
Десятиліття відділяло два голоди, в які потрапила сучасна Миколаївщина, як і територія 
всієї України, і які принесли величезні страждання нашим мешканцям. Звичайно, кожен з 
голодоморів мав свої специфічні особливості, проте їм властива одна спільна риса: 
примусові державні заготівлі. Не є секретом, що продовольчі запаси залежать від врожаю, а 
сам врожай від умов, в яких вирощуються сільськогосподарські культури.  

На землях України посухи проходили регулярно з давніх часів. Кожна з них ставила під 
знак питання добробут селян, викликала відповідні труднощі у харчуванні. Проте  протягом 
всієї дореволюційної історії проводилися давно вивірені запобіжні заходи – утворення і 
збереження недоторканого запасу продовольства. Навіть тяжкі посухи в середині XX 
століття не приводили до таких жахливих людських втрат, як лихо 1921 року. 

В радянські часи, на жаль, не було спроб утворити продовольчий резерв на випадок 
голоду. Хоч стратегічні резерви на випадок війни держава створювала, але це був 
непорушний запас, і він в період голодоморів 20-30-х років не використовувався. 

Тому неутворення запасів продовольства на період голоду означало лише одне: 
компартійно-радянська олігархія не відчувала потреби діяти подібним чином. 

Вища влада, як свідчать очевидці, численні архівні документи, була байдужою до 
страждань голодуючого населення. Запаси державного хліба різного призначення (експортні, 
сировинні, стратегічні і т.п.), що знаходилися на охопленій голодом території, ніколи не 
використовувалися для розподілу серед голодуючого населення. Навпаки, є чимало свідчень 
протилежного характеру, коли держава займалася хлібозаготівлями в охоплених голодом 
областях, спеціальні “буксирні” бригади вилучали ті жалюгідні запаси, які намагалися 
приховати селяни, щоб віддати їх на експорт чи промислову переробку, для постачання 
міського населення. 

Таке ставлення тоталітарної держави до страждань голодуючого населення пояснювалося 
тим, що більшовики відносилися до селян як до класу ворожого комуністичній доктрині, 
системі і державі. Селянин був природним ворогом комуни і комунізму, що розуміли 
більшовики. Та незважаючи на це, вони спробували ще в 1919 році насадити в Україні у 
прискореному темпі радгоспи і комуни. І в результаті отримали величезний супротив у 
вигляді повстанського руху селянства, що зачепив також селянську за своїм складом 
Червону армію і призвів до заключної окупації території України армією Денікіна.  

Вже перший голод 1921-1923 років показав незацікавленість державної партії рятувати 
селянство. Посуха, що охопила Південь України, завдала значної шкоди мешканцям села. 
Відбилися і наслідки Першої світової, а потім громадянської війн. Не меншої шкоди завдали 
сільському господарству економічні наслідки продрозверстки 1919-1920 років, що виявилися 
у скороченні площ для посіву в губерніях з порівняно добрим врожаєм.  

Посуха на Півдні України не поступалася посухі в Поволжі. Перерозподіл врожаю на 
користь південних губерній міг випередити голод. Але уряд Леніна турбувало не становище 
в районах, охоплених голодом, а своєчасна поставка хліба до столиці Росії та великих 
промислових міст, щоб не допустити перебоїв з хлібом. ЦК КП(б)У дав жорстку вказівку 
місцевій владі “докласти надлюдських зусиль щодо підняття продзаготівлі й виконання 
нарядів Наркомпроду навіть на шкоду задоволення місцевих потреб” [1]. Отже, місцеві 
потреби відсувалися на другий план.  

На перших порах про голод, що розповсюджувався на території України, ніде не 
омовлювалося. Засобам масової інформації заборонялося висвітлювати тяжкий стан в селах 
Півдня України. Політбюро компартії України у серпні 1921 року при обговоренні питання 
“Про кампанію щодо боротьби з голодом” прийняло резолюцію: “Вказати губкомам, що під 
час проведення кампанії необхідно розрізняти заклик до боротьби з голодом в Росії, з 
неврожаєм в Україні, де допомога районам, що постраждали від неврожаю, може бути 
цілком надана своїми губернськими або повітовими засобами” [2]. Коментарі з цього зайві. 

Лише в першій половині 1922 року, коли голодуючих селян почала косити смерть, про 
голод почали говорити відверто. Україні надали допомогу міжнародні організації АРА, 
Eвoсуспільство, місія Нансена та інші. Губернський комітет допомоги голодуючим 



організував 136 пунктів, де харчувалися 61630 чоловік, АРА – 226, де харчувалося 238090 
чоловік, Нансен – 18, харчувалося 9900 чоловік, Евосуспільство – 17 пунктів, де харчувалося 
3062 чоловіки [3]. Вище керівництво республіки закріпило за голодуючими областями півдня 
регіони, де голоду не було. На територію області почали прибувати маршрутні поїзди з 
продовольством з Волині, які відразу розподілялися обласним комітетом допомоги 
голодуючим. В період голоду на територію Миколаївщини прибуло з Волині 249 вагонів 
вагою 222590 пудів, з Чернігівщини – відповідно 21 вагон з 19403 пудами хліба. Крім того, з 
Волині прибули  також три лікувально-харчувальні вагони [4]. Незважаючи на охоплену 
голодом південну територію України, восени  1922 року мільйони пудів хліба були вивезені 
саме з цього району в Росію і на експорт. Незважаючи на те, що в цей час лише дітей 
голодувало майже 2 мільйони. Не дивно, що завдяки хлібу з України голод в Поволжі 
припинився, а в Україні він продовжувався і в 1923 році. 

