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3.4. Голод серед етнічних меншин 
Південної України 

 
Крім німецьких та єврейських національних районів від 

колективізації і голодомору постраждали також різні етноси: поляки, 
молдавани, болгари. 

За даними всесоюзного перепису 1926 р. в УСРР, крім українців, 
проживало 5 млн осіб інших національностей. Найчисельнішими 
нацменшинами були росіяни, євреї, поляки та німці. В Україні 
проживало 95 % болгар, 85 % молдаван, 75 % чехів, 52 % євреїв, 48 % 
поляків, 35 % німців та 25 % греків від їх загальної чисельності в 
СРСР [1]. 

Найбільш строкатим у національному відношенні був Південь 
України, на території якого в кінці 20-х рр. проживало понад                     
50 національностей. Основну групу складали українці – понад 50 %, 
росіяни – 20 %, євреї – 13 %, молдавани – 5 %, німці – 3,5 % від 
загальної кількості населення. Серед інших національностей по 
чисельності слід виділити болгар і поляків. Так, найбільше українців 
проживало в Єлизаветградському, Херсонському, Балтському, 
Первомайському округах. Росіяни жили переважно в містах. Євреї в 
Миколаєві становили близько третини населення, в Одесі – 44 %, 
молдавани заселяли головним чином Тираспольський район і 
Балтський округ [2]. 

На 1926 р. в Україні проживало 460402 поляків, що становило 1,6 % 
населення республіки [3]. У тому числі в Одеській області – 27 тис. 277, 
у Херсонській – 4 тис. 700, у Миколаївській – 12 тис. 369 чоловік [4]. 

Починаючи з 1925 р. у районах, де переважало польське 
населення, за постановою РНК УРСР від 29 серпня 1924 р. почали 
виділятися польські національні сільські ради. Переважна більшість 
національних сільських рад і районів виникла в західних областях, на 
Поділлі, проте мало місце їх створення і на Півдні України. Так на 
території Лепетиського та Нижньо-Сірогозького районів нинішньої 
Херсонської області діяли 3 польські сільради, де проживало 1930 
поляків, у селі Киселівка в Снігурівському районі Миколаївської 
області, де проживало 11369 поляків, була створена польська 
сільрада. Проте, більшість польського населення не мала своїх 
національних рад, адже вони мешкали невеликими групами 
практично у всіх містах і районах регіону [5]. 

Створення системи польських сільрад ставило метою якомога 
скоріше й досконаліше втілити на практиці більшовицьку політику 
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соціалізації, залучити на бік радянської влади численні маси селян-
поляків. Цьому мала сприяти і колективізація. 

До сіл суцільної колективізації в 1931 р. було віднесено і село 
Киселівку. Насильницька колективізація, що призвела до розпаду 
селянського суспільства, зруйнувала господарства, злочинна аграрна 
політика стала головною причиною страшного, небаченого в історії 
людства, лиха 30-х років – голодомору. Його було змушене пережити 
і сільське польське населення [6]. Насильницька політика 
тоталітарної держави викликала незадоволення робітників, селян, 
широких верств населення, в тому числі й польського. 

Так, з представників польського населення на Півдні України був 
притягнутий до карної відповідальності за участь в антирадянській 
агітації проти колективізації Целинський Болеслав Олександрович, 
1888 р.н., уродженець м. Бердичева, селянин. Проживав у с. Криве 
Озеро, коваль. Заарештований 23.11.1930 р. Постановою судової 
трійки при колегії ДПУ УСРР від 28.06.1931 р., засуджений за ст. 54-10 
КК УСРР до виселення у Північний край строком на 5 років. 
Реабілітований 22.12.1989 р. [7]. 

Молдавани на Півдні України проживали майже виключно в 
Одеській окрузі. Чисельність молдавського населення становила: в 
Одеському окрузі – 102 тис., Первомайському – 20 тис., 
Єлизаветградському – 14 тис., Миколаївському – 11 тис. чол. [8]. 

