVI нaзивaTи ПpoдyKтaMи. Koнтpaктaцiйний

лoгoвip сTaB poзгЛяДaTИcЯ як <зaсiб opгaнiзauii пЛaHoвoГo пpoдyK-
тooбмiнy мix мiстoм i сеЛoМ,>'.'.

<KypкyльсьКo-зaМoжFla вepхiвкao BизнaчulЛaся B Мexaх 7_|0 %
зaгaльнoТ кiлькoстi сrЛяHсЬKих гoсПoдapсTв (нa неi npипaдалo вИ
35 дo 40 vo хлi1oзaгoтiвельнoгo плaну)9'. Як пpавилo, Boнa BиКJIIoчa-
Лacя З КoнтpaКTaцiйнoгo дoгoBopy, iЙ дaвaли oтвep.пi зaBдaння>
(звiлси BиHиКЛa HaЗBa: TвеpдoЗдaTники) нa oснoвi еКсПеpTних
oцiнoк Ko)кHoГo Ko[IКpеТнoгo гoсПoдapствa (звИси HaзBa: eКспepT-
ники). Експеpтизy здiйснювалa сiльpaл'a paзoМ з бiдняцькo-нaЙ-
митсЬКolo чaстинoЮ сrлa, тoбтo <(гpoМaд'сЬKiсть'>. oтх<е, depэrcавo
зoбupолa npodуrcцiю у muх' хmo ii.мав, iз donoмoеoю muх' хmo i,i не мoв.

Це бyв тoй сaмий мехaнiзм pеквiзиui i ,  дo яКoгo Bдaвaлися B
l9l9_l920 pp.,  zUIr B.цoсКoнaлений: зaмiсть poбiтниvих aбo чекiст-
сЬKиx зaгol l iв Tепеp BиKopистoByBаBся poзгaлужениЙ Кoм-
пapтiйнo-paД,янcькиЙ aпapaт, щo сПиpaBся B КoHКpетHих yмoBaх

УкpaТни нa кoмiтети незaМoжHих селяH (КHC).

Kpемль ПеpешКoдЖaв пoявi спеuифiннo сеЛянсЬKих пoлiтичних
opгaнiзauiй незzUIе)(Ho вiл iх функцiй aбo opiснтauiЙ. Bинятoк стa-
HoBиЛи тiльки paди сеЛяHсЬKих .пепyтaтiв, Toму Щo без ниx у
сiльськiЙ мiсцевoстi не бyлo б влaди paдяHсЬКих opгaнiв - тiеТ oс-
HoBи, нa якiй ТpиN{aЛaся диКтaтypa пapтiТ. Бyлyюни сисТеМy BЛa,ци,
бiльшoвики ПpaгHyЛи ПpиМeншIити пoтенцiaлЬHy зaгpoзy з бoкy oб-
paних сеЛяHaми лепщaтiв. PoзкoлювaнHя сеЛa зa мaЙнoвolo oЗнa-
КoЮ, нaдaння rxTучHих пеpеBaг пpoЛeTapи3oBaниI\, '  BеpствaIv{'
мaнiпуляuiТ з нopмaми пpедстaBницTвa у вибopaх.цo paд, бaгaтo-
стyпiннaстиЙ пpинuип Тх пoбyлoви, виниЩенHя пapтiЙ сеЛяHсЬKoгo
ПoхoД'жeнHя' якi пpстсндyBIUIи нa пpeдсTaBHицTBo iнтеpесiв сеЛян -

* Ktr.r-.lекгивизаllия сe.'lЬсKoгo хo3яЙстBа BажнеЙrшие tloстаl|ot}.lсния Кtrммунис-lи.tсскoЙ
lIаpгии и Coвстскoгo пpl l l iитс ' . lЬсrB:t |92.7_|935. -  M..  l987 - С |96_l97

'  Гoлo;r I9]2_l933 poкiв в Укpairr i :  IIpиlIиHи tа нас,r iдки. -  K..2003 - С 348
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все цe дoпoМaгiulo лeнiнськiЙ пapтii тpимaти ситyaцiю пiд кoнтpo-
лем. oднaк y сiльськiй мiсцевoстi Укpaiни, де бiльцroвики зoвсiм нe
мaли кopiння, мaнiпyляцii з фopмyвaнняМ paД пoтpiбнoгo скJIaдy
нapa)Kiulися нa oсoбливi тpyлнoшi. Toмy в лютoмy l920 p. Лeнiн пo-
paдив нapкoмy зeмлеpoбствa УCPP .(. МaнylльсЬкoМy cIlИpaTИcя
пiд чaс збиpaння хлiбa нa paди' yгвopенi тiльки з бiднoти тa сepед-
някiв-незaМoxникiв9t. Х. Paкoвський, oднaК' зpoбив стaBКy не нa
paJIи' сKлaд яких бiльrпoвикaм бyлo вaxкo pеryлюBaти, a нa кoмiте-
Tи незaмoхникiв, якi дyблювали фyнкцii paл, не yсyBaloчи iх.
9 тpaвня |920 p. BУцBK BидaB зaКoн пpo кoмiтeти нrзaМoxних се-
лян. З Пoчaткoм мaсoвoi кoлективiзaцii кoмнезaми дiстaли дpyгe
II|4XaННЯ.

Cилoве нaсaд)кeння кoлгoспiв дep)<aвa нaзBiUIa кoлгoспниМ py-
хoм. Ha xoвтeнЬ |929 p, кiлькiсть кoлективiзoвaниx гoспoдapств B
УсPP дoсяглa 477 туlc, пpoти |73тlцc, poкoм paнirпe. Земельнi
yгiд.ця кoлгoспiв зpoсли з l дo 3 млн гa. Cвoi гoспoдapствa oб'eднy-
B.UIи пepевaхнo бiдняцькo-нaймитськi Bеpстви. Питoмa вaгa кo-
лeктивiзoвaниx зeмеЛЬ стaнoв}Iл a 8.8 vo99 .

7 листoпaдa |929 P. <.Пpaвдa> нaдpyКyвzrлa стaттю Й. Cтaлiнa
<.Piк великoгo пеpелoмУ (дo l2-x poKoвин Хoвтня)>. Пpимyсити се-
ЛЯН-BЛacНИкiв yвiЙти в кoлгoсп нe вдaвaлoсЯ, aлe генсeК в цiй стaттi
зaпеBняв' lцo сeляни кoлeктивiзyютЬся цiлими селaМи' вoлoстями i
paйoнaми.

Cтaтгя Cтaлiнa бyлa пpиypoчeнa дo пленyмy ЦK BKп(б), якиЙ
мaв poзглянщи пpoблемy фopсyвaння темпiв кoлeктивiзaцii. Плe-
нyм ЦK визнaB недoстaтнiми зaтвepд)Кeнi ХV з'iздoм BKП(б) тeм-
пи (20 vo Дo кiнця п'ятиpivки) i пpoгoлoсив безпoсepeднiй пеpеxiл
.Цo сyuiльнoi кoлективiзauii. oлpaзy пiсля llлeнyМy ЦK бyлa ствopе-
нa кoмiсiя пi.ц гoлoвyвaнням нapкoмa зeмлеpoбствa CPCP Я. Якoв-
левa. Koмiciя увaлилa пеpeйти y paйoнaх сyuiльнoi кoлективiзaцii

"3 Лeнiн B.1. Пoвне зiбp.
, Koмyнiстиvна пapтiя

цK.-т l  _K'  1976._с.

тв._Т5l.-C. l4 l .

УкpаТни в рзoлюuiях i piruеннях з'iзлiв, кoнфеpенцiji i rшerryl.riв
659.
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дo пoлiтики <(лiквiдaцii кypкyля як Kпaсy>. У uьoмy фopмyлювaннi,
a тaкo)к в тезi пpo Кyplryльствo як oстaннiЙ i нaйчисленнiшIий
eксплyaтaтopський кJIaс' яКy негaЙнo Bзял|4 нa oзбpoення пpoпa-
гaндисти' iгнopyвалися нaслiдки <(чopнoгo пepe.Цi;ry>. Bиснoвoк
кoмiсiТ Cтaлiн oпpилIoднив нa Bсесotoзнiй кoнфepeнuii aгpap-
никiв-мapксистiв 27 

'pУд'' 
|929 p.

oснoвнi Haпpями нoвoi пoлiтики бyли визнaчeнi тaемнoю пoс-
тaнoвolo ЦK BKп(б) вiд 30 сiчня 1930 p. uпpo зaхoди з лiквiдaцii
КypкyлЬських гoспo.цapстB y paйoнaх сyuiльнoi кoлективiзaцii>. Ce-
лян, яKi мшtи бщи peпpесoBaнi, пoдiлили }Ia тpи кaтeгopii..[o пep-
шoi зapaхoвyвaJlи <(кoнтppевoлюцiЙний aктив>' щo пiдllягaв нeгaй-
нoмy знеlllкoдженttю lllляхoм yв'язнeння в кoнцтaбopaх aбo
poзстpф. Дpyгa кaтегopiя oз}Iaч.UIa лeпopтauiю y вirщaленi мiсце-
вoстi CPCP. Ti, хтo пoтpaпляв дo тpeтьoi кaтегopii, зilлицIaJIися нa
мiсцi, .lле пoвиннi бyли poзсeлятися зa мeхaми кoлгoсп}Iиx мaсивiв.
Чaсткa гoспoд,apств, щo пi.щltягaли лiквiдaцii oдним з тpьoх спoсoбiв,
пoвиннa бyлa ск.пaсти вiд 3 дo 5 vo iх зaгa'тIьнoi кiлькoстi. Kaмпaнiя
лiквiдaцii <<K}pK}лЬсЬKиxD гoспoдapств бyлa poзpш(oBaнa нa чoтиpи
мiсяцi _ з лютoгo пo тpaвeнь 1930 p. 3a пepшoю кaтегopiею lшaнy-
BilJIoся pепpeсyвaти 60 тис. oсiб (y тoмy.rислi в Укpaiнi _ l5 тис.), зa
Дpyгolo _ l50 тис. (в Укpaiнi вiд 30 лo 35 тис.)Iф.

Ha тлi poзIrypкyлeння poзпoЧaлac кaмпaнiя кoлективiзaцii.
5 сiчня 1930 p. цK BKП(б) пpиЙняв пoстaнoвy <.Пpo тeмп KoлеK-
тивiзaцii i зaхoди .цoпoмoги дep)<aBи кoлгoспtloмy бyлiвниuтвy>.
Укpaiнa бyлa вiднeсeнa дo pегioнiв дpyгoi чepги, ле сyuiльнy кoлeк-
тивiзaцiю н.шexaлo зaвеplllити вoсeни l93l aбo нaвeснi |932p.
Aпе .цoзвoлЯлocЯ Bисyвaти <(зyстpiчнi ILпaни)>. 4 лютoгo ц. p. нa пapт-
aктивi y Хapкoвi генеpirльниЙ сeкpeтap цK Kп(б)У C. Koсiop зaя-
BиB' щo тpебa здiйснити сyuiльнy кoлeктивiзaцiю степoBих oк-
pyгiв зa пepioд вeснянoi пoсiвнoi кaмпaнii, a Boсе}Iи _ в pешlтi
oкpyгiв'o'.

'Ф Тpaге.Ция сoветскoй деpевни... _ T. 2. - |l|.' 2000. _ с. |26_|27.
.0l гoлoд 1932-1933 poкiв в УкpaТнi: пpичини тa нaслiдки. _ K.' 2003. _ с.36l.

П ptlлtуco вa кoлекmuвlзацlя

Kеpiвники ДпУ УсPP дoпoвйи IиocKoвсЬKим нaчaльникaм' щo
oпepauiя з poзк}DКyлeння тpив.rлa з l8 лютoгo лo l0 бepeзня i oхo-
пуlлa29 oкpщiв, тoбтo iх пеpeвaxнy бiльIшiсть. Бyлo висeлrнo l9 53l
гoспoдapствo зaгaлЬнoю чисeльнiстю 92970 oсiб (нoлoвiкiв _

з2 4з6, xiнoк _ 28 480, дiтeЙ 32 054). Tyг xе пoвiдoмлялoся' щo
чeкiсти зaвepш}lли пiдгoтoвкy дo Bиселення 15 тис. oсiб з ll пpи-
кopдoнних oкpyгiв (<.кoнтppевoлюцiЙний тa aнтиpa,цянський eлe-
мент i KypкyлЬствo>). Tpeтя числoм oпеpaцiя з poзIrypКyлrння IUIa-
нyвirлaся нa пoчaтoк квiтня l930 p.'0,

У CтшIiнa бyв випpoбyвaниЙ зaсiб фopмyвaння <(кoлгoспtloгo
pyxy> _ тepop. Щoб змyсиTуI ceЛЯH пoдaвaти зaяBИ пpo встyп дo
кoлгoспy' тpебa бyлo зaлякaти ii .цoлею pепpесoвaнoгo сyсiлa.
oб'екгивний пoдiл селян зa piвнем мaйнoвoгo стaнy (нa зaмoжних
i незaмoжних) бiльIшoвики пrpeтвopили нa кJIaсoвиЙ (кypкyлi, сe-
peдняки Й бiлняки). Бyлo зpoзрtйo, щo нaйбiльtпий oпip кoлeк-
тивiзaцii чиIlитиIr,tyгЬ зaмoжнi Bеpстви селя tlстBa. Pепpeсyov l,l <(К!p-
кyлiв>, чекiсти стaBaли гoлoB}Iими pеxисepaМи <(кoлгoспнoгo
pyхyD. Biл pепpeсiЙ не oхopoняв нaвiть бiдняцькиЙ стaтyс селянинa'
якщo вiн висryпaв пpoти кoлективiзaцii. Taкиx peпpесyвaJlи як
<пiлкypкyльникiв>.

oбoв'язкoвим зaпитaнням в oпитyBaннi свiдкiв Гoлoлoмopy бyв
сюxет пpo poзкypКyлюBal{ня. Boни poзпoвiлшlи пpo цe B детaJIяx,
вiд яких хoлotlе кpoв. У пaм'ятi oдtlиx нaзaB)кJIи зaкapбyвa.пися xивi
кapтини сaмoгo пpoцeсy poзкyplryлювaння. Iнtшi зyпинЯJ|уIcЯ Нa
тpaгiннiЙ лoлi poзкypКyлeних. Tpетi poзпoвiдaли пpo свo€ )t(иття }Ia
Уpa.пi пiсля poзкypкyлel{ня. Ha oснoвi циx poзпoBiдеЙ мoxнa бyлo б
нaписaти uiлy книry.

Cталiн бр нaлaштoвaниЙ нa кoмyнiзaцiIo селa, тoбтo нa цiлкo-
витy лiквiдaцiю пpивaтнoi влaснoстi нa зaсoби виpoбниuтвa.
Bнaслiдoк цьoгo з oстaтoчItoi peлaкuii пoстaнoBи ЦK BKП(б) вiд
5 сiчня 1930 p. слoвa пpo пpaBo сeлян мaти y пpивaтнiЙ влaснoстi
дpiбниЙ pеI\,raнeнт i мoлoчних кopiв бyли вилщeнi. Hapкoмзeм
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сPсP дiстaвaв дopyчeння в нaйкopoтIциЙ стpoк poзpoбити
Пpимipний стaтyг сiльськoгoспoдapськoi apтiлi <як пepeхiднoi дo
кoмytlи фopми кoлгoспy>lo3. Teзa пpo пepеxiднiсть сильнo вIIлинyлa
нa Пpимipний стaтщ, oгцблiкoвaний Hapкoмземoм сPсP i Кoлгoсп-
центpol{ 6 лютoгo 1930p. ПpинципoBУ ДJIя селян вiдмiннiсть мix
apтiльнoю i кoмщlнolo фopмaми кoлгoспiв y ньolvry бyлo нaвмиснo
стеpтo. 3aявa пpo мoxJI[Iвiсть щвopення пiдсoбнoгo гoспoдapствa
B|4яBwIacЯ пopoxньoю дeклapaцiею, oскiльки стaтyг нe prглaмeн-
Tyвaв poзмipiв пpисaдибнoi дiлянки' нe yнopмoвyвaB пpaвa кoл-
гoспникa нa yгpимaння кopiв тa дpiбнoi хyдoби.

Сeлянlц Ёtlllлуl в Кoлгoсп пiд цraленим aлмiнiстpaтиB}to-чrкiстсь-
ким тискoм. Tиск пopoдxyBaв oпip _ хoч i нeopгaнiзoвaний, a.пе
пoвсtoдний. Boни oднaкoвo pearyвaли нa бeзpoзмipнi х.тIiбoзa-
гoтiвлi, poзкypкyлення' yсyспiльнeння кopiв i дpiбнoi хy.Цoби,
pyfiнyвaння хpaмiв. Biд лютoгo 1930p. piзкo пoнaстiцraли випaдки
гpoмaдянськoi непoкopи i нaвiть збpofiнoгo oпopy _ a:к дo opгaнi-
зoвaних пoвстaнь пpoти вJIaди. 3a poзпopядх<енням гeнсeкa члeни
пoлiтбюpo цК BKп(б) пovaли з 7 лютoгo oдepxyвaти oпepaтивнi
зведенI{я o.цпy|0n.

26 лютoгo в ЦK BKП(б) iз Хapкoвa пpийшлa пaнiчнa тeЛrгpaмa
вiл секpeтapя ЦK KII(б)У П. Любченкa i гoлoви пpeзилii BУцBK
Г. Пeтpoвськoгo. Boни пoвiдoMJIяJIуI пpo фalсги <гpyбoгo пrprкpy-
чrння пapтifiних диpективD нa мiсцяx, щo спpичиниJIи селянський
pyx пpoти кoлективiзauii' Tеpмiнoлoгiю тrлегpaми (пepекpy.reння,
гoлoвoтеснiсть мiсцевих пpaцiвникiв) Cтшriн викopистaв y свoiй
стaттi <3aпaмopoчeння вЦ yспiхiв>'05.

26,27 i 28 лютoгo з A;lмa-Aти, Bopoнexa i Pязaнi нaдiйцrли aнa-
лoгiчнi пoвiдoмлeння. oпиryвaнtrям 28 лютoгo в пpoтoкoл зaсiдaн-
ня пoлiтбюpo цK вiл 5 беpeзня 1930 p. бyлo внeсeнo тaкe pirпення:

|0t Koллектт{визац}lя сель.кoгo хo3яйства. вa:rо{eяruие пoстанoiUIeния Koммyнистинeсхoй
Пavfl||4,'t Coветскoгo пpaвитеJlъств{l' |927 _|9з5. _ c. 259.

|Й llвнutцuЙ H,,.l. Кo;uleкгивизаlrия и pаскyлaчивaниe (нaнaлo 30-х гoдoв). Пo матеpиа.пaм
Пo.пибюpо цк Bкп(б) tloГTlУ // Судьfьt poссийскoгo кpeстья}|ства. - м., 1996. _ c.26g.

loJ Тpaгедия сoвстскoй деpевни. _ т. 2. _ с' 833.

П p tlлtg co вa кoлeюnuвiзaцlя

<(a) дopyчити кoмiсii y склaлi тт. Cиpuoвa, Cтaлiнa, Мoлoтoвa,
Kaлiнiнa, Pикoвa, Miкoянa, Bopotпилoвa, Якoвлeвa тa Юpкiнa oс-
тaтoчнo виpilпити питaння пpo стaтyг кoлгoспiв нa oснoвi oбмiнy
дy}rкaми. Cкпикaння зa т. Pикoвим. Tepмiн poбoти _ 24 roДуlни,
з тим' щoб стaтyг 2 бepeзня бyв нaДpyкoвaний y пpeсi; б) дopyчити
т. Cталiнy тoгo )к.цtlя вистyпити зi стaттeю B гaзетa)(>l06.

Hoмеp гaзети <.Пpaвдa> вiл 2 бepeзня' де дpyкyвaвся Пpимipний
стaтyт' мiстив спpaвдi сeнсaцiйний .Цoкyмeнт _ стaттю Cтaлliнa
<.3aпaмopoчeння вiд yспiхiв>. Гeнсeк з.lявляв без всяких oбмoвoк,
щo apтiль е oснoBнoю лaнкoю кoлгoспнoгo py,(y. <He мoжнa нaсa-
Дкyвaти кoлгoспи силoю' _ писaB Cтaлiн. _ Це бyлo б нepoзрlнo
й peaкЦiйнo>.

У свiтлi нaстyпних пoдiй (кoлeктивiзaцiя вiднoвиul.acя чеpeз
пiвpoкy) стa.тliнськy стaттк) ввa>кaють гpolo нa пyблiкy. 3 тaким сy.
дx<eнням нe мo)кнa пoгoдитися. Tpебa звЕDкити' вiд чoгo нaзaв)кци
вiдмoвлялaся oчoлювaнa сталiним пapтiя бiльtцoвикiв.

3aмiсть сйьськoгoс пoдapськoi кoмytlи' якa бу лa opгaнivнoro нaс -
тиtloю пpoгpar,rи кoмyнiстиvнoгo бyдiвниlfгвa' в CPCP yгвepдилaся
apтiль _ <(двoликий Янyс>. oдним <olикoм> вoнa бyлa oбеpнeнa .Цo
eкoнoмiки, щo фyнкцioнyвaлa тiльки зaBдяки диpeктивaм. Дpy.
гиIr,l _ ДvlBИЛacЯ нa pинкoвy eкoнoмiкy, тoбтo нa )I(иве виpoбництвo,
цro фyнкцiorтyвaлo зaвд'яки пpиpoлнiй зaцiкaвленoстi виpoбникa.

фmiльна фpмa кoлеocnу nepеОdaaaлa наявнicmь moвapнo - epolaoв шс
вidнocuн, npuчoIt|у нe rniлькu в oбмеlceнoму noлi ciлrcьrcoеocnoОаpcьrcoeo
вupoбнuцmва, a Й в уciЙ еrcoнoмiцi. У нaстyпнi дeсятилiття нiхro не згa-
дyBaв пpo нaявнiсть пpиBaтнoi впaснoстi в py<ax кoлгoспникa. ця
ыlaснiсть iснyвaлla пiд вигля.цoм oсoбистoi' хoч нaспpaвдi бyлa пpи-
вaтнoю. Haвiть в oбмеxeних мaсrцтaбaх (пpисалибнa Дiлянl<a, кopoBa
f,lтeлиllя,дpiбнa ЦДoбa i птиrц) Boнaдoпoмaгaлa кoлгoспникy виxи-
вaти. oднoчaснo <<yлaмки> пpивaтнoi в.пaснoстi в сiльськoгoспoдapсь-
Кoмy Bиpoбництвi вiлiгpaвa.пи poль пoм'яKlryвaJlьнoгo чинниКa y
вИнoсинax мix мiстoм i селoм. Пeвнy чaсткy зapIUIaти, oдepxyвaнoi
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П paцiBtIиКaМи деp)GBtIoгo сeКтopy' Мo)кнa бyлo <.oтoвaploBaти)> зaBдя-
ки пpo.цyKцiТ з пpисaлибнoi дiлянки КoЛГoспниKa.

B меxax КaмпaI{iТ з лiквiдaцii <(пepегинiB,' бyли пеpевipенi спис-
ки poзкypкyЛених y 309 paйoнax УCPP i poзглянщo скapГи l0 495
селяH' яKих BислzUIи нa Пiвнiч. Cпeцiaльнi кoмiсii BстaнoBили' щo
943 гoспoдapсTBa' тoбтo 9 vo ЗaГaльнoi кiлькoстi, poзкypкyл:,11ЛуI He-
пpaвиЛЬнo. Цим селянaм дoзвoлиЛи ПoвepнyгИcЯ Нa бaтькiвщинy.
iм пoBеpнyли кoнфiскoвaне мaйнo aбo вi.Цrпкo.пувaли йoгo
вapтiстьl0'. Тaк ствopювuulaся видимiсть зaкoннoстi сaМoгo пpoцeсy
poзКypкулeнI{я.

У paдянськiй iстopioгpaфii  пoдi i  с iчня _ квiтня l930 p.
висвiтлювалися poзpiзнeниМи епiзoдaми. Цiлiснa KapTинa a}Iти-
Кoлгoспнoгo pyхy заJlиtuaлaся невiдoмolо' тoМy lцo сTaтистикa
oДПУ бyлa нeлoсryпнoЮ ]UIя вчеHиx. Tiльки пiсля l99l p. iстopики
зpoзyмiли, щo Cтaлiн не блефyвaB' кoЛи зaявиB нa ЛIотtlеBo-бepeз-
HеBoмy ( l937p.) пленумi цK BKП(б): uЦe був oлин з нaйнебез-
пeчнitших пеpioдiв y xиттi нarшoi пapTii,>I0'.

У книзi кaнaдськoi дoслiдницi Лiнн Bioли. яKa з'явилaся B
|996 p., с виvеpпнi лaнi пpo селянськi Bистyпи ПpoTи пpимyсoвoi
кoлективiзaцii. З них BипЛиBfl € , Щo y бepезнi l930 p. в УCРP вiдбy-
лocя 2945 вистyпiв, y l{eнтpальнiй Чopнoземнiй oблaстi - 737,
нa Пiвнiчнoму Kaвкaзi _ 335, нa Hиxнiй Boлзi_ 203 висryпи.
oсoбливo небезпечнимll були BистyПи в нaйбiльtuiй нaцioнaльнiй
pеспyблiui нa кop.Цoнi з €вpoпoю' a тaкoХ нa Пiвнiчнoмy Kaвкaзi.
Зa весь 1930-Й piк в УCPP бyлo зapесстpoBaнo 3208 хвилюBaнЬ з
вiдoмolo кiлькiстю уvaсникiв (всьoгo- 956туlc, oсiб), a нa
Пiвнivнoмy Kaвкaзi _ l06l xвилювaнЬ (yсьoгo _ 227 тис. oсiб)|о9.

Мoжнa сoбi yявити' з яКиМи пoчyггями в Kpемлi чиTiЦи зведeн-
ня o.ЦПУ' дe цитyBaлися пpoкЛaмauii yкpaiнсьКих пoвстaнцiв iз

'0, KульнuцькuЙС.8. Цiна oвс..tикoгo пepeлo}'yD. _ K., l99l - С 94,96.

'ш Пpaвдa, l937, l  квiтня.

'ф Lynne Viola Pсasant rebеIs undсr Stаlin ColIссtivisаtion аnd thе Culture of Peasаnt Rеsistаn-
сe - Nсw York. 1996. -  P l38_l40.

П p tlлtg co вa кoле кm u в iзoцiя

зaКJIиKaми лo злoбyrгя незzulежнoстi й вiднoвЛення УHP. Десятки
тaКих пpиклaлiв нaBoдитЬ Людмилa Гpинeвиv y Книзi <.Гoлoд
|932_|93з poкiв в Укpaiнi: Пpичини тa нaсЛiдки'>''o.

.Ц'oзвoлoм нa виxiд з кoлгoспiв скopистaЛaся мaйxе пoлoвинa iх
членiв. Пiсля пoвтopнoгo вiлсryпy pa'Цянськoi BЛaди' яKa нe спpo-
I\,toгЛaся BпopaTися з сeлянствoм нaвiть пiсля десятиpiннoТ пiдгo-
ToBки' B кoЛгoспaх ЗaлИ|JI|4Луlcя тiльки Ti' xTo бyв тaм дo poзгopтaн-
ня кaмпaнii сyuiльнoi кoлективiзaцii. Heзaмoжницькi кoЛГoсПи не
цiкaвили деp)кaвy' вoни tIе дaB€UIи тoвapнoi пpoлyкuii.

Tpетя спpoбa зaгнaTи сеЛян B кoлгoспи пoчuulaся з.циpeкTиBнo-
гo лисTa цK BKП(б), poзiслaнoгo нa мiсця 24 вepecня 1930 p. Як-
paз в ueй чaс ЦBК сPсP зaтBepдХyBaB зaкoн пpo е.Циний сiльськo-
гoспo.Цapський пoдaToК нa l93l p.,  в якoМy зpoбив спpoбy
пo-нoBoмy BизнaчиTи oзнaКи <<КypкyЛЬсЬких> Гoспo.Цapств. 3a
свiдченням ГoЛoви пpезидi i  BцBK М. Kалiнiнa, спpoби не yвiн-
ЧaЛИcЯ yспixoм, тoМy tцo ..стapi oзнaки кypКyлЬствa мaйxе вiдпa-
ли, a нoвi не з 'яBиЛиCЯ, щoб ix мoxнa бyлo зaфiксyBaТи>'I l .  ТoМу
бyлo незpoзумiлo' яК тиснyTи LIa сеЛян' щoб Boни зHoBy йrшли
B Koлгoспи.

Ha Ilленyмi ЦK KП(б)У тa нa oб'еднaнoмy пленyмi ЦK i ЦKK
BKП(б)'  щo вiдбyлися B гpyднi 1930 p. '  Пеpед пapтiйнoю op-
гaнiзaцiсю Укpaiни бyлo пoстaBЛенo зaBдaння в l93l p. uiлкoм кo-
лективiзyвaти Cтеп i втягнщи B КoЛгoспи не МенЦIr ПoЛoBини се-
ЛянсЬКих гoспoдapств Лiсoстепy,.2. Peзoлюцiя пленyмy цK KП(б)У
IIaBaJIa pеКoмендaцii пapтiйним кoмiтетaм нa мiсцях, як тpебa BиКo-
нyBaТи це 3aBдaння: <.Hrпla.цний нaсryп Ha IЛИTaЯ пo всьoмy фpoн-
тy (хлiбoзaгoтiвлi, фiнaнсoвi зaхoди тoщo), лiквiдaцiя Кypкyля B
paйoнax сyuiльнoi кoлeктивiзaцiТ, пеpеселення poзкypкyЛeних зa
мe;<i сeлa пoвиннi стaти сКJIaдoвoIo чaсTинoю бopoтьби кoлгoспних

'|o Гpuневuн Л.8. Bиявпeння нaцioна,rьнoi iдентичнoстi yкpaiнськогo сеЛянствa в poки кo-
лcктивinui\ // Гoлoд l932_l933 pокiв в Укpаiнi: пpичини тa нaслЙки _ С.42I-425

''' Дllв.. Koнdpаtuuн B B. Гoлoд 1932_1933 гoдoв B poссийскoй леpeвнe. - Пенза, 2003. -
с 65-66.

' ' '  Hapиси iстopi i  Koмyнiсти.rнoi пapтi i  Укpaiни. -  K. '  |977. _ С.427.
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тa бiдняцЬкo-сepeдняцьких мaс oдtlooсiбникiв зa здiйснення
сyцiл Ьнo.i кoлекти вiзaцii> l lз.

Ha гpyднeвoмy (l930 p.) пленyмi цK Кп(б)y лУтIuШ| poзryблerri
гoЛoси: дe )к знoвy Bзяти кypкyлiв, кoли Boни вжe вислaнi? П. Люб-
ченкo змyrпeний бyв гoвopити вiдкpитим текстoм: <.(eяким тoвa-
pиIIIaм з.цa€ться' щo кypкyлi - u. тi, кoгo бyлo вктlloчeнo дo
peeстpy нaвeснi l930 p. Iм здaеться' щo кoли вotlи зa цим pе€сrpoм
пpoBeЛи poзКypКyлeння' тo B ниx кypкyля Bxе нelr{a. Boни пoвтo-
pюIoтЬ зaяBуI тих Кypкyлiв, щo нr пoтpaпI{,ли щr пiд poзЦrpКyлeн-
ня _ щo' }loвляв' нaшi кypкyлi нa CoлoвKaх' a нa селi в нaс кyp-
кyлiв немa. .Цеxтo з нaIIIиx кoмyнiстiв нaxaxaнi y зв'язкy з тaкиIи
величeзним зaвдaнням _ кoлeктивiзyвaти |,5_2 млн бiдняць-
кo-сеpeдняцьких гoспoдapств. Mи нe opгaнiзyeмo нaстyп нa кyp-
Кyля' a oт)кe' Й yспilпнy кoлективiзaцiю, кoли кoх<ниЙ нлен пapтii,
кoxний aктивiст, бiдняк i оepeдняк, не yсвiдoмлять' щo КypКyль y
нaс виpoстa€ нa бaзi лpiбнoбypжyaзнoi стихii щoдня' щoгoдини,
щo КypКyлЬ нe вичepпy€ться' як я кaзaB' pеeстpoм l930 poкy, щo
кypКyлЬ нa селi е>''..

Кoмiсiя пoлiтбюpo цK KП(б)У нa чoлi з Любчeнкoм' якa poзpo-
билa плaн кaмпaнii poзкypКyлeння' пoстaвилa пеpед ЦК BKп(б)
питaння пpo вислaння зa мeжi yсPP дo 40 тис. сeлянсьKих гoспo-
дapств (160 тис. oсiб). KpeмлЬ знизиB лiмiт дo 30 тис. гoспoдapстB.
Bсьoгo бyлo вислaнo в пеplпiй пoлoвинi l93l p. 32 |27 гoспoдapстB
пpoти 3l 593 в 1930 p.'l5 З дpyгoi пoлoвини l93l p. мaсoBe poзКypкy-
лrння пpl{пинIr,лoся. B ньoмy бiльlце не бyлo пoтpeби..Цеpжaвa op-
гaнiзyвa,пa кoлoсilлЬний фiнaнсoвo-пoдaткoвlцЙ туlcк нa iндивiдy-
aльнi гoспoдapствa. Гoспoлapi нe Bитpимyвa.тlи йoгo i aбo писa,пи
зaяви пpo встyп y кoлгoспи, aбo пpипиняли гoспoдapювaння Й пo-
Дaв,aлИcя в мiстa тa нa нoвoбyдoBи.

I|' Кoмyнiстиtнa пaРгiя Укpaiни в рзoлюuiях i piureннях з'Тзлiв, кoнфpенцifi i гшeнyмiв
цK. _ т. l .  _ K. ' 1976. - с.709.

,'. див.: гoлoд |932_|9зз poкiв в Укpaiнi: пpичини тa нaслiдки. _ с' з79-380.

''' Daviеs R. li{, wheatсгoft S. Тhe yeaв of Hungeг. soviet A8гiсuItuгe, l93l_l933. - Palgгavе,
2004. - P.490.

П ptlлtg coвa кoлeюnuвlзaцlя

Aнoнiмний свiдoк чoлoвiчoi стaтi, яlоrй нapoдився в 1917 p. в
селi Ляхoвui Aнлpylшiвськoгo paйoнy, poзпoвiдaв: <Xmo нe хomiв
imu, mo oбrcлaОалu Йoeo maкшuu noОamкамu i хлiбoм i вciм (щoб вiн
зОaв), щo в 10 paзiв бiльшe, яrc ma ЗeЛ'ля лloaю Оomu, яrcу вiн мaв. Tatс,
щo Йoму вuхodу нe булo _ вiн муcuв aбo Йmu абo вiООaвamu вcе в tсoл-
еocn. Tаlс вoнu lacmaвлялu Йmu в rcoлеocn cеля'|> (LtI_02).

Гpиropiй Caмifuieнкo (l9l5 p. нapo.ФIrcння), poдoм з селa Тyлиго-
лoви Kpoлевrцькoг1o paйoнy Cрlськoi oблaстi, нaмaлювaв тaкy кap-
тинКy з нaтypи пpo тe' Щo poбилoсяу |93| p.: <Poзумieme, люОuнa, цeЙ
Kуplсуль, вurcoнав, щo вot|u зadulu, Йoму заpаз npuнocflmь dpуеe. I mак
iшlto do rciнtц, noкu люduна л4oana вumpuJiувamu mе вcе. Poзnpoфваllu, нe
хвamФto lсoлu заfu|amumu, пpttхodtutu, poзnpoфвалu ryЙoбу. Ilorniм буОo-
ву. Оcmaemrcя odнa xlma, I знoву наwtаОаюmь нo mу хIzmу. ЛюОuнa нece
щo e З odeucL Hece npoОaвamu, a6u miлькu ru|amumu' алe cnаcпucя нe
I}|ox|сl|а булo, щoб 

'суptсуль 
мiе уcudimu в cвoiЙ хаmi, Hаlalаdаltu do moеo

цacу нa moеo 
'суpкуля' 

norcu вiн не мiе уclce Шаmumu> (sw_74).
Тaкi свiдчeння пiдтвepд)ryв:!.лися paпopтaми нeкiстiв, щo стaлo

вiдoмo, кoли вiдкpwlуIcя вiдпoвiднi apxiви. Haпpиюlaл, y зaписцi
iнфopмвiллiлy o.ЦПУ пpo poзгopтaння кoлeктивiзaцii вiд 25 луlcтo-
пaдa 1930 p. сepeд piзних фaIсгЬ нaвoдився fi тaкиЙ: <У Бoбpинеuь-
кoмy paЙoнi гoлoвa кoлгoсгry <Hoвe xиттяD з пpиBo.цy зaлytlення oд-
нooсiбникiв y кoлгoспи 3aявив: <Ha iндyсiв (iндивiдyaльних
сeJIянськI{х гoспoдapiв _ C. K,) тpeбa нaкJIaсти тaшIl плaн х.пiбoзa-
гoтiвель, щoб вoни сaмi пpoсилися в кoлгoспи. Якщo Й це нe дoпo-
мoxе' тo тpeбa нaкJIaсти нa них тaкy м'ясoзaгoтiвлIo' щo й oстaннiх
кopiв здадyгь _ тoдi вжe кo)кний дo нaс пoбiл<ить, тiльки встигaЙ
зaписyвaти тa пpиЙмaти> l 16.

Пoстaнoвolo <.Пpo тrмпи пoдaльшoi кoлективiзaцii i зaвдaння
пo змiцнeнню кoлгoспiв> вiд 2 cepлня l93l p. цK BKп(б) poз'яс-
нив' зa яКИ|nуI кpитеpiями пoвиннa визнaчaтися сyЦiльнa кoлrк-
тивiзaцiя: нe мeнIIIe як 68_70 vo ceлянcъких гoспoдapстB з oхoп-
ленням близькo 75_80 vo пociвнlцх плoщ. Bиxoдячи з цЬoгo'

l'. Tpaге.Ция coветскoй лервни. _ T. 2. _ c.7|з.
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С. Kульнuцькuit. Гotlod l932- l933 pp, в Укpaiнi

IIлe}Iyм I{K цвaлиB Bвaxaти кoлeктивiзoвaними Cтeп i Лiвoбе-
peжxя Укpaiни'''.

.[o кiнuя |932p. y peспyблiui вxе бyлo кoлeкпlвiзoвaнo мaйxe
70 vo ceлянсЬKих гoспoдapств з oхoпленtlям пoнaд 80 Zo пoсiвниx
плoщ. Лишe в пoлiськиx тa пpикopдoнних paйoнaх чaсткa oд}Io-
oсiбних гoспoдapств з'lлиlllaлaся зI{aчнoю нaвiть y пepшi poKи дpyгoТ
п'ятиpivки. Ha селян y цих paЙoнaх дepxaвa не тиснyлa тaK' як }Ia
iнlших. Пpикopлoннi paЙoни вoнa BBiDкilлa зa кpaщe нe viпaти, a вi.Ц
пoлiськrо< кoлгoспiв нe чекaлa вeликoгo Bихoдy тoвapнoi пpoлyкuii.

Hapoстaння кPи3и

Гoлoд |932_|9зз pp. в CPCP бyв виюlикaниfi ьпiбoзaгoтiвлями.
Toмy poзгляд питaння пpo вiдмiннiсть yкpaiнськoгo Гoлo.Цoмopy
вiд зaгшtьнoсoюзнoгo гoлo.цy тpeбa пoчинaти з aншiзy зaгoтiвель.

.[искyсii щoдo зaгoтiвельнoгo IIлaнy з ypo)€ю |932p. пoчaлися
ще з сiчня цьoгo poкy. Toлi uiеi пpoблeМи тopкrryвся в зaписцi, aд-
peсoвaнiй пoлiтбюpo цК BКп(б), гoлoвa l{ентpaльнoi кoнтpoльнoi
кoмiсii i нapкoм Poбiтничo-селянськoi iнспeкцii сPсP Я. Pyлзщaк.
Biн нaпoлягaв I{a тoмy, Щoб кoлгoспи знaли свiЙ плaн нa пoчaтКy
poкy. Boни мшtи б пiдстaви бopoтися зaлoбpий вpoжaЙ, пеpекoнy-
вaв Рyдзyгaк Cтaлiнa, якбlа бyли yпeвненi, Щo виpoблeнa пoнaд
дepжaBнe зaвдaння пpoлyкuiя зaлиIlIитЬся y них''t. Iнцrими слoвa-
ми, Рyдзyгaк пpoпoнyвaв пepeйти y вiднoсинш( з кoлгoспaми нa зa-
сaди пpoдoвoльчoгo пoдaтКy. Ця iдeя Bисyвaлaся й гeнеpa,пьним
секpетapeм цK KП(б)y C. Koсiopoм y зaписцi Cтa.тliнy l5 бepезня
|932p. УкpaТнський гeнсек пpoпot{yвaв: <oгoлoсити вiд iменi сo-
юзttих opгaнiзauiй пpo пopя'дoк хлiбoзaгoтiвeль з мaйбщньoгo ypo-
)кaю' вихoдячи з тoгo' щo чим бiльtпoгo Bpoжaю дoсягне кoлгoсп

'.'Кoллекгtlви3aция сeпьскoпo хoзяЙствa. Bаxнейшие пoстанoвлeния Кoммyнистинeскoй
пaptии и Coветскoгo пpавитeльств:r. l9l7-l935. _ с. 399.

',. IIвнuцкuЙ H..{. Гoлoд l9з2-l933 mдoв: кт1o винoват? // Cудr6.ы poссиfiскoгo кpсстьян-
ства. - М., 1996. _ с. 33б.

Hapocmання кpuзu

i кoлгoспник' тиI\{ бiльrпиЙ фoнд пoвинeн бщи видiлений i poз-
пoдiлeниЙ нa oсoбистe спoxивaння'>'.9.

Пpoпoзиuii Я. Pyдзyгaкa i C. Koсiopa lr,t:!.ли oднy вa)оIивy спiль-
нy pисy: oби.цвa Bвa)KaJIи' Щo oб,сdнанi в кoлeocn cеляt|u e влсlcttuкa-
мu miei npoОуrcцii, яlсу вoнu вupoбляюmь, i Зoбoв,яloнi, яK rcoclснuЙ
cуб'скm niОnpueмнuцmва, diлumucя з depclcoвoю фiкcoвaнoю чаcmu-
нoю npodук4ii. Haвпaки, Cтaлiн, незBaJкaючи нa зaяBи пpo oK-
peмiшнiсть <<кoлгoспнo-кooпеpaтивнoi фopми Bлaснoстi>, ввaxaв
нeдepжaвнi сiльськoгoспoдapськi пiлпpиемствa тaкимуI, У ЯKv|x
дepжaвa мoже вилyчaти дoвiльнy чaстКy виpoблeнoi пpoлyкuii.

PHК сPсP y vepвнi |932p, poзpoбив пpoeкт шiбoзaгoтiвель}Io-
гo IIлaнy' якуlйl пiлllягaв зaтвеpд)кeнню нa пapтiйних кoнфеpенuiях.
Ha пovaткy липtlя в Хapкoвi пoBинHa бyлa вiлбщися III Bсеyк-
paiнськa пapткoнфеpенuiя. Cтaлiн BкaзaB' щo нa yкpaiнськy кoнфe-
pенцiю тpебa виiхaти Л. Kaгaнoвичy як сeкpетapю цK i B. Мoлoтo-
By як гoлoвi Paлнapкoмy. Пеpел ними стaBилoся зaвдaння змyсити
пapтiйнy opгaнiзaцiю Укpaiни пpиЙняти дo Bикoнa}Iня пpoдиКтoBa-
ний з Kpемля xлiбoзaгoтiвельний гшaн. <Гoлoвний yлap тpебa спpя-
мyвaти пpoти yкpaiнських дeмoбiлiзaтopiв,>, _ зilявив iм Cтaпiн|20.

.(вi тpeтини делeгaтiв кoнфepeнцii з виpirпaльним гoлoсoм
сKпaдaJIи сeкpетapi сiльськиx i paЙoнних пapткoмiв. 3веpтaюнись
пеpeдyсiм дo них' C. Koсiop y свoiЙ дoпoвiдi зaяBиB: <Haм, нaIIIим
сiльським opгaнiзauiям, тpебa негaйнo пiднятися, B3яти кеpyBaння
мiцнo в PУки, мoбiлiзyвaти всi свoi cvlЛ|а, сt,I.ли кoлгoспникiв, Щoб
дaти ниrцiвнy вiлсiн кypкyлевi i йoгo aгeнrypi i нi в якoмy paзi нe
пpипyстити нiяких Bщaт,',2.. oтхe, низoвi кoмпapтiЙнi кepiвники
пoчyли тiльки звичHy a}IтиКypКyльсьКy pитopиКy. Boни пoвиннi бy-
ли втpeтiй paз, пiсля зaгoтiвель l930 i l93l pp.' пrpeКoнyвaти сeлян
3i/v(aвaти дepжaвi виpoщrнy ними пpoдyкцiю бeз мipи. fule цi

'.'Тaм сaмo.

'n Cmoлuн u Kaeaнoвuч. Перписка. l93l-l936 гг. _ M., 200l. _ с. 205.