На території губернії  була проведена кампанія серед профспілок про необхідність 
постійної планової допомоги.  До нетрудового населення було застосовано метод 
обкладання. У кожному місті була створена секція з торговців, перед якою було поставлене 
завдання відшукати щомісячно 160000 голодних пайків по губернії. Робітників зобов’язали 
5% з усіх видів заробітної плати відраховувати або брати під патронат дитячі будинки. 
Військові частини та моряки також почали відраховувати і патронувати дитячі будинки [5]. 

На кошти військових моряків і червоноармійців у Миколаєві діяли будинки для дітей 
Микморбази – 85, Комкурсів – 34, 44-ї військової бригади – 46, 114-го батальйону – 35, 
військового шпиталю – 18 дітей [6]. На території губернії було розгорнуто 84 пункти 
харчування, давали обіди 42258 чоловікам [7]. Цього не було в період голоду 1932-1933 
років. 

 Голод 1932-1933 років відрізняється від голоду 1921-1923 років тим, що в цей період в 
Україні не було посухи. Врожай вдався поганим не через погані кліматичні умови, а через 
соціально-економічний стан. За “порожні” трудодні загнані на більшій території України в 
колгоспи селяни не хотіли працювати на державу. Різке падіння хлібозаготівель внаслідок 
саботажу селян призвело до того, що Сталін прийняв міри по конфіскації всіх хлібних 
ресурсів. А це, в свою чергу, призвело до страшного голоду 1932-1933 років. Економічно 
безглузда політика продрозверстки стала першопричиною голоду в Радянському Союзі, від 
якої загинули мільйони чоловік. 

Аграрна політика держави 30-х років і відповідно відношення до українського селянина 
були визначені генеральною лінією правлячої комуністичної партії, спрямоване на головне – 
суцільну колективізацію.  Вона ж у свою чергу супроводжувалась непосильними 
хлібозаготівлями, податками, штрафами, експропріацією (розкуркуленням селянських 
господарств, судовими процесами, в’язницями, таборами, висланнями і т.д.). 

Все це не могло не справляти шоковий вплив на психологічні настрої, погляди, позиції, 
поведінку, думки широкої громадськості, тим більше, що негативні наслідки були наяву. 
Сільськогосподарське виробництво занепадало, руйнувалися продуктивні сили аграрного 
сектора, міське населення знаходилось на „бідній” картковій системі, селянство голодувало. 

Голод, що розпочався восени 1932 року, мав своєю причиною не тільки конфіскаційні 
хлібозаготівлі. Пекельний людомор призвів до загибелі лише в Україні від 3 до 5 мільйонів 
чоловік. Надзвичайні хлібозаготівельні комісії під керівництвом В. Молотова і Л. Кагановича 
не обмежилися в Україні лише конфіскацією хліба. У постанові раднаркому УРСР, що була 
продиктована Молотовим “Про заходи до посилення хлібозаготівлі”, зокрема говорилося: 
“До колгоспів, що припустилися розкрадання колгоспного майна хліба і злісно зривають 
план хлібозаготівель, застосовувати натуральні штрафи порядком додаткового здавання. З 
м’ясозаготівель, розміром 15-місячної норми здавання даним колгоспом м’яса як 
усуспільненої худоби, так і худоби колгоспників” [8]. Таким чином, було введено новий вид 
конфіскаційної заготівлі – “натуральні штрафи”. Пізніше пункт про “натуральні штрафи” 
було поширено на всі продовольчі запаси селян.  



Під виглядом хлібозаготівельної кампанії був розгорнутий небувалий терор голодом, щоб 
навчити тих, хто залишився живим, за висловом тод ішнього генсека ЦК КП(б)У С. Косіора, 
“уму-розуму”, тобто сумлінної праці на державу в громадському господарстві колгоспів.  

Під час весняної посівної кампанії 1933 року українським селянам була надана 
продовольча позичка. Її одержували у вигляді громадського харчування лише ті, хто 
працював у колгоспі.  

Українські перші два голодомори мають найголовнішу причину підведення під 
тоталітарний режим адекватний йому директивно-планової політики. В ході створення у 30-х 
роках колгоспного ладу, з’явився ще один, додатковий фактор поглиблення голоду – 
націлений проти українських селян  – державний терор. 
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