Молдавани також постраждали від репресивно-каральної системи 
радянської влади. Так, голова Новогригорівської сільради 
Вознесенського району Л.Т. Мерлянов був звинувачений у видачі 
довідок на помел зерна селянам, які не мали власних посівів, 
засуджений до ув’язнення в концтаборі на три роки. Реабілітований 
16.05.1990 р.  

Звинувачувався у проведенні антирадянської агітації, направленої 
проти колгоспного ладу і хлібозаготівлі Берикул Йосип Абрамович, 
постановою Особливої наради при колегії ДПУ УССР засуджений до 
ув’язнення в концтаборі строком на 3 роки.  

Звинувачувались у проведенні агітації і невиконання планів 
хлібозаготівлі Н.Г. Бензар, К.К. Гладир, О.А. Добриця, Ф.С. Іпатенко, 
С.Ю. Колошин, В.Г. Кушнір, М.І. Лепка, М.Я. Москаленко, 
І.В. Тарановський, Г.І. Текуч, К.З. Топалов, І.Д. Чебанов, П.Г. Чеботарьов, 
Г.Я. Юркул. Всі вони були виселені у Північний край або ув’язнені в 
концтаборах [9]. 

У спогадах свідка голоду Раїси Беженуци з міста Вознесенська 
говориться: “Я була свідком двох випадків людоїдства. Моя бабуся 
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запримітила, що наша сусідка Бостав Хівроня, почала лазити в хату 
через вікно, а двері були замкнуті. Одного разу, коли її не було вдома, 
бабуся послала мене з подругою подивитися, що там робиться в хаті, 
і що з хлопчиком Лесиком, бо його ніхто не бачив. Ми полізли через 
вікно і відразу почули тліну, під лавкою стояв великий горщик, 
вкритий мішком, а в ньому гниючі кишки. Зайшовши до кухні, 
побачили цілу гірку зварених і об’їдених кісток, на черепі 
залишилося волосся. Це був череп її хлопчика. Стіна і частина печі 
були забруднені кров’ю” [10]. 

На території України діяли три болгарські національні райони – 
Благоєвський, Вільшанській та Коларівський. Болгарське населення 
Півдня України досить компактно проживало в сільських місцевостях 
Одеської та Катеринославської губерній. На Миколаївщині – це село 
Тернівка. 

Ось дані про те, як відбувалася колективізація в болгарських 
національних районах. Болгарські райони посідають третє місце щодо 
кількості колективізованих господарств, а саме 73,9 % та орної землі 
71,9 %. Що ж до якісних покажчиків, то болгарські райони 
залишалися майже не на останньому місці. Так, з 202 колгоспів було 
тільки 116 сільськогосподарських артілей, або 57,4 %. Пересічно на 
один колгосп припадало 52 господарства та 509 га орної землі. 
Значно впливав на зниження відсотку колективізації Вільшанський 
район, у якому на 20 березня 1933 р. рівень колективізації становив 
44 %; по Благоєвському району – 82,2 % та по Коларівському – 79,1 %. 
Потрібно зазначити, що Вільшанський район протягом двох останніх 
місяців спромігся значних успіхів, збільшивши рівень колективізації 
мало не втричі. 

В 20-х рр. ХХ ст., внаслідок укрупнення, на території Тернівської 
селищної громади виникло декілька колективних господарств. В 1929 
році діяли комуни ім. Ф. Дзержинського, ім. В. Леніна, артілі “Іскра”, 
ім. Свердлова, “Червоний Схід”, “Вільний орач Жовтня” [11]. 
Водночас, більшість селян (56 % дворів) не бажали вступати до нових 
утворень, вважаючи, що сімейні форми господарювання є більш 
зручними і ефективними. Подібні настрої суперечили партійній 
політиці, націленій на усуспільнення землі, реманенту та худоби. На 
листопадовому пленумі ЦК ВКП(б) 1929 року були жорстко 
засуджені будь-які спроби відхилення від генеральної лінії партії на 
суцільну колективізацію, а в грудні того ж року Й. Сталін визначив 
нове стратегічне завдання – перехід до політики ліквідації 
куркульства як класу. Виконуючи партійні директиви, президія 
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Тернівської сільської ради вже 19 січня 1930 року розпочала репресивні 
заходи проти одноосібників, у першу чергу заможних. У 16 родин за 
невиконання планів хлібозаготівлі конфіскували будинки і майно.  