''. Tpетя кoнфepенuiя Kп(б)y. 6_9 лtlпня |932p._ Cтенoгpaфivниf, звiт.- Xаpкiв,
|9з2. - С. |7.
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С' KgльнuцькuЙ, Гoлod 1 932- l 933 pp' в Укpаiнl

кеpiвtlики Дoбpe знiUIи' щo селяItи Irе пpaцювaтимyгь нa дepхaBy
без oплaти' кoли ж пpaцювaтимyгЬ пiд пpимyсoм' тo Bтpaти пpo-
дyкцii бyдyгь величeзними.

ПpиЙмa,тlьня гoлoBи пpeзилii BЦBK Г. ПетpoвсьKoгo в цей чaс
oдеp)кyBaлa вiдчaйдytшнi листи з сiльськoi <глибинки>. Tипoвим
бр aнoнiмний лист вiд гoлoви кoлгoсtry в ЛебединсьKolt'fy paЙoнi
нa Хapкiвшинi, .ЦaтoвaниЙ 8 сеpпня |932p,: <Tpебa вивчити стaн'
Гpигopiй lвaнoвич! Iнaкцrе нaцIa спpaва з кoлгoспaми пpoiгpaнa.
Biзьмiть, yбe.Цiться, пpoшьтe сaмi, aбo пoIцлiть сepйoзнy oсoбy в
тaкi селa нa Лебединщинy й Bи пoвipитe' щo пиlIIе нe oпopтylriст,
не кypКyль, a вipний кoлгoсп}Iик' кoтopoмy не бyле життя' Koли
кoлгoспи poзпадyгься. Bvt вивчiть нa Лeбединщинi тaкi сeлa' як
Биrшкiнь, Михaйлiвкa, Bopoxбa, Beликий Bистopoп, Мexиpivня,
Hиxня Cиpoвaткa _ тyг >KI1ттЯ Bмиpar нa селi. Kpiм кoмyнiстa,
a тeпеp i кoт'ryliсти кa:кyть' Iцo десь e цrкiдництвo, Bи не знallдeте
людиtty' Koтpa б пiлтpитvryв:rлa paJlBлaдy, всi зaкли}Iaють' люди гo-
тoвJIяться дo гoлoдtloi смеpтi>'22.

Лист лyxе пoкaзoвиЙ. Пo-пеpruе, Йoгo писaв кoлиIднiЙ незa-
мoxtlик-aктивiст, який стaв гoлoвoю кoлгoспy. Biн нe мислив сoбi
xиття пoзa кoлгoспoм' ule BИяBуlлoся зa тpи poки' щo нeМa€ )I(иття
якpaз y кoлгoспi. Пo-дpyгe, гoлoBa кoлгoспy не нaсмiлився пiдпи-
сaти лист' тoп,ty щo пpaгнyB poзпoвiсти гoлoвi BУцBK пpaв.цy пpo
пoшиpeнi нa сeлi aнтиpaдянськi нaстpoi. Пo-тpете, вiн ще
спoдiвaвся нa те' Iцo г. ПeтpoвськиЙ скaже сBoе BaгoIt,le слoвo' як-
щo звеpтaвся дo tlьoгo 3 листoм. Пo-vетвеpтe' як Bt{'днo з листa'
кoлгoспники вжe пoчilли пepeKoнyBaTИ,cЯ y тo}.ly' щo зиIиa
|932-|93з PP. бyде не кpaщoю, нix зимa |93|_|932 pp.' тoмy щo
вoни нiчoгo нe дiстaнyгь нa свoi тpyдo.цнi. Haвiщo ж пpaцIoвaTИ нa
збиpaннi вpoжaю? Koxний poзyмiв, щo нe втече вiд гoлoднoi
смepтi, якщo нe зaбeзпечить себе хoч чимoсь пepeд тим' як BесЬ
ypoжaй зaбepе деpxaвa.

,2I Ko.пекпrвiзацiя i гoлoд нa УкpaТнi. l929-l933. 36ipник дoкyмс}rтiв i мaтеpia.пiв. - K.,
|992. - с.502.

Hapocmaння кpuзu

Aнoнiмний свцoк чoлoвiчoi стaтi (1900p. нapolDiкення) з селa
Шишлiвкa (зaтoплeнe Kpеменvyuькoю ГЕC) тaк вiдпoвiдaв нa зa-
питaння Лeoнiдa Гepеua <Якy.laстинy Baшoгo хлiбa мyсили вiддa-
вaти.Цepхaвi?>:

<Tаlц нe булo oбмeженo. Hаклалu cьoеodнi, ||otслaлu, ЗвelлIt' cю-
Оu - mуОu aepез якuЙcь чac i Зttoв нatслаОаюmь, 3нoв наклaЙaюmь.
I matс беpуmь Оo rciнц,я. I mo ж maк laвeлu i doвoОяmь do еoлoф. Bжe
хi6a вжe люОяll, бo в люОeЙ мiб вucmачuв 6, якбu не забupалu. 3aбupa-
юmь. IlpuхoОяmь, нe Оaeш, нe npul|oсяmь' _ npuхodяmь, зaбupaюmь
caмi, Tarc Щo Ж, 3 l|u.||'|u вoювamu?> (Lн-09).

Пapaскa Хeлoбецьlia 1898 p. нapoДкен}Iя' poдoм з сeлa oвсюки
Лyбeнськoгo paйoнy нa Пoлтaвщинi, poзпoвiДaлa: <Cвoeo нiхmo нiчo-
еo t|е I',|ав' еopodu мoлu mам mpoхu' mo З moеo нaЙбiльшe жшtu люdu, a З
lсoлеocnу' яlс Koлеocn нocmoв' mo вжe люdu t|е l||алu нiчoeo> (sW_32).

У листi Мoлoтoвy i Cтaлiнy вiд l0 чepвня |932p. B. Чyбap пoпе-
peДKaв: uЩoб зaбeзпечити себе нa зимy Кpaще' нix тopiк, пoчнyгЬся
мaсoвi кpадhсс{ х.тliбa. Те, rЦo спoстepiгaеться тeпep _ викoпyвaння
пoсaдll<eнoi кapтoплi, бypякoвиx висaдoк' uибyлi тoшo _ бyлe
вiдтвopювaтvlcЯ B нaбaгaтo бiльlших poзмipaх в пepioл визpiвaння
oзимиtlи>'2,. Йoмy втopиB Г. Петpoвський: <Biд гoлoдy ceЛяH|lзнiмa-
тиМyгь недoзpiлий хлiб, i йoгo бaгaтo мoхе зaгинщи.Цapeмнo>l2a.

У Кpемлi теж бaчили тaкy небезпеKy для Bpoжaю y гoлoлyюнiй
Укpaiнi. Biлпpauьoвyючи 3 пepeбyвaюним нa кypopтi Cтaлiним пoс-
тaнoBy цK BKП(б) пpo xнивaу |932 p., Kaгaнoвич зayBDкиB' щo B
цiй pеспyблiui <€ небезпекa poзкpaдaння хлiбa'>,25. Ceкpeт-
нo-пoлiтичний вilщiл o.цпУ вiдслiдкyвaв сиryaцiю в Мoлдaвськiй
AсPP i 29 vеpвня |932 p. пiдгoтyвaв Дoвiдкy, в якiЙ aнaлiзyвaлися
нaстpoi сrлян. У дoвiдцi нaвoдиBся пеpелiк пеpеxoплeних y се-
лянськoмy сepедoBищi poзмoв:

.l, KoмаlЦиpи вeликoкr гoлoлy. Пoiзлки B. Moлoтoва i Л. Кагaнoвичa в Укpaiнy та нa
Пiвнiчний Кавказ. 1932-1933 pp._ к '  200l. _ с.209.

' l .  Тaм сaмo. _ С.2|4.

'1s Cmaлuн l! Kaеoнoвuч. Пeрписка l93 l_ l 936 гг. - с. l 88.
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С' KgльнuцькuЙ. Гaлod l9з2-l9з3 pp. вУсpaiнl

- Haм тpeбa тiльки пpoтpиI{aтися дo нoBoгo хлiбa, a тaм ми не
бyлeмo чeкaти' пoки нaм дaдyгь. Ми вийдeмo B пoЛe i сaмi збеpeмo
хлiб, тpeбa всiм тaк poбити (с. Фpaнuvзькe);

_ Mи вipити нiкoмy бiльцrе нe пoвиннi. Цe не минyлий piк, кo-
дц 3i,rтдaли весь хлiб; як тiльки визpiс хлiб, всi KoлгoспнltKи пoвиннi
вllЙтll B пoле i poзiбpaти вpoxaй пo дoмiвкaх (с. Фeдopiвкa);

- Haм би тiльки дoчекaтися нoвoгo вpoxaю' a тaм пoдиBимoся'
xтo бy.Це гoспoдapeм хлiбa. Ми не бyдемo бiльruе дypнями' ЯКуII\1у|
6улvlу минyлol{y poui (с. Kopитне)126.

Haведенi вислoвлIoвaння зaсвiдчyють всlo вiднoснiсть тepмiнy
<poзкpaдaн}Iя)>' яким в,Iaдa пoчaлa пoзнaчaти у |932p' яBищr' щo
пolIIиpювiUIoся зi rцвидкiстю лiсoвoi пoжеxi. Cеляни жaлЦrвaJlи'
щo <<пoIIIилися в дypнi> i вiд.цaли деpxaвi ypoxaй l93l p.

KoлиlцнiЙ сeмiнapист, Cтa'пiн нaзвaв пoKпaДrний нa кoлгoсп-
никiв oбoв'язoк здaвaти х.тliб лepжaвi <пepuroю зaпoвiЛ,цto>. Ta щo
бyлo poбити сeлянalr{' кoли зa <(пepцIoю зaпoвiД,цю> Деpжaвa без
бyдь-якoi згoди виpoбникa зaбиpaлa всю пpoдyкцiю, з.lлиIIIaIoчи
сiм'lo i Йoгo сaмoгo l{aпpl{звoJlящe? Ceляни в мaсi свoiй бyли
peлiгiйними i шaнрaли бiблiйнy зaпoвiдь <.He вкpaди!> fule в ситy-
aцii, щo виниKпa' Boни tIе tnуЧwlli.cЯ сyмлiнням' Кoли iм вдaвaлoся
щoсь пpихoвaти вiд дep)€ви. Хapalсгеpнo' щo Boни вBtDкzUIи виpoб-
ленy ними пpoдyкцilo свo€Io' aлe BизнaBали тepмiн <кpaдixкa>.
Haстiльки дaлеKиIt,l вiд них i нaстiльки близьким дo лиxoвiснoi деp-
xaви бyв тoй кoлгoсп' B якoluy вoни зIvfyIIIенi бyли пpaцювaти.
Мapiя Cениrцин (1925 p. нapoдxeння' сeлo Михaйлiвкa Kopoс-
тенськoгo paЙoнy) тaк вiдпoвiдaлa Л. Гepeuy: <Яrc нe вкpadeш, mo Й
нe буОeш мamu нiчoеo> (Lн_Ol)'

У тaкiй сиryauii нapo.Dк}вaвся лиxoвiсний <зaкoн пpo п'ять кo-
лoскiв>. 3aвдяюr тoмy' щo Cтшtiн зaлицIaBся }ra вiдстaнi вiд свoеi кo-
мa}ЦI{' ми мa€мo змory пpoстexити зa всiмa нюaнсaми йoгo oпpa-
цюBaння. 20 луtпня 1932p. вiн нaписaв Kaгaнoвинy i Мoлoтoвy' щo
iснyюне зaкol{oдaвствo пpo кpaдixки деpxaвнoгo' кoлгoсIlнoгo i кo-

|ъ TpaгсДия сoвстскoй.Цeрвни. _ М., 200l. _ т. 3. - с. 403-,104.
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oпepaтивнoгo мaйнa нaдзвичaйнo лiбеpaльнe:2_3 poки тIopми з
нaстyпнolo aмнiстiеlo vеpез 6_8 мiсяцiв. Гeнсeк пiдкpeслювaB' щo
бeз зaхoдiв, якi сaм н€t:lBaB <.дpaкoнiвськими>' змiцнити кoлгoспний
лaд нeмo)кJlивo. ПцlФеслIoвaв вiн i тe, щo 3 виДa}Iням зaкoнy нe
мoxнa зBoлiкaти','. У недaтoвaнolvry листi (paнiшe 24 липня) ми знa-
хoдимo тeopетичrry iнтеpпpетaЦiю зaкoнy, яKa npoяc||юe moЙ tuaн
iнmееpувaння lсoлеocnнoеo лaф в кoмaнОну eкoнoмiку, щo icнувaв у
fueшi вid зuмu 1929_ 1930 pp, Оo зuлu 1932_ 1933 pp. Kooпepaтивнa,
кoлгoспнa i дepxaвнa влaснiсть пpoгoлolllyBaлуIcя сyспiльнoю
влaснiстю, якa стaBaJIa <сBященнolo i недoтopКaннoю)> пИ oхopoнoю
сI,l,JIoвих .цrpxaBних стpyКтyp. oхopoнa BBЕDкaлaся неoбхiднoю, щoб
<.дoбити й пoхoвaти)> tIе лиIIIе кaпiтaлiстичнi eлeмeнтvl, a Й <.irЦи-
вiдyaльнo-гopлoxBaтськi 3виvки, нaBичKи i тp4дицii> l2t.

Pадянськa тa й пoстp4дянсьKa iстopioгpaфiя пpoхoдилa пoвз цi
зoвнi нeпoмiтнi нюaнси iстopii кoлeктивiзaцii. Ta якщo нaклaсти цi
тeopeтиvнi нoвaцii }Ia пpaгнeння стa,гIiнськoi кoмaнди pеaлiзyвaти
лilovy пpoгpaмy PKп(б) 1919 p., тoбтo нzulaгoдити poзпoдiл мa-
тepiaльних тa Kyльтypних блaг сеpeд нaсeлeння бeз oпoсepeдКyвaн-
}Iя тoBapнo-гpollloBиIr{и вiдн6синaми (цeй нaмip бyв мaЙxe здiйсне-
ний B.Лeнiним у |920 p.), стaе зpoзyмiлolo пpичинa вiдмoви
Cтaпiнa вiд пoбyдoви вiднoсин мix мiстoм i сeлoм нa пoдaтКoвих
зaсaдaх. Мaтеpiaльнa зaiнтepeсoвaнiсть, якa спpl.tялa бiльцr eфек-
тивнiй пpaui сeлян y кoлгoспi, пpиpiвнювaлaся ним дo <.iндивiдy-
aльнo-гopлoхвaтських> зBичoк' нaBичoк i тpадицiй.

7 cepпня |932p. цBK i PIIK сPсP лpпfанялvt пoстa}Ioвy ..Пpo oхo-
poнy мaйнa дepxaвниx пiдпpиемств' кoлгoспiв i кooпepaЦii тa
змiцнeння сyспiльнoi (сoцiaлiстичнoi) в.гlaснoстi>. Мipolo сyдoвoi pеп-

рсii зa poзlgaдallня Koлгoспнoк) i кooпеpaтивнoгo мaйнa бр poзстpiл
з кoнфiскaui€ю всьoгo мaйнa. <3a пoм'яrсrryюнrш oбстaвинD poзстpiл
зaмiнювaвся пoзбaв,пeнням вoлi нa стpoк нr нIDкчr як l0 poкiвlD.

',, CmФ'u't u Kаzoнoeuч, Пeрпискв l93l-1936 гг. - c,235, Кyрив Й. Cтa;liнa.
!I Taм свмo. - с.240_24|.

'' TpaгсДия сoьстскoil Дeрвни. - Т. з' - c' 45з-454'
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С' KgльнuцькuЙ' Гollo0 l932-l933 pp, вУкpaiнI

.(epх<aвa зшМщaпa пpисвoeне сoбi пpaвo нa сeJrянськy вJIaснiсть
зa дoпol{oгoю дpaкoнiвськoгo зaKoнy. Пoзицiя iТ бyлa нaпеpeд пpo-
гpaшнolo' тordy щo в пpoцесi виpoбництвa сеJlяни знaхoдили спoсo-
буl ьзятll xoч щo-небyдь з кoлгoспнono пoля. Cекpетap I{К Kп(б)У
М. Хaтaевич y вистyпi нa пapтaктивi в 3aпopiхxi y сiннi l933 p. зaя-
вив, пiдбивaloчи пiдсyllки тopiluньoi збиpальнoi кaмпaнii: <.Чи yсi
кoлгoспtlики кpыtvl? Малo xтo нe кpaв _ l0_15 вiдсoткiв. Haвiть тi,
якi зapoбили пo 400_500 тpyдoднiв, тex тягли кoлгoспний Lпiб>'30.

Пpoтe сyгь спpaви пoлягaлa нe в тolt,ly' щo сeляни <<тягли кoл-
гoспний ьпiб>. Taкi <кpaдixки> нaйчaстitше вимipювa.пуIcЯ лу|ЦIe
пeвнolo кiлькiстlo кoлoскiв. 3aкoнoдaвцi не poзyмiли, здaеться, тiеi
пpoстoi iстини, щo кoлгoспниKa нe тиoxнa змyсити пpaЦювaти бeз-
ILпaтнo' вiн мaв iсти i гoдрaти сiм'lo. Heпopiвняннo бiльцri, нi;к вi.Ц
<.кpa.Цixoк>' втpaти сiльськe гoспoдapствo зaзнaвaлo вiд тoгo, щo
кoлгoспгIики стapaлися yникнyти пpaцi в пoлi, якa нiким не oплa-
чyвiulaся. Bpoжaй гинyв вiд бyp'янiв aбo пеpeстoloBaння.

У гaзeтi <.Пpaв.Цa'> пoстaнoBa ЦBK i PнK сPсP пyблiкyвaлaся
двiчi _ 8 i 9 сеpпня. Пiд цю пyблiкaцiю pедaкцiя <.Пpaвди>> p83oМ
з мiсцeвим кoмпapтiйнo-pa.цянським aпapaтoм opгaнiзyвaлa в
Укpaiнi pefu пo бopoтьбi з кpалfu<кaми зepнa' B якoмy з 7 пo
l7 сеpпня взяJIи yчaстЬ 100 тис. <yДapникiв пpeси>. fuie.Цapeмнo кo-
peспoндrнт <. Пpaвди> пo .[нiпpoпетpoвськiй oблaстi зaкJIиKaB: тpе-
бa rшyкaти, aдxе € <.пiдзeмне пIIIeничнe Мiстo>',,. Peйц нe дaB )кoд-
них pезyльтaтiв.

Cтa;liн бyв пoслiлoвним y спpoбax пoбyдyвaти вiднoсини мi.lt<
мiстoм i селoм бeз oпoсepeдкyвaння Toвapнo-гpollloвими вiднoси-
нaми. [I{oпpaв.Цa, y беpeзнi l930 p. вiн пoгoдився нa iснyвaння Кoл-
гoспiв в apтiльнiй фopмi, a y тpaвнi |932 p. _ нa Koлгoспнy тopгiвлlo
зa цiнaми вiльнoгo pинКy.Тa це бyли вiлсryIlуI IIJIя зaспoКo€ння сr-
лянствa. Пiсля ниx дepxaвa зaвxди пepeхo.цI{,лa B нaстyп. Haсryп нa
apтiлi вщбyвaвся y свoеpiлнiй фopмi: дep)<aBa викaчyB:UIa 3 сrлa

,л KульluцькuЙ C.8 I{iна свeликoгo пepeлoмyD. - с. 2l0.
l},Тaм сaмo. - С.2|2.

Hapoсmaння кpuзu

wIiб, спoдiBaloчисЬ нa те' щo КoлгoспниKи пpoгoдyються з пpисa-
дибнoiдiлянки (тa й тo бyлa зpoблeнa невдaлa спpoбa yсyспiльнeн-
ня сеJIянсЬких кopiв).

Пop"д з пoстaнoвoю ЦBK i PнК сPсP вiд 7 сepпня |932p.
стaлiнськиIl лllcт Л. Kaгaнoвинy вiл l 1 сеpпня |932 p. e oдним з тих
Дoкyментiв Kpeмля, якi.цaють yявJIeння пpo те' нoмy бyв poзв'язa-
ний в Укpaiнi тepop гoлoдoм. Cщь листa _ y двoх aбзaцaх, якi тщ
нaвoдяться пoвнiстlo i мoвoto opигiнalry (видiлeння кJIIoчoвих
слiв _ y стшliнськoмy тeкстi):

<Caмoe ?J,aвнoе сейчaс Укpaинa. .Целa нa Укpaинe и3 pyK вoн
плoхи. Плoхo пo napmuЙнoЙ лlанlцu. Гoвopят, чтo B двyx oблaстях
Укpaины (кaxeтся, в Киeвскoй и.(непpoпeтpoвскoй) oкoлo 50-ти
paйкoмoв BьIскaзaлись npomuв IUIaнa кпебoзaгoтoвoк' пpизнaв eгo
нepeальt|ьtl|. B дpyпtx paЙкoмax oбстoит дeлo' кaк yгвеp)кдaloт' нe
лyrшe. Ha чтo этo пoхoxe? Этo не пapтия' a пapлaмент' кapикaтypa
нa пapлaмeнт. Bмeстo тoгo, vтoбы pукoвodumь paйoнaми, Koсиop
все вpеIr{я лсlвupoв(U меxJIy диpективaми цк BKП и щeбoвaниями
paЙкoмoв и вoт _ дoлaвиpoвaJlся дo p},tlки. Пpaвильнo гoвopил Лe.
ниtI' чтo чeлoвек' I{е имeющий мyхсествa пofiти в rr1псныЙ мoмент
пpoтив тeчeгIия' _ не lt,loxет быть I{aстoяIцим бoльrцeвистским py-
Koвoдитrлем. Плoхo пo лиtIии сoвeтскoй. Чyбapь _ не pyкoвoди-
тeль. Плoхo пo лиIlии ГПУ. Peдeнсy (Cтaнiслaв Peдeнс вiд липня
l93l p. пo сiчeнь 1933 p. _ гoлoвa Дпy УсPP _ с. K., нe пo плечy
pyкoBoДитЬ бopьбoй с кoнтppeвoлюцией в тaкoй бoльшoй и свoeoб-
paзнoЙ pеспyблике, кaк Укpaинa.

Если не вoзьмrмся тeпepь жe зa выпpaвлeниe пoлoxeНИЯ Нa
Укpaине, Укpaинy мoxем пoтеpять. Имейте в видy' чтo Пилсyдс-
кий не дpeмJIет' и eгo aгентypa нa Укpaинe вo мнoгo paз сI{.льнee'
чем дyмaeт Pедeнс или Koсиop. Имefrгe тaюl(e B ви,IIy' нтo в Укpaи-
нскoй кoмпapтии (500 тьIсян чJIеtIoB' xe-хe) oбpeтaeтся нe мaлo (,Цa,
нe мa'пo!) гнилых элеI\{eнтoв' сoзнaтeлЬньlх и бессoзнaтельtlых пет-
люpoвцeB' нaкoнец _ пpямьIх aгентoв Пилсyлскoгo. Kaк тoлькo
дeлa стaнyг xyжe' эти элeмeнтЬI нe зaмe.цJlят oтKpыть фpoнт вн}тpl{
(и внe) пapтии' npomuв пapтии. Caмoе IUIoхoe этo тo' чтo yкpaинсKaя
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вepхylllКa не виJIит этих oпaснoстeЙ. Taк дa,пьIце пpoдoл)кaться He
Il{oхет)>|]2.

Cталiн виpiIlIиB здiйснити пepeтaсoвКy вищoгo кepiBництBa Ук-
paiни. Kaгaнoвичa вiн зa.Цylvlaв Bдpyге пpизнaчити нa пoсaдy гrнr-
paльнoгo секpетapя цK KП(б)У, a.тIе iз зtlлицIeн}Iям нa пoсaдi сек-
peтapя цK BKп(б). oднoчaснo iз змiцнeнням кoмпapтiЙнoi лaнки
змiцнювa.тlacя ЛaнKaдepжaвнoi бeзпеки: в Укpaiнy вi.пpялxaвся зa-
стyпtlик гoлoBи oДпУ B. Бaлицький. ПpauюIoчи в Укpaiнi, Бa-
лицькиЙ мaB зaлицIaтися нa пoсaдi зaстyпникa гoлoви o.ЦПУ. oт-
же, Cтaлiн зaJIиIIIaB лю.ЦeЙ, яких збиpaвся нaдiслaти в Хapкiв, нa
ihнiх пoсaдax в ЦK вKII(б) i o.цпУ. Taким yнiкa,пьним спoсoбoм
yпpaвлiнськиЙ aпapaт в Укpaiнi нaблиxaвся лo Kpемля.

BиpIaвши Kaгaнoвичy свiй плaн кaдpoвиx пеpестaнoвoк'
Cталiн пiлсyllyвaв: <Без цих i пoдiбних iм зaхoдiв (гoспoлapське i
пoлiтичне змiцнення Укpaiни, B пеplшy чepry _ ii npuкopdoннuх
paЙoнiв i т. п.), пoвтoptoю' _ ми lt{oxемo втpaтити Укpaiнy>'33.

Cлiд згaдaтИ, Щo y бepeзнi 1930 p. Cтa.тIiнa oсoбливo стpиBoxи-
ли сеJIянсЬкi пoвстaння y пpикopдoннiЙ смyзi Укpaiни. У зв'язкy з
цим вiн нa пiвpoкy пpипинив кoлективiзaцiйний смepч. Tепеp йo-
гo знoвy хвиJIювaлo стaнoвищe y <(великiЙ i свorpiднiЙ> peспyблiui,
poзтalцoвa}Iiй нa кopлoнi з €вpoпoю.

Листи iз сoчинськoгo Кypopтy дo KaгaнoBичa звичaЙнo пpизнa-
ЧaпП4cЯдля всiх члeнiв пoлiтбюpo ЦK, з дylvrкoю яких Cтaлiн нa пo-
чaтKy 30-х poкiв щe paхyBaBcя. Лucт вiд l l сеpп}rя |932p. бyв aлpе-
сoвaниЙ тiльки Kaгaнoвичy, пpo щo Cтaлiн нaстyпнoгo дtlя
спецiшIьнo пoпepeдив Йoгo'з.. Kaгaнoвич бyв oснoвoю кaлpoвoТ
кoмбiнaцii i мyсив знaти iТ сщь. Tiльки цим пoясl{ю€ться незвичнa
вi.Цвеpтiсть сталiнськoгo л истa.

Kaгaнoвич не бaxaв iхaти в пpoвiнuiйниЙ ХapкЬ. Biн зaймaв дpy-
гt пiсля CтшIiнa мiсцe в кoмпapгiйнo-pa.ЦянськiЙ iеpapхii i ввaxaв, щo

|'7Cmoлuнu Kaеaнoвuч, Перписка I93l-1936гг. _с.273-274. Kypсив Й. Cтaлiнa.
.,, Taм самo. - c.274' Kypсив Й. Cталiнa.

'* Тaм сaмo. _ с.276.
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тaК мa€ бщи Й нaдa,пi. Toмy пoскap)киBся нa здopoв'я' вислoBиB нев-
певнeнiсть щoдo тoгo' Кoгo <(пoсaдIДтИ Ha МoскBy>, тa всe-тaки 3:lя-
виB' Щo гoтoвий жaти, тoмy щo знaе <.кpaiнy, екoнoмiкy i лю.цeй,>lrs.

Чeкiсти в свoiх paпopтaх в oдин гoлoс твrpдили пpo мoxливiсть
paптoвoгo спirлary в Укpaiнi aнтиpaдянськoi бopoтьби. Peспyблiкa,
якy KaгaнoBич мalцин.rлЬнo нaзвaB кpaiнoю (й тoдi, лo Гoлoлoмopy i
Bеликoгo теpopy це вiдпoвiдa,пo дiЙснoстi), мoглa Кинyги BиKлиK
Kpемлю. 3a пepioл yкpaiнiзauii 20-х poкiв y нiй poзвинyлaся BJIaснa
кoмпaщiйнo-pa.цяtlсьKa елiтa, сryпiнь дoвipи дo якoТ з бoкy Ценщy
цiлкoм тoчI{o oхapaKтrpизoвaниЙ y листi Cтaлiнa дo Kaгaнoвичa.
У paзi, якби стaнoвиЩe Cталiнa i йoгo кoмaцди в Kpeмлi зilxитtlJlo-
cЯ, _ a сoцiшlьнo-пoлiтичнa i екoнoмiчнa кpи3и дo тoгo BeЛу!, _ lсo-
мунicmuaнuЙ Xapкiв мiе бu ctсopucmаmucя cumуацieю, зеadаmu npавa'
уmвepОэrceнi зa нuм в padянcькuх кoнcmumуцiях, i nеpemвopumucя З чep-
вotloеo t|а xtcoвmo-cuнiЙ. |. Лисяк-Pyдницький Ще 3a хиття Cтa;riнa (y
l950 p.) oпyблiкyвaв y зaхiднoбrpлiнськoмy жypнaлi пpopoчy стaтгю
<.Пpoти Poсii чи пpoти pa.ЦянськoТ систeМи>' в якiй мiстився пpoгнoз'
щo Bипpaвцaвся пiд Чaс poзBaIТy pалянськoi iмпеpii y l989_l99l pp.:
<.Cкaсyвaння кoмyнiстичнoгo yстpoю в сг{aсHих pa.lIяFIсьKих <<сoю3-
них pеспфлiкaх,>, як i в сaтелiтних лepжaвaх' яBлялo б сoбoю нiяк не
бoлючий пepeвopoт' zшr' нaвпaки, paлiсний i пpиpoлниЙ пoвopoт.Цo
втIaснoi нaцioнaпьнoi iндивiдyaл ьHoстi''.

Cтaлiн здiЙснювaв нa селi пoлiтикy, пoлiбнy лeнiнськiй y
l9l8_1920 pp.Ta сиryauiя в l93l_l932 pp. бyлa paликi lлЬнo iншoю:
paдянсЬкa Bлaдa в)ке м:rлa спpaвy нe з сeлянaМи-влaсниKaМи' a з
KoлгoспHикaми. Здaвaлoся' lцo зaBдяки гaмiвнiЙ сopoнui кoлгoспiв
деpжaвa гapaнтoBaнo oдеpжyвaтимe вiд сeлянсЬKoгo сектopy кotш-
ти, неoбxi.п'нi для iнлyстpiалiзauii кpaТни. Cтaлiн ввaхaв, Щo 3a.цo-
пoМoгoю HacИлля Мo)кHа не тiльки зaгнaти сеЛяH в кoлгoспи, a Й
змyсити ix пpaЦювaти в гpoмaдсЬкoму гoспoдapствi пpaктичнo
безплaтнo. Heбaxaння гIpaцювaти poзЦiнювaлoся як сaбoтax, a сa-
бoтaxники oгoлoшyв:шися кypKyлями з yсiма нaслiдKaми' lцo Bип-

'!. Taм сaмo. _ с 284
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Л|Lв,а;IIи| з цьoгo. Ta змyсити нeopгalliзoвa}rиx i тepopизoван}lх кoлг(юп-
IrI,rKiв пpaцюBaти без oплaти дepxaвa все-тaки нe зIr{oглa.

Ha збopaх в кyбaнськiй стaницi Hoвo-Tитapiвськa (4 листoпaдa
I932p.) Л. Кaгaнoвиv спpoбyвaв oхapaктepи3yвaти пoтoчнy ситy-
aцiю зaгшIьнoдoстyпнoю мoвoю' aJIe з пpeтeнзiею нa теopетиннi
yзагaJIЬнення. Клaсoвa бopoтьбa пpoдoыкy€тЬся y нoBих фopмaх,
ска3aв вiн, i кypкyлЬ тrпep дoбивa€ться зменIIIeння вpoxaЙнoстi i
poзЦpaдaння шiбa. Cпpaвa fще нe тiльки пpo зaгoтiв.тli, a й пpo.Цoлlo
кoлгoспtloгo pyxy'*. TaкиЙ виснoBoк нe викJIикa€ зaпеpeчень. Aн-
тикoлгoспниЙ pyх селянствa нaстiльки poзвинyвся внaслiдoк
спpoб дrpxaви нaсaдити пpoтипpиpoлнi виpoбничi вiднoсини нa
селi, щo кoлгoспи спpaвдi пoчaли poзBaлювaтися. Koлгoспне селo
дaвaJlo деpxaвi меtlшe тoBapнoгo х.тIiбa, нix сiльськr гoспoдapствo
пepeд кoлеr<тивiзaцiею. Чeстoлюбнa пpoгpaмa фopсoвaнoi il{дy-
стpia.пiзauii, якa бaзyвaлaся нa iн'екцiях 3 селa' пoчaлa зaвисaти
y пoвiтpi.

Cepелньoлoбoвий видoбyтoк вyгiлля в .Цoнбaсi зa пeprui
9мiсяцЬ |932p. скopoтився нa 22%, a чпceльнiсть poбiтникiв
y вщiльнiЙ пpolr{ислoвoстi _ нa |7 % (70 тис. oсiб). Hapкoм вaxкoi
пpoмислoвoстi CPCP Г. opдxoнiкiдзе нaвeснi |932 p. вI{знaB' щo
paдянське кеpiвництвo не мoхr .цoстaтньolo мipolo зaбезпечити
пpoдoBoльчe пoстaчaння, i poбiтники пoчaли виiздити з бaсейнy
y пoцryкil( ixi i пpauil3'.

Pадянський УPяд безпeprpвнo нapoщyвaв oбсяги кaпiтшlьнoгo
бyдiвництвa y пpoмислoвoстi. У липнi |932p. Cтalriн Дaв вкaзiвкy
скopoтити кaпiтaлoвктraJlення нa 500_700 млн pyб.'lt У липнi Дoвr-
лoся скopoчyвaти тaкox вoенний бюдxeт нa 1933 piк. Koли K. Bo-
poшI{лoB нaпЦaв пoпеpеднi oбiцянки, CтaтIiн зayвФI(ив' щo тепep
iнrшa сиryaцiя']9.

'l КoмarЦнpи вапикono noлoдy. _ с.264-265,
|л Taм саt|o. - с' 33.

'у Clnotuн u Kozaнвuч' Пeрпискa l93l-1936 гг. _ с. 34l.

'' Taм с8мo. _ с.224.
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Paдянський Coюз у |929 p. вивiз зa Kopдoн тiльки l1 млн пyдiв
>rпiбa пpoти l3l млн пУДiв в |926/27 p.Двa poки хлiбoзaгoтiвeльнoi
кpизи пpaктичнo BичepпaJIи експopтнi pесypси. У l930 p. експopт
зepнoBиx зpiс лo 298 млн пУдiв i в l93l p. дoсяг мaксимaJlьнoi вeли-
чини зa Beсь пopeвoлюцiйний пеpioл _ 316 млн пy.Цiв'Ф. Koли пo-
ЧaIlacя свiтoвa eкoнoмiчнa кpизa' paдянськi зoвнirцньoтopгoвeльнi
opгaнiзauii скopистaлися пaдiнням цiн нa yстaтКyвaння i piзкo
збiльlцили Йoгo зaкyпки. futе цiни нa пpoмислoBy i сiльcькoгoспo-
дapськy сиpoBинy BПaЛуI' щe бiльrце. Щoб дiстaти тy сaмy в.rлютнy
виpyчкy lJIЯ orШaTИ iмпopry, тепеp дoBoдилoся пpo.цaBaти ь2_3 pa-
зи бiльшe сиpoвини. 14 вepeсня l93l p. Cтaлliн писaв Кaгaнoвинy:
<Ha юпiб бiльrце нaтисКyBaти не l,toxнa' тoмy щo дoвoдитЬся пpo.ц,a-
вaти йoгo ,,зaдypнo..,>,n'. Пpoтe у |932 p. нa зoвнilшнiй pинoк
надiйtцлo 107,9 млн пyдiв хлiбa. У хлiбoфypiDкtlих бaлaнсaх, якi
cКЛaДaIlИcЯ УкpзepнoценTpoм' нa пpoгoдyBaння oднiеi людини в
сiльськiй мiсцевoстi КJIaли 16 пyдiв нa piKln2. Itе oзнaaaе, щo шliбoм,
вuвеЗeнuм у 1932 p. <зoфpнo>, l|4oэ|cl|сl булo вpяmуваmu вciх muх' хmo
Заruнув в CЮP вiО еoлoОу 1933 p.

Bстaнoвлення нeмo)шиBo висoких тeмпiв iндyстрiaлiзaцii i ви-
лyчeння пpaктичнo Bсьoгo хлiбa y сiльськoмy гoспoдapствi _ тaкoю
бyлa пoлiт|tKa' ЯКa здiйснювa.пaся в кpaiнi дo сiчня 1933 p. Caм
Cтaлiн знaйrцoв для неi дoсиTЬ виpaзниЙ тepмiн _ <nidхltьocmувaн-
t|я,'o' . ЦЯ пoлiтикa вкJI ючaлa скJIaдoBи м и eлeмeнтaМи pепprсyвaнI{я
<(вiдстaloчих> i пpoтeстyючих y сepедoвищi теxнiчнoi iнтeлiгенцii
(ле бyлa зaпoчaткoBaнa <(цIaxтинськoю спpaвoю>) i poбiтнинoгo
Kпaсy' a тaКox oзнaч.Ula }Ieмин}щy смepтЬ вiл гoлoдy дeсяткiв тисяч
селяtl' y якиx зaбиpaли хлiб. oднaк безмeх<не фopсyвaння тeмпЬ
кaпiтaльнoгo бyлiвництвa згyбним чI{нoм вплиBilлo нa сaмy
iндyстpiaлiзaцiю i взaгaлi нa гoспoдapський стaн кpaiни. Пpoявoм

'Ф KульluцьlсuЙC.8. Цiнa qвсликoгo пepелotlyD. _ с. зl3.
|,|Cmaлuн u Kaеанoвuч' Пeрписка l93l-1936 гг. - C. l04.

',, KульluцькuЙC. B. Цiнa.великoгo пеpелoмyD. _ с.219' 3l3
1,'Cmaлuн И.Сoчннeння. - т. lз' _ с. l83-l84.
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еКoHoмiчнoi кpизи стaB po3Пaч ЛИBИЙ сTaн бIод)Kетy i ПЛaТixHoгo бa-
лaнсу. Iнoзeмнi бaнки вiДмoвлялися КpедиTУBaTИ paл'янський
iмпopт. Зa кopлoнoм з,ЯBИЛacЯ <<чopнa бipxa> paдянсЬКих BeКсeлiB'
стaвилoся питaння пpo кoнфiскaцiю нa oснoвi pitшснь сyду як сyден
i експopтнoгo вaнTa)кy B ПopTax, тaк i влaснoстi сPсP 3a Кopдo-
нoМlи. Tiльки BaxKa Кpизa зМylxyвaЛa стaлiнськиЙуpяl сKopoчyBa-
ти видaTКи нa <<сBященних кopiв,> бюлxетy - пpoмисЛoвiсть тa
apмiю. Kaгaнoвич писaB Cтaлiнy 14 vеpвня 1932 p.' rцo в Мoсквi пo-
силeнo ПpaцЮЮтЬ Haд BизнaченHям дxеpеЛ, якi мoxщь збiльrшити
вilЛюТнy Bиpyrкy i зменtпити <нaur лефiuит i щpyлн€ftня,>las. Мoвa
iilшлa, мiж iнrпим' Пpo BисTaвЛення нa ayкuioн безцiнних твopiв
свiтoвoгo мисTецтBa тa yнiкaльних ПpедМетiв aнтиквapiaтy. Але
сoлiлнy BzUIIoTнy Bиpyt{кy мiг дaти тiльки хлiб зa yМoBи Йoгo пpoлa-
жy y BеЛиких кiлькoстях.

Paдянський УPя.Ц бyв з,цaтниЙ BиTpясти з кoлгoспiв увесь;сгIiб, Щoб
зaбезпечити експopTнi пoтpеби, i пepекoнлиBo дoвoдив цю здaтнiсть
впpoдoвх тpьoх poкiв. Piзке зменrпення хлiбнoГo еKспopTy пoяснюBa-
лoся нe бalкaнням ЗaJIИlIIуlтkI x.пiб в кpaТнi, a йoгo вiлсщнiстю.
У |9з2 p. ПoBтopилaся сиryaцiя |929 p.' КoЛи y деp)<aви виЧеpПаЛися
зaПaси зеpнa пiд чaс ДBoх пщpяд xлiбoзaгoтiвeлЬних Kpиз.

fleфiuит хлiбa пpизвiв дo piзкoгo зpoсTaннЯ aнTиpaД.янсЬКих нaст-
poiв сepел мiськoгo нaсеЛеtl}tя' y тoмy нислi у сepел,oвиЩi poбiтнинoгo
кJIaсy. B oстaнньoмy квapтaлi |9З2p. нa uентpалiзoBaнoМy пoстaчaннi
в Укpaiнi пepебрaпo 7 l59 500 oсiб. Щoб ПpиBrсти витpaти ьгliбa y
вiдпoвiднiсть з йoгo peзepBaми' пoлiтбюpo цK KП(б)У 29 луlcтoпaДa
yxвtшилo зМенIIIиTи tlopмy д.пя слyxбoвцiB Ta yгpимaнuiв poбiтникiв i
слyжбoвuiв зa oсoбливим i пеprпим списКaми з 400 г нa дeнЬ лo 300 г;
з}Iяти 3 пoстaчaння кyстapiв; зМе}II'IIиTи фorш гpoмaлсЬКoгo хapчyBaн-
ня нa 15 vo; дoдaтуl дo мyKи ячмiнь i кyц,pyлзy'б.

'. Toу?ep M' Б Уpoх,aЙ l932 гoда и гoлoд l933 гoм // Суlь6ьl poссийскoгo кpестЬянства. -
М '  l996. _ C.3l3 '  33l

'o' Cmaлuн u Koеoнoвuч' Перписка 19зl-l9з6 гг _ C. 166- 167.

'. I{ентpальниЙ дep)кaвниЙ apхiв гpoмалських oб'еднань Укpаiни. - Ф. l _ oп 6. _
Cпp 258. _ Apк. l  16.

Taкi зaхoди пiлipвaли вплиB пapтii сepеJI нaсeлeння й aвтopитет
вoxдiв сеpeд тиx пapтiйЦiв, якi пoB'язyBuLпи свiй лoбpoбyт з
пapтiйним квиТкoм. Haвiть квa;riфiкoвaнi poбiтники зaсyдxyBали
екoнoмivнy пoлiтикy УpЯДу. Ha пapтзбopax зaлiзничнoi стaнцii
Мелiтoпoль vлен пapтiТ Щедpин зaявив' шo poбiтникiв вимopюють
гoлoдoм. Йoгo пiлтpI4N1aЛИ мaшrинiст .цrПo Kyзнецoв i мaшинiст
Hiкoлaснкo (oбидвa пapтiйцi), якi скaзaли: <.Ми в кopенi не згoднi
з пoлiтикolo пapтiТ y питaннi стaвлeння дo сеЛянствa. У селян зaби-
paють хлiб i хyлoбy' Boни гoлoдyloть i iм немa чиМ нaс гoдyвaти'>lo'.
Улистi 20-pivнoгo кoМсoмoЛьця Г. ТкaченKa с. Koсiopy с oднa Кo-
poTKa фpaзa, якy aBTop не сTaв poзвиBaTи: <.3apaз нaбиpaе сил i aв-
тopиTeтy теopiя T. Бyхapiнa'>lo8. Бopoтьбi з <(пpaBиlt,t yxиЛoм)>
стадiнськa Кoмaндa пpидiлялa oсoбливy yвary яК пo пapтiЙнiЙ лiнii
(vисткa BKП(б) пiсля пopaзки М. Бщapiнa' o. Pикoвa i М. Toмсь-
Кoгo)' тaк i пo чекiстськiй. Cлщ BизнaTи' oднaК, якнaйrшиprшy пoпy-
ляpнiсть бщapiнцiв' якi вiдстoюBzlли Hеп i пpoпaryвaли в сiльськo-
мy гoсПoдapствi кooпepaTИBИ, a нe KoЛГoспи. Пpoвaл eкoнoмiчнoi
пoлiтики Cтaлiнa сTaBиB нa ПopядoК .ц,енний питaння пpo Пoвеp-
нення дo нeпy i кooпеpaтиBнoгo бy.Цiвниuтвa. Пapтiя, 3a BинятКoм
iJ нoменклarypнoi ЧacTvI|lуI, Мoглa oб'с.цнaтися I{aBкoлo цих гaсeл.
,Цля Cmaлiнa це oЗнaчzлo noлimuнну сJ'|еpmь.

Haскiльки гoстpиМи бyли нaстpoi в сaмiй пapтii, сBiдчиТь iнфop-
мaцiя чeкiстiв з 4-oi взyгтевoi фaбpики y Киевi. Пoмiчник peдaКтo-
pa фaбpичнoi бaгaтoтиpaкки Йocип Гщник зilявив кoЛиlllнЬoмy
тpoцьКiстy (нe пiлoзpюючи тoгo' щo чeкiсти стapzulися пеpетвopю-
вaти yсiх <(кoлицIнiх)> нa свoiх aгeнтiв): <.Ми пoBиннi вимaгaти:
l) пpипинити вивiз хлiбa зa кopдoн; 2)лpипинити xгIiбoзaгoтiвлю;
3) пpизyпиHити кoлективiзaцiю i poзпyстити тi кoлгoспи, якi себe нe
Bипpaвдirлиo. Далi вiн зaявив aгeнтy.ЦПУ: <<ЯKбvl ми Bисyнyли гaслo
<.Геть ypяд гoлo.Цy!'>, тo 3a нaми пirцлa б пеpeвaxнa бiльtшiстЬ>|o9.

|.'.(epжaвниfi apxiв CБ Укpaiни. _ ф. 16. _ oп. 25' _ Cпp. 2. _ Apк. 6.
|4 гoлoд 1932-1933 pокЬ на Укpai.нi; ovимa iсгopикiв, мoвoюдoкyмекгЬ. _ K., 1990. _ с l85.
' . , дА сБУ. - Ф. 16. _ oп. 25. _ Cпp. 2 - Apк 3l5
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С, KgльнuцькuЙ. Гoлod l9з2-l93З pp. вУкpaiнl

AнтисталiнсЬКi нaстpoi сepел poбiтниvoгo KJIaсy тa iнтелiгенцii
стaвiulи oсoбливo небезпечFIиN||4 ДлЯ Kpемля чеpез те' lцo пo€днy-
BaлИcЯ з aHтиKoЛгoсПниМи сeЛянсЬкиМи BисTyПaми. Удoвiдцi сек-
pетнo.пoлiTиtlнoгo вiддiлу oДПy oПpo негaтивнi явищa нa селi i
дiяльнiсть aнTиpaдянсЬKoгo OЛ€М€HT}t> (вiд 5 сеpпн я |932 p.) звepтa-
лaся oсoбливa yBaгa нa зpoсТaЮнy aктивнiстЬ aнTикoЛгocПнoгo pyxy
зa oстaннi двa мiсяцi - ЧеpвенЬ i  липень. Чекiсти зaфiксyвали тa-
кox piзке збiльrшення сеЛяHсЬKих виступiв у 1932 p. пopiвнянo з пo-
пеpеДнiм poКoМ. Ha пеprпoмy мiсui зa кiлькiстю вистyпiв стoялa
УсPP - 923 з 1630 пo всiй кpaiнi. Ha лpyгoмy мiсui пеpебyвaв
Пiвнiчнo-Kaвкaзький кpaй ( l73 вистyпи),5,, .

Пiлсумкoвий.п'oкyмент Пpo Пpoтидiю хлiбoзaгoтiвлям з бoкy vле-
нiв пapтii i кoмсoмoльцiв oбсягoм 68 стopiнoК мaшинoписy бр пiдгo-
тoвлениЙ сeKpеTHo-Пoлiтичним вiддiлoм ДПУ УсРP сTaнoм нa 20
Хoвтня |932 p. Biн з'явився дpyKoМ у збipнику .Цoкyментiв <.ГoлoД-гe-
HoциJl l932_l933 poкiв в Укpaiнi,>, BlцaнoМy в Kaнaдi y 2005 p..5,

Чеpeз мiсяць, стaнoМ нa 20 листoпala |932 p., бyлa пiдгoтoвле-
нa нoвa пiлбipкa мaтеpiалiв пpo нaстpoi членiв пapтii i кoмсo-
мoльцiв y сiльських пapтopгaнiзaцiях Укpaiни (вiд сеpпня). Гoлoвa
ДПУ УсPP C. Pеденс ПеpедaB uю iнфopмaцiю C. Koсiopy з пpoПo-
зицiею oбгoвopити ПитaHня нa пoлiтбюpo ЦК KП(б)Уl5,.

Як свiдчили пiдслyхaнi чекiстaми BисЛoBЛювaння' пapтiйнi
пpauiвники, tцo ПpaцюBzUIи в yкpaiнськoмy селi.  бyли нaстpoснi
piзкo oпoзицiйнo Щo.пo кеpiвницТвa BKП(б) i  KП(б)У. Boни пеpе.Ц-
бaнaли, щo пiсля BиЛyчення деpжaвoЮ BсЬoгo хлiбa з ypo)Кaю
1932 p. УкpaТнy у пеprшiй пoлoвинi l933 p. чеKaтиме гoЛoд. Cитyauiя
бyлa бiльш гpiзнoю, нiх минyлoГo poKy' кoли пiсля вилyнення мaЙ-
Хе BсЬoгo ypoxaЮ l93l p. Укpaiну спiткaв гoЛoд, вiд якoгo зaгинyли
.ц'есяТКи Tисяч сеЛяH.

'5,Тpaгс; lия сoBeтскoЙ дepевt lи - Т. 3. -  С. ц0_44|.

' . '  Гo; lс l . ' t - tеtttr l tи;tI932_l933pокiввУкpaitt i  /3азat pr l  Ю Шапoвana -Безмiсцявидalt-

l |я (Kaна]a). 2005. -  с |46_2||

' ' .  Poзсскpе.rсна Itа l t 'ять Гo.. lo, . l ( l l top l932_I933 poкiв в УкpaТнi B дoкyvентах ГпУ-нKB.ц.
-K.2007 -C 193-263

Hapocmaння кpuзu

Cталiн бavив, щo йoгo пoлiтикa <.пiдxльoстyBa}Iня> пpoBirЛю€Tь-
ся не тiльки чеpез сTихiйний, a й дpyxний oпip селян' який вiн
poзгЛядaв як сaбoтaж. Йoгo вкpaй тpиBo)Кив oпip pялoвих члeнiв
пapтii i кoмсoмoльцiв, якi пoвиннi бyли пpoвoдити в ll<иTтя пapтiйнi
диpeКтиви. Ми мoxеМo Пеpeкoнaтися з листa Kaгaнoвинy вiд
l l сepпня |932 p., нaскiльки йoгo тpиBoжилa ситyaЦiя в
пiвмiльйoннiй KП(б)У. Biн нe дoвipяв нaвiть кеpiвникaм KП(б)У'
пiлoзploю.lи iх в тoМy' щo вoни здaтHi пpoтипoсTaBити сeбe Kpeм-
лю' ((як тiльки сПpaBи стaнyгЬ гipшrе>. Те, Щo екoнoмiчнa кpи3a пo-
глиблювaтимeться' у сеpпнi |932p. вхе tIе BикJIик.шo сyмнiвiв нi в
кoгo. 11с Padянcькuй Сoюз нacувoлocя npuJ||аpa еoлoф, вulсllulсаI|oеo
нedoлу еo ю noлi m u кoю << n idхJtьocmу в aннfu>.

Пpoтилiя кеpiвникiв чиЩенoi-пеpечиЩенoi, allе фpoндyroчoi
KП(б)У стaвUIa для Cталiнa гpiзнoю небeзпекoю' тoмy щo Boни
мoгли взяти пi.Ц кoнтpoль i спpямyвaти в пoтpiбне iм piчище
сoцiaльний вибщ, Щo нaзpiвaB y гoЛoдyЮнiй Укpaiнi.

Tим чaсoм' нapoсTzula пpoтиДiя стaлiнськiй пoлiтицi <.пiдxльoс-
тyвaння)> й безпoсepeднЬo в Мoсквi. Tyг небезпекa чalлaся нe в пе-
pетaсoBaнoмy геI{сеKoм склaдi пoлiтбюpo ЦK BKП(б), a в пoзицii
дiячiв дpyгoгo еlIIеЛoHy. Kepiвнi лiянi poсiйсЬкoгo ypя.ЦУ o. Cмиp-
нoB, B. Toлмaнoв, М. Ейсмoнт пiд впливoм нapoстaюvoi кpизи пo-
чurли poзглядaти геllеpiЦьну лiнiю цK BKП(б) в iТ сталiнсЬкoмy Bи-.
кoнaннi як зaгpoзЛиBy.цЛя паpтii.

27 лиcтoлaц,a |932 p. генсек скJIиКaB oб'сднaне зaсiдaння
пoлiтбюpo [K i пpезилii ЦKK BKП(б)' нa яКoмy пoстaBиB питa}I}Iя
пpo гpyпy o. Cмиpнoвa. Зaпepeнyloчи свolo oсoбисry вiдпoвiдаль-
нiсть зa пpoваЛ хлiбoзaгoтiвелЬ' нa чoмy зaгoстpIоBiUIи yBary члени
цiеi гpyпи, Cтaлiн нaзBaв л'вi пpиvини I{еBдaч: a) пpoникнення B
Koлгoспи i pa'Цгoспи aнтиpaJIя}IсЬКих елeI\,tентiв з меТoю opгaнiзauii
rцкiдництвa i сaбoтalкy; б) нeпpaвильнуlЙ пiдхiд знaчнoi чacтини
сiльських кoмyнiстiв дo кoлгoспiв i paлгoспiв. Biн зaклиKaв вiдмo-
B|АT|АcЯ вiд iдeалiзaцiТ кoлгoспiв тa paлгoспiв i зaсТoсyBaти мeтoди
пpимyсy llloдo них' aби викopeниTи еЛементи сaбoтaxy тa a}ITиpa-
дянсЬКих яBищ. <Бyлo б нepoзумнo, _ пi.ЦкpесЛиB генсек' _ якбуl

r66 r67



С. KульнuцькuЙ. Гoлod 1 9З2- I 9ЗЗ pp. в Укpаiнi

КoМyнiсTи, вихoДячи З Toгo' щo Koлгoспи €  сoцi:rЛiсTичнoЮ фopмoю
гoспoдapсTBa' Hе вiдпoвiли б нa yдap цих oKpеtt,tиx КoЛгoсПtlикiв i
КoлгoспiB ниЩiвним yдapoЬ,t)> l5].

ffi ltioлoтoва l Кarанoвича в yсPP

Пoлiтичне >К|4TтЯ в Paдянськoму Coюзi пoчaТKy 30-x poкiв булo
TеaTpoМ o.цнoгo aКтopa. Bся влaдa в пapтiТ i кpaТнi oсTaToчнo зoсеpе-
ДИЛacЯ в пoлiтбюpo цK BKП(б)' якe сфopмyвaв гeFIеpzUlьний сек-
peтap. Biн мiг пpиймaти бyдь-якi pituення i мaв змory pеaлiзyвaти
ix. oДнaк HaзBaти влaДУ Cтaлiнa неoбмexенoю не мo)(нa. Boнa бy-
лa пoзбaвленa легiтимнoстi, яку в PoсiйськiЙ iмпеpii дaвaли пoхo-
ДxеHня' pелiгiя тa iстopиvнa тpaДиЦiя. Boнa нe ЯBЛялa сoбoю pе-
зyЛьтaт вiльнoгo нapoднoгo BoЛeBияBЛення, тoбтo бyлa пoзбaBЛeFIa
легiтимнoстi, якolo вoлoдiли нaЙвищi пoсaдoвi oсoби в ДеMoKpa-
тиЧних дrpxaвax. Cтaлiн зaймaв веpшIиннy пoзицiю в пipaмiлi pa-
дянськoi BЛaДИ, якa Мaлa в сoбi сaмiЙ нeпoдoлaннy сyпеpеvнiсть
мix фopмoю (лемoкpaтiя) i сyггю (дlrктarypa). Оmже, Йoеo ocoбucmа
влаda мала moку caму неnodoлонну cуnеpеннicmь. Ha всi Пoсaди Пo pa-
дянськiЙ i  паpтiйнiй лiнiях Cтaлiн oбиpaвся, пpичoМy вибopи в
I-[ентpaльниЙ кoмiтет були тaемними i вiлбyвaлися Ha KoХHoМy
пapтiйнoмy з' iздi .  Pirшення, якi пpиймaли геHrpzrЛЬниЙ сскpетap i
oчoЛюBaне ним пoлiтбюpo ЦK, мaли бyти пеpелбaнyвat7Иgу1,
лoгiчними i висoкoмopzl,'IЬ}Iими - в poзpiзi (<пpoЛеTapськoi мopaлi'',
якy виpoби.llи i пpoпaгyBаЛи бi;lьцroвики. Bлaдa не зaлежалa вiд
сyспiльствa' aЛе з!Цехaлa вiд гpoМaдсЬКoi.Цyмки, тoМy lцo HaзиBaЛa
gебе <.poбiТничo-сeЛянсьКolo>>. Caмe vеpез це Cтaлiн не дoЗBoЛяB
сoбi вiлвеpтих I]исЛoBЛЮBaнЬ нa пaпеpi нaвiть у нaйблихЧoМy oтo-
ченнi. ,Il.ля генсекa тa йoгo KoмaHди зaBжди iснyвалa небезпекa
Bтpaти BЛaци, <(кaК тoльКo деJIa сTaHyг xуХl)). Пoлiтичний pеxим не
змiнився б, але Ha BеplllинУ BЛaДИ вдepлися б iнtшi люДи. Toму

! 'ТpаIe.Ция сoвеrскoЙ деpевни - т 3. _ с.  559.

,ЦiI Мoлomoва i Kaеaнoвuчa в УСPP

Сmалiн noсmiйнo вurcopucmoвував npевенmuвнuЙ mеpop' nonеpеdэrcаю-
цu нeбаэrcанuЙ dля ньoеo oсoбucmo poЗвumoк nodiЙ.

Щo oзнaчaлa ЗaяBa пpo ..ниЩiвний улap> пo КoлгoспниКaх'
нaцioнaльнa нaлеxнiсTь яKих нaвiть нe бyлa oзByченa' яK Тoгo
пoтpебyвaли пoлiтичнi нopми кpемлiвських <.iнтepнaцioнaлiстiв>?
Мaючи спpaBy з теaтpoм oДнoгo aктopa' ми нiкoли пpo цe нe
.цiзнaсмoся. Алe мoxеМo pеKoнстpyюBaти сиryauiю y цьolvly тeaтpi i
ПoДИB|4TvlcЯ, Щo мiг зpoбити aКтop.

Мoх<нa булo пpипинити пoлiтиКу <<ПiдхЛЬoстyBaння)>' BизнaTи
пpaBo влaснoстi кoЛгoспниКiв нa виpoбЛенy ниtt,tи пpoдукuilo i пе-
peЙти вiд pеквiзицiй нeoбмeхeнoi кiлькoстi зеpнa лo фiксoвaнoгo
ПoдaTKy. Taк зpoбив B. Ленiн у |92| p. Taк ПpoпoнyBztЛи зpo6ити Й
кepiвники pегioнiв тa вiдoмств у |932 p. Bpeш.rтi-pеlllт' тaК зpoбив i
Cталiн y сivнi 1933 p., пpo щo .ца;ri бyде мoвa. oднaК тpи poки
<<пiдxлЬoстyвaння> B|4KЛИKaЛИ гoстpy екoнoмiннy Кpизy' нaйтяx-
чиM пpoяBoм якoi стaB гoлoд y бaгaтьoх pегioнaх сPсP. Cщo екo-
нoмiчнi зaхoди нe мoгЛи негaйнo стaбiлiзyвaти ситyaЦiю, oсoбливo
в Укpaiнi, яКa знoвy вxoдиЛa в зимy BщенT пoгpaбoвaнoю i з неBи-
КoнaHим хлiбoзaгoтiBеЛЬниМ Плaнoм.

Baxкo пoвipити B Tе, щo Cтaлiн зaбyв дoсвiд дpyгoi пoЛoBини
|92| p., KoЛи y пiвденних ryбеpнiях Укpaiни, нa Пiвнiчнoмy Кaв.
кaзi i в Пoвoлxi спirЛaxнyB жaхливий гoЛoд, Bикликaний кaтaст-
poфiннoю пoсyхoю. Пеpеxiл вiл poзклa.Цки дo пpo.tlПoдaтКy тa iншi
ypядoвi зaхoди стaбiлiзyвали ситyaЦiю, aле тiльки не в Укpaiнi, дe
poзлиBся пoвсTaнсьКу|vl pух.Toлi KpемлЬ нa пeBний чaс пoзбaвив
yкpaiнське сеЛo aмеpикaнськoi пpoдoвoлЬчoi дoпoмoги (в Пoвoлxi
APA дiялa з oсенi |92| p.) i пoчaв стяryвaти ПpoдПoдaToк y гoлoдy-
ючих пiвденних ryбеpнiях. 3a двa пoпеpеднi poки нapкoмпpoлiвui
винaйruли eфективнi N,lеToди pеквiзицiЙ. oсь, нaпpиКлaд' ypиBoк з
нaКaзy BoзнесенсЬКoгo пoвiтoвoгo oсoбливoгo ПpoдoBoлЬчoгo
кoмiтетy вiд l5 листoпaдa |92| p.: <(BзяTь в кaxдoй Boлoсти oт l5 дo
25 челoвек зzUIoжникoB из KyЛaцкoгo и сеpедняцKoгo нaсеЛения.
B слунae, есЛи Кaкoе-либo сеЛo oткaзЬIBaеTся даTЬ пoдписКy o Кpy-
гoвoй oTBeтстBен}Ioсти уI!|И )Ke' дaB пoдписку o вЬIпoлFIeI{ии пpoднa-
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лoгa B 48-чaсoвoй сpoк' и пo истечeнии Bpeмel{и пpoднiuloг бyлет нe
Bыпoлнен' тaKиe селa бyдщ oбъявленьl Bpaгaми CoветскoЙ влaсTи.
Пoлoвинa з.UIoжникoв бyлeт судимa' вIUIoTЬ дo пpименеt{ия вьlсrцeй
меpы нaк&}aНИЯ_ paсстpелa' пoслe vегo бyДет взятa нoвEtя гpyппa.
Bсе нa,пичие зepнo-хJleбa и зepнo-фypaxa, нr пpидep}швaясь цифp
пpичитaющeгoся пpoднulпoгa' в хoзяйствaх' нa кoиx бyдeт paспpoст-
paненa кoллeктиBнulя oтBетствеtIнoсTь' бyдет кoнфискoBaнo,>'я.

У paдянськiй iстopioгpaфii ствеpлlкyвЕUloся' щo пoвстaнський
pyх пoчaB спaдaти' кoли сeляни вiднyли блaгoтвopний вплив нoвoi
eкoнoмiчнoi пoлiтики. A;Iе x lr{rтoди хлiбoзaгoтiBeлЬ не змiнилися y
poзпavливiй сиryauii гoлoднoгo poкy. Пеpекoнливiпroю e вepсiя,
щo BиIlливirлa з дoсвiдy бopoтьби нaйбiльrц вiдoмoгo oTaмaнa -
<бaтьки> Heстopa Мaхнa. Пepeслiлyвaнi кавaпеpiйськими i бpoньo-
вими чaстинaми Чеpвoнoi apмiТ, мaxнoвцi y липнi |92| p. зpoбили
спpoбy пepeмiстити бaзу бoйoвих oпеpaцiй нa схiд i зpoбили peйд
пo дoнeцЬКих i пoвoлзьКиx стeпax. A.гtе в yмoBax гoлo.цy' щo нaбли-
xaвся' пoлiтичнa aктивнiсть сeлян зIиенllIилaся пpaКтичнo дo нyля.
Hе пiдтpимaний нiким, Мaхнo змyrшений бyв пoвepнyги тaчaнки
нa зaхiд i пеpeтнyв спoчaтКy.(нiпpo, a пoтiм.(нiстеp, oпиI{иBIIIисЬ
y Bигнaннi, в Pyмyнii. Гoлoд B|4ЯB|4BэЯ чинникoI\{' який eфeк-
тивнirпe, нh< кapa.гIьнi eкспедицii, втихoмиpюBaB пoвстaнцiв. 3бaг-
нyBIIIи цe' цeнтpilльний ypял дoпoмaгaB пpиpoлi спpaвитися з пoBс-
тaнцями' кoнфiскyloчи зJIиденнi пpo.Цoвoльчi зaпaси нaвiть y сeлян
гoлoдyloчих ryбеpнiй Укpaiни, xoч tхнi;<aлюгiднi зaпaiи не вiдiгpa-
в.lли xoднoi poлi в зеpнoBoмy балaнсi кpaiни.

,.цii Й. Cтaлiнa Boсeни |932 p. щoдo УкpaТни дyxе нaгaд)rBaли те'
щo poбив B. Ленiн B цiй <нrзa,Ieхнiй> pеспyблiui Boсени |92| p.
Пoдiбнiсть дiй пpoстexyBirлaся нe зa фopмoю (ситyaцiя зa l l poкiв
paдI{кiUIЬнo змiнилaся)' a зa сyTгIo. Cyггю був mepop еoлodoм.

3aявa пpo <(I{ищiBний yДap> Пpoлyнirлa 27 лlаcтoлaДa' aлe Cтaлiн
пoчaв peпpeсii мiсяцeм paнiIше _ 22 жoвтня I932p. B цей дeнь
пoлiтбюpo ЦK BKП(б) пpийнялo piшeння вцpядити нa двi дeкади

'я гoлoд |92|-|923 poкiв в Укpaiнi. 3бipник дoкyмeнтiв i мaтepia.rriв. _ К., 1993. - с. 5l.
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хлiбoзaгoтiвrлЬнy кoмiсiю Мoлoтoвa в УCPP (y склaлi гoЛoви
пpaвлiння flepxбaнкy сPсP М. KалмaнoBичa' нaчaлЬникa oб' €д-
}Iaння <.Зaгoтзepнo'' C. Capкiсoвa тa iн.) i кoмiсiю Kaгaнoвичa B
Пiвнiчнo-Kaвкaзький кpaй. oбилвi кoмiсii мi}ли нa.цзвичайнi пoв-
нoBzDкeння.

B. Мoлoтoв пepeбyвaв в Укpaiнi дo 6 листoпaдa. ПoBеpнyвся вiн
y Хapкiв |7 лиcтoпaДa i пepебyвaв в Укpaiнiдo 23 листoпaлa. Пеpшi
двa днi пiд чaс дpyгoгo вiдpядхeння вiн пpoси.Цiв y стoлицi УCPP,
вiОnpaцьoвуюau, зеidнo з odеpэrcанuмu вid Cmoлiна iнcmpукцiямu,
nаpmiЙнo-уpяdoвi nocmaнoвu хаprciвcьtсoеo ценmpу щodo nocuлення
шtiбoзaеomiвeль. Tекcmu doкумeнmiв вiн наdicлoв на узеodэlceння в
Kpeмль|55. Boни бyли oпублiкoвaнi y вигля.Цi пoстaнoви цK KП(б)y
вiд l8 листoпaJla i пoстaнoви PнK УсPP вiд 20 лисToПaДa пiд oднa-
кoвoю нaзBoю: ..Пpo зaхoди дo пoсилення хлiбoзaгoтiвeль'>.

У пoстaнoвax BисyB€lлaся BиМoгa пoвнiстю виКoнaти пЛaн зa-
гoтiвель дo l сiчня. 3aбopoнялoся витpaчaння нarypirльниx фoн.Цiв,
yгBopeниx y Koлгoспax, якi нe BиКoнzutи хлiбoзлavу. Apтiлi-бopжни-
ки, якi BидaBaли нaтypaльнi aBaнси y paхyнoК тpyлoлнiв aбo Nlя
гpoмaдсЬкoгo хapчyBaнFIя пoнa.ц, BсTaнoBлeHi нopми (|5 7o фaктин-
нoгo oбмoлory), пoвиннi бyли негaйнo opгaнiзувaти Пoвеpнення
<(незaкoннo poздaнoгo хлiбa> для тoгo, шoб спpямyBaти йoгo нa ви-
кoнaння плaнy. Paй ви кoн кoм и зoбoв' ЯзУ BaлуIcЯ opгaн iзyвaтИ Bvl.Лу -
чення y кoлгoспiв, o.Цнooсiбникiв i poбiтникiв paлгoспiв хлiбa, Щo
йoгo poзiкpaпи пiл чaс кoсoвиЦi, oбмoлoту i пеpeвeзення''u. Цей
злoвiсниЙ пyнкт нa дiлi oзнaчaв' щo деpxaBa сaнкцioнyе пpoBeдeн-
I{я мaсoBих oбrпyкiв з негaйнoю кoнфiскauiею всiх нaяBних зaпaсiв
зеptloBих' бo вiдpiзнити <<вкpaдене,> зеpнo вiл бyль-якoгo iнrшoгo
нiхтo нe збиpaвся.

Пpийнятa пiд диктoвкy Мoлoтoвa пoстaнoвa PHK УCPP вiд
20 листoпaдa 1932 p. мiстилa в сoбi пyнкт 9' якиЙ мaв безпoсepeдне
вiднorпення дo Гoлo.цoмopy: u.[o кoлгoспiв, щo пpиПyсTиЛи poзКpa-

',' Кoмaнr]'иpи Bсликoгo гoлoдy - C' 36'2з9.

'* Koлективiзацiя i гoлoд нa Укpaiнi. I929_I9зз.3бiрItикдoкylreнтiв i мaтсpiа,riв - с.548
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дaння кoЛгoспнoгo хЛiбa i злiснo зpиBaютЬ плaн xлiбoзaгoтiвeль'
зaстoсуBaти нaтуpaльнi lптpaфи пopядКoМ дo,ц,aTКoвoгo зaBдaння з
м'ясoзaгoтiвeль у poзмipi l5-мiсячнoi нopми здaBaння дaним Кoл-
гoсПoм |'i'Яca ЯK yсуспiльненoi хyлoби, тaк i хyдoби кoлгoспникiв.
Paйвикoнкoми зaстoсoByloть ui rптpaфи з пoПеpе/цнЬoгo lloзBoЛy
Кoxнoгo oКpемoгo Bипaдкy oблвикoнкoмoМ. Poзмip rптpaфiв (в мe-
хax l5-мiсяvнoi нopми м'ясoздaBaння) i теpмiн сIUIaти uих rптpaфiв
PBK встaнoвлюе вiдпoвiднo дo гoспo.цapсЬкoгo стaну кoжнoгo oк-
pеМoгo кoЛгoспy)>l57.

Пoстaнoвa цK KП(б)У Biд l8 листoпaдa пoвтopюBaлa 9-й пyнкт
ypядoвoi, B яКoмy йцrлoся пpo вилyчeFIня y виглядi нaтypilльниx
штpaфiв irцивiдyальнoi xулoби кoлгoспtlиКiв. У пoстaнoвi мiстився
ще oдин вa;glивий пyнКт' яКoгo нe бyлo в ypялoвiй: ceЛЯн., якi нe ви-
КotIyвlUIи xлiбoз.Цavy, дoзвoлялoся urтpaфyвaти всTaнoвлeI{}UIм .цo-
дaтКoBих зaBдaнЬ не тiльки пo м'ясoзaгoтiвляx (в poзмipi l5-мiсяч-
нoi нopми), a й Пo кapтoплi (в poзмipi piннoi нopN,rи здaвaння)'',

oт;<е, зaпpoBaдхенi з oсoбистoi сaнкцii Cтaлiнa мoлoтoвськi
пapтiйнo-уpялoвi пoстaнoви всТaнoвлюBaли вiдпoвiдальнiсть кoл-
гoспникiв зa нeBикoнaння KoЛгoспaМи BсТaнoBЛеHoгo x;liбoзa-
гoтiвельнoгo ruIaнy. Бopэlснuкu noвuннi булu вidnoвidamu npodукцiсю,
вupoщeнoю у npucаduбнoму eocnodаpcmв i.

У пoстaнoвi цК KП(б)У мiстилaся сopoм'язлиBa pемapКa: не
дoпyсКaTи зaстoсуBaння Мaсoвиx oбшyкiв y кoлгoспникiв тa o.цнo-
oсiбникiв'59. !,етaльнilllе ця Teмa poзгopтirлaся y poзПopядxеннi
Hapкoм'loстa УCPP вiд 25 лисToпaдa' яке aдpесyB€UIoся пpoКypaTy-
paм. HapкoмюсT.цaвaв ПpoКypopaМ тaкy вкaзiвКy: <У питaннi пoBep-
нeHHя Fleзaкoннo poздaнoгo хлiбa й вил}reння y oкpeмиx кoлгoспtlи-
кiв тa oднooсiбникiв poзкpалeнoгo хлiбa - пoясню€ться: a) в цiй
poбoтi тpебa oбoв'язКoвo спиpaтися нa КpaЩих кoлгoспI{икiв-yлap-
никiB, вxиBaloчи всiх зaхoдiв дo тoгo' щoб без мaсoBих тpyсiв й

' ' ' KoлективiзаItiя i гoлoд нa Укpаiнi: |929-|9зз 3бipник лoкументiв i мaтepiа,riв. _ с. 549

'!3 Гoлoд |932-|9зз poкiв нa Укpaiнi: ovимa iстopикiв, мoвoю дoКy]!iентiв. _ C. 257

' , '  Tам сaмo. - C,254

aдмiнiстpувaння' нa oснoвi сaмoпepевipКи дoсягTи ефeктy яК lцoдo
кiлькoстi BияBленoгo й пoвеpненoгo хлiбa, тaк i у виявленнi фaк-
тичних зpивaviв з кеpiвниЦтBa КoЛгoспaми Й лелapiв тa pвaviв, Щo
хoчa не мalотЬ тpудoДнiв, ПpoTе мaЮTЬ ЗaПacИ х;liбa; б) тpебa нaй-
lxиp[Ie ПoсTaвиTи й викopистaTи aгенTypнi мoж.пивoстi з тим, rЦoб
нaйбiльtше зaпoбiгги 3aйвих дiй, якi нr дaЮTЬ xoдниx нaсЛiдKiB,)160.

Ми бavимo, щo y ПpoдиКToвaниx Cтaлiним ПoсТaнoBax
хapкiвськoгo КoМпapTiй нo -paлянсЬкoгo сyбцeнтpу BЛaди мicтилуlcя
пyнкти' якi вeли дo пepepoстaння Bxе пaнyючoгo y Paлянськoмy
Coюзi (в тoмy числi i нaсaМпepeд - в Укpaiнi) гoлoлyвaння мiськo-
гo i сiльськoгo нaселення у хaхЛивий гoлoдoмop. Moва йdе npo на-
mуpальне шmpoфування muх еocnoОаpcmв tсoлеocnнurciв mа odнo-
ociбнuкiв, якi dеpэrcавa ввaжcсIлo бopэrcнuкoмu iз хltiбoзoеomiвeль.

Пoстaнoви i poзpoбленi нa iх oснoвi пiдзaкoннi aКТи мuulи певнi
oбмеження щoДo Пpoце.цypи oбtuyкiв i нaбopy ПpoдoBoЛьчих пpo-
.u'yктi в, я кi пiдля га.пи кoнфiскauii. ПеpеpoсТaнHя здiйснювaн Их c|4-
лoBиМи зaсoбaми хлiбoзaгoтiBеЛЬ в тrpop гoлo.цoм пi.ц виглядoм зa-
гoтiвель вiдбyвaлoся ПoсTупoBo. Пpouес ПеpеpoсTa}Iня мaс бщи
peтельнo вiдстеxениЙ (зa пеpioд вiд гpyдtlя I932p. дo ЛЮToгo
l933 p.) пpи aналiзi дiй зaгoтiвельникiв, якi кеpувaлИcЯ ЯК вКaзaни-
ми пoсTaнoвaМи' тaк i yсними iнстpyкцiями. А;lе в><е тщ тpeбa
зaфiксyвaти нaЙгo,loвнitпий pезyЛЬTaT дiяльнoстi нaдзвичaйнoi
хлiбoзaгoтiвельнoi кoмiсii пiл кеpiвницTBoм Мoлoтoвa в УCPP:
cmвopенt|я закoнodoвчoi ocнoвu dля mеpopу еoлodoм.

oбсяг хлiбoзaгoтiBеЛЬ знижyвaвся вiд п'ятиденки дo п'ятидеt{-
ки. У вiдпoвiдь нa гpiзний 3aПит Cтaлiнa C. Koсiop 8 гpyлня |932p.
пi.Цгoтyвaв звiт пpo стaн сПpaB пiсля вЦ'iзлy Мoлoтoвa з Укpaiни
(тoбтo з23 лиcтoпацa). Koсiop poбив BиснoвoК' шo yкpaiнсЬкa Пapт-
opгaнiзauiя пoBиннa пеpебyлyвaти сBoIo poбoтy <(нa Bиявленнi пpи-
хoBaнoгo' неПpaвиЛЬнo Bидaнoгo i poзкpaлeнoгo xлiбa,>lo'. Ha викo-
нaння пЛaнy хлiбoзагoтiBелЬ зa paхyнoК <<непpaвильнo ствopеHиx

o'Ko,rсктивiзaцiя i Io.'loд нa Укpаiнi |929_|93з - C 550
,6'  Гo. ' loд l9з2- l933 poкiв на Укpaiнi:  ovимa iстopикtвl  rtoвoюдoкyмeнтiв. -  C.282.
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фoндiв> (гoлoвним чинoм _ пPoдoвoльчoгo i фypaxнoгo) Кoсiop
I{e пoKпaдaв нaдiй, тoмy щo вoI{и Bxe бyли в oснoBнoмy вивeзенi з
кoлгoспiв. )ftiб y кoлгoспникiв i однooсiбникiв мo)I(нa бyлo вiлiбpa-
ти aбo oбtшyкaми, aбo peпpeсiями. Heзpщнiсть oбrшyкiв пoлягaлa B
нeпpoгнoзoвaнoстi peзyльтaтy: xлiб мoгли й не знaйти'.,. Toмy
Koсiop cxl,uшIЯBcя дo зaстoсyвaння pепpeсiй.

II-[o мoглo 3мyсити селяt{ вi.гu(aти Деpх<aвi пpихoвaниIt хлiб,
який pяryвaв ix вiд гoлoднoi смеpтi (y тoмy випaдкy' зpoзyмiлo, як-
щo йoгo вдaлoся пpиxoвaти)?.(ep>кaвa в oсoбi Мoлoтoвa i Kaгaнo-
вичa винaйцIлa двa взa€мoпoв'язaнi спoсoби: нarypальнi rштpaфи i
<чopltу Оoшrcу,.

Iдею зaпpoвaдxeння <(чopнoi дoЦIки> yпepшe ми зyстpiua€мo в
ЩoдeнниКy Кaгaнoвичa пiд чaс йoгo пoiздки нa Пiвнiчний Kaвкaз.
Ha зaсiдaннi бюpo кpaйкoмy l листoпaдa вiн зaявив пpo нaмip пoс-
TaBИтуI нa <(чopнy дoIIIкy)> вiд 3 дo 5 стaниЦь, в яких зaбopoнити
тopгiвлю i пpoвести чистКy вiд кoнтppeвoлюцiйниx i кypкyльсЬкиx
елeмeнтiв16'.IДeя бyлa пiлxoплeнa в yсPP.

Пеprшa пoстaнoBa пpo зaнeсeння сiл нa <(чopнy ДoЦIкy> fiyдд
пpийнятa 6 гpyлня |932p, Пoлiтбюpo цK Kп(б)У i Paднapкoм
УсPP <.зa явньIй сpьIB плaнa х.пебoзaгoтoBoК и злoстньIй сaбoтa)к,
opгaнизoвaнн ьlй Кyлaкaми и кoнтppeвoлюциoннЬIми элеМе нтaми>
poзпopядилr'..|cЯ зaНecTИ нa <(чopнy Дorшкy> tцiсть сiл:

_ Bеpбкa Пaвлoгpa.пськoгo paйoнy .[нiпpoпeтpoвськoi oблaстi;
_ Гавpилiвкa Мexiвськoгo paйoнy .{нiпpoпeтpoвськoi oблaстi ;
- Лютeньки Гaдячськoгo paйoнy Хapкiвськoi oблaстi;
- Kaм'янi Пoтoки Кpемeнuyцькoгo paйoнy Хapкiвськoi oблaстi;
_ Cвятoтpoiцьке Тpoiuькoгo paйoнy oдeськoi oблaстi;
- Пiски Бarцтaнськoгo paйoнy oдeськoi oблaстi'g.
Пepелiнeнi сeлa нaйчaстiшe фirypyють в лiтeparypi пpo Гoлoдo.

мop. Пpoте oпеpaцiя пo зaнeсeнню сiл нa <(чop}ryдoIЦКУ>> бyлa o.Цнo-

'.' Кoмaндиpи вeликoгo гoлoдy. _ C. 3l5.

' . ,  Тaм сaмo. - с.254.
|ф Гoлoд l932-l933 poкiв нa Укpaiнi: oнимa iстopикiв' мoвoюдoкy}ieнтiв. _ C. 278-279.
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чaснo здiйснeнa як peспyблiкaнськими opгaнaми влaди пiд диктoв-
кy Kpемля, тaк i мiсцeвими aдмiнiстpaцiяIt{и. Ми мoxемo ствepДкy-
Baти цe тoмy' щo в листi Cтa.тriнy вiд 8 гpyдня Koсiop пoвiдoмляв:
<Haми зaнeсeнi пoстaнoвoю PнK i ЦК нa чopнy дoIIIкy б великиx
сeл. 3a нaявниIl{и y нaс вiдoмoстяIr{п' oблaстями нa чopl{y дolцкy зa-
несeнi дo 400 кoлгoспiв>'65. Лист Cтшiнy вilv{iлeний вiд пoстaнoви
пoлiтбюpo цK КП(б)y i PIIK УсPPлиIIIe 48 гoдинaмп. I!е oзнаlae,
щo nocma||oва цeнmpoль'|uх opеaнiв влadu i nocmанoвu oблаcнuх
ailмiнicmpaцiЙ булu фpau'сe нmамu цiл ic нoi rcapaльнoi onepaцii.

B .roмy пoлягaлa сщь uiеi oпеpaцii? Ми нe змoх(eмo встaнoвити
цЬoгo з текстy пoстaнoв пpo зaсaДкення сiл нa <чoprry дolцкyD.
Cпpaпцi, в цю( п(ютaнoвах йдe мoвa пpo зaбopoкy пiдвeзення тoвapiв
i кoлгоспнoi тopгiв.тli' пpипи}Ieння lФrдIr'ryвaння' <oчисткyD yп-
paвлiнськoгo aпapaTy вiд <всякoгo poДy чlоlсп< i воpoxиx елементiв> з
нaстyпниIr.l <вIl.л}дIeнням кoнтppевoлloцiйниx eлeмeнтiв' opгaнiзa-
тopiв зpивy x.тliбoзaгoтiBeль). Hafiбiльlц сepйoзнo зB}лrить oстaннiй
гЦrнкт' aлe хiбa нe пpoвoдt{лися тaкi <oчистки) з <вьIr}ЧeннямD всIo-
ди i зaшци? Чи мa.тlo знaчення пpипинeння кpeДrrryвaння в тiй нe-
мoжJll{вo тяxкiЙ сиryaцii, в якy пo(paпиJlo ylФail{ськe сeлo y зимoвi
мiсяцi |9з2_19зз pp.? Пpo якy (кoлг'oспI{y тopгiвлюD пpoдoвoлЬ-
ствoм мoжнa бyлo гoвopити' кoли всi стaли пoЦ,тII.Iями' a нe пpoдaв-
llямуl? Чи виrшIивae з yсьогo ЦЬoПo, щo пipaтськa <чopнa мiткa>, якy
Cтarriн вpyяaв yкpaiнським сeJI'янaм' не бyлa вapтa сepйoзнoi yвaги?

Mи мoxeмo oцiнI[ги всю сepfioзнiсть зaнесeння сiл нa <чopнy
дoIшкyD нe зa пoстaнoвaми' якi пiдлягшIи дpyкyвaнню' a 3a спoгaдa-
ми людeй' якi oпинилися в тaких селФ(.

Федip Koвaленкo )кив нa хщopi пoблизy сeлa лк}тrнькa. У ньo-
гo вiдбyвся тaкий дiалoг з Лeoнiдoм Геpецем:

Biдloвiдь: Я лuше nа.м'яmaю еoлoО, moл4у щo я ilaв cit'l porciв,
я niшoв вoceнu в 32-му poцi, у вepecнi мicяцi, я niшoв Оo nepшoi rulacu.
У нac булo в nepшiЙ к,лaci вoceнu, булo 32 уннi, a вecнo'o rciнчaлu lЦrcu'у
14 уuнiв вcьoеo.

'6 Гo.пoд l932- l933 poкiв нa Укpаiнi: oнимa iстopикiв' мoвoю дoI(ylr{eкгiв. - C. 284.
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С' KgльнuцькuЙ, Гaлoё l932-l9ЗЗ pp, ву<Paiнi

Питання: А peшma?
Biшoвiдь: А peшmo noмеpлa з еoлodу, a якuх вuвeЗлu нa Cuбip.
Пптaння: Чu в Bашitt poduнi булu жepmвu?
Biдпoвiдь: B мoiЙ, в нaшiЙ poОuнi, de я був, у нac не булo жеpmв' mo-

It|у щo l||u J|cuJtu нa хуmopi й бamьrco був puбaлкo, i мu вuэlcuлu еoлod pu-
бoю. Гoлod, влacmuвo, щo вiн ЗatnoplсI|ув нашу poОuну, бo маl+lа булo nух.
ла i cеcmpa булa nуua, але cJ||еpmнuх вunadtсiв у нашiЙ poduнi не булo.

Пптанпя: Аpuбу не зaбupoлu в бamькa?
BiщIoвiдь: Puбу? Баmьrco був puбаtllса' J||II мfutu cвoao чoвнa, J}|u x|culll|

нa rymopi noнаd piurcoю, i бomькo лoвuв puбу, ltoчаI||u лoвuв puбу, moму щo
вdeнь не мoclсна булo cmiльrcu npaцювamu _ ще I||u нe булu в rcoлеocni, а'llе
I||уcllлu Йmu npацювamu. А вlcе фаlсmuчнo в 33-му poцi нaшa poduнa niшllа
do rcoлеocnу, mам daвaлu хlliб, ,he баmькo лuше puбoю cnac уcю poduну,

Пптaння: ,4лe puбу не забupалu?
Biдпoвiдь: Hi, нiхmo нe 3нaв' нiхmo Оo нac навimь нe npuхoduв. Bo-

нu нe зaбupалu moму' щo вot|u зaбpшtu в 32-му poцi зuмoю в лucmonadi
Й еpуdнi мicяцi, зaбpallu вce Зеpl|o' кapmonлю' всe зaбpалu, в'слюцl|o З
квacoлeю Й вcе, щo булo нaвimь нa еopuщi, яrci dpiбнi булu cушeнi еpушi,
яблука, вuшнi, вce зaбpалu (LtI_63).

oтжe, y зaнесеHих нa <<чopнy дoцIКy> сeлax зaбиpzlJlи нe тiльки
хлiб, як Bсюди в Укpaiнi. Зaбиpa;lи не тiльки кapтoIlлю i м'ясo зa
пoстaнoвaми пpo <( нaтypuulЬне tuтpaфyвaHHЯ) l зaпpoвa.цxeними тrж
пo всiЙ Укpaiнi нaдзвичaйнoю кoмiсilo Moлoтoвa. Зa1пpaлll B цих
селaх aбсoлютнo Bсe пpoдoвoлЬствo. ЗaбиpaJlи' oтoчyBilли сeлo
звiдyсiль i vекa.пи, щo бyле дaIIi. A лaлi бyлa смepть...

Bиниклa пpoблемa: дe хoBaти' як xoвaти? Пpo ue poзпoвiв Ba-
силь [IIyмyк (1914 p. нapoДxeння), яwtйl yчитrлюBaв y сeлi Bсpбки.
Biн, зoкpeмa' пoкaзaB:

<Itе ceлo Зaнecенe нa чopl|у Оoшrcу' To не вci ceлa булu зoнeceнi' ,4ле,
Знaчumь' цe мФ,се нalae cелo' щe iншi, щo Занеce'ti нa нopну Оoшtсу,
бiльшe nepelcuлu' oле l||u блuзькo мicma жuлu - Пaвлoеpadу, mo люОu
cmopалucя miкаmu' fute мicmo булo omowнe, cелo o|noченe _ не вunуc-
калu. He вunуcKoлu нi в ceлo, нi з ceлa. А mo, Зl|oЧumь' aopна doшкa.
TакuЙ cmoвб i наnuc <БoЙкom'..> Пpuiхав ceкpemаp,[нinponempoвcьrcoi

.Qti Moлomoвa i Kazанoвuчa в УСPP

oблacmi _ Xаmaeвuн, i вiн був заcmуnнuк neplaoao cеrcpemаpя Уtсpаiнu
кoмунicmutнoi, Biн кaже: To uoму у ваc mуm mpуnu? Бepimьуci! To як-
жe? _ ttoму кaжуmь. _ He мoжeмo хoвamu' ma яIс мu хoвamuлeлo?
Hi Оoщolс, нiчoеo нeма, А, кailcе' mаrc зpoбimь: Biзыlimьуciху кpuнuцю _

mi rcpuнuцi, щo ocmoлucя' _ lакItньme iх i зaеopнуmи Еp (SW-IO).
Ha пovaткy гpyдня y Хapкiв бyв вiдpяд:lсений з гpyпoю чекiстiв

B. Бaтlицький. Cтalriн пpизнaчив йoгo oсoбoyпoвнoBiDкеним o.ЦПУ
сPсP пo УCPP, зEUIиIIIивIIIи C. Peденсa нa пeвний чaс гoлoвolo
.цПy yсPP. Ha зaсiдaннi пoлiтбюpo ЦK KП(б)У 20 гpyдня з },чaстю
Л. Кaгaнoвичa Бa.пицький вкaзaв' щo oбпгy<aми виявпeнo в yсifi
peспyблiui зa двi дeкaди 7 тlаc. ям i l00 <чopниx aмбapiв>, в яких
знaйдeнo 700 тис. ггУдiв хлiбa'6. З цiei iнфopмauii l{oхснa бyлo зpoби-
T|,1' ДBa виснoвки: a) ceляни спpaвдi хoBaJIи вц дepxaви pеIIIтки вpo.
xaю; б) poзмipи пpю(oвilнoгo кпiбa бyли l{aстiльки мiзepнi, щo Bи-
кoнaти IIлaн зa paхyнoк викpиття <чoptlиx aмбapiBD бyлo
tIемo)K,IиBo.