Постраждали: Г.І. Ганчо, Д.Д. Дмитрієв, Ф.І. Сербін, П.М. Скарлат, 
Г.І. Христо та інші [12], а через тиждень ще в 11 сімейств відібрали 
майно. Особливої жорстокості зазнала сім’я Г.І. Ганчо, у якій було 
шестеро дітей віком від одного до шести років та батько господаря – 
83 років. У люті морози їх виселили із власного будинку і поселили в 
землянці; все майно і худобу відібрали [13]. 

Частина селян змушена була покинути Тернівку, в якій проживали 
їхні предки. Місцева влада примусово розкуркулила з подальшим 
виселенням О.Г. Брятко, Д.Ф. Бузніка, І.В. Волчо, О.О. Деордієву, 
Я.М. Коча, М.Д. Черно та інших [14]. Згідно із інструкцією ЦВК та 
РНК СРСР, найбільш заможних куркулів виселяли у віддалені 
місцевості СРСР, інших – у межах району. У селян конфісковували 
житлові і господарські побудови, реманент, худобу, продовольчі і 
кормові запаси, насіння, домашнє майно, а також готівку. 

Звичайно, така політика викликала гостре обурення з боку 
громадян. Деякі із них відкрито виступали проти насильницької 
колективізації та розкуркулення.  

Примусове укрупнення господарств супроводжувалося жорсткими 
кампаніями державної хлібозаготівлі. Тих селян, які виступали проти 
цих заходів, звинувачували в антирадянській агітації та пропаганді і 
засуджували за статтею 54-10 КК УРСР до виселення в північні 
регіони. За таким визначенням відправили до міcта Котлас 
(Архангельська область) мешканця с. Кантакузівка Вознесенського 
району Г.М. Семчова (народився в м. Дряново, Болгарія) [15]. 

На півночі опинився і тернівчанин Ф.І. Сербін разом із дружиною, 
сином і донькою. В 1935 році він самовільно повернувся до рідного 
села, де працював сторожем у місцевій кооперації. Пізніше, в 1937 
році його звинуватили в антирадянській агітації і за вироком трійки 
при УНКВС розстріляли [16]. 

Наступ на одноосібні господарства, депортація селян у віддалені 
райони країни, а також силове проведення хлібозаготівельних 
кампаній призвели до голодомору, який торкнувся і Тернівки. Члени 
місцевої комуни ім. Леніна в листі до редакції газети “Шлях 
індустріалізації” від 7 березня 1933 року писали: “Повідомляємо.., що 
члени комуни дуже голодують, вже чотири дні як не бачать навіть 
крихти хліба. Просимо Миколаївські організації звернути на це увагу 
та надати негайну допомогу” [17]. 
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Політичне керівництво країни намагалося приховувати 
інформацію щодо голоду. Саме це слово заборонялося вживати в 
документах партійних і державних органів, а також в засобах масової 
інформації. Порушників заборони карали навіть ув’язненням. Так, 
мешканку Тернівки Г.Д. Стоєву засудили умовно до ув’язнення в 
концтабір за “розповсюдження чуток про голод” [18]. 

Таким чином, голодомор, який охопив у 1930-ті рр. всю Україну, і 
Південь зокрема, не обирав собі жертв за національною ознакою. 
Постраждали як українці, так і ті народи, які проживали в той час на 
території України: німці, євреї, поляки, молдавани, болгари та ін. 
Голодомор-геноцид 1932-1933 рр. став справжньою трагедією для 
всього населення України, незалежно від етнічної приналежності. 