Пoсилaloчи y листoпaдi |9з2 p. в Укpaiнy oсoбoyпoвнoвDt(енo-
гo o[ПУ, Cтaлiн пoстaвив пеpeд ним зaвдaння, якi нeзaбapoм
B. Бaлицький oзвyrив B oпеpaтивIrolvfy Itaкaзi пo,ЦПУ yсPP }ф l вiд
5 гpyдня. Haкaз пoчинaвся з тBepдxeнIrя пpo тe' щo в Укpaiнi icнyе
<opгaнiзoвaний сaбoтalк х.пiбoзaгoтiвель тa oсiнньoi сЬби, opгaнiзo-
вaнi мaсoвi Кpa.цixки y КoлгoспФ( i paдгoспaх' теpop щoдo нaйбiлЬцI
стiйких i витpимaних кoмyнiстiв тa aкпlвiстiв нa селi, пepeкидaнЕя
дeсяткiв пeтлюpiвських eмiсapiв, poзпoвсюдх(eння петлlopiвських
летIoчoк>. Пepелiuyloчи всi цi явищa, БaлицьIс,lй poбив Bисtloвoк
пpo <бeзyмoвнe iснyвaння нa Укpaiнi opгaнiзoвaнoгo кoнтpprвo-
люцiЙнoгo пoвстaнськoгo пiдпiллЯ, яКe пoв'язaнe iз зaкop.Цoнoм тa
iнoзeмними poзвi.Цкaми' гoлoвним чинoм пoльським гeнepaJlьниIl{
цIтaбoм'>. 3aкiн.ryвaвся нaкaз пoстaнoBкoю зaвдaння: <oснoвнe тa
гoлoвнe зaBдaння _ нaгiUIьний пpopив, викpиття тa poзгpol,r кolrгp-
peвoлюuiйнoгo пoвстaнськoгo пiдпiлля тa нaнесення pilпщoгo

УДapy пo всix кoнтppевoлюцiйниx кypКyльськo-петлIopiвських

'6 KoмarЦиpи в€'пикoгo гoлory. _ C. 316.
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С. Kgлыtut1ькuЙ. гo!|ф l932-l933 pp' вУtсpаiнI

eлeментaх' якi aктивнo пpoтlЦiloтЬ i зpивaють oснoвнi зal(oди Pa-
.цянськoi влaдI{ тa пapтii нa сeлi>l67.

Tiльки нa пepший пoгляд нaкaз бyв дивним: aпapaтy нaпеpeд
BLIДaBaJIacя веpсiя (з yсiмa i[ вiдгaл},хсeннямП a:к дo пoлъськono пене-
paJlьнoгo tЦтaбy), якy вiн мaв нe тiльки пiдтвеpдити слiдчими дiями,
a й мaтtpiшIiзyвaти y виглядi кoнтppeвoлюцifiних opгaнiзацiй з yже
зaaperцтoBaнI{м ltлеttським сKпадoм. Пpoте тaкимll бyли pyпrннi дii
чeкiстiв стaлiнськoi дoби.

B oпepaтивнoltfy нaкaзi пo.(ПУ УсPP J\Ф 2 вiд 13 лIотoro 1933 p.
B. БaлиIьlo,tй пiдбив пiлсрrюr дiяльнoстi yДapнo-oпеpaпrвнoi гPУпи,
ствopeнoi 3 метolo <нeгaйнoгo пpopивy i викpиття кoнтppевo-
люцiйнoro пiдпirшя>. Удapнo-oпеpaтивнa гPУпa, як вкшyвa,Ioся y
прaмбyлi дo нaкtrty Jt 2, викoнаJIa тl' чoгo вiд нei чекaли: (викpldлa
кoкгppевoJlloцiйнe пoвстaнське пiдпiлтrя нa Укpaiнi, щo oхoпt{лo дo
200 paЙoнЬ, близькo 30 зarriзничних стaнцiй i депo, pяд гryrrкгiв пpи-
кop.Цoннoi сIvfyг}r. B пpoцесi лilвiдaцii встaнoвJleний зв'язок з зaкop-
дoнниIr{и ylс,paiнськими нaцioнa.пiстrrчними цeнтpaми (yнP, <yBoD,
yн.цo) i пoлъсьrсlм ГoлoвцIтaбoм>'s. Пiдбивaloчи пiдсyмюr, Бa-
лицьlоrй запlвItяв' щo чeкiстaм цдaлoся пoпepедити негaтивниfi poз-
витoк пoд,iй: <Aншliз лiквiдoвaних 3a цefi чaс спpaв rcвоpить 3a тr' щo
B дaнolrfy BипaдI(y ми зiтlсryлися з €диtlиIvr peтЕлЬнo poзpoблeним
IIлaнoм opгaнiзaцii збpofiнoro пoвстa}IIIя нa Уlgaiнi нaвеснi 1933 poкy
з lr{eтoю пoвaлeнн'я Paдянськoi влaд'и i встaнoв.тIення кaпiтaлiстичнoi
дepxaви _ тaк звaнoi ,,Укpaiнськoi незaлexсroi pесrфлiкtl..>,Ф.

B oбoх нaкa:taх Бшrицькorо бaчимo зoбpaxeння' дзеpкaльнo
пpoтIilIex}re pеzuIьtlol{y. Це нe oзнaчaе' щo чекiglи бyдyвaли пoвiт-
pянi зaмюr. Haкaзи щeбa 'штaти, тaк би мoвItти' з дзеpкa.lloм в pyкil(.
Toдi ми пoбaЧимo, як пpIпIиtIи стaвaJIи нaслiдlсами, a нaслiдlсl _

'., IIIaпвoлIo. I,, hлomapwD.,{. Bссвo.rloд Баrrицьюlfi. oсoбв, rас, orоleння.- K,
2002. - с. lt9.

tg Гo;roд-rtнoцид |9з2_|93э poкiв в Уryaftri. I(днaдськс !Пддння (фз здзнaчсння rriсItя),
2Ф5. - c.297.

'ф тaн с8мo. _ c. 291 _298.
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пpичинaми. Cтaлiн спpaвлi бoявся втpaтити Укpaiнy, як пpизнa-
Baвся y листi дo Кaгaнoвичa вiд l1 сеpпня |932p. Ta мiхк гpyJlнeм
|932 p, i лroтим 1933 p. вiн зaвдaв пoпepедх(yв:UlьI{oгo УДapy х@хJIи-
вoi сили, якиЙ цiлкol' викJIIoчI{в poзвитoк пoдiй пo tllляxy' щo мiг
пpизBести дo пoяви <Укpaiнськoi незшrежнoi pеспyблiкll>. Ite був
moЙ <нuщiвнuЙ уdap>, npo якuЙ вiн nonepеdжав cвoe omoчеt|'|я нa cклu-
кaнoл'у 27 лucmonaОa 1932 p. oб'eОнaнoму зacidaннi noлimбюpo ItK i
npeзudii IIKK BKII(б)|,o.

Bц гpyдня |932p. чeкiсти пpaцювaли не тiльки нaд ствopенtlям
цeнтpiв opгaнiзoвaнoг1o спpoтиBy paДянськiй влaдi, a fi нaд peзyль-
тaтaми дiяльнoстi цих центpiв. Haсaмпеpед йциa мoвa пpo poзкpa-
денe aбo пpихoвaне зеpнo з ypoxaю |932p. Пpиписyloчи кoнlppе-
вoлloцii вiдпoвiдшlьнiсть зa глибoкy кpизy кoлгоспttoгo IIaДУ' ЯKa
BLIяBЛЯ]IaэЯ пеpeлyсiм y кoлoсaльIll{х вЦ)aт0( ypollсaю' кepЬники
пapтii i ypядy вlдвoдили yдap вц сeбe..

Ha вiлмiнy вiл мiфiнних кoнтppeвoлюцiйних opгaнiзaцifi, для
стBopеtlня якиxлюдей зaвЖци вистaчaJlo' ями i <нopнi кoмopи>, мa-
ли бщи pеaJIьниIr{и. Бa.тlицький кинyв всlo сiльськy мiлiцiю, yпoв-
ttoвiDкeних пo х.пiбoзaгoтiвлях, члeнiв Кнс i влaснy aгeнтypy нa ви.
кoнa}Iня цьoгo зaв.цaння' aлe нe .цoсяг iстoтних peзyльтaтiв.
У сrutaдeнiй в кiнцi сiчня 1933 p. Дoвiдцi .цпУ УсPP зaзнaчaJloся'
щo зa пepioд вiд l гpyдня дo 25 сiчня знaйдeнo 14 956 ям,62l <нop-
нa КoмopaD i 1359 iнrцих тa €мних cхoвищ' з яких вил}дIeнo
l7l8'5 тис. rryлiв xлiбa. Щoб зpoбити сylиapкy кiлькiсть зepнa вaгo.
мiluolo, в нaзвaнy тУг uифpy вKпIoчиJIи й xлiб, знaйдeний в тaк звa-
ниx <<oзaдкaх>' a тaкoж y пеpекyпIrикiB,''.

|Ф Тparе.Ция сoвrтскoй дepeвни. _ T. з. _ с. 559.
l'' !,epжaвниЙ apхiв CБ yкpaiни. - Ф. 16. - oп.27. _ Cпp.4. _ фк' 15.
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С. Kуьнuчькu(l. Гoлod I932- I93З pp' в Укpaiнl

3errr бел ь yкpaih ськoi Ку6aн t

Hepщ*o стBepджyЮтЬ' Щo вiд гoлoдy |932_|933 pp. пoстpaждaв
весь PaдянськиЙ Coюз, a не тiльки Укpaiнa. Беpyrи це дo yвaги'
кеpiвники Гapвap.Цськoгo пpoектy виpituили виКopистaти пiд чaс
oпитyBaнFIя Koмпapaтивний метo.ц. Cвiдкiв зaпитyвiulи: vи бyв гo-
лoд в iнrцих peгioнaх сPсP? А.пе вiдпoвiдi виявилися чеpез певнi
пpичини непеpeKoнлиBиIvtи.

Cвiдки вiдпoвiдaлlи, Iцo нl бaчилlа гoлoдy в сyмi;книx з Ук-
paiнoю peгioнaх Poсii i в Бiлopyсii. Це бyлa пpaBдa' aлe нe вся. Tpе-
бaвиявитlц, щo вotlи мoгли пoбaчити i чoгo не мoгли пoбauити, пe-
peбyвaюvи Пoзa межaми гoлoдyюнoi Укpaiни. А ulя цьoгo тpeбa
пpидиBитися дo дiЙ двoх пoстaчальникiв хлiбa, якi тoдi iснyвaли _
.:eлян i.Цepxaви.

fiepжaвa-кoМyьIa взялa пiд свoю oпiкy Ko)<нy paдянськyЛюдинy'
пoзбaвивrци i] зaсoбiв виpoбництBa' зa дoпoмoгoю яких злoбyBuIу|-
ся зaсoби пpoяшття. Tим сaмим (це чaстo нe беpщь дo yвaги) вoнa
зoбoв'язaлaся гoдyвaти людeй. ЕкoнoмiчниЙ кpaх Paд,янськoгo Co-
юзy пoв'язaниЙ якpaз з тим' щo вiн }Iеyхильнo втpaчaB здaтнiсть гo-
.tlyвaти свoiх гpoмaлян.

.Цepжaвa-кoмyнa мaлa Й iншi зoбoв,язatlt|я, сеpед яких нa пеp-
uloМy плaнi пepeбyвaли poзбyдoвa aпapaтy yпpaвлiння й силoвих
стpyктyp i ствopення вaxкoi iндyстpii _ пеplшooснoBи нaсTyпzUIь-
ttoгo пoтeнЦiaлy pnдgнськoi iмпеpii. Ta в кiнцевoмy пiлсyмкy
нaЙвaжливiшri зaвдaння тeх звoдl,l,лися дo зoбoв'язaння гoдyBати
лю.Цeй, эaitнятих У uих сфepaх.

Пoстaчaння в.Цеpжaвi-кoмyнi здiЙснювaлoся зa кapткaми й тa-
лoнaми чеpез poзпoдiльники. Bлaдa пoтypбyвaлaся тaкoж пpo <(кo-
лиlшнix лtoдеЙ,>l72, яKих }Ie бpa.rra нa poбory' .rлe rur rypбoтa BИяBwIa-
cя нaдтo спеuифiннoю. B poмaнi M. Бyлгaкoвa <Мaйстеp i
Мapгapитa> € сцени Bикaчyвaння пpихoBaних зaпaсiв зoлoтa й вa-

''1 Це бyли xивi люди, iulе в дoкyментaцii чекtспв lх нilзивrulи кoлишнlми _ пpедстaвники
<чyжllxD юraсiв i нeбaл<aних пpoфсiЙ.

3azu6eль gкpaiнcькoi Kg6aнl

Люти y кoлиrцнiх непмaнiв. Чекiсти, пpo яких y poМaнi йшлa мoвa,
нe зIuoгли зaпpoпoнyвaти ефекгивнoгo МeтoДy' a пpaцiвники poз-
пoдiльникiB _ 3I\{oгли. Koли нa нoвoбyДoви пepшIoi п'ягиpiнки бy-
ли зaпpoЦIенi тисячi iнoзeмних фaхiвuiв, Iл.я I|Их ствoprrли ll{еpе)кy
мaгaзинiв дepxaвнoi фipми <Topгoв.пя с иtloстpaнцaмиD (Topгсин).
B них фaхiвui oтoBapюв:lJlи''] сBoIo зaprrлaтy' якy деpхсaвa виIIлaчy-
Baula У валютi. Koли свiтoвa екoнoмiчнa кpизa |929-|933 pp. пiIшлa
нa спaД' фaхiвui пoстyпoBo пoKидaJIи сPсP, aлe lr{aгaзини Topгси-
нy пpoдoв)кyвшtи iснрaти' пpoпo}Iyючи тoBapи зa вaлIoтy вже всiм
бaxaючим. Ti, хтo бр пoзбaв.rreний кapтoк нa хлiб, витpaчirли в них
свoi зoлoтoвaлlютнi l{aгpoмaДке}I}tя.

Як викoнyвzuIи сBoIo poль пoстaчaльникiв пpoдoвoльствa се-
лянськi гoспoдapствa? 3 вИпoвiдeЙ свiдкiв Гoлoдoмopy стa€ зpoзy-
мiлим, щo 3a ме)сaМи Укpaiни _ лoбpе викoнyBitли. ПoяснювшIoся
цe пpoB:Uloм oснoBнoi мeти pa.пянськoi влaДи в кoмyнiстичнo}fy
бyлiвниuтвi _ спpoб рiбpaти в диpeктиBнy eKoнoмiкy весь сe-
лянськиЙ сrктop виpoбниЦтвa. Pеaлiзaцiю цiсi lt,lети lrrи нiшивarмo
кoлeктивiзaцiею сiльськoгo гoспoдapствa' aле ствopенi кoлгoспи
збepегли в кoмaнднiй eкoнoмiцi вiдoсoбленiсть. 3aвдяки цiЙ вiд-
oсoблeнoстi зallиrцився вiльний pинoк' нa якoмy uiни фopмyвaли-
ся зa зaкoнoм пoпитy i пpoпoзиuii. oсь Цeй pинoк i6aчнлуl свiдки
Гoлoдoмopy' Koли ви.fuцxaли зa хлiбoм в сyсiлнi pегioни. BiльниЙ
pинoк' якlцЙ B ypядoвих дoкyмeнтaх нaзBilли кoлгoспtloю
тopгiв.пеlo, в Укpаiнi тимчaсoвo нe фyнкцio}Iyвaв' тoмy щo мalixe
нiхтo нe мiг зaпpoпoнyвaти нa пpoДil:к пpoдoвoльствo.

Kpитepiем тяжкoгo гoлoдyвaння з числeнними смepтними ви-
пaIкaI{и y спeuифiuних yмoBil( тoгoчaснoгo Paдянськoгo Coюзy бy-
лo пеpeBиЩення кiлькoстi смepтeй нaд кiльKiстю нapoДl(eнь y
пеpшriЙ пoлoвинi l933 p. Як свiдчилa стaтистикa' тaкe пеpеBищeн.
ня спoстepiгшloся y piзниx пpoпopuiях в сeil{и pегioнax €вpoпeЙсь-

,', Теpмiн .oтoваpюв:lн}tяD зpозyмииfi yсiм paлянським людям, ше в rraшiй кpaiнi пiлpос.
тае пoкoлiння, яке fioгo не зpoзрliе. oтoвapювання _ цe пpoцес пеpев€дeння гpоrшеfi в тoваpнy
фpмy. B рroвах pинкoвoi eкoнoмiки вiн нс iснyс як пpоцcс' тoмy Iцo pинoк завlкци пpопoнy€
тoвtlp.
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кoi чaстини CPCP 1}сгг, Пiвнiчний KaBкaз, Hихньoвoлзький
кpaй, I|eнтpa.пьнo-Чopнo3eмнa oблaсть, Уpa.пьськa oблaсть, Cе-
peдньoBoлзьIсrй кpaй, Пiвнiчний кpaй).

Гoлoд мaв тpи пpичини. У хлiбoвиpoбних peгioнaх вiн спaлaх-
нyв чepeз тe' щo y селян зaбpaли мaй;<e вeсь ypo)сaй зepнoвих кyль-
lУP, У хлiбoспoxивчих - внaслiдoк тoгo' щo дrpxaвa скopoтl{лa
нopми видaчi хлiбa aбo зoвсiм зHялa з цeнтpaлliзoвaнoгo пoстaчaння
дeякi кaтeгopii мiських хитeлiв. Tpeтя пpичинa гoлo.цy стoсyвaJlaся
тiльки УсPP i Kyбaнi. Tщ y ceлян спoчaткy зaбpaли мaйже вeсь хлiб
}loвoгo Bpoxaю' внaслiдoк чoгo вoни пoчaли гoлoдyвaти _ тaк сa-
мo' як i в iнцrих pегioнaх. Aле пoтiм y ниx кoнфiскyвaли всe iстiвнe,
i гoлoд пepepiс в гoлoдний мop.

oцю зaмaскoвaнy п'д хлiбoзaгoтiвлi кoнфiскauiю всьoгo
iстiвнoгo нe пoмiчaloть' a IIа,Д нaслiдкaми ii y виглялi пoтвopнo ви-
щoi (в l0-30 paзiв) смеpтнoстi вoлiють не зaJryмyвaтися.
У poсiйськiй iстopioгpaфii виник тepмiн <зaгaльнoсeлянсьlоrй гo-
лo.ц>. Tим сaмим yкpaiнський Гoлoдoмop BиBoдиться зa меxi генo-
ЦЩУ, a нaшi твepдxeння пpo гoлoд-гrнoцид нe спpиймaються
poсiйськolo стopoнolo, яK пpaBилo _ цiлкoм щиpo i з oбypенням.
<3aгaльнoсeлянський гoлoд>' xaй нaвiть з великolo кiлькiстю вик-
ликaниx ним сIlrepтеЙ, квaлiфiryeться як сoцioцид, якlцfi нe пiдпa-
дaе пiд дiю Koнвeнцii ooH пpo гeнoцид.

Koнцепт <зaгaльнoсeля}Iськoгo гoлo.цy> виглядa€ дoсить пepe-
кol{ливo щe й тorry, щo пpичинoю гoлo.цy |9з2_19з3 pp. в сiлъськiй
мiсцевoстi Укpaiни теx бyли спoчaтКy x.тliбoзaгoтiвJIi, a в мiстaх _

скopoчeння tloplи видaчi хлiбa в Цeнтpa.тliзoвaнoмy пoстaчaннi aбo
зняття з пoстaчaння oкpeмиx кaтегopiй нaсeлeння. Укpaiнa
зoвнirпньo нe вуцДlлялaся вiд iнlцих гoлoдyючI{'( pегioнЬ. Haявнiсть
чeкiстськoi oпepauii пo кoнфiскaцii всьoгo пpo.цoвoлЬствa тpебa .цo-
кaз)rвaти' a це не тaк лeгкo. Moх<нa дoкEЦ}aти' oднaк' щo yqpaiнсьlоrй
гoлoд' який бр }Ia пoчaткoвoмy eтaпi сoцioцидoм, як i гoлo.Ц в iнrциx
pегioнax сPсP, пеpеpiс в гeнoцид. fule дoведeння якiснo iнrпoгo хa-
palсгepy цьoгo гoлo.цy пoтpeбye aнa.тIiзy .цвoх нaпpямiв внyгpilшньoi
пoлiтики Кpемля- сoцiaльнo-eкoнol{iчнoгo i нaцioнaлЬнoгo.

3azu6anь g кpai нcь кoi Kg 6a нl

3ОiЙcнювamu odнoчаcнuЙ аналiз Овoх piзнuх nлoщu,| кpeмлiвcьrcoi
noлimurcu неoбхiОнo хova б moму, щo нacailжeння cuлoвuллu зacoбамu кo-
мунicmuvнoеo лaф зdiЙcнювалocя в баеamoнацioнаtlьнiЙ rcpaiнi, rcoнcmu-
mуцiЙнo noбуdoванiЙ яtс coюЗ вiльнuх pecnублirc'

Cпeuифiкa yкpaiнськoгo Гoлoдoмopy_гeнoцидy неpiдкo зaпеpe-
чy€ться внaслiдoк тoгo' щo гoлo.ц 3 нe мeI{ш кaтaстpoфiчними
нaслiдкaми спoстepiгaвся y .цвoх peгioнaх PсФPP _ нa Kфaнi i в
Kaзaхстaнi. Kaзaхський гoлoд дoсить дoбpr вивнeний, y тoмy.rислi
мoлoдим iтaлiйським yчениМ Hiккoлo Пьянчoлolo. Haслiдки бyли
вiднoснo зaгa.пьнoi чисeльнoстi нaсeлення тя)кчими' нix в Уцpaiнi,
aлr нaзвaти цeй гoлoд гeнoцидoм нe Ir,loxнa. Bлaшггoвaннkнa Kфaнi
гoлo.ц мaв тaкий )кe пoчepк' як в Укpaiнi. Пopiвняння oбoх pегioнiв
дa€ зIv{ory зpoбити oднoзнaчнi виснoвКи. УсPP i Kyбaнь oб'eдrryвa-
лися oднiею oб'€ктивнoю oбстaвинolo: мaйх<е oднaкoвolo питoмolo
Baгoю yкpaiнuiв y склaлi нaсeлeння (близькo двox тpeтин).
Poз'еднyвa,пися вottи тex oднiею oб'екгивнoю oбстaвинolo: piзним
aдмiнiстpaтивнo-пoлiтичtlиIll стaтyсoм. Цe Оae nidcmaвu cmвepdжу-
ваmu' щo mepop еoлoОoм cnpямoвувавcя нe npomu emнiчнttх укpaiнцiв
nolа чacoл| i npocmopoм' а npomu укpaiнцiв яrc нociiв deplcaвнoеo нaчa-
ла. Haceлeння Kyбaнi пoстpaхспirлo чepeз тe' щo BI{явIIJIo нaмip
пiдвищити свiй дepжaвний стaryс вoзз'сднaнням з УCPP.

Bсeсoюзний пepепис нaсeлeння |926p. пoкaзaв' щo зa мeжaми
yсPP пpo)шв:rлo 7975 тlцc. yкpaiнцiв, y тoldy числi нa пpикop.цoн-
них з Poсieю теpитopiяx - 2755 тис.''n. 3 l l oкpщiв Пiвнiчнoгo Kaв-
кaзy нaЙбiльlпy кiлькiсть yкpaiнuiв мaв Kyбaнськиfi oкpyг -
9l5 тис. oсiб, тoбтo 6I,5 vo. B uiлoмy Пiвнiчнoкaвкaзькиfi кpaй
налiчyвaв 3|07 тlцc. yкpaiнцiв (37 ,| vo)"s.3 iнiцiaтиви М. Cкpипни-
кa пoлiтбюpo цK KП(б)У 27 тpaвня 1927 p. poзгJlяIryлo питaнI{я
<Пpo пpиеднaння лo Укpaiни зeмeль>. Збеpiгся кopoтlиЙ пpoтo-
кoльний зaпис зa пiдписoм Л. КaгaнoBl{чa: <У зв'язкy з тI{м' щo

|,, CodoвcькuЙB' УкpaТнцi пo3it ме'(aми УCPP нa oснoвi пeрпису |926p. // Уl<paiнcькa
лIoднiсть в сPсP. - Baplшава, l93l. - с. lз8-l39.

11'Cкptlltttttх M.Й irrpoмoви. _T.2. Hшrioнaпыrепrrгдлrя. _ч. l. _хаpкiв,|уD._C.322.
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Bсесoюзний пеpепис, Щo пpoйruoв',Д'aсть виvеpпнi дaHi' BизнaTи зa
неoбхiдне пoстaBиТи Питaння B ЦK BKП пpo Пpи€д.нaння Дo Ук-
paiни paйoнiв з бiльu.riстю укpaiнськoгo нaсeлeння' lцo з HeIo Межy-
ють. Пpoсити ЦК BKП(б) yгBopиТи спецiальну кoмiсiЮ)>l76.

Haстиpливi пpoхaння кеpiвникiв УсPP ПpиBести aлмiнiстpa-
тивнo-пoлiтичнi Кopдoни pеспyблiки y BiдПoBiднiсть з eTнoГpa-

фivними не yвiнuaлися yспiхoм. AмepикaнcькиЙ дoслiдник Tеppi
Мapтiн знaйruoв дoКyi\, lенT, якиЙ пoясHIоBaB' чиМ Кеpyвaвся
Kpемль, Koли стaвиB oсTaToчHy КpaпКy y питaннi пpo кopдoн. У лю-
тoму |929 p. кеpiвник делегaцii yкpaiнських писЬМенникiв A. Хви-
ЛЯ Нa зустpiяi з генеpаJ.IЬним секpеTapем ЦK BKП(б) HaBa)кився
пpямo cПИTaTИ Cтaлiнa, чoМy ПитaHня Hе poзв'язyсться. ToЙ
вiдпoвiв вi.Цвеpтo: <.Ми в ЦK двiчi вивЧzши питaння i залицrили без
нaслiдкiв. Ми пoвиннi бщи oсoбливo oбеpехнi, тoМy щo тaкi змiни
пpoBoкyють величeзний спpoтив з бoкy деяKиx poсiян>'''.

М. Cкpипник paнirшe Хвилi зpoзyмiв, щo KpeмлЬ не зaхoчe
збiльtшувaти 3a paхyнoк PoсiТ лю.цський i екoнoмiчний пoтенцiaл
Укpaiни. o,u,нaк, нa йoгo пеpеKoнaння' сyTЬ сПpaви пoЛягzula нe y
збiльrпеннi теpитopii Укpaiни, a B ToМy' щoб дaти мoжливiсть yк-
paiнськoмy нaсеЛeнню Hе poзчиниТися в iнoнaцioнальнoмy сеpедo-
виuli, збepeгти мoBy, KyлЬтypy i тpaдицii пpeдкiв. ПiД тискoм мoс-
кoвськoi бюpoкpaтii' якa вiдпoвiдaлa зa poбoтy сepeд нaцМeнtrlин'
i зa пoкaзнoi вiлстopoнeнoстi Kpемля укpaiнiзauiя yкpaiнських еT-
нoгpaфivниx мaсивiв у Poсii пoсTyпoBo зpylxиЛa з мiсця. У тpaвнi
l928 p. Paдa HaцioнальнoстеЙ з iнiцiaтиви CкpипниКa пoчЕLпa
poзслi.Цyвaння сTaнy yкpaiнiзaцii в PCФPP, зoсеpеджyючи yBaГy, гo-
лoвним чинoм' нa Пiвнiчнoмy Kaвкaзi. Ha aлpесy мiсuевoi BЛ?I\И'
яКa гaлЬIvlyвaлa укpaiнiзaЦiю, пpoЛyнuшa Гoстpa КpитиKa. B Moсквi
зpoбили висFIoBoK' Щo КaМпaнiя кopенiзauii paлu.tе спpия€ pa-

'," KульluцькuЙ Cпoнicлoв. Гoлo.aoмop l932-l933 pp як ltнoцltд: тpуднollli yсвi,to:lt-псlrlIя. -
K. '  2007. _ с.  160

',, Terry Mor|in Тhс AfIlгmаtive Асtion Еmpirс Nations аnd NationaIism in the Soviet Union,
1923-1939. -  Ithасa аnd lюndon. 200l.  _ Р. 280_28l.
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дянiзaцii KpaЮ' i тoму тpебa пepейти лo yкpaiнiзaцii тих чaсTиH
пapтiйнo-paдяHсьKoГo aПapary, якi oбслугoByюТЬ укpaiнське нaсe-
Лrння Kyбaнi'' '. 3pештolo, пoлiтикa кopeнiзauiТ' y Toмy vислi й yк-
paТнiзaui i ,  з |923 p. бyлa oфiuiйнoю нaцioнaльнoю пoлiтикolо
Kpемля. Пapтiя бiльrпoвикiв уpoнистo пpoгoлolxyBаЛa пpaBo Кoж-
нoi люДини нaвчaTися' спiлкyвaтися в .цеpxaBниx yстaнoвaх i oвo-
лoдiвaти з.Цoбyгкaми свiтoвoi КyЛЬтypи' КopистyЮчись piл'нoю мo-
вoю. ДивiдeнДи вiд тaкoТ пoлiтики були Baгoмими' oскiльки вoнa
дoпoмaгzrЛa yкopiненнlо pa'цянськoi BЛaДи в неpoсiйськoмy сepeдo-
вишi. Пpoте Kpемль Bpaхoвyвaв i if небезпeKУ moкo noлimuка cnpu-
ялa нацioнaльнoJ}|у вidpodжeнню' яке cmвopЮвалo фунdaменm dля poз-
?opmанIlя в uзвoльнoi. бopomьбu.

Cеpел yкpaiнськoГo HaсеЛення ПiвнiчнoкaBKaзЬкoгo кpaю
пoлiтикa укpaiнiзauiТ зустpiлa oсoбливo lllиpoKy пiлтpимкy. Heзвa-
)(aloчи нa сaбoтax кpaйoвoi влaди' якa не бa>кaлa yгBopення нa
пiдпopялкoвaнiй iй теpитopiТ дpyгoi УкpaТни, числo yкpaiнuiв, якi
нaвчzulися в нaцioналЬних lxKoЛax, зpoсЛo з |2 vo в |928/29 нaь-
чiulЬFloмy poui лo 80 % в |9з|/32 poЦi''o. Укpaiнui зa ме)кaми УсPP
з ентyзiaзмoм пiдтpимУBaJIИ зУcуlЛЛЯ yкpaТнськoгo ypядy' lцo пе-
pешKoдХuUIи iхнiй дeнaцioнaлiзaцii. Haцioнaльнe вiдpoдження yк-
paiнськoгo нaсеЛеHI{я в Poсii ПoдвoювЕlлo JЦя Bлaди небезпеки yк-
paiнiзauii в сaмiй Укpaiнi, i Kpемль пoчинaB вiдvyвaти це Bсe
бLrьше.

Ми знaсмo пoсTгенoцилнy Укpaiнy - сyМиpнy, лaгi.Цнy.цo влaд-
них цeнтpiв пoзa ii Kopдoнaми етнoгpaфiянy pеспублiкy. Aле дo Гo-
ЛoдoМopy ця paдянсЬкa pеспyблiкa булa iншloto. .II.oсить вЧиTaтися B
зaЯBУ, якa нaдiйцrЛa B ЛЮтoМy l93l p. нa aдpeсy пpезилii ХII Bсeyк-
paiнськoгo з'Тзлy pa,Ц вiд .цеякиx делегaтiв i гoстeй з'iздy - poбiтни-
кiв хapкiвських зaвoдiв. Boни oбypювaлиcЯTиI|\I' щo в 1929 p. УCPP
з iT 30-мiльЙoнним HaсеЛенняМ маЛa не бiльrций бюдxет. нix

, .* <Укpaiнiзаtt iяo l92()_I930-х pp.:
С' 260_26|

'." Тсrry Мапin op. сit. - P 29()

пepe; lyмoви' з,toбщки, ypoки. -  K '  2003. _

184 185



С. KgльнuцькuЙ' Гoлod I9з2-l9зз pp, вУсpaiнl

5-мiльйoннa MoскoBськa oблaстьlto. Boни вка^lyв:rли нa >кaxливий
стaгI селa (<бoсi, гoлi, гoлoднi, пpинrпсенi, пpиДylшeнi, зaгнaнi, пoг-
paбoвaнi гiprur, нix гpaбyвaв цapсьКиft wяД, y стo paзiв гiplше, нix
гpaбyе нaйбйьш хaдiбнa кaпiтaлiстиннa кpaiнa свoi кoлoнii>).
Kiнцeвий BиснoBoK цiei зaяви бyв тaкий: <.Tpeбa бyлyвaти yкparнськy
pa'цянсЬIry деpxaвнiсть, бo вжe чaс нaспЬ. Haсeлeнrrя зpoслo' вoнo
вх(e мaпo г1oвopить пpo пoлaмaниЙ пapкaн чи пpo вiлiбpaнy Kвapти-
py' a вoнo г.oBopl{ть пpo,[epхсaвy. УкpaiЪськy paдянсьКy дepxaвнiсть
тpебa бyдрaти, бo ц тiльки poзпoчaтo' a B нaс дo цьoг'o чaсy гroвopять
тiльIсl пpo мoBy' Кyльтypy' хoчa цr теx rлeмel{ти дepжaвнoстi>lEl.

Пoтpiбнa бyлa гpoмaляI{ськa мyxнiсть, щoб пiддaти кpитиЦi
кypс Кpемля з пoлiтичних' a нe з Кyльтypницькю( пoзицiй. Toмy зa-
яви тaкoгo змiсry вигoлolцyвaлIvlcЯ нr чaстo. fuIe пooдинoкiсть
вiлкpll'гих вистyпiв нe мoглa слyryвaти пoкaзникord нeпolllиpенoстi
oпoзицiйниx нaстpoiв y сyспiльстьi. Чuм cuльнiше npoявJ|ялсIcя вurc-
лuaанa noлimurcoю <nidхльocmуванt!я> ercoнoмiчнa кpuЗa' muм бiльш
iltloвipнuм cmaвав panmoвuй cnлеctс aнmupaОянcьtсuх наcmpoiв у
нaЙбiльш нeбeзneчнuх dля fueмля фopмах.

Biд пoлiтики yкpaiнiзaцii в УCPP Kpeмль вiдмoвитися нe мiг,
нeзBDкaIoчи нa i] зpoстaloчy нeбeзпeкy дJIя цeнтpy. яK <(титyлЬнa
нaцiя> сoюзнoi pеспyблiки yкpaiнui пoвиннi бyли вoлoдiти
зoвнitцнiми oзнaкaми сyBepeннoстi. fuIе yкpaiнiзauiю в межaх Po-
сiйськoi Федеpaцii Cтa.пiн виpituив негaйнo пpипинити. Hapoшry-
BaItItя пoв'язaних iз хлiбoзaгoтiвлями peпpесiй ствoploвaлo ситy-
aцiю, в якiй цю aкцilo мo)сrla бyлo здiйснити пopiвнянo нeпoмiтнo.

'n ,IIo pечi, у цьoлу фкmi нe 6улo, як mo кoжупь' <нiчoеo ocoбucmozo>, miлькu вidltiннicmь у
фiнoнcувaннi cmutuцi ma nepuфpii, якo вupoзнo npoявллem*я i в суocнiit Poсii, i в cуocнiЙ Укpaiнi.
Iншuлu anвoлu, не 6улo eнo6лeння кutoнii, лкoю ввaхoлocя Укpаiнo, з 6oку амglnpg21ol|iЬ, nid якoю
хoш нa увaзi Poсiю. Ilpomucmoвлeння <'нempoпoлiл-кaлoнiлl вnocmuce Йя cуcniлrcmв, якi poэauвa-
ю,ntсл 

'|op'|l,J,ы|o, 
mйmo dля цuвiлiэoцiй 3 нeкoнцeнmpoвo'roю npuвam,roю aлacнiсmю нa зaco6u au-

Pфнuцпвo' Tuп чacoя кеpлoнuli CЮP cmaлu влoc'tu,orz.нu вciх 3aco6iв вu1t6нuцпвa nicлл iх olеp-
xaвJ'eнflл в pbнtlх фpлaх. hнu вpaхoвувoлu ttацioнаltьнuй чu,|t|u'с у cвoiЙ внуmpiuнiЙ noлimuцi,
нoвimь no6уфвалu lсpoiну lto зocoОaх emнoкpamuзлу 3 аmumуль'оuлu 

'|ацiяr4uD 
tciлькoх piвнiв, алe мiх

цeнmPo,| i nеpuфpiсю (6езвidнoснo Й пoеo, 6улo lu не 6улo пеpuфpiя нoцiolloльнoю) 
're 

вu'|uкllлo
вidнoсuн, влocmuвuх cidнкuнaл мiх меmponoлiсю i кaлoltiлl'lu.

llt !ив.: Гoлoд |9з2_|9з3 poкiв в Укpaiнi: пpиtlини тa нaслцки. _ к.' 2003. _ с.426.
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22 >кoвтня |932p. нa Пiвнiчний Kaвкaз бyлa вiлpялжerra хлiбo-
зaгoтiвrлЬнa кoмiсiя нa чoлi з Л. Кaгaнoвичeм. Tpeбa знaти тих' xтo
Bхoдив дo u склa.цy _ вбивць yкpaiнськoi Kyбaнi. I.|е _ зaстyпник
гoлoви Koмiтery зaгoтiвeль сPсP М. Чepнoв' нapкolvl пoстaчaнEя
A. Мiкoян, зaстyпник гoлoви o.цпy Г. Ягoдa, зaстyпник нapкoм-
вo€нмopa Я. Гaмapник' tUIен кoлeгii нapкoмaтy PсI М. Шкipятoв,
сeкpeтap цК BЛKсМ o. Koсapeв. Мeтy кoмiсii сфoprrлyлloвaB нaйб-
лиxчий пiдpyяний Cтaлiнa Kaгaнoвич. У пpoтoкoлi пoлiтбюpo цK
BKп(б) вiд 1 листoпaдa вoнa бyлa визнaчel{a дBoмa пyнктaМи:

_ <дopyчити Bсiй гpyпi тoвapицriв спiльнo з кpaйкoмoм виpoби-
ти зaхo.ци з пoсIdлення ктliбoзaгoтiвель пo Пiвнivнoмy Кaвкaзy, oсoб-
ливo _ нa Kyбaнi, тa бeзyмoвнoгo виКoнaнI{я IIлaнy oзиМoi сiвби;

_ oснoBнr зaBдaння зaзнaчeнoi гpyпи тoвapишiв _ виpoбити i
пpoвeсти зil(oди зi шaмy сaбoтокy сiвби тa хлiбoзaгoтiвrлЬ' op.
гaнiзoвaнoгo кoнтppeвoлюцifiними l(ypкyльсЬKиl{и eлeментaми нa
Kфaнi>'t2.

.[iяльнiсть нaдзвичaйнoi кoмiсii Kaгaнoвичa пpизвелa дo зaги.
белi вiд гoлo.цy сoтel{ь тисяч житeлiв Пiвнiчнoгo Kaвкaзy. Тo'y дo
кoxнoгo слoвa в нaведенiЙ тyт пoстarroвi пoлiтбюpo цK BKп(б)'
з якoi poзпoчaBся вiллiк xepтв, 'гpебa пoстaвитися з oсoбливoю yвa-
гoю. Якщo пpoaнa.тliзyвaти пocтaнoвy стoсoвнo спiввiднolцення
мix чaстинoю (Kyбaнський oкpyг) i цiлим (Пiвнiннoкaвкaзькиfi
кpaй y сктlaдi 1l oкpyгiв)' тo вияBитЬся' щo чaстинa явнo дoмiнyе.
Пoслaнцi Cтшiнa пoвиннi бyли спiлкрaTИcяз кpaйкoмoм BКП(б),
i тoмy в сфеpy iнтepeсiв <гpyпи тoвapишiu пoтpaпиB y пepшoмy aб-
зaцi пoстaнoви вeсь кpaй, хova i в ньoмy пiлкpеслloвaJloся: <oсoбли-
вo _ нa Kyбaнi>. У дpyгoмy aбзaцi бyлo сфPмyльoвaнo oснoвI{e
зaвдaнI{я <гpyпи тoвapишiв> - злai{ сaбoтaxy сiвби й хлiбoзa-
гoтiвeль. Тepитopiя, нa якiй пoви}Iнa бyлa poзгopTaTИcЯ.цiяльнiсть
нa.цзвичaйнoi кoмiсii, визнaчaлaся гpaничнo чiткo _ Kyбaнь.

Cmалiнcька rcoмaнda < iнmep нацio нал icmiв > в uЗ нaв oлa miльrcu oduн
npiopuпem у pеnpecuвltiй noлimuцi _ клacoвuЙ. Цьoгo пoтpебyвa.тIa
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'!1 Кoмarциpи вeликoгo гoлoдy. _ с. 250.
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С. KgльнuцькuЙ. Гoлod 1932-l93з pp' вУкpaiнI

пapтiйнa пpoгpaмa. Taшfrl пpiopитет чiтKo пpoстe)кy€ться i в нaвe-
дeних фopмyлloвaн}Iях пoстaнoви пpo yгвopення нa.ц,зBичaйнoi
кoмiсii: сaбoтaж нiбитo opгaнiзyвшlи кoнтppeвoлюuioнepи-<кyp-
КУЛi>, xoч зaмo)кних селян' яких paд,IнсьKa Bлaдa зaтaвpyвiula цим
не.Цoбpим слoвoм' бyлo висeлeнo щe в 1930_l93l pp. лo мaJloпpи-
.цaтних NIя ЖI1тTЯ pегioнiв сPсP. Усьoгo зa цi двa poKи з Пiвнiчнo-
гo Kaвкaзy бyлo висeленo 38 404 гoспoдapстBa,83. Якщo пoKJIaсти пo
чoтиpи дyrшi нa кo)KI{e гoспo.цapствo' виселllли дo l50 тис. oсiб,,..

Haцioнa.гIьнa сK,IaJloBa peпpeсиB}Ioi пoлiтики Кpeмля peтельнo
Ь{aсКyв:rлaся. HaпpиклElJl, H8 зaсiдaннi бюpo кpaЙкoмy BKП(б)
23 листoпaдa Kaгaнoвич тaK сaмo нiткo oкpeслив геoгpaфiннi пpio-
pитети нaДзвичaйнoi кoмiсiТ, aле пoяснив rx фaльшrивими apгyмeн-
тaми: <.He тpeбa бpaтп Пiвнiчний Кaвкaз У Цiлoмy. Адxе пiвнiчнa
чaстинa плaн сiвби Bикoнaлa. I ктliб здaлa Kpaще. Beсь тиск тpeбa
зoсеprдити нa Kyбaнi... Baшa BинятKoBa yвaгa пoBиннa бщи пpиIry-
тa.Цo paйoнiв Kyбaнi, oсoбливo y питaннях чистки>,85.

Kaгaнoвич мaв paцiю, кoли гoBopив пpo викoнaння пiвнiчними
oкpyгaми кpaю IIлaнiв сiвби Й пpo кpaшi пoкaзниKи pеalliзauii
xлiбoзaгoтiвeльнoгo плaнy. fuiе тi, xтo встaнoBлIoBaB пJIaни' кepyвa-
лися тiльки iм вiдoмими мipкyвaнHями. Ми нe змoжемo дoкylrrн-
тaльнo oбрyнтрaти' чoщ/ в 193l p. Укpaiнa, eдинa з yсiх шriбoвиpoб-
ляючш( ргioнiв, oдep)Kaлa нaстiльки нaпpy,(errий гшaн зaгoтiвель,
Щo йoгo Bl{кo}Iaння сyпpoBo]DlryBaлoся y пеpшiЙ пoлoвинi |932p.
сIr{еpтю вiл гoлoлy лo l50 тис. сеJlян. Taк сaмo y нaс нeмa€ дoК}rмeн-
тaльних пoяснeнЬ щoдo тoг0' чoltdy нaпpyхeнiсть кyбaнських rиaнiв
y l93l_l932pp. iстoтнo пеpeвepшyBаJla нaпpyxeнiсть плaнiв в
iнlцих oкpyгaх Пiвнiчнoкaвкilзькoгo кpaю.

Пpoтe пpиКyгa лo Kyбaнi yвaгa чaс вiл vaсy мaтеpiшtiзyвaJlacЯ B
неoбеpежних pеIvrapк.D( кеpiвникiв висoкoгo paнry. 3oкpемa, l лис-
тoпaдa |932p,' oдpaзy пiсля пpиiзлy в aдмiнiстpaтивнlцIl це}tтp Kpaю

.ш Dвviсs R. W., Whевtсroft S. Thе Yеars of Huщсr. sоviet Agriсultur€. l93l-l933. - P.490.

'. TpaгGДия сoвстскoй дсpевни. - T. 3. _ с. l43.
|ш КoмarЦиpи всJlllкoпo гo,tory._ c.28|-282.

3 а е ц6anь g кpai нcькoi Kg 6a н i

Poстoв-нa-Дoнy, Kaгaнoвич тopкнyBся теMи нaплиBy сeлян з гoлo-
дyючoi Укpaiни y пеpu.riЙ пoлoвинi poкy i нe yтpимaBся вiд тaкo-
гo зayB:Dкення: <.Безсрtнiвнo, сrpeд Tих' xгo пpи.iх<лxaв з УкpaiнИ,6У-
ли opгaнiзoвaнi гpyпи, ЯKi вели poбoтy, oсoбливo нa Kyбaнi, де
yкpaiнськa Ntoвa,>''u' ..Пpиi.ждxиx з Укpaiни,> Кaгaнoвич зaчепив i в
дoпoвiдi нa poзIllиpeнoМy зaсiдaннi бюpo ПiвнiчнoкaвкaзьKoгo
кpaйкoмy BKП(б) спiльнo з бюpo мiськкoмy тa кoмпapтiйнo-pa-
]UIнсьKим aKтиBoм Poстoвa-нa-Дoнy. fuiе тo вжe нe бyлa нeoбepеx-
нa pемapкa. Aнaлiзyloчи кJIaсoBий ск.гlaд кyбaнськoi кoнтppеBo-
люцiТ, сeKpетap цK BKП(б) нaзвaв тaких iТ щaсникiв: невиселeнi
<(Кypкyлi>' зaмoжнi ceЛяHtА, <.якi пepepoджyвaлися в кypкyлiв>,
втiкaчi iз зaслaння. Лиtше чeтBеpтy пoзицilo вiн o.цвiв тиМ' хтo oсoб-
ливo тpивoжив paдянсьКy Bлaдy: <.l, нaсaмкiнець, пpедстaBниKи
бypжyaзнoi, бiлoгвap.Цiйськoi, кoзaцькoi iнтелiгeнцiТ (a i] бaгaтo y
Beликих кyбaнських стaницях' в oднiй стaницi Пoлтaвськiй
нa.пiнyеться пoнaд 400 oсiб iнтелiгeнцii, з них бaгaтo з бiлoгвap-
дiйським минyлим). .Цo цiеi iнтeлiгeнцii дoдaлaсь чaстинa пeт-
лlopiвЦiв, якi пepeкoчyB.Ulи нaвеснi з Укpaiни>'''. Як бaнимo, тeмy
визвoльнoi бopoтьби yкpaiнцiв Kyбaнi Kaгaнoвич oтoToжниB ЛIlIrc
з пpиbкджими <(петлюpiвцями>. Мiсцевa iнтeлiгенцiя МaJIa тpу|
piзних oзнaчel{ня' але yкpaiнськoi iнтелiгенцii нa Кyбaнi вiн <.не
пoМiчaв'>. Чи цe не дивнo? Aдже вiн yже гoтyBaB зa дopyченням
Cтaлiнa тa€мнy пoстaнoBy ЦK BКП(б) i PHK сPсP Biд 14 гpy.ц,ня
|932p., якa зI{иЩиJIa yкpaiнськy Kyбaнь.

l0 гpyдня, кoли нa пoлiтбюpo цK BКП(б) oбгoвopюв:lлoся пи-
тaH}Iя пpo х.тIiбoзaгoтiвлi в УCPP, нa Пiвнiчнoмy Kaвкaзi i .loмyсь y
Зaхiднiй oблaстi, якa нiкoли нe бyлa вокJIиBим виpoбникolu зepнa'
Cтaлiн зненaцькa вiдxилився вiд тeми i пoчaв звинyвaчyBaти гoлoв-
нoгo }IaтхнeнHикa yкpaiнiзauii в poсiЙських peгioнaх i пpoпaгaндис-
тa Boзз'lднaння Kyбaнi з УCPP Микoлy Cкpипникa y зв'язкax з
нaцioнaлiстичними еле}lентaми. 3винyвavення oднoгo iз зaснoв-

'* Кoмaн.Циpи вeликoгo гoлoлy. - C. 254.
.' Тaм сaмo. _ с. 29|-29|,
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ниKiв BKп(б) в сбyplкyaз}IoЬ{y нaцioнaлiзl{iD бyлo тaким xе aбсypд.
ниIr{ з бoкy гrнсекa' як зви}ryBaчення y бiлoгвapлiЙщинi. Пpoте нe.
pез кiлькa днiв вoнo мaлo пpoдoвxeн}Iя y пoстaнoвi, orryблiкoвaнiЙ
14 .pyдн' |932p. Пoстaнoвa знaмеtlyвaлa сoбoю BiдIr{oвy вiд тих
нaпpямiв нaцioншlьнoi пoлiтики, якi бyли схвaленi пiсля yгвopення
сPсP ХII з'iЪдoм PKп(б). ЛeеimuмiзoвaнuЙ nаpmiЙнuм з'iзdoм rcуpc
нaцioнаltьнoi noлimuкu clсacoвувaвcя пoeмнoю nocmанoвoю !

Пpoвшl х.тriбoзaгoтiвeль y цiй пoстaнoвi пoв'язрaвся з кoнтppe-
вoлюцiЙнoю poбoтoю <кypкyлiв>, кoлиIшнiх oфiuеpiв, пeтлюpiвЦiв,
пpибiuникiв Kyбaнськoi Paди (aншoг Цеtггpaпьнoi Paди). Пoстa-
нoвa вимaгшIa вiд opгaнiв вJIaди в Укpaiнi i нa Пiвнiчнoмy Kaвкaзi
<pilшyне Bикopeнити цi кoнтppевoлюuiйнi елeмeнти lIUIяхoIr{
apеIштЬ, р'язнrння в кoнцтaбip нa тpивaлий стpoк, не зyпиняю.
чисЬ пrpед зaпpoBaДкенням вищoi мipи пoкapaння щo.цo нaйбiльtш
злiсниx iз них>'88.

Увaгa вiдпoвiдшlьниx пpauiвникiв ПiвнiчнoкaBкaзЬкoгo кpaй.
кoмy i кpaЙвикoнкol{y звеpTaЛacя }ta те' щo <лeгкoвa)кнa' He
пoв'язaнa з кyльтypними iнтеpeсaми нaселeння' нe бiльIцoвицЬKa
,,yкpaiнiзaЦiя.. мalbкr пoлoвини paЙoнЬ Пiвнiчнoгo Kaвкaзy зa
цiлкoвитoi вiлсщнoстi кo}rтpoлю нaд yкpaiнiзaцiею IIIкoли тa дpylg
з бoкy кpайoвих opгaнiзauiй дaлa лепrльнy фopмy вopoгaм Paдянсь-
кoi шaди шlя opгaнiзauii спpoтиBy зaхo,цaм i зaвдaнням Paдянськoi
BлaДи з бoкy кypкyлiв, oфiцеpствa, pеeмiгpaнтiв-кoзaкiв, щaсникiв
Kyбaнськoi paпи i т. п.>l89.

Цirю пoстaнoвoю цK Kп(б)У i PHK УсPP зoбoв'язрaлИcя зla-
бeзпечити (систeмaти.tне пapтiйнe кеpiвництвo i Ko}IтpoлЬ зa пpo.
Bедrн}Iяl{ yкpaiнiзauii>. Ha дyмкУ aвтopiв пoстa}IoBи' тaкий кoнт.
poль пoв'язyвaвся з <вигнaнням петлюpiвських Ta iншиx
бypжyaзнo-нaцioншtiстltttнl{х елeментiв з пapтiйних i pa.Цянських

opгaнiзauiйo',. CфpмyлЬoвaнa в тaкiЙ фopмi Bимoгa зaпoчaтKoвy-

's Гoлoд |932-|9lз poкiв нa Уlqpaiнi: oчимa iсгopикiв, мoвoю лoкрtенгiв. _ C.292.
.' Taм сaмo. _ с. 292-293.
.фТaмсaмo. _с.293.

3aeu6еltь g'сдto,IllcьIФi KafuнI

BаJIa кaмпaнiю 6opoгьби зi <сцpипникЬщинoюD' яKa y 1933 p. зaтяг-
лa y свiй виp в Уцpaiнi десятки тисяч пprдстaв}Iикiв нaцioншlьнoi
irrтслiгенцii.

У пoстaнoвi мiстилaся Bимoгa (нeгafiнo пeprвeсти нa Пiвнiчнo.
мy Kaвкaзi дiлoвoдствo paд,rнсЬкI{x i кooпepaтиBниx opгaнiв сyк.
paiнiзoвaниx> paЙoнiв, a тaкox yсi гaзeти тa )к!Dнaли' щo вI{.цaють.
ся, з yкpaiнськoi мoви нa poсiЙськy Ir.roвy як бiльlц зpoзyмф дrя
цбaнuiв, пiлrcryвaти i дo oсенi пеpeвrсти вl{кпaдaн}rя в IIIKoлaх нa
poсiЙськy мoByrl9l.

.E[oкyмент тopкaвся лl{шr Пiвнiчнoгo lkвкaзy. Ta нaстyпнoгo
лня бyлo зaтBepДкrнo пoстaнoвy цK BKп(б) i P}IK сPсP пpo за-
бopонy yкpaiнiзauii в yсiх iнIциx pегioнax сPсP, зa ви}Iяткoм
yсPPlg,.

Зaбopoнa yкpaiнiзauii Пiвнiчнoгo Kaвкaзy вiлбyлaся нa тлi
жopстoKt{x рпрсiЙ, 3дifiснювaних кoмiсiею Kагaнoвичa. 4 листo-
пaдa Йoгo кoмiсiя пiлIюryвшa пoстaнoBy бюpo Пiвнiчнoкaвкaзькo-
гo кpaйкoмy BKП(б) .Пpo xц x.тtiбoзагoтiвeль i сiвби пo paйoнaх
Kyбaнir. 3 текстoм пoстaнoви Кагaнoвич oзнaЙoмив Cтarriнa, кoт-
pиЙ внiс свoi пoпpaвки i poзпopядився нaдpyкyBaти ii в кpaйoвiй
гaзетi <Мoлoт>l93. I{iею пoстaнoвoю нa (чoptlyдolцt(yD бyли зaнесенi
пеpшri тpи стaнишi _ Hoвopo:lшeствеI{сьKa, Мeдведoвська i Tемip-
гoiвськa. Bистyпaюни в стaницi Мeдведoвcькlflt (24тис. xителiв)
5 листoпaдa, Кaгaнoвич зaявиB: <Ми персeлимo нa Пiвнiч yсiх, кгo
нr xoче сiятиrlя.

Ще дo пpибyгтя Кaгaнoвичa нa ПiвнiчниЙ Кавказ чекiсти заа-
pelrrryвaли 15 тис. кorиyriстiв (з них нa Kyбaнi _ 5 тис.). Cеpeл зa-
apсцIтoва}Iш( бр сrкpсгap пapтoсеpедIсy стaнишi oтpалнa Tю<opець-
кoгo paйoнy М. Kmoв. Унoчi вiн зiбpaв пapтoсepедoк i зaпpoпollyвав

ш folroд 1932-1933 poкiв нa Уlсpaiнi: oнимa iсropшкiв' мoвoloдoкyrdсEтiв. _ с. 29з-2у.
|n KoхвttД}tpш вс.llикono пrлory. - с. 3l2-3l3.
,'Т!х самo. - с.43.

'*Tal.саl.o. -c.267.
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poздaти чaстиI{y pliбa кoлгоспниKaм нa тpyДoднi, нe зaписyючи цьo-
гo в книry oбмoлoтy. Tим, хтo oбмoвиться пpo тaкe piшення oсе-
Pr,ДкУ, вiн пoгpox1rвaв poзстpiлoм. oднaк знaйrцoвся сrксoт' Koтo-
Ba apеПIтyвaли i зaсyдI{ли нa l0 poкiв yB'язнення. A. Мiкoян
oпpoтeстyBaв виpoк i зaрaxсlв, щo Koтoв пiсля сyдy вийrцoв з opе-
oлoм геpoя i тvцпrеникa. Ha вимory Kaгaнoвичa 4листoпaдa кpaйкoм
пapтii пpиЙняв pitпення пpo пеpегляд yсiх виpoкiв кpaйoвoгo сyлy.
l8 листoпaдa Koтoвa i l5 члeнiв стaничtloгo пapтoсeprдкy бyлo зa-
сyД|(еl{o дo poзстpirrylgs.

oднoчaснo Kaгaнoвич пiлгoтрaв ще oдин пporкт piшeння
ПiвнiчнoкaвкaзЬKoгo кpaйкoмy_ пpo (чисткy> пapтopгaнiзauii
Kpalo. Гoлoвolo кpaйoвoi кoмiсii чистки бyв пpизнavений
M. IIIкipятoв. Bпpoдoвж дBoх oстaннiх мiсяцiв |932p. i в 1933 p. y
кpaйoвiй пapтopгaнiзauii бyлo виKпючeнo з пapтii близькo 40 тис.
oсiб, a щe 30 тис. без з}tяття з пaщiйнoгo oблiкy пoKиHyли свoi пaщ-
opгaнiзauii i втекли зa мe>кi кpaю,s.

Hoвoplrнa тeле]peма вo)|(дЯ

Ми пepexoдимo дo бeзпoсеpе.Цньoгo poзслiлрaння aктy гeнoци-
лy в УCPP i нa Kyбaнi. Мaють бщи oбвинyвaнeнi п'ятеpo oсiб: гeне-
paльниЙ сeкpeтap ЦK BKII(б) Й. B. Cтaлiн; сrкpeтap ЦK BKп(б) i
гoлoBa нaдзвичaЙнoi ptiбoзaгoтiвeльнoi кoмiсii нa Пiвнiчнoмy Kав-
кaзi Л. M. KaгaнoвиЧ; гoлoвa Paднapкoмy CPCP i гoлoвa нaдзви-
чaйнoi хлiбoзaгoтiвельнoi кoмiсii в УCPP B. М. МoлoтoB; сeкpeтap
цK BKп(б) п. п. Пoстишeв; зaстyпI{ик гoлoBи oДпУ сPсP i oсo-
бoyпoвнoвaxений o.цпУ пo УCPP B. A. Бarrицький. Пеpeлiчeнi
oсoби, кpiм Пoстиlllевa' oчoлюBaли в Paдянськoмy CoIoзi всi вep-
тикa.тli влаJlи _ Koмпapтiйнy (Kaгaнoвин), paдянсьКy (Мoлoтoв) i
нeкiстськy (Бaлиuький). 3aмкнyв iх нa сoбi Cтaлiн.

19'KoмatЦиpи всJrикoпo голoду. _ C.43.
,* oскoлкoв E. Гoлoд 1932_ 1933 гг. в зсpнoвиx paйoнах Ceвсpo-Кавказскoгo кpая / / Гoлoлo-

мop l932-l933 pp. в Укрiнi: пpIflIини i нaслЙки. _ к.' l995. _ с. l20.

H oвopiннa maEzPсI^асI вoltсdя

3aгaльне кepiвниЦтвo Tе)t( здiйснювaв Cтa.пiн. Moлoтoв пoTyp-
бyвaвся пpo тe' щoб зaбезпечити зaкoнoдaвчy oснoвy (нaтypальнi
штpaфи) дJrя oпrpaцii, сщь якoi пoлягaлa y стягненнi з тaK звaних
<.бopжникiBD пo хлiбoзaгoтiв.тlях нeхлiбнoгo пpoдoBoлЬствa. Бa-
л и цький зaбезпeнyвaB неBтpytaння кolr{пapтiйнo-paлянськoгo aпa -
paтy y здiйснення теpopистиЧнoi oпеpaЦii, a тaкoж фiзиvнe BИЛУ-
Чеtlня пpoдoBoлЬствa зa дoпoмoгoю кoмiтетiв Flезaмoxних сeлян тa
вiлpядх<ениx нa хлiбoзaгoтiвлi з мiст пpедстaBникiв пЙпpиемсTB тa
yстaнoв. Haйбiльtц вiдпoвiдальнoIo бyлa poль ПoстиЦIeBa. Пiсля
ствopeння несyмiсниx 3 житTяIvl yмoB y сiльськiй мiсцeвoстi вiн пo-
Bине}I бyв opгaнiзyBaти пopятyнoк Кoлгoспникiв вiд гoлoднoi
смеpтi пiд гaслoм дoбpoякiснoгo пpoвeдeнHя кaмпaнiЙ з Bиpoщy-
Baн}Iя ypo)Кaю l933 p. oднoчaснo вiн мaв здiйснити жopсткy чисткy
кoмпapтiЙнo-paДянськoгo aпapaтy i всьoгo склaДУ пiвмiльЙoннoi
Kп(б)У пiд гaслoм бopoтьби з <.бypжyaзним нaцioнaлiзмoм> i
<нaцioнaл-yхилЬництвoмD. oбидвa зaвдa}Iня Bимaгaли йoгo
пoстiйнoi пpисyгнoстi в УCPP, aJIe Нa пeвний нaс (лo чеpгoвoгo
пapтiйнoгo з'iздy) зa ним зaIIуxIIaJIacЯ пoсaДa сrкpeтapя цK BKп(б).

Poзпoдiл poлеЙ мix opгaнiзaтopaми гeнoцидy в Укpaiнi Bияв-
ЛЯeTЬcЯ нa пiдстaвi лoкyментiв i свiдчeнь людeй, якi пepеxили Гo-
лoдolt{op. Cвiдчeння мaютЬ кJIючoBe знaчення' тoМy щo пoB'язyють
мi;< сoбoю poзpiзнeнiдoKyменти, якi стoсyюTься генoцидy..Цеякi з
oстaннiх нe Ь{aЮтЬ' нa пеprший пoгляд' стoсyнкy дo poзгЛядyвaнoТ
теми' i лиruе B кo}tтекстi з iнtцими пoчинaють <(гpaти>. I{e стoсyсть-
ся }Iaсaмпеpед нoвopivнoi тeлегpaми Cтaлiнa yкpaiнськoмy сeляH-
ствy. Boнa бyлa oпyблiкoвaнa ще y l990 P., &Лe нe пpиBеpтN|aУBaГИ
дoслiдникiв Гoлoдoмopy' хoч сaмa фopмa тaKoгo зBepненt{я генr-
piUIьI{oгo сеKpeтapя цК BKп(б) неслa в сoбi eлемент сенсaцiЙнoстi.

3лoчиннi лii п'ятipки кepiвникiв сPсP, як свiдчaть дoкyмeнти,
вiлбyвалися y пeвнiй, лoбpe пpoдyмaнiй пoслiдoвнoстi. .Ц.oве.Цeться
Пoвтopити дeякi вxe нaзвaнi фaкти, бo вoни неoбxiднi дJIя встaFIoB-
лення цiлiснoi систeМи дoкaзiв.

Cталiн пoстapaBся пpедстaBити гoлoд, Щo пolxиpювaвся в Pa-
дяl{сЬкoMy Coroзi в peзyЛЬтaтi йoгo aвaнтюpистичнoi пoлiтики
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<.пiдхльoстyBaння))' яК нaслiдoK сaбoтaжницЬKих дiй кypкyлiв,
пiлбypювaних opгaнiзoBaниМи дiями <.вopoгiв Hаpo,цy>.

Як мoжнa бaчити з нaвeдr}Ioгo Bище Л|4cTa Kaгaнoвияy вi.ш
l l веpесня |932 p', генсеK пoKJIaдaB Bинy зa сaбoтax нa Bсю KП(б)У
(згa.пaемo йoгo злoвiснe <(хе-xl> нa aДpесy oчoлюBaнoi ним пapтii в
Kopдoнax Укpaiни). fuiе дo нaсy вiн t{е B)киBaB пoлiтичнo зaгoстpе-
нoгo Bизнaчeння <(сaбoтax>>. Ми зyстpiнaемo йoгo Bпeplпe у листi
Cтaпiнy, який Кaгaнoвич нaписав 5 листoпадa пеpeД пoiз.Цкoю в кy-
бaнськi стaницi: <.Гoлoвнr зaвдaнI{я тyг тrпep _ це злaмaти сaбo-
тaж, без сyмнiвy, opгaнiзoвaний i кepoвaний з €динoгo Цeнтpy'>|97.
Мoжливo, з пpaвoвoi тoчки зopy BизI{aчення Kaгaнoвичa I{e il{o)Kнa
пpиписyBaти Cтaлiнy. Пpoтe кoжний iстopик, який oзнaйoМиться з
листyBaнням Kaгaнoвичa i Cталiнa зa l93l_1936 pp.' мoжe пеpекo-
нaтися B тol{y' щo цеЙ пoмiчник y лисryвaннi з ХaзяТнoм (як вiн нa-
зиBaB генсекa y нaЙблиxчoмy oтoчeннi) нe мaB влaснoi дyмки.

.Ц.aлi визнaчeння <(сaбoтzlx> ми зyстpiнa€мo y вистyпi сaмoгo
Cталiнa 27 лlцcтoпaДa нa oб'rднaнoмy зaсiдaннi пoлiтбюpo ЦК i пpе-
зидiТ ЦKK BKП(б). Baxпивo пi.ЦкpeслитИ, Щo нa цьoмy зaсiдaннi в
кoлi залеxних вiд генсекa лю.цей виpoблялaся пoлiтичнa ouiнкa гpy-
пи poсiйських фyнкuioнepiв нa чoлi з o. Cмиpнoвим' якa вiдкpитo
звиHyBaчyBa.пa Cталiнa y пpoBzrлi хлiбoзaгoтiвель i гoлoдi в CPCP.
Biдвoдячи пpoBиHy вi.Ц себe, Cтa.lriн нaзвaB .пвi пpинини нeвдaч:
a) пpoникненHя B кoлгoспи Й pa.Цгoспи aнтиpaJuнськиx eлeмeнтiв
з метoю opгaнiзauii rцкiдництва i сaбoтa:кy; б) непpaвильний пiдхц
знaчнoi чaстини сiльських кoмyнiстiв дo кoлгoспiв i paлгoспiв. Biн
зaKпиKaB вiдмoвитися вiд iдеaлiзaцii цих фopм гoспoдapюBaння i
зaстoсyвaти метoди пpимyсy lцoдo них, aби викope}Iити eлеIvteнти
сaбoтaxy тa aнтиpa,шItlських явиЩ. ..Бyлo б неpoзyмнo, _ пЦкpес-
лиB генсeк,_ якби кoмyнiсти, BиxoJlячи з тoгo' щo кoлгoспи €
сoцiaпiстичнoю фopмoю гoспoдapстBa, не вiдпoвiли б нa yдap циx
oкpeмих кoлгoспникiв i кoлгoспiв ниrцiвним y.Дapoм>'9t.

'', Cmoлuн u Koeoнoвuч. Пеpeписка l93l-1936 гг. - с.299

''. Tpaгe.Ц'ия сoв€тскoи дepeвни. _ т. 3. _ с. 559.

H o вo piн на meле еpo^la вoэкdя

Hapeштi, ми зyстpiнaeмo Bизнaчення <.сaбoтaх)) B oпepaтиBI{oмy
нaкaзi Ns l пo.цпУ УсPP вiд 5 гpyдня. Biдpяджaючи B. Балицькo-
гo в УCPP, Cтaлiн дopyчиB йoмy злaмaти сaбoтax ЦLпяхoМ ствopeн-
ня з нaсryпниM з}IищенHям JDкeкorrтppевoлюцiЙних opгaнiзaЦiЙ,
пoB'язaних дJIя пеpeкoнливoстi з iнoземними poзвiлкaми. Пoстaви-
мo пiсля цЬoгo зaпитaння: чи мoгли мiсцевi фyнкuioнеpи paд,IнсЬ-
кoi влaди чинити oпip злoнинним дiям veкiстiв, якi кoнфiскaцiею
пpoдoвoльствa пepeтвopюB:l"ли Brличeзнy тepитopiю нa зoнy' нe-
сyмiснy з xиттям? Bсiх, хтo нe Bикoнyвaв тaких нaкaзiв, зBиHyBaчy-
BaJIИ у сaбoтaxi i нeгaйнo peпpесyB.UIи. Щoб yнaoчнити зaгpoзy
peпpeсiй, чекiсти opгaнiзyвали кiлькa пoKaзoBих пpoЦесiв (нaпpик-
лa.ц' тaК зBaHy <opiхiвськy спpaвy>). Ha зaсiдaннi пoлiтбюpo ЦК
Kп(б)У 20 гpyдня Балицький дoпoвiв, щo зa 4 мiсяцi вi.Ц пoнaткy
зaгoтiвель бyлo зaapeштoвaнo зa сaбoтaxницькi дii l l тис. oсiб, a зa
o.цин нaстyпниЙ мiсяць, тoбтo дo l5 гpyдня, - 16тис. oсiб, сepед
них _ 409 гoлiв кoлгoспiв i l07 гoлiв paЙвикoнкoмiв'99.

Гoлoд, який пorшиpюBaBся в peзyльтaтi стa.пiнськoi пoлiтики
<пi.ЦxгlьoсryBaння>' слiл хapaктepизyвaти яК llIт}^IниЙ. Пpoтe нa тлi
цьoгo IДт}^Iнoгo гoлoДy ствopювirлaся oбмеженa кopдoнaми Ук-
paiни зoнa якiснo iнrпoгo гoлoдyBa}Iня' кoли yслiл зa хлiбoм
кoнфiскoвyBaJloся всe iстiвне. Як мoгли пoBести себе в uiй сиryauii
мiсцевi opгaни шaди? Cтa;riн пepе.Цбavaв' Iцo мoжe бщи пo-всякo-
мy. Toму вiн забopoнuв вl|сuваmu cлoвo <еoлod> навimь у цiлкoм
mаемнiЙ Оoкумeнmaцii napmiйнuх opеанiв буОь-якoеo piвня. Це слoвo
дoзвoляJloся yхивaти тiльки в пеBнoмy сeгментi дoКyмeнтaцii _ тaк
звaних <.oсoбьlx пaпKax>. Haявнi B tlиx фaкти мoxнa бyлo oбгoвo-
ploBaти }Iе Bгoлoс' a тiльки y писЬМoвoмy Bиглядi, oфopмляюни
вiдпoвiдний дoкyмeнт тiльки B цьoмy сегментi дoКyмeнтaцii. Цим
сaмим вiдпoвiдшIьним oсoбaм кoмпapтiйнo-pадянсьКoгo aпapaTy
зaкpили poтa. Koли xтoсЬ з них poбив спpoби в бесiдi з генсeKoМ
пiднiмaти тrltdy гoлoдy, тoй pearyBaB дyжe гoстpo. oдин з небaгaтьox
пpедстaBникiв кepiвництBa УсPP, який пepeжив сталiншинy i
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С, KgльнuцькuЙ. Гoлod I932- I933 pp, в Укpаiнi H o в o p iн нсt m aP е p с|Iу1сI вolсdя

пoМep BЛaснoЮ смеpТю' сеKpетap ЦK, ХapкiвсЬкoгo oбкoмy i мiськ-
Кoмy KП(б)У P. Теpехoв нa пoчaTKy гpyдня зyстpiвся з Cталiним i
poзпoвiв Йoму, tцo B УКpaiнi пoчинaсTЬся ГoЛoд. Як згa.Цyвaв вiн y
|964 p., гeнсеК не дoсЛyхaB дo кiнця й piзкo oбipвaв йoгo тиpa.пoю:
<.Haм гoвopили' lцo Bи, тoвapиш.ty Tеpехoв, лoбpий opaтop. Bияв-
Ля€тЬся, rцo Bи лo6pиЙ poзпoвi.Цaн - BИraДaЛИ ТaКу KaзKy пpo гo-
Лoд, дyмa€Tе нaс зzUIяKa.ГИ, aЛe - не вийдеl Чи не KpaЩе Baм зали-
lItиTи ПoсTи сeКpеTapя oбкoму i  цK KП(б)У i  йти пpaцЮBaTи дo
Cпiлки писЬме}lHикiв - бyлeте КaзКи ПисaTи, a лypнi булyгь vитa-
ти,no. Tpoxи пiзнiшrе' y сi.lнi l933 p. Cталiн вiдкликaв Tеpехoвa в
Мoсквy i  пpизнaнив нa Йoгo мiсце П. Пoстиrпeвa.

Poзпoвiдь Tеpехoвa чaсTo циTyсTЬся в iстopioгpaфii Гoлoдoмopу.
Aле пpи цЬoМy не пiДкpеслЮсTЬся oднa вaxЛивa oбстaвинa,. moй еo-
лod, npo якuЙ Tеpeхoв poзnoвidав еенcelсу, не був Гoлodoмopoм. Гoлoдo-
Мop yХе ПoчинaBся B Tих селaх, якi .Цeсяткaми Й сoTняI\,tи cTaBLIлИcЯ
Ha <<чopнy дoIIIКy)>. Aле дo нoвopiннoТ тeлегpaми генсекa yкpaiнсь-
KиМ селянaм вiн rце не ПoIlIиpиBся нa всю TеpиТopiю Укpaiни.

ЗaлиrпaстьcЯ ДoДaTИ, шto стaлiнське тaбу Ha слoвo <гoЛoд)> пpo-
TpимaЛoся .цo 25 гpyдня |987 p. Kepiвники KПPC пiсля ХХ пapт-
з'iздy oпpилюлнили вpaжaloнi фaкти пpo iнливiлyaльнi стaлiнськi
pепpесiТ, oсoбливoстi, якi бyли сПpямoBaFIi пpoти кеpiвних деpxaв-
нихдiячiв. Aле вoни Hе МoгЛи oПpиЛЮДHити фaкти, пoв'язaнi зтеpo-
poM гoЛoдoм, бo не мoГЛи ПpизнaТися I] тoМy, lцo сTBoprнa Ленiним
деp)кaвa стaлa aбсoЛЮТHo бсзпoмiчнoЮ B pyКaх КyпKи злoчинцiв
внaсл iдoк KoнсTpyKТи вl tих oсoбл ивoстеЙ пoлiтичнoгo pе)кимy.

Гoлoд яl]ЛяI] сoбoю Ha пoчaТKy 30-х poкiв гpyбу pеальнiсr.ь, вi.Ц
якoi не схoBaТися. Hapoлу тpебa бyлo пoясниTи' щo вiлбyвaсться в
yнiсoн З ypoЧисTиlt{и paпopтaМи пpo пyсK B rКсплyaTauiю нoвoбyлoв
пеpшroi п'ятиpivки ' I moму в nponаzoнdi noчала iнmенсuвнo вurcopuc-
moвувomucя лееeнdа npo nidземнi <<tlЦt€НUЧНi JЙicmo,>.

3oкpемa, пеpедoвa сТaТTя ГaЗеТи <Biстi BУЦBK' ьiд 23 Гpyдня
дaBzUIa ТaKy нaстaнoву /lссяTКaМ TисяЧ зaгoтiвельникiв, вихo.Цяни з

BиКoHанtIя ПЛaнy xлiбoзaгoтiвеЛЬ зa сTaHoМ нa 20 гpyлня тiльки нa
70,4 vo: <.oснoвнy чaсTину хлiбa, яку тpебa lце зaгoтoвити, зaбop-
Гoвaнy .п'еpжaвi' tr,roжHa i тpебa взяти тiльки tlIЛяхoм нсoдмiннoгo
Bил}д{eнHя незaKo}lнo poздaнoгo' poзKpaдеI{oгo хлiбa>. A l сiчня
l933 p., тoбтo в дeнЬ пoяви звеpllення гeнсeKa лo yкpaiнсьКoгo сe-
лянстBa y гaзeтi ..Пpaвдao 3'яBиBся дoпис Kopeспo}lдеI{тa з BeЛиKoгo
сeлa KpиничKи FIa !нiпpoпетpoвщинi.  ПoвiдoмляЛoся' щo TyТ
I|iяли 50 yпoвнoвaxе}Iих iз х.пiбoзaгoтiвель з paйoнy тa oблaстi. Bo-
ни ПoвиHHi бyли зaбезпечити lцoдеHHе нaдхo.цxeння л'еpжaвi в
сеpeдFlЬoшry oднiсi тисячi uентнеpiв зеpHa. Haспpaвлi Х з селяtI Bдa-
вzuloся BичaBЛЮBaTи не бiльtt.tе як l5 uентнеpiв зa деHЬ. Kopeспoн-
денцiя зaкiннyвaлaся ТaК: oTpебa ЦIyКaTи' aдже €  цiле пiдземне
..пЦleничне Мiстo''. Пpoтe тiльки зpi.цкa 3yсилляМи oкpеМиx пepедo-
викiв знaхoдять oднy-двi ями'>.

Звиvaйнo, в цi зимoвi мiсяцi |932_1933 pp. сeЛяHи poбили
спpoби пpихoвaти вiд хлiбoзaгoтiвeльникiв зaпaси зepнa, щoб мox-
нa бyлo дoтягти дo tloBoгo ypoxaЮ i вpятyвaти свoi сiм'i. Aдже
нaвiть зa гporui не мoжнa бyлo знaйти xлi6a y пoгpaбoвaнiй зa-
гoтiвeльникaми УкpaТнi. BiдпoвiДaючи нa зaПитaння Л. Геpeцa,
жiнкa, якa свiдчилa aнoнiмнo ( l906p. нapoдхerl l lя, сеЛo MaЙдaн
Лaбyнь Kaм'янець-Пoдiльськoгo paйoнy)' сКaз.Цa: oДe эlс mu куnuш'
яK moJ.,r не булo нizde нiчozo?> (LH-07). Aнaтoлiй PoжнятoвсЬКий,
1924p. нapoдxеHня' з хyгopа Boлoсiння МaкapiвсЬKoгo paйoнy
KиТвськoТ oблaстi poзпoвiдaв: <.У цеЙ Час у нас була mака яK tсoone-
pацiя, maкoJtc mаrcuЙ Jу|аесlЗul| mакuЙ. Tам iз iuci нiчoеo нe булo, взаеалi'
Kamееopuuнo нiчoеo нe булo... Tам coлi, mаI}| mpoхu moKе' moм якicь
m0i4 - еoлKa' чu нumка, щocь mаке rcoлu t|е кoлu mам dicmавалu. Але
щoб iэra, mo не булo> (SW_78),

Хoвaючи хлiб вiд зaгoтiвельникiв, селяни poзyмiли, lцo pяTyюTь
себе. Пapaскa ХелoбецЬKa (l898 p. нapoджеFIHя, сеЛo oвсюки Лy-
бeнськoгo paйoнy) KaзzUIa: <Як булu mакi люdu, щo Зaкonувttlu хлiб, mo
nompoху бpалu й mаrc nеpФ|сuвaлu й з dpуеuмu diлшaucя, mа й mак i ne-
pеJ'cuвалu' i moяк moзумiлu, mo Й mак nepеJtcuлu. Аякi нiчozo rrехoвo-
Лu, mo З Koлzocnу нiчozo не dа,оu, mo вoнu Й noмepлu ссЬ (SW-32).r.', Пpавrtа. |964' 26 тpaвttя
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С. KульнuцькuЙ' Гollod l932-l933 pp. вУкpaiнl

Мaлo хтo 3 жителiв мiст poзyмiв сиryaцiю, яKa сКЛaд:rлacЯ Ha
селi. iм, нaпiвгoлoдним Чи ГoЛoдyЮчим' Кoжнa poзKpитa чекiстaми
сxoвaнкa з хлiбoм пoдaвzulaся яK дoКaз opгaнiзoвaнoгo куpКyлЬсь-
кoгo сaбoтiDкy з Мeтoю зниlцити гoЛo.цoм геpoТvний poбiтниvий
клaс. У цi мiсяцi вi.пнyхення мiстa вiд сеЛa всe бiльrце нapoстzlлo'
спpияючи зaПлaнoBaнiй в Kpемлi oпеpauii 3 Bил1пlення BсЬoгo пpo-
дoBoльстBа у сiльськiй мiсцевoстi.

19 гpyдня з,яBИлacя пoстaнoBa цK BKП(б) тa PHK CPCP <Пpo
xлiбoзaгoтiвлi нa Укpaiнi>, якa сКJIaдiUIaся з.IIBoх пyнктiв:

l. цK BKП(б) и CHK Coюзa CCP считaloт' Чтo без немедлeн-
нoй opгaнизaции кopеннoгo пepeлoмa в хлебoзaгoтoвкaх в.Цнепpo-
пeтpoвскoй, oдесскoй и Хapькoвскoй oблaстяx Укpaинa нe B силaх
BЬlпoлнитЬ дiDкe тoт двaXIlьI сoкpащенньIй плaн, кoтopьlЙ явнЬIм
oбpaзoм пpoв.UIиBaют yKpaинсKие paбoтники блaгoдapя сBorмy нe-
сepЬезнoМy oтнoЦjeнию к зaдaHиям пapтии и пpaBитeльстBa.

2. ЦK BKП(б) и CHK Coюзa CCP пopyraют r-г. Kaгaнoвиvy
и Пoстьlurевy неlvtед,llя BЬleхaтЬ нa Укpaинy нa пoмoЩЬ ЦK KП(б)У
и Coвнаpкoмy Укpaиньt' зaсестЬ B pelxaющих oблaстях УкpaиньI в
Кaчествr oсoбo yПoЛtloMoчeнHЬIx цК BKП(б) и Coвнapкoмa Coюзa
CCP, paзлелиB Tpyд с Koсиopoм, Чyбapeм и Хaтaeвичeм' и пpиняTЬ
все неoбхoдимьIе меpЬI opгaнизaциo}IHoгo и aJlминистpaтиBнoгo
пopяJlкa дJIя вЬIпoл tlеtl ия плaнa xлебoзaгoтoвoк'>zo I.

Пoстaнoвa бyлa aктoМ недoвipи Cтaлiнa пoлiтиvнoмy
кepiвництвy paдянсЬKoi Укpaiни' яКе тaк яскpaвo пpoяBиЛoся y
листi дo Kагaнoвичa Biд l l сеpпня. Мaбyгь, нa цeЙ чaс геHсeK yxе
пpoдyмаB в yсix дrТaлях <.нищiвний УДap> цo pеспyблiui, в якiй
пoстiйнo пiдвищyвaвся тиск Hapoднoгo гнiвy. B yсякoмy paзi вiн бa-
жaB N,{aти нa цeй нaс y Хapкoвi лю.Цей, не пoB'язaних з Укpaiнolo.
Йoмy бyлo зaмалo Хaтaсвич a, яKуtilз'яBиBся в УCPP y xoвтнi, a дo
тoгo пpaцювaв близЬкo п'яти poкiв пеplllиt'l секpетapeм Ce-
pелньo- BoлзЬKoгo кpaйкoмy BКП(б).

ю. Гoлoд l932-1933 poкiв нa Укpaiнi: o'rимa iстopикiв' Moвoюдoкy}|eнтiв. _ C. 295.

H o вo p iн нa maoapo^4o вollсdя

Kaгaнoвич i ПoстиrшeB oпиHилися в Хapкoвi вх<е vepез лoбy.
o l0-й гoдинi Beчopa 20 гpyдня пoчаJloся зaсiдaння пoлiтбюpo I-[K
KП(б)У' якe тpиBaлo' сyдячи iз щoдeнникa Kaгaнoвичa, дo чeтBеp-
тoi paнкy. oбгoвopювaЛocЯ тiльки oднe пиTaння: сиryaЦiя з xлiбo-
зaгoтiвлями. Koсiop пoдiлився BpaxeнняМи вiд пoiздки fiнiпpoпeт-
poBськolo oблaстю: тpивaють пoвальнi oбtшyки селянсЬKих сaдиб нa
пpeдМеT вияBлeHня пpихoBaнoгo хлiбa, aле це дa€ B сеprдHьoмy
кiлькa кiлoгpaмiв зеpнa нa oдин двip. Хaтaевич дoпoвiв пpo prзyль-
тaти пolдки в oдeськy oблaсть, яКa зa плaнoм пoBиннa бyлa лoзлa-
ти 26 млн пyлiв хлiбa. B oблaстi зElлиlIIzUlися неoбмoлoчeними
близькo 200 тис. гa зepнoBих' Щo дaвiulo не бiльшe 8 млн пyлiв
xлiбa. <.ЗaлицIoк (тoбтo l8 млн пУдiв _ C. K.) дoведеться збиpaти
poзкpиттяМ ям i <(чopних aмбapiв,>, - зpoбив вiн виснoвoк. - Пoки
мaйxe в кo)кнoмy paЙoнi знaЙденo пpиxoBaнимlц 2_3 тис. цeнт-
неpiв xлiбa. Aле це _ лиlllе незHaчHa чaстинa пpихoвaнoгo i poз-
кpaдeHoгo)>202.

Ha uьoмy зaсiдaннi Балицький' яК yже згaдyвaЛoся, }IaзвaB
пiдсyшlкoвi лaнi (зa двi дeкaди) некiстськoi кaмпaнii з виявлення
пpихoвaнoгo зеpнa: 700 тис. пyлiв. Boни бyли мiзepнi, Toмy щo зa-
гoтiвельники paнiulе дoбpе <(Пoпpaцюв.Ulи)) B pеспyблiui. А.пе Хa-
тaевич i Kaгaнoвич B oдин гoлoс oптимiстичtlo зaяBляли' lцo
oбoв'язкoвo BияBлятЬ в Укpaiнi <.пiдземне пlllеничI{е мiстo,>. Iнurи-
ми слoBaми' Boни в>ке дiяли зa стaлiнсьKиМ сцeнapiсм, якиЙ бyлo
peалiзoвaнo y сiuнi l933 p. - кoнфiскуBaти Bсе нaявнe нехлiбне
пpoдoвoлЬстBo' мaскyючись xлiбoзaгoтiвельнoю кaмпaнiсю.

У свiтлi пoд:lлЬlIIих пoдiй зaслyгoвy€ Ha пильHy yвary зiстaвлен-
ня BисЛoBлювaHЬ Ha цьol{y зaсiдaннi B. Чyбapя i C. Koсiopa. Чyбap
гoBopиB' щo tштpaфи нaтypoю }rе стяryють i ввaлсaв це недoлiкoм
хлiбoзaгoтiвель. Koсiop гoвopиB' Щo oбtuуки пoвaльнi, aлr мaлo-
eфективнi. Звiдси випливae незaПepeчний виснoвoK:. нa чac нapaОu,
moбmo в mpеmiЙ dercodi еpуdня, нamуpальнi шmpaфu ma oбшукu щe не
noеdналucя в цiлicну pеnpеcuвl1у акцiю. Пpи uьoмy слiд пaм'ятaти' IJ.lo
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сaмe тaкa aкцiя yxe зДiйснювалaся y селaх' пoстaBлeних нa <<чopнy
дolшКy)>.

Члени пoлiтбюpo цK KП(Б)У i нaдiслaнi iм нa дoпoмory пoс-
лaнцi з MoскBи BBечеpi 2| rpУдня poз'iхaлися пo oбЛaстях. Kaгaнo-
вич i yпoвнoBокeний iз хлiбoзaгoтiвeль в oдеськiй oблaстi Ю. Ko-
цюбинський пpoвeли 23 гpyдня нaстaнoвчy нapa,цy paйoннoгo
кеpiвництвa в Kpивoмy oзеpi. Koцюбинський вимaгaв, Щoб зa-
гoтiвeльники були тaКиI\,lи ж винaхiд.lt|4B|4N1|'| y BияBлe}IHi пpиxoвa-
Hoгo зepнa' як KoЛгoсIIHики _ y пpихoByвaннi. Kaганoвич дoпoB-
нив Bимory зaстyпHикa гoЛoBи .(epжплaнy УсPP, сиHa BелиКoгo
yкpaiнськoгo писЬменникa М. Koцюбинськoгo Taкиь{и злoвiсними
тиpaдaми: <.У мнoгиx секpетapей нет ясI{oсти - чeгo }vloжнo и чегo
нeльзя. Их с пpoIшлoгo гoдa 

''Мa}lкa 
нa пepeгибax yшиблa... И вoт

бoятcя''пеpeкprlи BaН|tя,, . Укpaинскaя пoслoвицa гoвopит:,, Kpyги,
дa не пеpекpyvивaЙ... A oни peПIr,UIи 

''зoвсiм 
нe кpyгить... B мop.Ц,y

бить никoгдa не следует. Ho yмелo пpoBeдeннЬIе oбьlски, и нe тoль.
Кo y eдинoлич}lикoB' }Io и y кoлхoзниKoв, paбovих, Koммyl{истoв _

этo нe пepегиб. Hyжнo сeлo BзятЬ в тaKoй ,,[IlтOсс..' чтoбьl сaми
кpестьянe paскpьIли яI\,tьI>20].

Цeй безмежнo цинiчний висryп дpyгoгo 3a знaченttям кеpiвни-
кa Pадянськoгo Coюзу, яктайl дiйrшoв дo Haс чеpе3 тe' Щo збеpiгся
lцoдeHHик йoгo вiлpялжеHЬ B Укpaiну i нa Kyбaнь' пoКaзy€ всю нe-
безпекy кoмyнiстиvнoТ iдеi, кoЛи Boнa пepстBopюBaлacя rra пpoгpa-
Мy пpaKтичних дiй. Пapтiя бiльцroвикiв сталa iгpaшкoю B pyKaх
KyпKи кapних злoчиHцiв, a paзoм з нeю }Ia тaKy iгpaшкy пepeтBopю-
BaлИcЯ нapoди ствopювaнoi бiльtцoвикaми .цep)кaBи-кoМy}tи. Ук-
paiнських селян' якi y l9l9_l920pp. вiлвepнyлися вiд кеpiвникiв
УнP i пirпли зa бiльtшoвикaми' uepeз пiвтopa десятки poкiв <.бpa.пи
y великий IIIтoсс>.

Tenеp nepeЙdе"lllo Оo eo!'oвIloeo. l сiчня l933 p. кеpiвники УCPP в
Хapкoвi oдep)сrли зa пiдписoм сеKpeтapя ЦK BKП(б) Й. Cтaлiнa
телегpaмy тaКoгo змiстy:

20] KoмallЛиpи B €Jlикoгo гoлoлy. - С з2з_з24

<Пoвiдoмля€тЬся пoстaнoвa ЦK вiд l сiчня 1933 p.:
3aпpoпoнyвaти ЦK KП(б)У i PHK yсPP шIиpoкo спoвiстити

чеpе3 сiльpaли КoЛгoспи' кoлгoспFtикiв i тpyдящиx oднooсiбникiв,
lцo:

a) тi з них, якi лoбpoвЙьнo з.цaють леpжaвi paнiше poзкpa.Цeний
i пpихoвaний xлiб, нe peпpесyвaтимyгЬся;

б) щoдo кoлгoспникiв, кoлгoспiв тa oднooсiбникiв, якi впеpтo
пpoдoB)(y}oть пpихoByBaти poзКpaдeний i пpихoвaниil вщ oблiкy
хлiб, зaстoсoByBaтимyгься нaйсyвopirш i зaxoли пoкapaн ня, пepе.Цбa-
ченi пoстaнoвoю ЦBK i PнК сPсP вiл 7 сepпня |932 p. (пpo oхopo-
нy мaЙнa дrpxaвI{их пiдпpисмств, кoлгoспiв i кooпepaцii i змiцнен-
ня сyсп iльнoi сoцiaпiстичнoi Bлaснoстi),>2м.

oпyблiкoвaниft ъ 1990 p., цей дoкyмент нe пpl{Bepтaв yвaги
дoслiдникiв. Якщo poзглядaти йoгo пoзa чaсoМ i пpoстopoм' Ivlи нe
вцчyемo B tlЬoмy вибщoвoi сили. УпopЯДI1у|KуI збipникa йoгo нe
пpoiгнopрzlли' тoМy щo нe тaк бaгaтo.цoкytиентiв йшrлo в стoлицю
УкpaТни зa пiдписoм гeнсeкa. Kpiм тoгo, BoHи' мaбщь, вiдчyли
yн i кaл ьн iстЬ телегpaм и, a.цpeсoBaнoi безпoсеprд}IЬo селянaм. Boни
нaвiть спpoбрaли BуlЯBуlтуI пpичини звepнeння Cтaлiнa дo yк-
paiнськoгo сeлянсTBa з тaКими пoгpoзaми i зpoбили пц зipoчкoю
тaкy пpимiткy дo дoКyМентa: <.3a свiдченням сeкpeтapя ЦK Kп(б)У
М. M. Хaтaсвичa у |9З2 p. пpихoByBaн}Iям зepнa зaйма.гtися вlд85 vo
дo 90 vo кoлгoспникiв'>.

У телегpaми oди}l сюжет - пpo poзKpaдaння ypoxaю. Пpимiткa
дoпoB}Iюс стaлiнськy телeгpaмy дaними пpo пolllиpeння кpa.Цi;<oк
хлiбa' .UIе tlе.цa€ yяBлrI{ня пpo ix мaсштaби. Ta ми мo)кeмo oцiнити
мipy poзлюченoстi мiськoгo нaсeлeння' яКe пepeД нoBиМ' 1933-м
poкoм стaлo oдep)кyвaти зменlllенy нopМy мiзepнoi хлiбнoi пaйки
внaслiдoк тoгo, щo <(yкpaiнсЬкi селяни poзiкpaли }poжaй>. Ми мo-
xемo oцiнити й мaйстepнiсть стa.пiнськoi pежисypи' якa гpoтескHo
пеpeбiльtшyвaлa мaсштaби вкpaДенoгo i oбтяжyвaлa винoю 3a гoлoд
в Pадянськoмy Coюзi сaме yкpaiнсЬкиx селян. Гpoмaдяни ' 

ЯKу7,<

,u Гo;loд |9з2-|9зз poкiв нa Укpаiнi: ovимa iстopикiв, мoвoю дoкyментiв. - C. 308.
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деpxавa гoдyBaлa oдеp)кaниМ пo зaгoтiBлях хЛiбoм, не знulли' щo
МoBa йдe пpo Kiлoгpaми й навiтЬ кoлoсКи.

Хтo y кoгo кpaB? .Цеpжaвa B oпyблiкoвaних зaкoн€lх ypoчистo
oбiцялa бpaти y сeлян тiльки чaстинy виpoщeнoi пpoдyKцii. 3oкpе-
мa, |2 квiтня l930 p. пoлiтбюpo цK BKП(б) схвaлилo, a l3 квiтня
цBK i PнK сPсP пplлЙняли зaKoн' зa яKим lUIя KoЛгoспiв нeзepнo-
вих pегioнiв встaнoвJlювilлoся здaвaння (пpoдaх) тoвapнoгo хлiбa зa
нopмolo, щo нe пеpeBишryвaлa oднiеi вoсьмoi чaстки вa,пoвoгo збo-
py; в зepнoвиx peгioнax' y тoмy числi в Укpaiнi, ця нopмa сKпaдaлa
вiл нвepтi дo тpетини збopy205. oднaк y l930_l932 pp. леpжaвa зaби-
paлa B Укpaiнi мaйxе Bсе' BKпючaючи нaсiнн€виЙ, фypaхний i пpo-
дoвoльчий фoнли. Tiльки 19 сiчня 1933 p. PнК сPсP i цK BKП(б)
пplаЙнялп пoстaнoBy <Пpo oбoв'язКoBy пoстaвКy зepl{a дepxaвi кoл-
гoспaми тa oднooсiбFlими гoспoдapстBaми>. Пoстaнoвa oбмexyвaлla
пpeтензii.цepжaви нa вpoх<aй пeвниIr{' нaпepeд Bизнaчeним Biдсoт-
кoм. Цим деp)€вa BизнiUIa' нapештi, в,гIaснiсть кoлгoспiв тa oдHo-
oсiбникiв нa Bиpolце}Iy ними пpoдyкцiю' щo Hopмалiзyвaлo eкo-
нoмiчнi вiднoсини мix мiстoм i сeлoм.

Пoвеpтaюvись дo тeлегpaми' слiд зaзнaчити' щo чeкiсти
пoстiЙнo тpиIt,l €UIи Cтшriнa в кypсi спpaв щoдo BияBЛeння пpихoBa-
нoгo хлiбa. Генсек знaB' щo яBних aбo пpиxoвaниx зaпaсiв xлiбa в
poзмipax, якi мали знaчeння ]UIя деp)<aBи, в Укpaiнi вжe нe iснyвa-
лo. oтxe, пpиxoвaний змiст телегpaми явнo не збiгaвся з нaяBним.
B цeй чaс yжe гoTyB:rлaся пoстaнoBa пpo пepeхiд вiднoсин мix лep-
)кaвoю i кoлгoспниIи сeлoм нa пoдaткoBy oсttoвy. B Kpемлi виpiurи-
ли' нapеIIIтi, pеa.пiзyвaти пpoпoзицii Я. Pyдзщaкa i C. Koсiopa, якi
пoBтopЮB.ulи здiйснений B. Лeнiним y беpeзнi |92| p. пеpехiл вiл
пpoдpoзкJlaдки дo пpoдпoдaтКy. Тoж нaвiщo бyлo генсеКy зBepтaти-
ся лo yкpaiнських селян?

ХaxливиЙ змiст сталiнськoi тeЛегpaми poзкpивaeться ме-
хaнiчним зiстaвлeнням ij двoх пyнктiв. ПeprшиЙ пyнкт бyв пoпеpел-
)Keнням: з.ц,aвaйтe хлiб, iнaкruе бyде недoбpe.,{pyгий пyнкт aдpeсy-

D'Cбopник зaкoнoв CCCP. - 1930. - Ns 24. _ Cт 256

H oвopiнна mq|ezpoмa вoэкёя

Baвся сeлянaм, якi пpoiгнopyвirли пoпepeдження. fute тaкиx селян
тpебa бyлo визначити. Яким спoсoбoм?.Цoсi нe пpидyм.UIи нivoгo,
кpiм oбtuyкy. oтжe, cmалiнсьrca пелeеpсllt|а уrcpaiнcькuм ceлянoll булa
cuzнoлoJ}| 0o маcoвuх oбшукiв. Пiд чaс oбrшyкiв хлiб мoгли знaйти aбo
нe знaйти' У пеptпoмy BипaдКy все бyлo яснo: llIBидкий сyд нa oс-
нoвi зaкoнy вiд 7 сеpпня |932 p. пpo це тeлегpaмa пoпepе]Dl(a;ra. Якi
лii Кpемль пepe.Цбaнaв y дpyгoмy випаJIKy, не пoвiдoмлялoся. 3aте
бyлo вiлoмo' Iцo з листoпaJla |932 p. пoчaли пpaктикyвaтися нaтy-
paльнi ruтpaфи. 3вiдси випливaB зpoзyмiлий для всix BиснoвoK:
IIIUX, У Ko?o l|е знoЙdуmь хlliба, mpeбa шmpaфуваmu.

Haтypaльнe rштpaфyвa}Iня BBaжaЛocЯ ефективним зaсoбoм
вплиBy нa тих' xтo пpиxoByвaв хлiб. Ta чи мoглo вoнo Bплиt{yги на
тих' хтo нe мaB х.пiбa, шIoб здaти деpжaвi? B листoпaдi i гpyлнi
|932 p. дo мaсoвих тpyсiв в yкpaТнськoмy селi звиKпи' aле нaryp€rль-
не штpaфyBa}Iня lцe нe бyлo мaсoвиM' хoчa тrж стilлo зBичним.
ПoсОнання oбшуrciв 3 наmуpальнuлt шmpaфувaнняJ|| в odне цiле за cuе-
t|сtJ|oJ|| Cmалiна яlсpаЗ i булo <нuщiвнuм уdopoм>.

Якe пpoлoвoльстBo кгIiбoзaгoтiвельники зaбиpulн y селян' кoлl{
не знaxoдилуl хлiбa? У пpийнятих opгaнaми pa.tl,янськoi влa.ци пoс-
тaнoвaх йrплoся пpo м'ясo, y тoмy числi в xивiй вaзi, a Taкo)к пpo
<.дpyгиЙ хлiб> _ кapтoплю. fuIе стa,пiнськa aкцiя не poзpaxoвyBaлa-
ся нa Bилyчeння пpиxoBaнoгo xлiбa, генсeK знaв' щo х.пiбa не бyлo.
Йшrлoся пpo BилyЧeння всЬoгo незеpнoBoгo пpoдoBoлЬстBa' щoб в
xaхливий спoсiб yсKлaднити ситyaцiю y Bxе гoлoдyючoмy сeлi. Тo-
мy зaгoтiвeльникiв нe oбмeжyв€!.ли нaявними iнстpyкцiями пpo нa-
Typ.rльнe штpaфyвaння.

Ми не мa€мo дoКyменTa' B якoмy кеpiвники дepжaBи дaвали б
poзпop,(,lDкeння кoнфiскyвaти aбсoлютнo Bсе пpoдoBoлЬстBo B се-
лянських гoспoдapстBax з мeтoю стBopити ixнiм BлaсниКaIи нe-
сyмiснi з xитTяМ yмoBи. TaкиЙ дoКyмeнт iз зpoзyмiлиx пpичин
iснyвaти нe мiг. Nle наявнicmь уctluх iнcmpуrcцiЙ noОiбнoеo злicmу
nidmвepdclcусmьcя узeoОctcенicmю diЙ мicцевoi аОмiнicmpoцii в меэlcах
вciei Укpаiни. Пpo цe poзпoвiдa.тlи свiдки Гoлoдoмopy.
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Федip Kaпyстa, 1900 p. нapoдxeння' сeлo Гopби нa Пoлтaвщинi:
<...Я знaю miльrcu, щo 21-еo cilня, uu mo 21-еo лucmonаda булu op-

еанiзoвaнi бpuеadu в rco?rcнol|у ceлi, 0е булa ciльpada _ i хoОuлu цi бpu-
еaЙu do lсoлеocnнurciв i Оo iнОuвiфальнurciв i эабupaлu вcе чucmo щo нe e.
Щo знайшлu _ ж'I.|е|Iю nшoна _ зaбupалu, щo знайшлu _ ж,J}|eню еoP-
бузiв _ зaбupaлu. I в noepебaх _ de rcanуcma булa, буpякu квaшeнi,
каpmonJ'я булa _ i mам зaбupaлu вce Оoчuсmа> (Lн_08).

Aнoнiмний свiдoк чoлoвiчoi стaтi, 1900 p. нapoДкeнI{я' сeлo
Шиtuлiвкa (тeпep пiд Kpeмeнчyцьким вo,ЦoймиЩем):

<...Moлodi люdu, кoмcoмoльцi хoОшtu, забupаttu, вuбupалu вci oc.
maннi, якi булu mам 3 npoфrcmiв хapчoвltх' iз зepнoвuх, uu хлiбнi,
нaвimь iз neчi вumяеoлu Й з еopшtсiв _ щo 3|c нeбуdь булo i me за6pалu.
У neчi> (Lн_09).

Aнoнiмний свiдoк xiнoчoi стaтi, 1905 p. нapoдxrння, селo Лo-
зoве Хapкiвськoгo paЙoнy:

<,.,Kваcoлю do фунma зa6paлu, Оe в rcoеo eopoх' tсваcoл'o' вcе зaбpa-
лu, бo вot|u |toJ'oJ,clutu нa вac mакuit nлан Оo Овopу, a в вac нe!$a чuм' вo-
нu npuхoduлu, вce зaбupaлu> (LI1_|2).

Aнoнiмний свiдoк чoлoвiчoi стaтi, 1903 p. нapoд)кeн}Iя'
3iнькiвський paйoн, сeлa нe нaзвaв:

<...Xmo неОoбpе хoвaв' moЙ nponав. TpuОцяmь nеpшuЙ, в 32-му щe
еipше, a в 33-му, ЗpaЗу xrc вoceнu 32-еo нa 33-Й, mo вжe забupaлu вce на
cвimi. I mак poбuлu, щoбu, lнaчumь' вxtcе lаеot|уmь у rcoлеocnu, mo ля-
кaлu люОеЙ' eaнялI| 3 хam' хoч вiн бiОнuЙ, а npomuвuвcя pаdянcькiЙ
влaсmi _ вu?а||ялu Йoеo з хamu, a хomу poзбupaлu. А нe poзiбpoлu, mo
dаtlu 6idнoму, a Йoеo вuеl|oлu 3 хamu i npямo на cнiе, i вcе. Buкudалll, вIt-
rcudaлu, вurcudалu mаJп щocь |no' а mе вcе nponoлo, вiн вclce нe забpав,
а Йoeo вuкuОaлu з хаmu. l|e в 33-му на noчamrcу. I mo вlce пoзaбupалu
moЙ хtli6 do кiнt4я i noчaвcя eoлoО'..

Пптaння: А нu бувaлo mаке' щo бpаllu шtiб вiО люОeй, mo вctcе вud-
нo булo, щo вoltu вмupaюmь?

Bцпoвiдь: А moж cnецiальнo еoлod poбuлu в miй фopмi' 1абupаllu,
чu вiн еoлodнuЙ, чu вiн хoлoОнuй, щo найшлu _ me зaбupалu. З еopшrciв,
у еopшKoх mал,' tсваcoля cmofu'а абo щocь mo зaбupallll' вce зaбupалu,
nidpяd, щo нaЙшлu, mo булo вcе iх> (Lн_l4).

H oвoplннa meлееPсI.мa вoэtсёя

.[митpo Kopнiснкo, l9l8 p. rrapoДкення, хщip в ПoнopницьKo-
мy paйoнi нa Чepнiгiвщинi:

oMаму нашу заcуОшtu нa noчamrcу 1933 p. на 8 poкiв в'язнuцi. Cecm-
pa мoя 27-еo poку наpoОжeння i мu ocmалucя щe нiбumo в cвoiх cmiнах,
i moму noкiйнa бaбця вupiшuJ,a нaмu заoniкувamucя, бo нe булo кoму.
Я npuеафю marcuй еniзoО. 3аЙшлa бpuеаda, яrca mа'с нaluвалacя _ no
вuкomцi хлiбoзaеomiвлi. Hу Й noкiЙна бабt4я npuнecлa наtr|'.||oж,!|uвo' вo-
нa noЗuчuлa в cвoiх cuнiв, niв cmaKaнa nшoнa Звapumu нaм rcашу ttа
вeaip. To булa nooбidня nopa. I вoнu нoЙшлu mу шrcлянrcу 3 muл4 nшolto.t||.
Iх булo decь мouce n'яmеpo, nеpевaжнo булu uуclcuнцi, зaувalcuв miлькu
dвa нaшuх у miЙ бpuеadi. To oОuн miльrcu як наЙшoв: _ Аеa, nшoнo. _
I numaвcя Оo peшmu: _ Xmo мae mopбу З nulo'|oл|' щoб вucunamu mo
3 cmarcaнa. I ocmавuлu нам moЙ cmatсаt| nуcmuй. Koлu вoнu ocmaвuлu
наше no,мешrcaння' mo мu 6улu aбcoлюmнo бeз жaОнoi iэlсi> (LH-29).

Aнoнiмний свiдoк xiнoчoi cтaтi, |923 p. нapo.цх(еI{tlя' ненuввal{e
сeлo в .[нiпpoпетpoвськifi oблaстi:

<..'Bжe як нac 3 хamu вIlеl|алtl' moxrc !ilu вuttшлu maк' я'с cmoя!|u' щo
мu нiчoеo t|е t}|аl'u, omжe, мu Йшltu it щo нaм люdu Оaфmь (щoб нiхmo
нe бачuв з акmuвicmiв), mo JI|u 

'|алu 
icmu. Hу mo mа|с нuшlсot| хmocь

mам aбo npuнecе' а6o мu niОeм iз ОimeЙ. Cmаpi нiОe не хoОuлu, нaвimь
do хаmu _ miльlсu dimu' IIiфmь mo]|' npuнecуmь чu л4уrcu чu щocь ma-
tсoеo _ clсopeнысp cneKлu чu Зваpultu Й з'iлu. Hу, oduн був mакuЙ вuna-
doк, щo npu'|еcлu (uu cmopша cecmpa, uu бpom, я вlce нe npuеафю, хmo
npuнic) буpякu, rcapmonлю, omarce' щo мox|cl|a бopщ звapumu, Hу, Й мu
Зваpuлu бopщ, I в нac жe не булo вcrce нi nocуdu, нivoeo, mo люdu dалu
вжe нo]|| якuЙcь rcalaн. 1вapuлu moЙ бopщ, i мu щe Йoеo не всniлu
з'icmu _ npurtшлu aкmuвicmu. I mаrc як лlu 6улu, в якiЙ хаmi мu не бу-
лu _ do нac мaЙжe щodня npuхoОuлu arcmuвicmu. I Оuвtutucя _ щo мu
IЙa€мo в хami. I чаcаl+lu noОuвляmьcя _ t|у нeмa нide, нi кpuхmu! Ka-
Jrcуmь: _ Чuлt вu )|cuвumecя, щo вll щe doci ctсuвi? I яrc мu moЙ бopщ звa-
puлu й вci ж чекалIl, бo ocь lвapuJ+| i заpaз з'iмo! А mуm aкmuвicmu
npuЙшлu. IlpuЙшлu, nonеpeкuОaлu mам уcе' щo maм булo... a modi oduн
noduвuвcя: _ Ах, кaже' naхне бopщ! ToОi взяв moЙ бopщ, вuнic наdвip,
вuJluв на noniльнulсу _ a moЙ rcaзан забpaв!> (LH_46).

204 205



С, KульнuцькuЙ, Гoлod l932-l9ЗЗ pp, вУкpaiнi

ГpигopiЙ Мopoз, 1920 p. нapoдxeння' селo МикoлaТвкa Бy-
pиtlськoгo paйoнy нa Cyмшинi:

<Бpалu щo nonалo. ocoблuвo mакi булu цi arcmuвicmu, щo навimь
эlciнкu, якi булu мixlc нuмu, mo в neчi щocь mам Звapене' mo nepекudo-
лu. Як нiбu нeнаpoшнe, Пepercuне, щoб me вuлuлocя i modi:

_ Hу auм mu lсuвeш?
_ Hемa нiчoеo.
_ Hу auм mu жuвeш?
_ Hу mа як, mа 

''сuву._ Чoeo xrc mu нe зdoх?,> (sw_09).
Тeoдopa Copoкa, пo чoлoвiкoвi Tpипляк, |924 p. нapoд)I(eння'

хщip Лoзyвaткa l{apиvaнськoгo paйoнy нa .[нiпpoпетpoвЩинi:
<...Гoлodiвкa noча!|сlcя на веcнi в 33-му poцi. Ухce dеcь maк nid кiнeць

лЮmoеo, Уlce noчuнаttаcя cmpaш'|a еoлodiвкo, бo вurcauувалu нoвimь як
люduнa niuutа decь щocь dicmoла mo mак у)'сe lаpaЗ mo зaбpаltu' Hавimь
як decь nlaoна жJ||еl|ьlсу зdoбув хmocь i вкuнув у вoФ - вapuв у еoputKу'
mo нaвimь moЙ еopшoк poзбuваttu, вuкuОаttu нo dвip> (sw_83).

oлексa Coнипyл, l9l5 p. нapoдxeння, CoсниЦький paйoн нa
Чepнiгiвшинi, сeлa не нaзBaB:

<...B 33-itll poцi nepеd caмuм Piзdвoм в наlЦo'|у cелi хodtutu бpueаОu нa
вurcaaцi мiба. Зaбupаltu вcе' щo J|loc'cнa icmu. У moЙ Оень i знoЙttlлu Й на-
шу кapmonлЮ' Щo Закonалu нa dяdькoвoму еopoОi, I uepeз пе в moЙ Оeнь

у Ояdькa зaбpаtlu вcе, i mi ву3lll|'сll' щo бaба нoзбupалa на наciння на Оpу-
еу веcltу' А нa зaвmpа, на nepшuЙ dень PiзОвa, npuiхаtlu do нac, вiОipваttu
вitснa, dвepi Й вidвезltu do кoлеoсnу. Бamькo в mу нiu нe cnaв уdoмa' a I|а-
mu уr,cе noмеpлa. Hаc булo modi шecmеpo _ нaйлeнша cеcmpа чomupu
poкu. I Оя0ьIсo нac зaбpав у cвoю хаmу. To нaзaвmpo npuЙшлu з ciльpadu
Й crcазалu, щoб за 24 еoОuнu нac у dяОькoвiЙ хami не булo,> (sw_88).

Мapiя Пaннeнкo, |924 p, нapo.Щкeння' селo Kyнiвкa Koбеляць-
кoгo paйoнy Пoлтaвськoi oблaстi:

<Tе, щo вpoduлo зiбpaлu, вiОdалu Оo depжавu, а люОялl нeмaс нiчo-
еo, Cвoеo t|емaс i нeмас. Ще npucаduбна diлянкa була i щocь moм nocа-
duлu: буpякiв, каnуcmу, oеopoОuну, яKу mo зiбpалu, але Й me npuЙшлu,
зaбpаltu> (sw-35).

H o вo p lн нa mеле е Pс!Йa вoэкdя

Aнoнiмний свiдoк, 1903 p. нapoДкення, с. oсинa Бaлкa, Звeни-
гopo.ЦськиЙ paйoн:

<oОна эlciнкo в нашiм cелi, вoна 6iОна, Dуlcе бidнa эrciнка, noля в l|uх
не булo, а еopoО був, в неi мoltсе булo niвееrcmаpu еopoОа, mo вoна mаI4
coбi mpoшкu щocь nocaduла, mo?o жuma rnpoul,сu nociялa, mo вoна 3a-
Konала вiОpo жuma i nocаduлa 3веpху вulaню. 1нaйшлu, хmocь nidzля-
t|ув чu пак знaЙшлu, ma Й вiОpo crcumo забpалu, вcе в хаmi зaбpалu Й ii
l|а Заcлaння вucлалu на Koлuму> (LH_l9).

Гaлинa Бiлoвyс, |927 p. нapoдження, с. Бpaгинiвкa Пeтpo-
пaвлiвськoгo paйoнy нa flнiпpoпетpoвЩинi:

<Ti, щo npuхoduлu 3 rcpючrcшJuu зaбuparnu, mo вce навimь вuшуlсувa-
лu, ciнu lсoлoltu Оpomaмu, mаrcuмu велurcuмu i лaзuлu навimь нo niч i в
muх ляllьlс0х' щo !|lo!пa rcuОaла Kуctluчtсu' щocь moм Зеpl|ut|tсu чu mъJv
якoicь tno забupалu Й вucunoли> (SW_62).

AнoнiмниЙ свiдoк жiнoчoi стaтi, l92l p. нapoдxrння, oнyфpiiв-
ський paЙoн (сщaснa Kipoвoгpaлськa oблaсть), селa не пoбaжалa
нaзиBaти:

<У нoc mаKoж npuЙttutu Й шукаltu мiба. B l|аc t|е булo нivoеo - булo
mpoхu муrcu Й mам щocь cmoяllo' яlсacь lсpуna. To вoнu зaбpaлu. Mалu ma-
кuЙ велuкuЙ мiшoк зi coбoю, i вcе paзoм _ наciння i мукa i nшенutц _ i вce
в mott мiшoк! To вэlce булo nomiм хiбa ж Оля cвuнеЙ мoжна daваmu, бo вo-
нo maк 6улo noмiшaне. I вoнu вcе mуdu Зcunш|u> (sw_97).

Гpиuькo Cipик, l9l8 p. нapoдxeння, Бaбaкiв хщip BopoнiзькoТ
сiльpaли. Tепеp _ Kpoлевeцький paЙoн Cyмськoi oблaстi.

Biдпoвiдь: ..'Як Bopoнictc еpaбuлu, я був нa хуmopi. А rymip яlс apa-
бuлu, Оecь нa BoОoхpещеl|l|я' я вжe був у шrcoлi.

Ппташня: JIe в шкoлi?
Biдпoвiдь: У Bopoнiclci.
Пптcн||яz Аеa!
Biдпoвiдь: Бo як я npuiхав вcrcе no (nponуcк у cmенozpаJ||i, мабуmь:

no moJ}|у - C. K.), npuЙtuoв nicля Bodoхpeщенt|я' mo баmьrco rcaпсуmь'
зaбpалu кap|nonлю' i кoбuлu зaбpалu, еopltttсu (в стeнoгpaмi _ гop-
куl _ C. K.) nonеpeкuОаllu, i кanуcmу nеpеtсu|tуtlu, Bce зaбpaлu, щo вo-
нu бaчuлu (UFRс_l3).
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Aнoнiмний сBiдoк, l903 p. нapoДкrння' сеЛo Koбеляки нa Пoл-
тaвшIинi:

Пптeпшя: А кoлu noчавcя еoлoО у BaшiЙ oкoлuцi?
Biдпoвiдь: oЙ, у 33-iм poцi. У 33-oму poцi вuзнаaалu maку кoмiciю,

щoб хoduлu i забupaлu вcе З хam. ,[е в rcoеo. To нoвimь у еopшкaх,

у кocmpулях, de наciння булo, mo noзaбupалu.,[|,e rcвocoля, dе maм еopoх'
de mам насiння булo з еаpбузiв moщo, mo вcе noзабupaлu. Haвimь з nечi
хtliб вuбupали (UFRC- l 8).

Tyг нaвеленo вiдпoвiдi нa гoлoвнe зaпитaння MейсiвськoТ aнкe-
ти: lцo кoнфiскoвyвtulи, яK кoнфiскoвyвaли? Koмiсiя Koнгpeсy
сllIA бaxaлa 3нaти' як стBopIoBaJIИcЯ IДЯ ceЛ'Iн^ yмoBи' несyмiснi з

фiзиuним iснyвaнням, i пiсля BислyxoByвaння свiдкiв зpoбилa зaкo-
нoмipниЙ Bис}IoBoк Пpo ге}Ioцид. У мeне iнurе зaвдaння: зiстaвити
нaведениЙ вищe стaлiнськиЙ дoКyмeнт з вiдпoвiдями свi.Цкiв, шoб
визнaчити в дeтzUIях' як здiЙснювaвся <(ниlцiвний yдap>. Caмe .lеpез

це цитaти зi свiдчень BикopистoBytoтЬся B дaнoмy paзi нe як iлюст-
paЦiя, a як дoсить пpедстаBницЬкa вибipкa: 16 з двoх сoтеHЬ
вiдпoвiдeй. Щoб yпевнуlTvlcЯ в tl.lяв}Ioстi пpямoгo зв'язкy мix
стaлiнськoю нoвopivнoю телегpaмoю i ГoлoлoмopoМ' кo)Kниil чуl-
тaч мo)Ке oзнaйoмитися з пoвI{oю сyкyпнiстю вiдпoвiдей y тpитoм-
ниКy,6 нa пoстaBлeне.Ц,ж. Мейсoм зaпитaння' a пoтiм зiстaвити вiд-
пoвiдi <.фaшистських кoлaбopaцioнiстiвo (тaк нaзив.UIи y нaс в лoбy
B. I.[epбиuЬKoгo лю,Ц'eй, якi свiдчили пepед кoмiсiсlo МeЙсa) з кo-
лoсirльнoю кiлькiстlo iнrших спoгaдiB, oпyблiкoвaних B Укpaiнi
пiсля l988 p.

Hемa.пo лloдей KaxyгЬ нaМ: ми не вipимo, lцo pallянськa BлaJla
бyлa з.Цaтнa зниЩyBaTи гoлoдoм влaсних гpoмaJlян' пoкaxiть Дolry-
мeнт! oсь вiн .п,oкyме}lт _ }IoBopiннa стaлiнськa TеЛегpaIr{a yк-
paiнськoмy селяHстBy. Чи змoхе хтo-небy.Ць iнтеpпpеryвaти i] змiст
в iнruий, бiльrц cПpИЯтЛуIвуlй для Cтaлiнa спoсiб?

Як ми бavимo, свiдчeння пpo кoнфiскaцiю нeхлiбнoгo пpoдo-
вoлЬстBa йrцли з yсiх кyтoнкiв УкpaТни. Bлaснe, Й гoлo.п.ний мop

^".Цlc. Meйc. Be,'lикий гo..loл в Укpaiнi l9з2- l9з3 poкiв: У IV I _ K' 2008.

fuloкadа

внaслiдoк uiсi кoнфiскaцii oxoпиB всю УкpaТнy, 3a BинятKoм poз-
тaЦIoBaних в piзних paйoнaх кoлгoспiв (близькo пiвтopи тисяvi),
якi викoнa.гIуl в |932 p. хлiбoзaгoтiвельний плaн' a тaKo)K вyзькoi
пpиKopдoннoi смyги нa Пpaвoбеpexжi. Мeнrцa смеpтнiсть y
сiльськiЙ мiсцeвoстi пpoмислoвих paЙoнiв .Цoнeцькoi oблaстi пo-
яснIoBaлaся тiльки тим' щo пoгpaбoвaнi селяни l.{irли poдичiв, якi
пpaцЮв:ши нa шaхтaх i мeтaлypгiЙниx зaвoдax' a B Пoлiссi _ нa-
явнiстю лiсiв тa вo.Цoйм, де мoxнa бyлo вpятyBaTИcЯ пpиpoдними
дapaми.

Зaкoнoмipнo BиI{иKae зaпитaння пpo хpoнoлoгi.rнy пo-
в'язaнiсть стaлiнськoi телегpaми 3 кapaльнolo кoнфiскaцiею всiеi
iя<i. Cвiдки ГoлoДoмopy чepез пiвстoлiтгя здебiльtшoгo нe мoгли
нaзвaти тoчt{y дaтy' хoчa B деяKих нaBeдeних вище свiдчеI{нях Boнa
iснyе. Aле ми знa€мo' кoли з'яBилися }taтypirльнi rштpaфи' як Boни
cTu||4 викopистoByвaтися в селaх' зaнeсrниx нa <(чopнy дolцКy>.
Звiдси мoжемo зpoбити нaдiйний BиснoBoк: кoнфiскaцiя всiei ixi в
листoпaдi-гpyднi |932 p. здiйснювa,пaся нa oбмexeнiй теpитopii.
3 iшцoгo бoкy, ми знa€мo' щo з лютoгo 1933 p. paдянсьKий ypяд
пoчaв гoдyвaти чrprз кoлгoспи i pa,Цгoспи гoлoдyючиx сeлян.
€ сoтнi й тисячi apxiвних лoкyмeнтiв нa цю темy. .Цo 75-pivvя гoлo-
ду |932-|933 pp. в CPCP apхiвiсти Poсiйськoi Фелеpauii Bипyсти-
ли в свiт збipник тaКих Дoкyмeнтiв ' norcлuкаI|utt noказаmu влacнiЙ i
мiжнopodнiЙ еpoмadcькocmi, як pаdянcька влаОа mуpбувaлаcя npo еo-
лoDуюuuх.

oтжe, виoкpемJIIoеться цiлкoм певний пepio,Д, кoли з.цiйснювa-
лaся пpoфiлaктичtlo-кapirльнa aкцiя - сiчень l933 p.

Блoкадд

У пpикopлo}Iних з Poсiею мiсцeвoстях КoЛгoспtt|4K|4 HaМaraлу|cя
Bpятyвaтися вИ гoлoднoi смеpтi нa poсiйськiй теpитopiТ. У вxе згa-
дyBaнoгo.[митpa Kopнiснкa, якиЙ жив нa ЧеpltiгiвЩинi, зaпиT€lли:
<.A кoли y вaс з'явилися тi, щo Йrшли з пiвдня? Bи кaзaли, Щo yK-
paiнui пеpехoдI,t,ли vepeз Baше селo>. Toй вiдпoвiв:
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<У наc цi nеpeхodячi noявuлucя нa noчamку 33-еo poку. 1uмoю.
HaЙбiльше iх noявляttocя Зut||oю. I, бeзnеpеaнo, булu вoнu еoлoОнi, вuc-
наэlcенi й шуrcaлu 3а lсавсIлlсol|,' мiбa. Boнu вci Йtцлu з niвdня нa niвнiч.
I moлlу в нac iх булo фcrce бaеamo noхoвaнo' He нaшuх. Haшuх, я ще pa:l
Kaжу' l||oc|cе 20 mакuх, l||oэ|cе бiльшe, oле чу?'сuх rcoilcl|oеo dня збupалu
i зarconувallu, збupollu i зaкonува.tlu> (LtI*29).

Гoлoдyюних вiдгaняли вiд зaлiзниць. якщo нe бyлo нaдii дiстa-
тися дo Poсii пiцlки' вoни йцши в нaйблиxчe мiстo, i тaм вмиpали.
Bлaдy нaйбiльurе тypбyвшlи не тi, хтo пol{иpaв y мiстax, a тi, xтo нa-
мaгaвся пoKинyги зoнy бiлрa}Iня' нa якy пepeтвopювaлaся вся Ук-
paiнa. Гpиuькo Cipик poзпoвiлaв iнтepв'юepy з Укpaiнськoгo
дoслiдницьKoгo цeнтpy пo гoлoдy |932_|933 pp. в Topoнтo:

Biшoвiдь: I люdu з Уrcpaiнu iхaлu nomяroмu _ moвapнut|u' вaн-
mаcrcнuл|Il' nеpeваx|cнo вaнma?rcнuмIl' Значumь чiшlяltucя нa плamфop-
му' нa daх. I iхаllu в Pociю. om у нашiм paйoнi,.'

Пrrrднпя: Tarc щo вoнu iзdшtu uеpeз Baшу aаcmuну?
Biдпoвiдь: Taк! Бo ctc я Bаllп KаЗaв' щo залiзнut4я Йшла якpaз у нac

noмiclc rymopoл,'' a lсoлo нaшoi caОuбu яrcI,lх, crcаlсеI}| _ чеpв Ямniль, ue-
pез Xуmop MuхайлoвcькuЙ do кopdoну. ,4лe на Cузенцi nepевacrcнo' a нa
.., piuцi нa фci. Talп зampuмувалu nomяеu, crcudалu вciх muэс еoлoОнtllс.

Пштaншя: Xmo, знаuumь?
Biддoвiдь: Hу, хmo? Чаcmuна вiйcьrcа, HKB,Ц' i навimь aкmuвicmu,

бo нe nуcкaлu еoлoОнuх у ceбe в ceлo. ЗвuчaЙнi люdu, звuчaitнi arc-
muвicmu. Hе nуcrcaлu. Kажуmь: _Hу кmo mы' хoхoл' еdешь _ mo еpa-
бumь? I om уci, щo cкuОaлu iх, яrci зdopoвiшi, Знaчumь, i зеodctcувaлucя
iхamu куducь нa niвнiч doбpoвiльнo нa rcamopeу, mo iх noзабupалu mуdu.
ЯкuЙ немoчнuЙ, mo iх зaчuняltu в вaeoнu куОucь на сmанцii, i скuОаllu
maм Оecь dаlti нo Укpаiнi. А Оеtсoлu, deякi poзбiеалIlcя' poЗлaluлucя no
Ciвepщuнi (UFRс_l3).

Пpoф. B. П. Дaнилoв paзoм з великим кoлектl{вoм poсiйськиx
тa iнoземних вчeних пi.Цгoтyвaв i видaв п'ятI,IтoМний збipник
apхiвних,Дoкyмeнтiв ..Tpaгедия сoветскoй дepeвни>. B ньoмy нaл-
pyкoвaнo тpи дoкyi,reнти, якi дaютЬ Bичepпнe yяBлeння пpo зaхoди'
зaпpoвадxeнi Cталiним з мeтoю пpипигIення втеч вiд влaruтoвaнo-

futoкaОa

гo ним гoлoдy. oснoвниfi дoКyl{ент _ .IIиpектI{вниfi лист ЦK
BKп(б) i PнK сPсP BЩ22 сiчня 1933 p. бyв нaписaний Cтшiним
вJIaснop}дIнo (aвтoрaф збepiгся)207.

Цей диpектlцьнlцfr л}tст' якщo йoгo aнaлliзyвaти B кoмIlлeксi з нo.
вopi'rним звrpнeнням Cтa.тliнa дo yкpaiнськoгo селянствa тa iснyю-
чoю дoKylYtентaцiею пpo <нaтypaльнi lштpaфи> (якa дoпoBнювaлaся
yсними iнстpyкuiями пpo кoнфiскauiю всякoi i>l<i) зaсвiлчyloть
нaмip Kpемля opгaнiзyвaти в сiльськiй мiсцевoстi Укpaiни сyuiль-
ний гoлoд. Bapтo пoвнiстю нaвeсти встyпI{y чaстинy цiеi ruифpoвки, в
якiй apгytиентyв{rлaся неoбxiднiсть зaпpoпotloвaню( генсeкoм зaхoдiв:

uДo ЦК BКп i Paлнapкoмyдifiшли вi.Цoмoстi, щo нa Kyбaнi i Ук-
paiнi пoнaвся мaсoвий виiзд сeлян <3a хлiбoi,l> в ЦЧoш, нa Boлry,
Мoскoвсьry oбл., 3axiднy oбл., Бiлopyсiю. цК BKп i Paднapкoм
сPсP нe сyмнiвaються' щo цeй виiзд селян, як i виiiзд з Укpaiни в
l{иtтyлoItdy poцi, opгaнiзoвaний вopoгaми Paдянськoi BЛ8ДИ, есepaми i
aгентaми Пoльщi з мeтoю aгiтaцii <чеpeз сeлян> в пiвнiчниx paftoнax
сPсP пpoтtl кoлгoспiв i взaгалi пpoти Paдянськoi вJIa.ци. У минyлoмy
poui пapтiйнi' pa.Цянськi i чекiстськi opгaни УкpaiЪи пporaвилI{ цю
кoнтppевoлюшiйнy вигiвкy вopoгiв Paдянськoi влa,IIи. У uьoмy poui
не мoxe бyги дoпyщeнe пoвтopeння мLltlyлopiннoi пoIt{илKи'>2Ф.

B. БалицькиЙ нe випaдкoвo oдep)<aв ще в кiнцi |932p. зaвдaння
opгaнiзyвaти }IизKy Koнтppeвoлloцiйних opгaнiзaшiЙ. Цe дoпoмoглo
гeнсекy пepeквaлliфiкyвaти сeлянськi втeчi вiд гoлoдy в oчaх кoм-
пapтiйнo-paдя нсЬкoгo aпapaтy в aнтиpa,цяI{сьКy витiвкy. .Циpектив-
ний лист вtд 22 сiчня 1933 p. бyв лoгiчним пpoдoвxенtlям пoпе-
peлнiх aкцiй, спpяl{oвaних нa фiзиuне винищен}Iя мiльйoнiв
гpoмaдян Укpaiни.

Цeй лист зaпoчaткoвyвaв блoкaлy. 3aбopoнявся Мaсoвий виiзд
селяtI з Пiвнiчнoгo Kaвкaзy в iнцri peгioни i в'iзд в меxi цьoгo кpaю
з Укpaiни. Тaк сaмo нr дoпyскaвся мaсoBt{й виiзд сeля}I з Укpaiни в

ю'Тpaгс.Ция сoэетскofi дервни. _ Т. 3. _ с. 32.
в l{ентpaльнy Чopнoземну oблaсть.
@ Тaм сaмo. _ с' 635.
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iншi peгioни i в'iзд в Укpaiнy з Пiвнiчнoгo Kaвкaзy. Bсi селяни (ue
слoвo B дoКyп,tентi бpaлoся в лaпки), якi встигли вижaти з Укpaiни i
Пiвнiчнoгo Kaвкaзy, пiд.тlягaли пoвеpнеtlню в мiсця ii пpoживaння
(пiсля BILIryченtIя з lх сеpе.Цoвищa <( кoнтppeвoлюuiйнoгo елeменry> ).

Kеpiвники pегioнiв, дo яких пoтpaпив дllpеКтив}Iиf,l ЛиcT, pеary-
вirли oпepaтивнo. 23 ciчня з'яBиBся iдентичний ДoК}.l{ент зa пiдпи-
сoм М. Хaтaевичa i B. Чyбapя, a 25 сiчня _ пoстa}Ioвa бюpo Пiв-
нiчнo-Kaвкaзькoгo кpaйкoмy BKп(б) зa пiдписoм Б. Шeбoлдaевa.
Ciльpaдaм зaбopoнялaся Bидaчa дoзвoлiв нa виiз.ц зa меxi селa. 3a-
бopoнялaся ви.цaчa пpoiзниx бiлетiв нa зaлiзничнol{y i вoлнoмy
тpaнспopтi бeз пoсвiдчень сiльpa.Ц. Cтвopювa'тlу|cЯ нa зaлiзничниx
Bиxoдax oпepaтивнi зaслottи' oпеpмaневpeнi гpyпи i фiльтpaцiйнi
пyнкти. Чекiсти, мiлiцiя i мiсцевi aкгивicти 6paли пi.Ц кoнтpoль
гpyнтoвi |I'JIЯxv| зa ме)кaми пoселeнЬ2'0. 3a дaними o.цПy, якi нaвo-
див M. Iвницький' Bпpoдoвx 50 днiв пiсля пoяви ]lиpеКтиви бyлo
зaтpиIr{aнo 2|9,5тvtc. селян' y тoмy числi в УсPP_ 38тис., нa
Пiвнi.lнoмy Kaвкaзi _ 47 тиc., в ЦЧo _ 44тиc., в 3aхiднiЙ oбл. -
5 тис., нa зaлiзницяx _ 65 тис. З числa зaтpимaних 186,5 тис. бyли
вЦпpaвлeнi дoдoмy пiд кoнвoсм, мaЙxr 3 тис. _ зaсy]Dкенi, iнuri
пepебрaли y фiльтpauiйниx тaбopax2''.

У всryпнiй стaтгi дo тpeтЬoгo тoмy дoКyil,reнтaльнoгo збipникa
<Тpaгe.Ция сoвeтскoЙ дepeBниD Йoгo вiдпoвiдшlьний peлaктop I. 3e-
ленiн пpилiлив бaгaтo yBaги iнтеpпpетaцii диpективи вiд 22 ciчня
l933 p. Йoгo виснoBoк вapтo нaвести бeз цrпюp:

<oтЯ(e, в нilяB}Ioстi е якиЙсь лaнцюг взa€мoпoB'язaних i взaемo-
зaлеxних стшIiнськиx aКцiЙ (цiлкoм aбo не цiлкoм yсвiдoмлених)
пo opгaнiзaцii <Bеликoгo гoлoдy>. У xpoнoлoгi.rнoмy пеpeлiкy uе:
зaкoн вiл 7 сеpпня |932p, _ дiтище Bo)|ця; Йoгo висryп нa oб'eднa.
нoмy зaсЦaннi Пoлiтбюpo ЦK i Пpезllлii цKK BKп(6) 27 листoпa-

:.0 ТpaтtДия сoвстcгкofi дсpсвни. - T. t. _ c.6з7 .
2', IIвнuцкuЙ HuхмaЙ. )Olсбoзaгoтoвки |9з2-з3 пoдoв и гoJIoд 1933 гoдд // Гoлoл.rенouил

1933 pокy в Укpaiнi: iстopикo-пoлiтoлoгiчниfi aналiз сoцiшtьнo-лсмoгpaфiннlп тa мopa;rЬ.
нo-психoлoгiчних нaсiiдкiв. Мiкrapолнa нayкoвo-теopsтшнa кoнфрнuй. КиiЪ, 28 лисmпaдa
1998 p. Мaтеpiшtи. - к.' 2000. _ с. l 14.

fuloкaёa

Дa |9з2 p. (якeсь тeopeтичне oбгpyнryвaння peпpесiй пpoти всьoгo
сеJlянствa й oднoчaснo пpoгpaмa дiй _ <вiдпoвiсти нишiвним yДa-
poм>); пoстaнoBa пpo пaспopтнyсистемУ B|I'27 гpyдня |932p.;i,нa-
peшrтi, лихoвiснa диpектиBa B|I' 22 сiчня l933 p. Koлo зaМКнyлoся:
oснoвнi (oб'ективнi) пеpeлyмoBvl lJ|я зaгaльнoсeлянськoi тpaгелii
були ствopенi>2l2.

I. 3eлeнiн бyв нaйбiльцI aвтopитетним' пopяд з Biктopoм.Цaни-
лoBим' фaxiвuем з aгpapнoi iстopii paдянськoi дoби. У цiй стaттi
вiн нaзивaв диpектиBy вщ 22 сiчня 1933 p. oдни}r з небaгaтьox
(пiсля зaкoнy вiл 7 сepпня |932 P.) лoкриентiв, якi зaсвiдvyвaли без-
пoсеpедtllo пpaктичнy }^raстЬ Cтa.пiнa (нe бyлемo B цЬoмy paзi спе-
peчaтися _ yсвiдoмленy чи не yсвi'Цoмлeнy) в opгaнiзauii мaсoBoгo
гoлoдy |932_|933 pp. 3елeнiн Bисy}IyB тaкoж свolo веpсiю пpичи}I
BJIaцIтoвaIloгo гoлoдy' яКy тeж дoцiльнo пpoциTyвaти: <.Bиникa€
Bсe-тaки зaпитaнrrя _ яKими цiлями пpи цьoмy кrpyвaвся гeнсеК _

бaxaнням пoKapaти сrлян зa <iтaльянKy,> яK спpoбy зa.пиrцити без
хлiбa poбiтникiв i Чеpвoнy Apмiю, aбo зa бyдь-якy цiнy <.взяти хлiб>
д.пя здiйснeння пpoгpaми iндyстpiaлiзauii, змiЦнення oбopoни
кpaiни. Ha мiй пoгляд' мa.пo мiсце i пеprше, i дpyге>2'].

У нoмy пoлягaloть cнлai слaбкiсть двoх пpoцитoBaниx ypивкiв зi
встyпнoi стaтгi I. 3eленiнa? Cу'lлa пoлягa€ в тoмy' щo вчeний встa-
нoBив лaнцюг взarмoпoв'язaних i взaемoзaлe)сlих стaлiнських
aKцiЙ. .Цo цьoгo.цoл}Цa€ться тaкoж i те, щo 3еленiн визнaB нaмip
Cтaлiнa викпикaти в сеJlянськoмy сepeдoвищi гoлoд.

Пiл кщoм зopy мixнapoднoгo пpaBa питaння щoдo мoтивiв
Cтшiнa пiд чaс }IищeH}Iя гoлoдolr{ сeлян (пoкapaння зa <iтшIьянкy>
aбo бaxaння BЗяT|lхr'iб) е дpyгop,Ц}rим. Бiльtц вiDкить визнaння 3e-
ленiним тoгo' щo зaздшtегiдь сплaнoвaнi дii Kpeмля мшtи свoiм
нaслiдкoм винищенrrя певнoiчaстини сeлян. Koнвенцiя ooH <Пpo
пoпepе.Ц:кенtlя UIoчинy генoцt{дy i пoкapaння зa ньoгoD не пepeлбa-
чa€ poзкpиття пpичин гeнoцид,y. MixнapoдниЙ зaкoн вимaгa€

]ll Тp8ге.Ц'ия сoвстскofi деp€вни. - T. 3. - с. 33.
lll тali сaмo. _ с.32.
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iнrшoгo: дoBеденI{я нaМipy зниЩенtIя' a сaм генoцид кBaлiфiКy€ яK
<<нaМip знищити пoBнiстю aбo чaсTКoBo бyдь-яKy нaцioнальнy,
етнi.rнy, paсoBy aбo pелiгiй}Iy гpyПy яK тaКy>.

У пpoЦитoвaнoмy тyг BизHaченнi генoцидy нaс пoBиtIен цiкaви-
Tи не пеpелiк гpуп. CелянсTвo н.UIе)кить дo непеpедбaченoТ Koн-
венцiсlo ooH сoцiальнoi гpyпи, i тoмy пoзицiя I. Зеленiнa нe Мo)ке
бyги apryмeнToМ нa Кopисть Bизнaння гoЛoдy |932_1933 pp. гeнo-
цидoм. Знa.lушим с пoки щo тiльки те, lцo uей yveний визнaB нaмip
Kpемля ниЩиTи людeй.

3yпинимoся Tепеp нa недoлiкax aнaлiзoванoi пoзицii, зaлy.raю-
чи дo poзгЛядy' кpiм зaзнaненoi вище публiкauii, й спiльнy стaттю
B. laнилoвaтa |, 3еленiнa, нaдpyKoBaну в 2004 p. y 5-мy нислi жyp-
налy..oтeнестBеннaя ИCTopИЯt>. Цю стaттю бyлo нaписaнo пiсля oб-
гoBopеHня в Мoсквi книги великoгo кoлектиBy yкpaiнських вчених
<.Гoлoд |932_|93з poкiв в Укpaiнi: пpичини тa нaслiдки'>, Bидaнoi
Iнститyтoм iстopii Укpaiни HAH Укpai}Iи дo 70-oi piнницi Гoлoдo-
мopy (вiлп. pед. - B. Литвин). Hе зaпepечyючи Toгo, щo Cтaлiн ни-
ЩиB сеЛян' poсiйськi вченi не МoгЛи ПoгoдиТися з Tим' Iцo 3нищy-
BaЛL4cЯ пepeлyсiм yкpaiнськi ceЛЯНИ. Тox laнилoв i Зеленiн
y згaлaнiЙ стaттi висЛoBилися Щo.цo цЬoгo тaк: <ЯкшIo Bже хapaкTе-
pизyвaTи ГoЛoдoмop |9з2_ l933 pp. як ,,ЦiЛесПpямoвaний гrнoцид
укpaiнськo гo сeЛя HсTBa.., н a н омy нa пoляIzlЛ и,гlея кi iстopики Укpaiни,
тo тpeбa МaTи Ha yвaзi, Щo uе був гeнoцид piвнoto мipolo й poсiйсь-
Кoгo сеЛянсTBa'>,'o.

Hевдoвзi пiсля цьoгo нa[Iиx oпoнентiв не стzшo. Це великa втpa-
Ta ДлЯ poсiйськoТ iстopиvнoi нayKи i всiеi свiтoвoТ нaукoвoi спiльнo-
ти. Tим бiльrпе, lцo ПеpсПeКтивнi poсiйськi iстopики МoЛoдllJoгo пo-
кoлiння не пoспiшaють бpaтися зa poзpoбrry <(сyпеpечЛиBих тем)>.

Пpoл'oвxимo' oднaк' aнaлiз apгyментiв I. 3еленiнa стoсoвнo зa-
ГzlЛЬHoсеЛянськoi тpaгедiТ пoчaTKy l930-хpp., вiлтвopeних з бyк-
BzUIЬнoю тoчнiстю в iхнiЙ спiльнiй з B. {aнилoвим стaттi в xypналi

r', l!аншtoв B. П., 3ercпuн И F-. ()pralизoвatII|ьIii гo,'to,'l
|c^L1L4// Oтсчeсrвcнttаяистopия -2004 - Na5 -с l09.

Блoкada

<.oтечествеFIнaя истopия>. БeзyмoвHo, зaкoн вiд 7 сepПня |932p.
стoсyBaвся BсЬoГo paдянсЬкoГo селяI{стBa' хoч бyв iнiuiйoвaний
пoдiями в Укpaiнi. oбiцянкa вiдпoвiсти нa сaбoтaж селян' якi не бa-
кUIи зaдypнo пpaцюBaTи B гpoМaдсЬKoмy Гoспoдapствi кoлгoспiв,
<.ниЩiвним yдapoм> Taкox сТoсyвaлaся всЬoгo paдянськoгo сеЛян-
ствa. Cталiн цiлкoм BiдBrpтo poз'яснив свoю пoзицiю в листi
М. lПoлoхoвy вiл 6 тpaвня 1933 p.: <.Увaxaeмьlе хлебopoбьI Bauleгo
paйoнa (и не тoлькo ваlllегo paйoнa) пpoBoдили 

''итЕUIьянКy.. 
(сaбo-

тax!) и нe пpoчЬ были oстaвить paбovих, Kpaснylo Apмию - без
хлебa. Toт фaкт, чтo сaбoтax 6ьтлтиxиЙ и внеllltlе безoбидньIй (без
кpoви), _ этoт фaкт не мeняeт тoгo' чTo yвiDкaeмые хлебopoбьl, пo
сyги делa' B1IIуI ,'ту!XУю.. вoйнy с сoвeтскoЙ Bлaстью. BoЙнy нa из-
}vrop, дopoгoй тoв. II19д9163...,,zls.

Пoзицiя Cталiнa зpoзyмiлa. Mи знaемo, як вiн пpopеaryBaв нa
кoнкpетне пpoxaння [Iloлoxoвa пiсля пoвiдoМлeння oстaнньoгo
пpo гoлoдувa}Iня нa пoчaтKy l933 p. 49тиc. кoзaкiвy Bьorшeнськoмy
paйoнi з нaяBнoгo 50-тисячнoгo нaселеl{ня. Toдi генсеК нaПисaB
Мoлoтoвy Taкy зaписКy: <Bяvеслaв! lyмaю, чтo нa,цo yдoBЛеTBopиTЬ
пpoсьбy llloлoхoвa цeЛиКoМ, Т. е. дaТЬ дoпoЛнителЬнo BеlllенцaМ
80 тьIс. пyдoB и Bepxнeдoнцaм 40 TЬIсяч. Делo этo пpинялo, кaк вид-
нo, <.oбщенapoднyю> oглaсКy' и мЬI ПoсЛе Bсеx дoпyЩeннЬIх тaм бe-
зoбpaзий - мoxем тoЛЬкo вЬIиГpaTь Пoлитичeски. Лиrшних
40_50 TЬIс. пyдoB Оля нac знaчeния не иМеют, a IлЯ НaceЛeНИЯ ЭT|4X
paйoнoв - иМеIoт TeпepЬ pelшaющeе знaЧeниe'>216.

Ми знaемo Taкo)к' як Cтaлiн пpopraryBaв нa небaxaння всЬoгo
paдянсЬкoгo селянсTBa пpaцюBати B кoЛгoспaх без oплaти пpaцi.
Звинyвaнeння в сaбoтaxi пpизнavaлИcЯ ДJ|Я tшиpoкoi пyблiки, шoб
вiдвeсти вiд себе зBинyBaчeння B aвaнTюpистиЧнiй пoлiтицi
<(пiдхльoстyвaння>. Сeлянvt вели себе цiлкoм пpиpoднo' i uю пpoс-

t', Tpагe,lия сoвeтскoЙ дсpсBни. - Т. з. _ С 720'
1|6 ИвнuцкuЙ HuкoлoЙ. Хлeбозагmoвки I9з2_зз гoдoв и гoлoд l933 гoдa // Гoлo,r-генottил

l933 poку в Укpaiнi: iстopикo-пo,.liтo,roгiчний анацiз сoцiaпьнo-,rемoгpафiнних 1? MopzrлЬ.
нo-психoлoгiчних нас,riдкiв Мixнapo,tнa наyкoвo-тeopeтиvна кoнфepeнuiя Kиiв, 28..Iистoпaдa
1998 p Мaтepia,rи. _ К., 2000. _ с l 16. Kypсив Й. Cтariнa.
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тy iстинy гeнсеK yя<e збaгнyB' y BсякoМy paзi _ з мoменry пoяBи
пoсTaHoBи пpo зaпpoвaдxення нaTypirЛьнoгo пoдaтКy з кoлгoсп-
никiв тa oднooсiбникiв. 3винyвaнення сeлян y сaбoтaхi сyпepeчилo
лoгiцi пepехoдy вщ пpoдpoзклaдки дo пpoдпoдaткy, який МУcуlЛИ
здiйснити Ленiн y беpезнi 192| p. i Cтaлiн - y сivнi 1933 p.

Пpoте oднoчaснo з вlдстyпoм y сivнi |9З3 p., який визнaЧиB aB-
тoнoмний стaтyс кoлгoспiв y зaгальнiй системi д'иpеКтивнoi eкo-
нoмiки i збеpexeння в Paдянськoмy Coюзi в ypiзaнoмy виглялi pин-
КoBих вiднoсин, Cтaлiн зaBдaB <.нищiвний УД,ap> пo УCPP i Kyбaнi.
<.Hищiвний yдap> мaтepia'пiзyвaвся тeж y сivнi l933 p. y виглядi oпе-
paцii з Bилyчeння y сrлян (пiсля пoпеpеднЬoi кoнфiскauii хлiбa)
BсЬoгo нrх.пiбнoгo пpo.цoBoльствa, пiсля voгo бyв пеpeнeсений нa
yкpaiнськy iнтелiгенцiю i весь склaД Kп(б)У. oтxr, зaгpoзa зaвдaти
<(нищiBниЙ yдap> стoсyв:rлaся всьoгo paд,IнсЬкoгo сrляI{стBa (xova
бyлa iнiuiйoBaнa кoнкpетI{oю сиryaцiею в Укpaiнi), a peалiзauiя uiеi
зaгpoзи тopKнyлaся яKpaз Укpaiни.

Ми мoх<емo нaзвaти гoЛoд |9з2_|933 pp. в CPCP зaгaльнoсе-
лянсьКolo тpaгeдiеlo. Пpoтe e piзнi фopми гoлoдyBaння.
Пoмipкyемo: пpoти Кoгo кoнкpетнo з пoКaзoBoю мeтoю бyв спpя-
мoвaний (<нищiBний yдap)>? ПoкaзoвiстЬ - цe гoЛoBнa oзнaкa тepo-
py: зниlцyBaTи oдних' цIoб залякaти iнrпих. BiдпoвИь пpo спpяМo-
вaнiсть <(ниЩiBнoгo yдapy> дaе стaлiнськa диpeктивa вiд 22 ciчня
l933 p.: пpoти УсPP i Kyбaнi. Tiльки 16 лютoгo диpeКтиBy бyлo пo-
[Iиprнo нa Hих<ньoвoлзький кpaй, звiдки теx пoчzUIи мaсoBo
виiждxaти ceЛЯIllrl'У ЯKуIX кoнфiскyвaли весь хлiб,''.

Пеpелivенoмy I. Зелeнiним лaнцюry стaлiнських aкцiй бpакyс
нaйвaxливirцoi лaнки _ нoвopivнoi телегpaми Cтaлiнa yкpaiнсь-
Ким сеЛянaм... цe й не дивнo' aдхl тeлeгpaмa пoB'язaнa 3 aкЦi € lo,
дoкyМентuшЬнo не пiлтвеp.Ц'х<eнoю' a сaМe _ iз зaпpoвaдХeння
сyЦiльних oбruyкiв сeлянсЬких сaдиб з oднoчaснoto кoнфiскaцiеlo
BсЬoГo нaявнoгo пpoдoвoльствa. Peпpесii пiд чaс oбruyкiв мuUIи пеB-
нy <(пpaBoBy)) oснoBy y виглядi зaкoнy вiд 7 сеpпня |932 p. i пoстaнoв

' ' ' Тpагt,tlия сoBетскoй дepевни. _ т ' з. - С. 644'

216

fuloкada

пpo нaтyp€lлЬнe rптpaфyвaння М'ясolr{ тa кapтoплею. Пpoте,
зa свiдченнЯ|vlуI T|1х, кoil,ry пoЩaсTиЛo BуDК|1T|4, pепpесii вийrцли зa
мeх<i, дoзвoленi нaявниIll нa тoй чaс КapiшIьним зaкoнo.цaBствoм, й
пepетBopилvIcЯ Нa aкцiю, цIo пoзбaвл ЯJIa ceЛЯН yсяКoгo пpoдoBoЛЬ-
ствa, тoбтo стBopюBirлa Nян|4x yмoви' несyмiснi з життям.

.Цмитpo Kopнiенкo з Чepнiгiвшини poзпoBi.Дaв, щg y ниx дo xa-
ти пpиЙtпли з кiлькoмa тopбaми i пo-xaзяйськoмy BуIcvIПaлИ
пiвск-пянки пllloнa y тopбy з пlllotloм. Хiнкa з Kipoвoгpaдщини
пoвiдoмилa' щo дo них <.зaгoтiвeльники> пpийrпли з oдним мitшкoм,
Кyди зсипiUIи все пiдpяд' тaк щo сyмitш мoxнa бyлo згoлщaти хiбa
щo тiльки свиням. Ta в yсiх Bипaдкaх To, Щo вщбиpaли y сeлян' нe
бyлo пoтpiбнo нi мiсry, нi apмii. Taк сaмo нe Bapтo пpиписyBaти
Cтaлliнy нaмip Кapaти сeЛян зa <(iтaлЬянкy>' xoчa' як пiзнirше бyле пo-
кaзaнo' Кapirльнa aкцiя здiйснюBiUIaся пiд гaслoм <.Хтo не пpaцю€'
тoй не iсть!> Гeнсeк свoii мoтивiв нe poзкpивaв' .UIе iстopики мyсять
зpoзрliти, щo вiн тypбрaвся пpo збepeжeн}tя сBoгo стaнoвищa нa
вJIaJlнoIt{y oлiмпi. Biн лoбpe poзyмiв, щo гoлoднi сeляни мoжyгЬ Bис.
Tyпити пpoти BJIaди' aлe зoвсiм гoлoднi стaютЬ безпeчними.

He слщ oбмeхyвaтися TBepДxенняl\,t' щo всi стaлiнськi
кoнфiскaцiйнo-кapaльнi aкцii бyли спpямoвaнi тiльки пpoTи yК-
paiнськoгo селянстBa. Bикavyвaння зеpнa здiйснIoвалoся в yсix
хлiбoвиpoбниx pегioнaх i спpиvинилo гoлoд, вiд якoгo сeляни нa-
\Дa|aJIуIcЯ pятyвaтися втeчeю дo iнrциx peгioнiв. Taк бyлo в Пoвoл;<i
1933 p., тaк бyлo i в Укpaiнi зa piк дo Гoлoдoмopy. Пpoтe мaсoBa
aкцiя викaчyBaння нrзеpнoвoгo пpoдoBoлЬстBa B сiчнi l933 p. oбмe-
>КИЛacЯ paмкaми УсPP i Кyбaнi.

Чи мoглa вIIлинyги нa блoкaдy Укpaiни пoстaнoвa пpo зaпpoBa-
д)I(eння внщpilпнiх пaспopтiв, якaбулa oпyблiкoвaнa paнirшe 3a ди-
peктивy вш 22 сiчня l933 p.? Бeзрloвнo' пaспopти з oбoв'язкoвolo
пpoпискoю ДлЯ Haceлeння мiст i нoвoбyДoв мztли нa метi ствopити
пpaвoвy oснoвy д.пя зaкpiгшleння сiльськoгo нaсeлeння в мiсцях йoгo
пpoживaння. I. Зеленiн BкaзyBaв' щo гoлoвa кoмiсii з пaспopтизaцii
нaселeння A. €нyкiдзe тaк oбrpyнтoвyвaв oснoвнe пpизнaчен}Iя
внщpiIшньoгo пaспopтa: uHеoбхiднo пoпepедити нeКoнтpoлЬoBaне
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пеpeмiщeння кpaiнoю Bеличeзниx Мaс сiльсЬкoгo нaселеIlняD2lt.
Пpoтe нa кoнKpeтнy сиryaцiю' щo сKпЕlпaся в УCPP i нa Kyбaнi в
пеptui мiсяцi 1933 p., Bведeння пaспopтiв aнiскiльки не BIUIинyлo.
Пaспopтизaцiя нaселеtltlя нe мoглa бщи здiйснeнa 3a лiченi тюкнi
aбo мiсяцi. Haмipи JIеp)@ви щoдo селянстBa впeprце poзкpldлa тiльки
пpийнятa y квiтнi 1933 p. пoстaнoвa PнK сPсP <Пpo вll.Цa.ry гpoмa-
ДЯНaМ сPсP пaспoщЬ нa теpитopii Coюзy PсP>. У нiЙ пiлкpеслюBa-
лoся' Iцo сiльськi мerцкaнцi <пaспopтизaцii нe пiдлягaютЬ>2l9.
oскiльки xити в мiстax мo)кнa бyлo тiльки зa нaявнoстi пaспopтa,
xителi сiл фaкгиvнo пpикpiгulювilлися дo кoлгoспнoi зeмтli.

Пpиншши ГolrqдorroPy oчиira свlttdв

3iстaвляючи дoКyмeнтaльнi ̂ Цжepeлa з poзпoвiдями свiдкiв Гoлo-
дoмopy' ми ЧстaнoвиЛи чaс здiЙснeння теpopистичнoi oпepauii
некiстiв, a тaКoж пpинетнiсть дo нei зoвсiм Byзькoгo кoлa oсiб _
Cтaлiнa тa кiлькoх йoгo пiдp}пlних. Tим чaсoМ вненi, якi вивчaють
iстopiю кoмyнiстиянoгo бyлiвництвa в бaгaтoнaцioншlьнiЙ кpaiнi,
дiйIцли висI{oвкy' щo вiд жoвтнeвoгo пеpeвopoтy бiльIцoвикiв i дo
смеpтi Cтaлiнa гoлoвним мeтoдolvl деp)сaвнoгo yпpaв.пiння зUIиIцaв-
ся мaсoвий теpop. Звiдси виIIливa€' шo кopeнi Гoлoлoмopy aпpiopi
слiд lшyкaти y пеpeплетеннi пoлiтичних, сoцiальних i нaцioнальних
пpoЦeсiв, якi виpрaли в Paдянськoмy Coюзi _ бaгaтoнaцioнaльнiй
деpжaвi, пoбyлoвaнiй нa зaсaдaх етнoKpaтизмy. 3a.тIежнo вiд зaв-
.Цaнь, якi cTaBИII|ц кеpiвники кpaiни, a тaкox вц пpoблeм, якi вини-
кaли пеpед ними' мaсoвий теpop спpямoвyвaвся пpoти пeвних
сoцiшtьних, eтнiЧних aбo нaцioн.Ulьних гpyп сyспiльствa.

Пoтpiбнo кoнстaryвaтИ, Щo пpиpoдa Гoлoдoмopy вiдpiзнялaся
вiд iнlциx фopм гeнoциJly хoчa б внaслiдoк IlемoжJIивoстi yклaсти
бiльlцoвицью,rЙ eкспеpи}tент в paмки iстopii лIoдстBa' якa poзвиBa-
лaся пpиpoд}Iим IIUIяхoм. He пiдлягaе срlнiвy, щo цe бр piзнoвил

,.. Тpaт!.Ция сoветскoй лервни. _ Т. 3. _ с.32.
l'' гoлoд |9з2-|933 poкiв в Укpaiнi: пpичини тa нaслiдки. _ K.' 2003. _ с.632.

П puзuнu Гottodotаopg oчulqa cвidкiв

мaсoBoгo тepopy' a не етнiчнoi чистки. Гoвopяuи пpo Гoлo.Ц,oмop,
мoxнa кopистyвaтися нeoлoгiзмoм, зaпpoпoнoвaним Poбетpoм
Koнквeстoм _ тepop гoлo.цoм.

I{i виснoвки нe oспopюloться сepЙoзними вчeними' яKЩo Boни
зaJIиЦIaютЬся нa нayкoвiЙ плaтфopмi. oднaк iстopiя дoслiдxення
Гoлo.Цoмopy вiд пouaткy ст.rлa apeнoю бopoтьби, в oснoвi якoi пеpе-
бyвaють iдeoлoгiчнi i нaцioнa,гIьнi iнтepеси. Hе зaглиблюючисЬ в цю
пpoблемy, пoдиBи мoс я' яK У ЯBI|ЯJIи сoбi пpичин и Гoлoлoмopy тi, xтo
свiдчив пepeд кoмiсiеlo Koнгpeсy сIIIA. Tpебa вiДдaти Haлex}Iе op-
гaнiзaцii oпитyвaння: yчaсниKи Гapвapлськoгo пpoeктy мilли дaBнo
сфopмoвaнi сy.Цxeння пpo <iмпеpilo злa,>, як oхpeстив P. Peйгaн Pa-
дянський Coюз, aле не нaB'язyвaли свoi пepeкoнaння свiдкaм. Boни
пpaгнyли oдеp)кaти l{eспoтвopeн иЙ peзyльтaт.

oпиryвaння BияBt{.лo piзнi сyлxeння щoдo пpичин Гoлo.шoмopy.
Ha них, як не диBнo' мaлo вiдбилися poки пеpебyвaння свiдкiв y
ПiвнiчнiЙ Aмеpиui. Це пoяснloeться' мaбщь, iхнiм пoxилим вiкoм,
який зaвar<aв iнтeгpaЦii в aмepикaнсЬке сyспiльствo. .Цoсить BKaзa-
ти' щo тiльки oкpeмi з них спiлкyвaлИcЯ aнглiйськoю мoвolo. B тpи-
тoмниКy свiдчeнь пatryвiula yкpaiнськa мoвa. Biн нaвiть мoxе бщи
Bикopистaнпfl як lDкepелo Дiaлектoлoгiчнoгo дoслiджeння. Cвiдки
пoхoдI{ли з piзниx paйoнiв Укpaiни, i iхня xивa мoBa з aбсoлютнoю
тoчнiстlo вi.ЦтвopювaлacЯнa пaпеpi. Cyлxeння свiдкiв пpo пpичини
Гoлoдoмopy iстoтнo piзнилися. oднi з них BисyB:lJIи нa пеpе.шнiй
плalr пpичини нaцioнальt{oгo' iнrцi _ сoцiальнoгo хapaктеpy. Poзг-
лянемo тaкy пiлбipKy сyДxeнЬ:

...To вcе булo шmуuнo, щoб знuщumu люdeЙ укpаiнcьrcuх (Mapiя Ce-
ниIIIин' |925 p. нapoджeння, Кopoстeнський paйoн нa Хитoмиp-
Щинi, Lн_0l).

...Tenеp tсaжcуmь' щo вol|u нe хomiлu Йmu в кoлеocnu, mo за mе еoлod
зpoбuлu. Hi, вoнu (сeляни _ C. K,, вucе булu в кoлеocni, вoнu (влaДa_
C. K.) .мучuлu' вot|u liуcuлu iх вuлуtumu, бo mo укpаiнeць, вiн хomiв
cвoю dеpжoву, вiн хomiв вiльнo жuml!' вiн хomiв, щoб Йoеo нiхmo не
vinав, mo укpаiнцi хomiлu цьoеo (Аtloнiмний свiдoк xiнovoi стaтi,
l905 p. нapo.tDкення, з.[нiпpoпeтpoBсьKa' Lн_l2).
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...Ti mвеpОlcеl|l|я' щo люdеЙ булo зaенaнo в |сoлеocn, щo Оля moеo
зpoбuвcя еoлod, dля moеo щoб люdeЙ laенamu do кoлеocnу, Ino не
вiОnoвidae фaкmу, npaвОi. Оmжe, mo булo cnецiяльнo зpoблeнo влаОoю,
лuшe щoб norcapamu укpаiнcьrcу нaцiю, а нaвimь лнuщumu ii Оo mла,
Moclclluвo це 3a me' щo в coiЙ aаc уrcpаiнцi cnpomuвлялucя padянcьrciЙ
влaОi (Kocтяtlтиtt Cтепoвий, piк нapoл:lсeння не зaзнaчeний, з Пoл-
тaBщиtIи' сeлa нe нaзBaв' LH_l6).

,,,Iхня меma була npocmo зpуйнувamu Уrcpaiну Й вupiшumu' щo нeЛ'o
Укpаiнu, o, цe iхня меmа miльrcu булa. Budушumu, щoб вci вultepлu, вciх
люdеit, Укpаiну. А Уrcpаiна mаtса _ вoна кpinrco cmofu|a i menеp cmoimь.
Boнu бuлu iх, а вottlt вcmавсlлu i нe norcopяltися (AнoнiмниЙ свiдoк
xiнoчoi стaтi, 1906 poкy нapo.ц:кeння' селo Гoгoлiв пiд Ки€вoм'
Lн_2l).

Питaння: Чu Bu Оумaеmе, щo еoлoО був npomu ЗаJ|1oжt|uх cеляtt чu
npomu уrcpа|нцiв яrc наpid?

Biдпoвiдь: Я dумaю, щo Й maк Й mак. To вce npuЙмалocя Оo уваеu.
Бo cnoчamtсу вol|u oб'явuлu вopoеiв залloucнiх ceляt|. IIiзнiше вoнu
oб,явuлu вopoеiв mI|х' щo булu нeзoмoжнi ceлянu. Tuх за.мoclcнiх cелян
вol|u нaЗuвалu _куptсулi. Tuх незaмoжl|uх вot|u наluвaлu _ niОtсуpкулi.
Tuх незамoжнiх вoнu нaЗuвалu _ nidкуpкульнuк. А moОi вже it зa
бiОнuх вЗяl'ucя. Toк щo mo була пiльrcu cucmeJuа' Cnouamку зaмoжнiх,
а modi l|е'|ll|е' a moОi мeншe. Я фмaю, iхня ocmaння цiль була npomu
Уrcpaiнu, Злo.t4аmu cnpomuв, зpoбumu paбaлu, щoб t'loжнa булo маmu,
щo хoчеIu з Укpаiнu й crciльrcu хoчеIa. Я dумаю, щo mo булo 0ля moеo
зpoбленo, щoб cnpавdi noсmавutnu Уrcpaiну нo rcoлiна (Ceмeн oве.lкo,
|925 p. нapoДкeння' селo Boлo.Цимиpiвкa Мeлiтoпoльськoгo paЙo-
нy' SW_59).

,..Boнu нaвмucl|е mo зpoбtutu _ вot|u хomiлu цю нaцiю цiлкoм ЗIluщu-
mu. To вce, To булo вuнuщення люОeЙ. Hе mo щo maм' а щoб iх не булo
зoвciм. Бo, баuumе, вoнIt 6ез Укpaiнu нe мoжуmь )'cumu' бo нaшa
rcpаiна _ цe € баеama 3eм!,я, Tам уce pocmе. Taм уce e. To e чopt|oЗеI|,
Haвimь нiмцi, Bu знaemе, щo бpaлu maкi ffuck-u Й вoзutlu Оo вaeoнiв i
веll|u в Hiмеuvuну 3еl|1J|ю нaшу чopt|у. IIpавФ Bам каucу, I Pociя ltе I||oе-
ла 6eз наc xtcumu, бo вoнo e бidнa, mo 8ol|а не хomiлa нac nуcmumu. I mo
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вoнa на me poбuла, щo6 miлькu зieнomu цuх люdeй, вul|uщumu' a cвoiх
наceлumu. To нaвмucнo вce poбuлoся (oльгa Йoсипeнкo, l9l8 p. нa-
po,шкeння' селo Гaпoнiвкa нa Пoлтaвщинi' sw_72).

...Ha Уrcpoiнi це булo зpoблeнo cnецiaльнo шmуuнuЙ еoлoО, Оля moеo,
щoб вuнuщumu уrcpaiнцiв, зpуcuфiкувсImu' яrc Оo cьoеodнiшньoeo dня ЙОе
pуcuфiкaцiя Уrcpaiнu, do cьoеoОнiшньoеo dня! (AнoнiмниЙ свiдoк чo-
лoвiчoi стaтi, l909 p. нapo.цх(eння, lллiнЦi нa Biнничнинi, SW_76).

У нaвeденiЙ пiлбipui пal{y€ мoтив етнiчнoi чистки' aлe пеpeвa:к-
нo y спeuифivнoмy виглядi. Етнiчнa чисткa' як пpaвI{лo пoслнyс лвi
нaцii: TУ, щo зникa€ пiд чaс генoцидy aбo eтнoцидy, i тy, щo здoбy-
вa€ Bигoдy вiд Ii зникнення. fuie свiдки, 3a oдниl{ виняткoм' нe пa-
лaли нeнaвистIo дo poсiян i в opгaнiзauii гoлoлy звиrryвaчyвшIи тiль-
ки влa.цy. Bладa в Paдянськoмy Coюзi, як Bo}Iи poзyмiли, нe
зilле)кaлa вiд вoлi люДeй бyДь-якoгo етнiчнoгo пoxoJDкеtItIя.

B yкpaiнськиx дiaспopaх Aмepики чисrльнo пepeвiDкzrли виxiдцi
iз зaхiднoгo pегioнy, якi нe пepeжили Гoлoдoмopy. Boни пplаЙнялll
кoнцeпцilo тrpopy ГoЛo.ЦoMl якy poзpoбляll|4 B свoiх пфлiкaцiях
P. Koнквeст i ,фк. Мейс, aIIe ДуIBIIJI|4ся нa Гoлoдoмop oчимa тих
свiдкiв, якi ввa:кaли Йoгo етнiчнolo чисткoю. Ta eтнiчнy чистKy Bo.
ни poзytttiли тpaдицiйнo _ як нaсI4лЬствo пaнyюнoi нaцii нaд пpиг-
нoблeнoю. Пiсля l99l p. тaкe poзyllliння Гoлoдoмopy пepеЙIшлo в
Укpaiнy нe бeз дoпoмoги тих пoлiтикiв, пoнинaloчи з Л. Kpaвнyкa,
якi бaxa,пи якoМoгa далi вiдiЙти вiд Poсii. Taк нapoлилoся yкpaiнсь-
кo-poсiйськe пpoтистoяння y пpoблeмi Гoлoдoмopy.

Лишe oдин свiдoк зa,IвиB' щo yкpaiнцi пoстpar<лшtи внaслiдoк
тoгo' щo бalкaли жити вiльнo i yгвеpдити сBoIo дrpжaBy. .[o тaкoгo
сyдxeння нaближaвся й виснoвoк C. oвeчкa. Biн ввiDкaB' щo мeтoю
Гoлoдoмopy бр злaм спpoтивy yкpaiнцiв, якi не бaxши бyги paбa-
ми y бyдoвaнiй бiльrцoвикaми леpxaвi-кoмyri.

B сy1дg'ц Укpaiнi пpl.Itlиннo-нagtiдкoвим зв'язКaм мix ylqpaih-
ськиIu Гoлoдoмopo},l тa гoлoдoм пoчaтKy 30-x pp. y CPCP i кo-
мyriстинним бyлiвниuтвoм нe нaдaeться нaлexнoi yвaги. Пoлiтичнi
cwtlа, якi спиpaк}тЬся нa Poсiю, не вбaчaloть pегioншIьнoi вiдмiннoстi
y зaгaльнoсolo3нolt'fy гoлo.цi i стapaються взaгшli не зaчiпaти цIo вpaз-
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Лу|BУ N|я сoloзникiв-кoмyнiстiB теIvfy. ПoлiTичнi сиJIи пpoзilхiдI{oгo
с пpямyвilн t{я пpoxoд,Iть пoвз сoцiirл ьнo- пoлiтичн i aспеКти Гoлoдoмo-
РУ, щoб yникrryги небезпeки йoгo тpaкryвaння як сoцioцидy. Як ii.хнi
сyпеptlики' вoни кеpyloться пpaгМaтичними цi.lшми, в дaнoмy paзi _
бaхaнням yl{икнyги yскjlадненЬ пИ чaс BизHaчеItня ГoлoДoмopy гeнo-
цидoМ. Toмy uiкaвo пpиJlиBитися дo apryмeнтЬ пoлiтичtlo нeзaal{гa-
xoBaних свiдкiв ГoлoДoмopy. Poзглянемo тaкy пiдбipкy сy,IDкеtIЬ:

...Itе був еoлod noлimuчнuЙ dля знuщeння nepеОoвoеo кляcу уrcpаiнcь-
кoеo нaceлeння' яKе булo 70 vo npomu кoмунiзму, бo хomiлu lcumu бeз
кoмунiзму. I кoмунiзм яtс влadа був зpoбленuЙ не уtcpaiнcьlсuм |tаcелен-
ня.|'|' нe уrcpoiнcькuм нapoОoм вlаеaлi, uu pociЙcьrcuм. Koмунiзм був збу-
doванuЙ Зapaт в PoОянcькoму Coюзi cltJlа!||u, якi булu заnущeнi в mу
pociЙcьrcу iмnepiю з уciх кiнцiв rcpaiн cвimу. Це с npuчuнa. I cьoеodнi,
жuвучu в Алtеpuцi, мu mpаmuл4o ttliльЙoнu Оoляpiв 3 mul|' щo lсoлucь no-
лlаеoлu зpoбumu me. To в нoc no-уKpoiнcьrcoму tсaжcуmь: _ Bашuлt cсtлoJ||
i no вашiй шкipi. Я вipю, щo Бoе cnac меt|е' нiхmo нe cnаc.|||еIte, Бoе cnаc.
Tуm булo cnpямoвaння Зt|uщumu укpаiнcькuЙ нapiО, i mo булo зpoбленo
нaв.I|ucнe кoмунicmaмu в moй чac' яrc npu влaОi укpaiнцiв tсoмунicmiв бу-
лo в Kueвi, Й i mo нe вci булu, dуlcе малuЙ npoценm _ 26 vo. Бiльшe,
pешmo булu не уrcpaiнцi, maк cамo як i npu Cmалiну булo в Mocквi, не вci
poc iян u m aл бул u npu C maлiну ( I вaн Kaсiяtlе}Iкo' |924 p. нapoдженI{я'
селo KoвшIiвкa Гpебiнкiвськoгo paйoнy нa Kиiвщинi, SW_6l).

,..Уrcpаiнcьке cелянcmвo, наpid cnpo|nuвuвcя rcoлeкmuвiзaцii, був
наЙбiльше npomuвнulсoJ|1 кoмунicmuuнoi cucmeмu вЗaeaлi' укpаiнcькuЙ
наpiil. А mшt бiльшe, щo був cnpomuвuвcя' npomu' nаcuвI|o poбuв cnpo-
muв кoлercmuвiзацii. I noлimuчнo укpаiнцi булu зaвucdu npomu tсo-
мунiзму Й eкoнoмiчнo morcuit nacuвнuЙ cnpomuв poбuлu. I Сmалiн noба-
чuв щo l|еt||o' щo нel4a' яrc rcаl'cуmь З цuмu укpaiнцямu, яtс iх Злo.мumu.
To iх злoмumu еoлoОoм (AнaтoлiЙ Poжнятoвський, |924 p. нapoДкен-
ня, хщip Boлoсiння в Мaкapiвськoмy paйoнi, Kиiвськa oблaсть,
sw-78).

...Я dумoю, щo miлькu npuчuнoю в moл,|у щo нашi cnpomuв poбuлu
кoмунicmuuнiЙ сucmемi' Бo morc, як я Bам pвtсaЗую' щo i в наc, ocb' po-
зумiemе, вoнuхomiлu цю cucmeму зanpoваОumu. Люd npomuвuвcя cmpа-
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uleннo' бo наш нapiО не npuвuкшuЙ do кoлeкmuвнoi maкoi npaцi. Цe e
iнduвiОуaлicmu, eocnoЙapi. Hу, а в цьoму булo mе, щo pоЗ вu npomuвu-
mucя' lt|ачltmь, вI| е буpcrcуазiя' вII хoчеmе буpэlсуaзнoi cucmеi|ll' a це r
npomuвнe pаОянcькiЙ сucmeмi, I paзoм вoнu вбullu' яlс кancуmь, Овa
зaЙцi: хлiбopoба noзбaвлялu влacнocmi, заnpoваОuлu cucmему _ tt pазoм
наеadувалu Йoму Й буpelcуaзнoеo нaцioналicma (Гpигopiй Caмiйлeнкo,
l9l5 p. нapo,цжеHня' селo Tyлигoлoви KpoлевеЦькoгo paйoнy нa
Cyмщинi, sW_74).

Ми бaчимo, Щo дeякi свlдки BизнaBЕUIи сaIиoд,oстaтнiсть сoцiаль-
нo-пoлiтичних aспеKтiв гoлoдoмoPУ, шe Bсe-тaки нe вiддiляли iх вц
нaцioнaльниx. Iх нe диByBilлo' Щo Kpeтvtль oбpaв ДIя yпoкopeння yк-
paiнuiв нaйбiльru жaхJIивy фopмy тepopy _ теpop гoлoдoм. Boни бy-
ли пepекoнaнi в тoмy, tцo paдянськa вJIaдa нe спpaвилaся б iнrшими
зaсoбaми з вoлелюбним yкpaiнсьKиM нapoдoм:

..,Koлu чoлoвiк еoлoОнuй, вiн вmpаmuв вci чуmmя. Hе miлькu
нaцioнаltьнi, еумaнimapнi uуmmя. Tu Йdeш, nepecmуna€Ia чеpеЗ mpуn i aб-
coлюmнo в meбе aoлoвu нeмa€' щo moЙ чoлoвirc умupаe! Biн ще Оtасаe, a в
meбe нiяrcoеo чуmmя нelпaе, To щo Bu хoцeme npo нaцioнаllьнe modi еoвopu.
mu? (oлeкcaндp гoнчapенкo' l9l3 p. нapoдхeння, м. Cмiлa, Lн-38).

,,,Щo я мiе Оумomu? Я dумaв, dе 6 щocь з,icmu' Hiчoеo не фмав, Цe
укpatнцям Оалu зa mе' щo вoнu хomiлu _ як був Пеmлюpа i moк dшtь-
шe _ хomiлu вiddiлumucя вiО Pocii (Aнoнiмний свi.цoк, |922p. нapoд-
xeння' Cтaвище Киiвськoi oблaстi, sw-34).

...Boнu в?'се вul|uщuлu cnpomuв' вx|cе нe булo tсoл4у npomuвumucя,
вxtcе вoля люdeЙ булa злoмлена muм еoлodoм, вol|u ,|е л|oеJ|u вэlсe mi лю-
Оu, щo лuu|uлucя. Boнu вlce булu зеiОнi нa вcе (Bшентинa 3aкoнiв,
|924p. нapoдхення, Kиiв, sw_57).

oтxе, дeякi селяни poзyмiли' щo теpop гoлoдoм бр пpeвентив-
ним yдapoм, якYlЙ мaB пoпеpедити пoвстaн}rя пpoти вл4Ди.

Пpo гoлoл бyлo зaбopoнeнo гoвopити. Пpoте тиI{' xтo гoлoдyвaв'
тpебa бyлo шoсь скaзaти. Пpaкгиvнo oдpaзy пiсля здiйснеttltя сiчне-
вoi aкцii в кpaiнi poзгopl{yлaся пpoпaгaЦдистськa кaмпaнiя,
спpaвжнiй змiст якoi пoзнaчaeться двoмa слoBaми: вихoвaння вбив-
стBott,l. Пpoпaгaнлисти пoдaBirли пopolDN(ений дiями Bлaди гoлoд як

222 223



C, Kgльнuцькuit. Гoлod l9з2-19з3 pp. вУкpaiнI

BФккy пpoдoвoлЬчy сиTyaцiю' спpичинel{y нeбiDкaнняM сеJIян 3apoб-
ляти тpyдoлнi сyмлiннoю пpaцeю B Koлгoспtlх. Bисryпaючи в лютo-
мy 1933 p. нa з'iз.Цi кoлгoспникiв-yлapникiв' нapKolи зeмJlepoбстBa
сPсP Я. Якoвпев звинyBaтиB yKpaiнських кoлгoспникiB y тolvfy' Щo
Boни в I932p. нe yпpaвилися з пoсiвними poбoтaми i нe спpoмoгли-
ся l{.шe)i(ним чинoм зiбpaти ypoжaй, внaслiдoк чoгo <нapoбили rпкo-
ди ypядoBi тa сaмим сoбi.> <.IIIкoдa ypядoвi> пoлягaлa в нeвикoнaннi
хлiбoзaгoтiвeльнoгo шraнy. Якoi фopми нaбyлa <(IIIкoдa сaмим сoбi>,
Якoвлев нe yгoчниB' aлe свo€ зBepненrrя зaBepIIIиB тaкими слoвaми:
<.I3 цьoгo, тoвapишi yкpaiнськi кoлгoспниKи, зpoбимo вис}IoBoK: тe-
пep чaс poзrulaтитися 3a пoгaнy пpaцю B минyлol\,ly>220.

Cекpeтapi цK KП(б)У в o.цин гoлoс B|4xBaIIЯЛуl <BИХoBH}>>

фyнкuiю гoЛoдy як зaсoбy викopiнeння пpиBaтнoвлaсницьких нaст-
poiв i пpиBчaHня KoлгoспниKiв дo кoлeктивнoi пpaui. 3 бepeзня
1933 p. М. Хaтaевич писaв: <.BЦчyвaеться BитBepезiння пiсля тoгo
poзryлy i зaгoстpенI{я влaсницькoi, дpiбнoбypxyaзнoi пoя<aдливoстi,
яКy пepеxивaлa бiльrшiсть кoлгoспникiв пiд чaс Ь{инyлиx ктliбoзa-
гoтiBlль>22|. Бiльlц песимiстичним бyв C. Кoсiop, яruIt 15 беpезня
нaписaв Cтaпiнy: <.Tе, щo гoлo.цyвaнHя не нaBчиJIo ще дyЛ<че бaгaтьoх
кoлгoспн и Кiв yмy-poзyмy' пoкaзy€ нeзaдoвiльнa пiдгoтoвкa дo сiвби
сaме в нaЙбiльrц нeблaгoпoлyчних paЙoнaх>222.

Hapкoм зeмлepoбствa УCPP o. oдинцoв вiдвiдaв нa пoчaткy
l933 p. PяД paЙoнiв Kиiвщини. Biн пoбaчив тaм' яK писaB y звiтi,
<(звipиFlo-гoлollних лю.ЦeЙ, y яких нeмa€ iнrшoгo бaxaння, oкpiм
единoгo _ бyдь-щo i зa якy Цiнy з'iсти>' Пpoтe виснoвoк з пoiздки
нapKoм зpoбив y нaйбiльrп цинiчнiй фopмi: u3poстaе свiдoмiсть лю-
Дeй, i зoкpeмa' гoлoдyючих, i злiсть пpoти лeдapiв i злoдiiв. Cyмлiннi
кoлгoспники _ зa смepть вiл гoлoлy лeдapiв i злoдiiв>2,3.

lD Пpaв.Цa, 1933' 19 лpтoгo.
ll' гoлoд |932-|933 poкiв нa Укpаiнi: ovимa iстopикiв' мoвoto дoкументiв. _ C. ф3.
lll TaI*{ сaмo. - с'' 44з'
,2' ГopouкoC. Гoлoд як засiб боpотьби тoталiтаpнoi деp)кав}r пpotrи сeJrян // Гoлoлoмop

|9з2-|9зз pp. в Укpaiнi: пp}tчини i нaслiдки. Мixнapoлнa нayкoвa кoнфрнuiя. Клiв.9-l0 вс-
рсня 1993 p. Мaтеpiшtи. _ K. '  1995. _ с.  l02.
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Пoдiбнi BислoвлюBaння не дpyKyвaлися y цIиpoкiй пpeсi.
Bperштi-peшт' нr визнaBaBся сaм фaкг гoлoдy в CPCP. Пpoтe.цaвн€
гaслo кoмytliстiв <Хтo не пpaцюe' тoй нe iсть!> paптoм нaбyлo бyк-
BaJIьtIoгo знaчеHtIя. 3лaмaвrrrи в xax.тIивиЙ спoсiб пaсивний oпip yк-
paiнськиx ce!Iяtl.' деp)€вa пoЧ.UIa гo.цyвaти ik нepeз кoлгoспи i paд-

гoспи. oднaк гoдyвaлa тiльки тиx' xтo збepiгaв фiзиннy здaтнiсть
пpaцюBaти нa сЬбi. Мiльйoни сeлян' y яKих деp)IGBa кoнфiскршa
зa нeвиKoнaння хлiбoзaгoтiвельнoгo плaнy всe iстiвне, не дoxl{ли.цo
вpo)сaю 1933 p.
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Гoлoд |9з2_|9з3 poкЬ в Укpaiнi бр визнaний генoцtlдoм в кiнцi
80-х poкiв P. Кoнквестoм i.Цx. MеЙсoм нa пiдстaвi свiдчeнь людей,
якi пеpеxиltи цю тpaге.цiю. Бiльlцiсть пpoфесiйних pa.цянoлoгiв нe
пoгo.цилaся з тaкиIt,l BиснoBкoIr{. ПoсилaючисЬ нa вислoвлeнy
27 луlcтoлaдa |932 p. oбiuянкy Cтaлiнa зaBдaти нищiвнoгo yдapy пo
yкpaiнськиx кoлгoспникax' якi нe Bикottyвaли плa}Iy хлiбoзa-
гoтiвeль, видaтний aнглiйський фaxiвeuь в гa'тIyзi eкoнoмiчнoi
iстopii сPсP fuieк Hoyв зaнoтyвaв нeзгo.цy тaKим нинoм: <I-[е
скopitше ,,нtlщiвниЙ УДap,, пo сeлянil(' сepeд яких бyлo бaгaтo yк-
paiнЦiв, нix пo yкpaiнцях, сеpeд яких бyлo бaгaтo ceЛяH>224.

Дyмкy Hoyвa пoдiляли тi фaхЬui пoBo€Itl{oгo чaсy'.ц.ltя яких Pa-
дянський Coюз бр мoнoлiтнoю дrpxaвoю. Bихoдячи з пoсryлaтiв
юtaсoвoi бopmьби, пoK,Iaдениx в oснoвy пoбyдoви сPсP, paд,Iнo-
лoги I{r мoгли сoбi yявити, Щoб Kpемль opгaнiзoврaв пеpеслiлy-
вaння вJIaсниx гpoмaдян зa iншoю, нix сoцiшtьнa' oзнaкoю. Tpиpa-
зoBe BтopгIleння вiйськ paд,I}lськoi Poсii в УHP вoни тJry}v{^Ч|,|Л|4
викIIючI{o в кaтeгopiяx гpoмaдянськoi вiйни.

Фopмyлa A. Hoрa, якa стaлa K,IaсшIнoю' пoкaзyвaJlx, Щo paДЯ'
tloлoги пiдxoдиltи дo poзгля.цy питaння пpo генoцид в Укpalнi з yяв-
ленlIями пpo пенoцид, сфopмoвaними гiтлepiвськoю пoлiтикoю }lи-
щен}rя eвpеiв. oднaк бeзгlryзлo звиrryвaчyвaти Kpемль y винищeннi
yкpaiнuiв тiльки чrpф Te, Щo вoни бyли yкpaiнuями. Taк сaмo бeз-
гJryздo звинyвatryвaти стшtiнськy кoмa}Цy в Kpемлi y нищеннi сeлян
тiльки чeprз те' щo вoни бyли сeлянaми. oпtсе, фopмyлa Hoрa нe
пpaцю€. Пpи.tини генoцIlдy в CPCP lr{oxнa пoяснитI{ тiльки кoнк-
pетниIt{и oбстaвинaми мiсця й нaсy.

в Norr Aleс. An Есonomiс HЬtory of thе U.s.s.R. Rщuin Bmks, 1989. - P l70.

Пlolялцoвa

3дaвшtoся б, пiсля вiлкpиття дoстyпy лo apxЬiв Kpемля лискyсii
пpo пpиpoдy Гoлoдoмopy бyдyгь rцвидкo poзв'язaнi. oднaк 20 poкiв
apхiвнltх пoIшyкiв не дaли пoтpiбнoгo pезyльтaтy. Bчeнi пepесвiд.rи-
лися тiльки в тoмy' щo нaвiть y нaйпoтaемнiIшoмy лисryвaннi
Cтaлliн спiлкрaвся з нaйблиxчими пЦpУчltltмl{ езoпiвськolo мo.
вoю. B apхiвaх дoслiдники знaйrшли iншe: xaшlивi pезyльтaти UIo-
чиIltlиx лiй кpемлiвськoi кoмaнди.

Haйбiльlц rpyнтoвtlиIt{ пiсля книги P. Koнквестa' яKa пoбaчилa
свiт y 1986 p., е.цoслiдxення гoлoдy |9з2_|933 pp. в CPCP, здiйснe.
не лiдepoм бipмiнгeмськoi rпкoли paлянoлoгiв Poбеpтoм.Цевiсoм i
йoгo щнeм, aвстpaлiйсьюlм пpoфесopoм Cтефeнoм Biткpoфтoм. Ha
вiлмiнy вiд книги Koнквестa, це дoслiджeння бaзyетЬся нa paдянсь.
юlх apxiвaх. Aвтopи книги' якa бyлa orryблiкoвaнa в 2004 p.' вкaзaJIи
нa тe' шo piвень смеpтнoстi в Укpaiнi безпepepвнo зpoстaB з листo-
пaдa |932 p. дo чеpBI{я 1933 p., кoли вiн пrpевищив нopмa,IьниЙ в l 3
paзiв. Boни зaзнaЧwlti, щo гoлoдoм бyли ypaxенi всi oблaстi Ук-
paiни, a.тIe нaйбiльIшe пoстparиaли Киiвськa i Хapкiвськa. Пpинини
менIцoi смеpтнoстi в пЬнiчних paйoнax yсPP пoяснювaлуIcЯ TtIfuI'
щo тaп{ Iv{oxнa бyлo знaЙти в бiльцrиx кiлькoстях нeзеpнoве пpoдo-
BoльстBo (whеrе food othег than grain was available in gгeatег quanti-
tiеs)225. Taке пoясненtlя нaЙпеpекoЕливirцe свi.цчилo пpo те' щo
.Цевiс i Biткpфт нe пoбaчили якiснoi вiдмiннoстi мix гoлoдoм y бa-
гaтьox peгioнaх сPсP, викJlикaним кoнфiскaцiею зepнa, i Гoлo.Цo-
мopoм в УCPP тa нa Kyбaнi, вик.пикaним кoнфiскaцiею всix iтpoлo-
вoльчих зaпaсiв.

Aвтopи цiеi книги зaЯBу|JIуI' щo Botlи пpиBеptryли нa свiЙ бiк
нaвiть P. Koнквестa, яruIt вiдмoвився вiд твеpдxеtt}tя пpo Гoлoдo-
мop яК гeнoцt{д. Cyляни з yсьoгo' Koнlоест пiсля oзнafioмJleння щe
в pyкoпI{сy з Тxнiм дoслiдхeнням не змiг зpoзрtiти, чo}fy в пepшiЙ
пoлoвинi 1933 p. УсPP i Kфaнь oдep)кaли пеpевaхнy чaсткy пpoдo-
вoльчoi дoпoмoги' нaдaнoi Kpeмлем гoлoдyючим peгioнaм сPсP.

ш Dаvies R. w., whеatсroft Stephеn. Тhе Yеав of Huщer soviеt Agriсulturе' l93l-l933. _
Palgвtс Мaсmillaп, 2flи. _ P.4l0.
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Biн нe poзyllriв' як мo)Kнa yKпaсти в €динr цiле oднoчaснe нищення
людeЙ гoлoдoм i pяryвaння ii вiд гoлoдy.

Hе xoтiв би, щoб y нитaviв скJI:l,лoся yявлeння пpo змiни в пo-
зицii P. Кoнквестa щoдo Гoлo.цoмopy в Укpaiнi тiльки нa пiдстaвi
iнфopмauii з Ktlиги P. fleвiсa i C. Biткpoфтa. У vepвнi 2006 p. в Cтeн-
фopлськoмy yнiвеpситетi (CIIIA) вiлбyлaся зyстpiн Koнквестa з yк-
paiнськoю делегaцiею. Ha пpямe зaпитaння' чи не змiнив вiн вис-
лoвлel{y в книзi <Хнивa скopбoти> Дylvlкy пpo гoлoд |932_|933
poкiв в Укpaiнi як генoцид, вvениЙ вiдпoвiв тaк: <KpaЩe викopис-
тoвyвaти теpмiн ,,Гoлoдoмop.., тoмy щo сeляни пoмиpaли внaслiдoк
сoцiшlьнo-екoнoмiчних пpI{чиIl' a не внaслiдoк стихiЙнoгo лихa>226.

P.,.Цeвiс i P. Koнквeст с нaйaвтopитетнilшими y зaхiлнoмy свiтi
фaxiвuями з iстopii сPсP. Бyдe непpoстo пеpeкoнaти мЬ<нapo.ЦнУ
гpoмaдськiсть в oбrpyнтoвaнoстi вepд}rктy Bepхoвнoi Paли Укpaiни
пpo Гoлoдoмop як гeнoцI{д. oднaк зa всiх yмoв пoтpебyе пoяснень
сaм фaкг смеpтнoстi в yкpaiнських сeлaх' якa нe в l3, як зaсвiдчeнo
pадянськoю лeмoгpaфivнoю стaтистикolo' a щoнaЙмеtlшe в тpи дe-
сятКи paзiв (як встaнoBJIeнo pекoнсlpyкuiею цiеi стaтистики) пepе-
вищyBaJIa нopil{aльнy. Якцo нaведel{a в цiй книзi системaдoкaзiв нe
пepeKoнa€ нaших oпoнентiв, xaЙ вoни спpoбyють дaти iнlце пoяс-
нення цьoмy xaхJlиBoltfy фa'сгy. У нayкoвoмy oбopoтi B)i(е зtlilхo-
диться вeличeзниЙ фaкгинниЙ мaтepiaл пpo Гoлoлoмop' якиЙ е
нaдiйним фyrшaментoм дJtя лискyсiй.

Haвeдeнi в цiЙ книзi дoкaзи пiлтвеpркyють стaлiнський нaмip
стBopити .цJIя гpoIvraд,Iн Укpaiни xиттевi )rмoви' po3p:rхoBaнi нa ih
чaсткoвe знищeI{ня. Bнaслiдoк цьoгo Гoлoдoмop в Укpaiнi пiдпaдaе
пiд lopидичнi визнaчeння Koнвенцii ooH <Пpo пoпеpедxeнн't злo-
чинy гeнoцI,Iдy i пoкapaнHя зa нЬoгo>.

Чoмy y Cтшiнa виник тaкиЙ нaмip, яKиllи мoтиBaми вiн кepy-
вaвся? Питaння пpo мoтиви нe € BaжJIиBИМIлrя Koнвенцii ooH, a.тIе
вoнo пorдкy€ в €диttе цiле систeмy дoкaзiв. У цiй книзi oбгpyнтoвy-
ються двi сloжетнi лiнii, щo пoв,язaнi з мoтивaми злoчиI{y _ <Bиxo-
Baння вбивствoм> i пpaгнeння лiквiдyвaти кoнфiскaui€ю пpo.цo-

Пlotямoвa

вoльстBa пoвстaнськиЙ пoтeнцiaл гoлoдyючoгo yкpaiнськoпo селa.
ЯкiЙ з них нaдaти пеpевary?

Iснyе oб'ективнa лoгiкa pозвI{тIry пoдй. Kеpytoнись нeю, vитaнi
мo)кyгь зpoбll'ш влaснi виснoвки. A в пiс.тtямoвi вapгo пiдкpeслrп,r, Щo
<виxoвaння вбивствoм>' яке пo€дFryвaлo в сoбi oДнoчaсне нищeнHя
сеJIян гoлoдolrt i pяryвaння ibк вiл гoлoлy' слyr)rBaлo' гoлoвним чинolr{'
пpoпaгatцистсЬкиIu IтpиIФиттям т€popист}flIнoi alсrii. Легеrцa вI{гля-
дaJIa тaк: }Iе тpимaючи 3лa нa нeсвiдoмlо< сeлян' якi пiд вIUтивoм aнти-
paдянськoi пpoпaгaнди пoстaви,,Iи свoiм сaбoтaхсем пЦ зaгpoзy нe
тiльlоr пoстaчaнкя шiбoм poбiтнинoгo кпaсy i apмii, a й влaсне пpoдo-
вoлЬчe стaнoвищr' дrp)кaвa знш(oДl{,лa pес1pси' щoб pятyвaти ik. Bpя-
тoвaнi ceJlяt|'| IrtyсIшIи пiсля цьогo срutiннo пpaцювaти в кoJlтoспa:(.

Метa тepopистичнoi aкцii пoлягшta в iнIшoмy. Мaючи пeвнi зa-
пaси пpoдoвoлЬствa' ceIlя|lуl cTuIИ вкpaЙ небезпrчнi ДI|Я BIIaД|4' яКa
тpетiЙ piк пиPял pеквiзyвшla y ниx пpaктrдIнo весь ypoxaЙ зepнo-
вих. Haвпaки, пoзбaвленi нe тiльки хлiбa, a й нeхлiбних зaпaсiв, вo-
ни пoтpaплял|4 у цiлкoвитy зшleжнiсть вц деpжaвуI' ЯКa oхoче пo-
гo.Щ(yвaлaся гo.цyвaти срlлiннo пpaцюючtо( в кoлгoспi. oп<е, вxe
гoлoдyloчих сеJlян тpeбa бyлo ншIякaти пepспeктивoю aбсoлютнoгo
гoлoДy. Ц|oб uя пepспективa пrpекoнJIиBo пpoяву!лacЯ, пeвниЙ
вiдсoтoк сiльськoгo нaсeленtlя мyсиB зaги}ryг}t. Tеpop пoлoдol{' як
бyдь-який iнtциЙ тepop' спpямoвyвaвся нa пoкa:ювe винищeння ве-
ликoi кiлькoстi лlo.цeЙ, щoб зaлякaти всix iнrциx. Biн вiдpiзнявся вiд
poзкypкyлeння тiльки теxнoлoгiчнoю немoжJIивiстю Bизнaчити нa-
пepед вiдсoтoк люд€Й, якi мyсили стaти жеpтBaми.

Cпpoби yкpaiнських нaцioналiстiв пеpекoнaти свiтoвy гpo-
мaдськiсть в тoмy' щo Гoлoдoмop бyв дoкaзolrl нaявних в CPCP пе-
peслiлyвaнь зa етнiчнolo oзIlaкoю, ДaIШ| звopoтниfi peзyльтaт. У пo-
бy.Цoвaнoмy нa eтнoкpaтичIlиx зaсaдaх Paдянськoмy Coюзi yкpaiнui
зaймшtидpyгt мiсue пiсля poсiян, тoбтo пеpебршtи нa пpивiлeйoвa-
нott'fy стaнoвищi. 3aIштoвхрaння пpoблеми Гoлoдol}ropy в етнiннy
IUIoщиtIy нe нaблиxa€, a вi.lvlaляе нaс вiд фopмyлювaнь Koнвенцii
ooH пpo генoцt{д. oбгpyнтoвyючи цю пoIиI{лкoBy тезy' ми не знaй-
демo дoкaзiв. l, нaвпaKI!' IДя' ii спpoстрaння в paдянськiй дifiснoстi
мoxlla знaЙти безлiч пеpeкoнJlивих фaкгiв.

Ц llснь (Кяiв), 2005, l7 vеpвня.
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3aшгoвxрaння пpoблеми гoлo.цoмopy як генoцl{Дy в eтнiчнy шIo-
щиtry небезпечне ще й тиl{, щo пpoтистaвляe yqpaiнцiв poсiянaм _
як нaIцим впaсним' тaк i гpoмaдянaм PФ. 3aмiсть хоrlеIlьки зltoчинцЬ
y Kpемлi вiдпoвiдaльнoю зa Гoлoдoмop стaе Мoсквa, тoбm Poсiя.

Koгo x нaспpaвдi нищиB Cтa.тIiн? Дx. Mейс пеprцим з нayкoвцiв
3а,lBив' щo стalIiнськиЙ тepop в Укpaiнi спpямoвyвaвся нe пpoти лю-
дeй певнo[ нaцioнa.пьнoстi aбo пеBtloгo poДy зaнять' a пpoти гpoмa-
лян Укpaiнськoi лepxaBуI' ЯKa виниK,Ia пiд чaс poзпa'цy PoсiЙськoi
iмпepii i пepeхилa свoю зaгибель, вiдpoдивrЦись y виглядi pa'ця}IсЬ-
кoi дepжaви. [ю тезy МеЙс сфopмyлювaв зaдoвпo дo тoгo' як стaB Bи-
кoнaBчим диpектopoм кoмiсii Кoнгpесy сIIIA з yкpaiнськoгo гoлoдy.
Ha мiжнapoднiй кoнфеpенцii з Гoлoкoсry в Teль-ABiвi y 1982 p.
30-piнниЙ вчений визнaчиB i.rетy цЬoпo piзнoвllдy стaлiнськoгo теpo-
py кopoткoю фopмyлolo: 3нищити yкpa.tнський нapoл як пoлiтичний
чин}IиK i як сoцia.тlьний opгaнiзм,,'. Ця сaмa фopмyлa нищeння г1oлo-
лoм yкpaihськoi спiльнoти як нaцioншIьнoi, a нe етнiчнoi (to dеstroy
thеm as politiсal faсtor and as a soсial oщanism), мiститься i в дoпoвiдi
Mейсa нa пepшriЙ нayкoвiй кoнфеpенuii пo гoлoлy |932_|933pp.
в Укpaiнi, якa мaлa мiсце в Moнpеaпi (Kaнaдa) y 1983 p.,,t

Пpи нaлехснol'fy oбгpyrrтyвaннi це пoлo)кеtlня цirп<oм вписy€ться B
пapaмeтpи Koнвенцii ooн. Koнвенцiя нe Bипaдкoвo Bикopl{стoBy€.цBa
спopiлнеrпо<, шte piзнrок Bизнaченtlя: етнiцti i наllioнaпьнi спiльнoги.

Haведений в цiЙ книзi.цoкaзoвий мaтеpiaл зaсвiдчy€, rцo Гoлo-
дoмop бyв кoнкpeтнolo пoдiею' a }Iе гeнеpilлЬI{oю лiнiеlo кеpiвникiв
пapтii. Trгр'ravення пpичин зaстoсoвaнoгo пpoти Укpaiни теpopy гo-
лoдoм слiд цryкaти нa пrpeтинi сoцiшlьнo-екoнoмiчнoi i нaцioншtь-
нoi пoлiтики Kpемля, нaслiдки якoi стaли oчеBидниIlrи нa пoчaтКy
30-х poкiв. Якrцo цlo пoстaнoBкy питaння кoнкpетизyBaти' тo lt{ox-
нa скaзaти тaк:

_ гroлoд |932-|9з3 pp. в CPCP стaв нaслiдкoМ aBaнтюpистиннoi
сoцiaльнo-екoнoмiчнoi пoлiтики <пi.ЦхльoсryвaнI{я>;

и Уlgaiнськиfi iстopичниf, xypнaл. _ 2007. _ IlIэ l. _ с. l98.
,oFаminе in Ukraiпe |932-|93з. _ Еdmonton. l9E6. _ P 12.

Пlo'gмoвa

_ Гoлoдoмop 1932_1933 pp. в Укpaiнi стaв нaслiдкoм теpopy гro-
лoдoм' зaстoсoвaнoгro з мeтoю }тpиil{aти в Pадянськoмy Coюзi poз.
тaIIIoвa}Iy нa кop.Цoнi з €вpoпoю нaцioнa,пьнy peспyблiкy.

Tepмiн <пiдх.тtьoстyвaння> винaЙ Iцoв сaм CтшI iн' хapaктеpизyю-
чи }Iим пoлiтиry, ЯKa тpИвialla впpoдoBx пepшoi п'ятиpiЧки229. У
мiстi < пiдх.ltЬoстyвaння > вiдбyвa.пoся lllляхol\,l встaнoвлеtlня нeмox-
ливo висoких темпiв пpolrlислoвoк) зpoстaнrrя з peпpесyвaнням тих'
хтo oпи}tявся в зaднiх лaвaх. У селi <пiдх.пьoстyвaнняD здiЙснювa.пo-
ся y виглядi вил1"lення мaксимaJlьнoi чaстюl виpolценoгo Bpo)6дю.
Хлiбoзaгoтiвлi пpипинял'lcЯ Л|4|Цe нaвеснi кoxнoг1o нaстyпнoгo po-
кy, i тoдi деpxaвa пpихoдиJla нaдoпoмory сrлянaм з lllиpoкo poзpeк-
лaмoвaними нaсiннeвими i пpoдoвoльчими пoзичкaми. <ГeнеpшIь-
нa лiнiя нa сoцiaлiстичнy iндyстpiшIiзaцiю> сyпpoBo.цlкyвulacЯ
зpoстaючoю кiлькiстlo смеpтнrrx випaдкiв вiд гoлoдy сepед ce!IяI|'
a тaкoж сеpeд мiських житeлiв, яKим зHюкyB.rли нopми видaчi xлiбa
пo кapткiD( aбo взaгa'тli пoзбaвляли iх uентpaлiзoBaнoгo пoстaчaння.
Taкi дii мoxyтЬ квalliфiкyвaтися як сoцioцид' aJIe нe пiдпадaють пiд
Koнвенцilo ooH пpo гrенoцl{д' якa пpиймaЛacЯ в стшIiнськi чaси з
aктивttoю yчaстю paдянськI{х пpе.Цстaвникiв.

Ciльсьlg{fi вapiaнт пoлiтиlg{ <пiлхльoсryвaнняD вI{кopистoвyвaв-
ся впpoдoвx тpЬoх poкiв ( 1930_|932), i дo ньoгo звикJIи' як звикaloтЬ
дo Bсьono' щo дoвпo тpивa€. B сiчнi 1933 p. Cтaлiн змylшениfi бр пш
вIIлиBoм кpизи вiдмoвитися вiд тaкoi пoлiтики. Ha селi ця Biдмoвa
oзнaмеrryвaлaся пеpeхoдoм вiд бeзpoзмipниx зaгoтiвель дo фiксoвa-
нихдеpxaвню( зaкyпoк зepнa нa пoдaткoвiЙ oснoвi. Це oзнaчaлo' щo
деpх<aвa визнaлa пpaвo ыIaснoстi кoлгoспiв i кoлгoспникiв нa Bиpo-
щений 1poxaЙ. HoвиЙ зaкoн змiнювaв вiднoсини мix мiстoм i сeлoм
тaк сaмo paдиKaлЬнo' як зaкoн пpo пpoдпoдaтoк y бepeзнi |92| p.

oднoчaснo з вiдмoвoю вiд пpoдpoзKпa.цки' тoбтo в сiчнi 1933 p.'
Cтшiн здiйснив теpopистичнy aкuilo y виглялi кoнфiскauii всьoгo
пpoдoвoлЬствa в сiльськiй мiсцевoстi Укpaiни. Koнфiскauiя
здiйснювалaся в paмкaх ктliбoзaгoтiвельнoi кaмпaнii i пiл пpикpит-

2эo

aCmaлiн Й, Твopи. - т. l3. _ с. l83.
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С. KульнuцькuЙ. Гaлod 19З2-l9ЗЗ pp. вУкpaiнi

Tям xлiбoзaгoTiBеЛь. Мaйxе oднoчaснo' яК i в ПoПepе.цнi poKи' нa се-
Лo ПoчaЛa нaJIхoдиTи .ц,еp)кaBнa пpoJI'oBoЛ Ьчa .цoпoмoгa.

B свoiй книзi пpo Гoлo.ц 19з2-|933 pp.P.Д.евiс i C. Biткpoфт не
знaйrшли мiсця Для висвiтлення не вiлoбpaхенoi в дoкyМенТax
кoнфiскauii незеpнoвoгo пpoдoвoлЬстBa. Haтoмiсть вoни пеpелivи-
ли 35 пoсТaнoB цK BКП(б) i PHK сPсP в пеpioл мix 7 лютoгo i
20 липня 1933 p., ЯКуI|'А|1 нaдaBiUIaся пpoдoBoлЬчa дoпoмoгa гoлoдy-
Ioчим pегioнaм кpaiни (зaгaльний oбсяг дoпoмoги - з20 тис. тoнн
зеpнa' з FIих шя УCPP i Kубaнi - 265 тис. тoнн),,o. Hе дивнo' Щo
зaмiсть тepopy гoлoдoМ в Укpaiнi i нa Kубaнi вoни пoбaчили тiльки
гoлoд' викJIикaний сoцiальнo-екoнoмiчними пpичинaми.

Кoнфiскauiя незеpнoBoгo пpoдoвoЛЬствa вибipкoвo, irле B дo-
сиTь lllиpoких мaсruтaбax здiйснюBaJIacЯ в укpaiнськиx i кyбaнських
сeлax' пoстaBлeних y листoпaдi-гpyлнi |9З2 p. нa <<чopнy дorпкy>. I{я
фopмa pепpeсii неpiлкo зaстoсoвyBaлacяi в iнrших oкpyгaх Пiвнiчнo-
гo Кaвкaзy' a тaкo)к в Peспyблiui Hiмцiв Пoвoлжя. У сiчнi l933 p., як
мoxнa зpoзyмiти зi свiдчeнь свiдкiв Гoлoлoмopy' Boнa вiдбyлaся в
мaсrштaбax всiei Укpaiни. Tiльки цим пoяс[IююTЬся пoтвopнo висoкi
пoкaзники смеpтнoстi в yкpaiнських сeлaх.

Coцiaльнo-екoнoмiчнa Кpизa бyлa нaсл Икoм пoлiтиКи <.пiдxлЬoс-
тyBaння)> i спoстеpiгалaся в yсiй кpaiнi. Чoмy х Kpемль зaстoсyBaв в
Укpaiнi з мeTolo Bиxoдy з Кpизи не тiльки екoнoмiчнi зaxoди (piзкe
сКopoчення темпiв кaпiтaльнoгo бy.ЦiвниuтBa y пpoмислoвoстi, скa-
сyBaння пpoдpoзкJlaдки y сiльськoму гoспoлapствi), a й теpop гoлo-
дoм? У книзi це пoясню€TЬся пoбoюваFItIям Cтaлiнa <<BТpaTиTи
Укpaiнy,', якe зaфiксoBa}Iе дoКy}rент€lльtlo. Генсeк бoявся Toгo' lцo
внaслiдoк зaгoстpення сoцiaльнo-eкoнoмiчнoi кpизи в Укpaiнi спa-
лaхнyгь сeлянськi зaBopyшeння ще бiльцroгo мaсЦIтaбy, нi.:lс нa пo-
чaтКy l930 p. Biн бoявся й тoгo, щo yкpaiнiзoBaнa кoмпapтiйнo-pa-
дянсьКa нoменклarypa скopистaeться нoвим сoцiальним вибщoм,
щoб сКинyти з сeбе яpмo кpемлiвськoi диКтarypи.

У книзi пpидiленo дoстaтнЮ yBaгy нaслiдкaм дeсятиpivнoi
(з |92З p.) пoлiтики кopенiзauii в УCPP i нa Kубaнi. 3дiйснювaнa з

lю Daviеs R W., Whеatсгoft Stеphеn. ТheYеaь of Hunger _ P. 48l-484.

Пianялцoва

Мeтoю yкopiнeння pa.Цянськoi BЛa-ци в нaцioналЬниx pесПyблiкaх
i paйoнaх' ця пoлiтикa сyпpoвoд>кyB€rлaся вкpaй небaхaниму| ДлЯ
BЛaДИ пoбiчними нaслiдкaми - нaцioнальним вiлpoлженHям.
Haцioнaльне вiлpoлження B УсPP i нa yкpaiнiзoвaнiй Kyбaнi булo
для Кpемля oсoбливo небезпeчним.

Cпpямoвaнiсть ста.пiнсЬКoгo теpopy нa yкpaiнсьKе селo сПpичи-
нилa ПoЛеМiкy шoлo визнaчення хapaктepy Гoлoдoмopy: генoцид чи
сoцioцид? oднaк ПapaлeлЬнo з Гoлoдoмopoм poзпoчaвся Теpop пpo-
ти KП(б)У, Щo poзTягнyвся нa цriсть poкiв i пеpепoЛoвинив ii
кiлькiсний склaд. Cтaлiнський теpop бyв piзнoспpяМoBaниМ' .lле
Укpaiнa зaвxди пepебyвaлa в йoгo епiцентpi. Peпpесii 30-х poкiв 3а-
тoпиЛи в кpoвi нaцioнальнe вiдpoдxення 20-х poкiв.

Укpaiнськi нaцioнaлiсти неpiлкo oбтяxyють Bинoю зa Гoлo.Цoмop
тa iншi pепpeсii гoлoBнy pеспyблiкy Pадянськoгo Coюзy _ Poсiю.
fuie нapoл нe мoxе нести вiдпoвiдaльнiсть зa нeКoнтpoльoвaний ним
пoлiтичний pежим. Лeнiнськo-стaлiнський тoтaлiтapниЙ pexим
стBopюBaв <<!еpx8Bt-Кoмyнy> зaсoбaми теpopy' Biд яKoгo стpa)цaли
бiльtпoю aбo менrпoю мipolo всi нapo.uи сPсP. Maсoвий теpop бyв
oдHoчaснo i oснoвним Buu(еЛeМ кoмyнiстиvнoгo бyдiвницТBa' i сдинo
мoжлиBиМ спoсoбoм BиХиBaння пoлiтичнoгo pеxимy. Мaбyгь, oд-
ниМ з пrpЦIих цe у |942 p. цю зaкoнoмipнiсть сфopмyлIoBaB aмеpи-
кaнський пpoфeсop Й. I.llyмпетеp: <Cпpaвдi стpaшrнa piv y сталiнсь-
KoМy pеxимi - не Tе' щo вiн зaпoдiяв мiльйoнaМ ХеpTB' a фaкт, Щo
вiн мусuв це зanodiяmu' яtсщo хomiв вu)rcumu,>2},.

flaвнo Bxе нeМa€ тиx пoлiтикiв, якi Кинyли Укpaiнy y Bиp xaxJlи-
Bиx pепpeсiй. Biд l99l p. не iснyс деpжaBи' вищi пoлiтиннi iнститy-
ти якoi вiдпoвiдaльнi зa Гoлoдoмop. Ми чекaсмo вiд мi;<нapo.Цнoi
гpoМaдсЬКoстi визнaння цЬoгo зЛoчинy генoцидoМ. Пеpелусiм
чеКaсмo цЬoгo вiл кepiвництвa Poсiйськoi Фeдеpauii, мiльйoни гpo-
МaдяH якoi тeх cTaлИ Хepтвaми сталiнських pепpесiй.

232

1'' Шумnemеp Йoзеф. Kaпiтъ,tiзм' сoЦiа,riзм i лемoкpатiя - K., l995. _ с. 448



lмЕHHиЙ пoкдxсlик

A

fuieксrев М.68

Б

БабьoниIдeв o. (Мaксyлoв) 33,94
БалицькиЙ B. 3l, |60, |77_|79'
193,195, l99,2l l
Бaллoнi H. 62
Бapнс P. 30
Бepлyскoнi C. 62
Бepuелл Ф. 30
Бiлецький М. l03_l04
Бiлoвyс Г. 207
БpeшIiБ. 33-35
Бyлгaкoв M. l80
Бyp'ян !I,  6,28
Бцаpiн М. 80, l0 l ,  126, |39_|4|,
165

B

Bилцaн М.6l
Bинницькa I. l l l
B ioлaЛ.6l , l48

Biткpoф c' 60, 227 _228, 232
BopoIшилoв K, |47, |62

г

Гaмapник Я. |87
Геpеu Л. 36, l  l  l - l  l2, l55-156,
t75, t97
Гiтлеp 

^,27 ' 
|00

Гoн.rap o. l l3_l l4
Гoн.rapенкo o.223
Гopбаvoв М.4l,  65, l0 l ,  l07
Гpaленiго C. 27
Гpauioзi 

^' 
|0, |2,27

Гpиневинл. l5, l49
ГyлевськиЙ M. 85
Гщник It. tвs

Д'

.(aнилoв B.4l,  5б, 60, 2l0,
2t3-2t4
.(eвiс P. 60, l50, 227 -228' 232
Денiкiн 

^.74, 
|28

.Цхoнс Г. 30

.Цxopдx Л. 30

Iмeннuit noцo)|с||uK

^[зepхинськиЙ Ф. ll3, l34
.Цpaч I. 54
.Цюpaнтi У. 30

Е

ЕЙсмoнт |vI. |67
Еppio Е. 3|-з2

e
€вдoкимoв 3l
€льцин Б. l03
€нyкiлзе 

^.2|7
)к

Хeлoбeцька п. l55, l97

3

3aкoнiв B.22з
3еленiн I. 55-56, 2|2-2|4,
2t6-2t7
3iмoн Г. |2,62,96

t

Iвarцкo B.46
IвницькиЙ М. 55, 6|-62, 2|2

TI
Йoсипенкo o.22|

к
Kaгaнoвич л. 29-3|, 90_9l,
95-96, l  l2, 153, 155-156, l5g-164,
167-169, l7 l ,  174, 177, l7g, lg3,
I 87- 189, tgt-tg4, l 98-200

Кaлiнiн М. 80, |47, |49
Ka.тIмaнoвrrч M. l7l
Kапелюrцний л. 54
Капyстa Ф. 203
Кactянeнкo I' 222
KекгiЙ A.45
Kipoв C. l l3
Кoвaленкo Л' 44,54
Кoвшlенкo Ф. l75
Кoвaлlьoв C. 54
Koмapoвa I.45
Korцpaшин B. 55, 6|_62, 92, 94
Кoнквест P. |2,35, 59,92,
108- I I 0, 2tg, 22t, 226-229
Кopдaн Б. 27
Kopнiенкo Д. 205, 209, 2|7
Koсapев o. l87
Koсiop с. 9l ,  95, |ц, l52- l53,
159, 165-166, 174-175, lgg-lgg,
202,224
Koстиpкo \/I. |22
Кoтoв ltl. |92
Koц М.28
Кoцюбинський М. 200
Koцюбинський Ю.200
Kpaвvенкo Б. 33
Kpaв.ryк Л. 5|, 54' 22|
Кyзнецoв l65
КyльчицькиII с.43
Kypoпaсь M. 34
КщинськиЙ B. l l

л
Лаo Цзи 92
Лемкiн P. 12
Ленiн B. |9, 65_66, 69_7 5, 77 -8|'
95, 97, 99, I l7- l  lg, 124-t29,

234 235



С. KульнuцькuЙ. Гoltod l932-I9З3 pp. вУсpaiнI IлаеннuЙ noKсDrсчuK

l3 l-139, t40-142, t57, tsg, t6g,
170, 196,202,216
Лисяк.Pyлницький I.97 ' |6|
Литвин B.2|4
ЛoзицькиЙ B.45
Лyк'яненкo л. l7_l8
ЛуцюкЛ.27
Любченкo п. 86, l46, l50

DI

Мaггepiдх М. 29
Maксyдoв - ДуIB. Бaбьо.
ниIIIев o.33,94
Мaлiнкoвич B. l00-l04
Мaннiнг P. 6l
Мaнyiльськиу| II. |43
Мaняк B.43-44.54
Мapкс K. |24_|25
Мapтiн T. l84
Мaхнo н. l70
МеЙс .Цж. 6, |4,22,25, 3з,35-36,
42, 43, 46-49, 5t-52, 59, l0g_l 13.
209,221,226,230
Mеpль tII.92,94
Микoлa II68
Михaltличенкo Г.44
Мiкoян 

^. 
|47, |87, |92

Moлoтoв B. 8, 29, з|, ц_45, 84,
90, t47, 153, 155-156, 16g, l7 l ,
|74, |76, |9з,2|5
Mopoз Г. 206
Мoтикa B. 28
Мorцкoв Ю.6l
Мyсiенкo o.42
Мyсoлiнi Б.27

н

Hечaев Ф. 85
Hiкoлaенкo l65
Нoув А.226

o
o'HiJ'л 34
oвечкo с.220_22|
oдинцoв o.224
oлiЙник Б.42
oльшанiвський I.33
opлxoнiкЦзе Г. l62
oскoлкoв с. 55, 6l

п

ПaЙпс P.63. l2 l
Палмеp P. 34, 36
Пaнчeнкo M. 206
Пepсi Ч.34
Петлюpa c. |34,22з
ПетpoвськиЙ г. 86,98, l l3, 146,
154-155
Пиpiг P. 45, 52
Пiлсyлський ю.9l, l34, l59
Пoнс C. l0
ПoстиIдев п.90, l93, l96, l98-l99
Пpiцaк o. з2, l08-l09
Пpoлi P. б2
Пьянчoлa H. l83

P

Paкoвський х. 95, l34, l43
Peдeнс с.9l ,  l59, |66, |77
Peйгaн P'34-35,2|9

Pикoв o. l39, |47 '  |65
Piкyн I. 6, 28
PoxнятoвськиЙ A. |97, 222
Poт Д. 34
Pyлзщaк Я. |53,202
foзвельт Ф. 27

с

CaмiЙлeнкo Г. |5| '22З
Caндбеpг Дx. 15
Capкiсoв С. |7I
Cемeнкo Ю. 32
Cениrшин IvI. |2З, |56,2|9
Cеpбин P. 33
Cимoненкo П. l8
Cиpцoв l47
Cipик Г. 207 ' 2|0
Cкpипник М. 96, 98, l83_l84. l89
Cмиpнoв o. |67, |94
CмoлiЙ B.56
Coлxенiцин o. l08
CoлoвЙoвa A. 45
Coнипyл o.206
Copoкa (Tpипляк) т'206
Cталiн Й. 6, 8, || ,  |7, |g_2o,
24-25, 27, 29-з2, 36-з7, 39-40'
42, 45, 47, 49-51, 53, 60_61,
65-67, 75-77, g0, gl ,  g3_g4,
86-gg, 90-92, 94-101, 103,
l05_l07, l|2, ||9_t20, l29-lз0,
t39-14t,  143-148, 152_153,
155_164, |65, |67-|7з, |75, |77,
t7g, lg4, 196-197, lgg, lg l_195,
l9g, 200-203, 20g, 2lo_21t,
2t 3 -21 8, 222, 224-228, 230_232

Cтепaнищев 85
CтепoвиЙ K.220

т

Телiгa o. 52
Теpехoв P. l96
Tкaчeнкo Г. 165
Тoлмaчoв B. l67
Toльц М.4l
ТoмськиЙ М. l39, lб5
TpouькиЙ Л.7|,79

Ф

Фaббpi Ф.62
Флopio Дllс 33

х

Хaтaевич М. l58, |77, |98_|gg'
201,212,224
XвlцляA. l84
Хлевнюк o. l  l ,  l  12
Хpyщoв |v1.26-27,5l,  106, l l9

ц

Цapинник М. 27

ч

Чеpнoв М. l87
Чеpнoмиpлiн B.58
Чyбap B. l55, |59, 198-|99,2|2
Чyбap'ян o. 56
Чyкoвськa Л. 20

2э6
237



C, KgльхuцькtЙ, Гottoё l9з2-l933 pp. вУgaiнl

ЦI

Шaтшiнa €.44
Шебolцaeв Б,2|2
Шеpвyд Е. 3l
Шкipятoв М. l87, l92
Шoлoхoв М.2l5
Шпopлюк P. l09
Шрrпетеp Il.zзз
Шyт'tyк B. |76

щ

Щедpин 165
Щеpбaк Ю.43
II|еpбиuький B. l8, 3з,4|-42,46,
107, 208

к)

Юpкiн l47
Ющенкo B.2з,36, |02

Я

Ягoдa Г.3l '  l87
Якoв'пев o.4l' 48
Якoшtrв Я.84, |43, |47,224
Яннyк o. 5l
ЯцикП. l l l

Кульrшlьloй, C. B.
К90 Гoлoд |9з2_|9зз pp. в УкpaТнi як генoцид: мoвoю дoкylr{eнтiв,

oчимa свiлкiв / C. B. KyльvицьюlЙ. _ K.: Haцl чaс' 2008. _ 239 c.
rsBN 978-966-1530- l9-4
Kнигa складaетъся з лвoх poзлiлiв. Упеpшoмy Гoлoдoмop 1932-1933 pp.

висвiтленo нa oснoвi дoкylиeнтiв, a в дpyroмy _ пoлoвним нинoм нерз poзпoв[дi
людей, якi пеpеxиJlи Йoro. Hесхoжi мix сoбoю види JDкepе,r пoдaють кaplини
Гoлoлoмopy, щo збiгaються нaвiть y детшlях. o6идвi каpгини вiлпoвiлaloгь фp.
мyлювaнням Koнвeнцii ooH пpo nенoцrtд вiл 9 гpyлня l948 p.

ББк 63.3(4УкP)бl5



Hoу кoвo - no nуляp нe в uО aн ня

КyльчшlьIоrй Cтaнiслaв Bлaдислaвoвич

гoЛoд |93z- l933 pp. B yKPAТHl
ЯK гЕHoц|/|Д'

мoBoЮ дolс/МЕHтl B, oЧ ИIvlA сBlдкI B

BidnoвiОшtьнa 3а вunуc'с H. I' Cлюcapенкo
Xуdoжнe фopмttенttя, ОuзaЙн B. B. Kузнeцoo

XуОoжнiЙ pеdoкmop o. Г. Бapшuнoва

3дaнo дo нaбopy 05.03.08. Пiдписaнo дo дpyкy 05.05.08.
Фopмaт 60х84/16. Гapнirypa Hьloтон. flpyк oфeтний. Пaпip oфетний.

yм. дpyк. apк. l3'95. Ум. фафoвiлб. l4,4l. oбл.-вид. apк. |2,76.
Haклад 30Ф пpим. Bид. Iф l25. 3aм. I{9 8-1037.

ToB tIнфopмaцiйнo-aншiтичнa агeнцiя,,Haш чaс..*
01054' м. Киiв, вyл. Пaвлiвськa, |7'ф.72

Teл./факс: 8 (044) 569- 10-72
Bteкгpoннa aдрса: nс3rodаja@mail.ru,

www.nаsh-сhаs.сom.ua
Cвiдoцтвo пpo внесен}rя дo !еpxавнoгo рестpy сyб'сктiв ви.Цaвниvoi спpави

дK Jve 2086 вЦ 3 лютoгo 2005 poкy.

BAТ <Хapкiвська книxкoва фaбpикa ,,Глoбyс..>
6l0l2' м. Хapкiв, вyл. Енгельсa, l  l .


