
Тоталітарна система, що існувала за радянських часів, підпорядковувала собі всі сфери 
суспільного життя країни. Вона не допускала іншого тлумачення історії, ніж те, що не 
розходилося з офіційними партійними документами. Радянська система була кровно 
зацікавлена у знищенні, утаємниченні або фальсифікації фактів, що суперечили офіційному 
трактуванню історії і могли породжувати серед громадського загалу сумніви у непогрішності 
методів соціалістичного будівництва. У цьому контексті актуальним є дослідження 
проблеми голодомору 1932-1933 рр. в Україні – однієї з найтрагічніших сторінок вітчизняної 
історії. 

До цього часу в українській та зарубіжній історіографії не виробилося єдиної думки щодо 
причин голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Вказуючи на складність, багатоплановість та 
хитросплетіння основних причин жахливої катастрофи дослідники, намагаються виділити 
групу домінуючих чинників. Західні історики вважають, що основними були національно-
політичні фактори. Зокрема, Дж. Мейс підкреслює: “Москва пов’язала українське селянство 
з українським націоналізмом як загрозою імперським інтересам... Сталін, Каганович, 
Постишев та інші запланували у Москві знищення українського селянства як свідомої 
національної верстви і нещадно здійснили це на  Україні в 1932-1933 рр. засобом штучного 
голоду...” Його позицію підтримує Р. Конквест, стверджуючи, що голод запланувала Москва 
для винищення українського селянства як національного бастіону. Українських селян 
нищили не тому, що вони були селянами, а тому, що були українцями-селянами” [1]. 

Історики, що визнають основними причинами голоду дію національно-політичних 
чинників, постійно акцентують увагу на його штучності та організованості. Так, 
французький дослідник Ален Безансон наголошує: “Саме ретельна організація екзекуції 
надала українському голодному терору характер геноциду”. Цю ж думку проводить і 
американський історик українського походження Д. Соловей, підкреслюючи, “що голод 
1932-1933 рр. був планово підготовлений і здійснений”. Такий підхід є характерним для 
праць і вітчизняних публіцистів [2].  

Група російських, українських і західних істориків (В. Данилов, Н. Івницький, 
В. Марочко, Н. Верт та ін.) вважають, що основні причини голоду 1932-1933 рр. в Україні 
зумовлені дією соціально-економічних чинників, насамперед, “насильницькими 
хлібозаготівлями”, “поверненням до економічно не обгрунтованої та політично 
скомпрометованої політики продрозкладки”. 

Однак найбільш обгрунтованою є позиція авторського колективу монографії “Сталінізм 
на Україні: 20 – 30-ті роки” (В. Даниленко, Г. Касьянов, С. Кульчицький), який на основі 
зіставлення різних концепцій та аналізу фактичного матеріалу дійшов висновку, що 
“конкуруючі гіпотези треба об’єднати. Тоді факти, пов’язані з голодом, логічно 
складатимуться в цілісну картину” [3]. На необхідності синтетичного підходу до вирішення 
вказаної проблеми наголошує і В. Савельєв: “...Саме економіко-політичні чинники стали в 
кінцевому підсумку причиною голоду”. 

Слід обов’язково звернути увагу на ще одну причину голодомору 1932-1933 рр. – 
боротьбу проти селянського повстанського руху. Терор голодом було апробовано на 
селянстві в 1921-1923 рр., а остаточно використано в 1932-1933 рр. У деяких працях 
зарубіжних  дослідників процес збройної протидії українського селянства тоталітарному 
режиму називається селянською війною. Саме на проблемі – використання терору голодом 
проти селянина-власника як головної складової частини повстанського руху – ми і 
зупинимося, опираючись, головним чином, на матеріали Півдня України і території 
Миколаївщини зокрема. 

В зарубіжній історіографії існують дві головні точки зору на періодизацію “війни 
більшовиків проти селян”. Ален Безансон виділяє чотири фази війни: 

1) 1918-1921 – відкрите збройне протистояння більшовицьких військ та селянських 
повстанських загонів; 

2) 1928 – ліквідація “куркульства”; 
3) 1929-1932 – винищення селянської еліти, запровадження колгоспного ладу; 



4) 1932-1933 – терор голодом, геноцид проти українського селянства [4].  
А. Граціозі розширює територіальні рамки протистояння більшовиків і селян, вважаючи 

його “великою селянською війною в СРСР”. При цьому він виділяє наступні етапи: 
1. Увертюра, 1917 рік. 
2. Акт перший, 1918-1922. 
3. Інтерлюдія (перемир’я), 1922-1927. 
4. Акт другий і останній, 1928-1933 [5].  
Як видно з цих періодизацій, останнім етапом (фазою) є період голодомору, після якого 

збройне протистояння селян та більшовицької (тоталітарної) системи перестає існувати. 
Ситуація на Півдні України 20-х – початку 30-х рр. складалася таким чином. У 1921 р. 

українське село було охоплене антибільшовицьким повстанським рухом. У звіті уряду УСРР 
на VI Всеукраїнському з’їздові рад ідкреслювалося, що за 1921 рік у справі „замирення” села 
було зроблено більше, ніж за весь попередній період. Є статистика ВУЧК, згідно з якою 
найбільші успіхи у боротьбі з так званим “куркульським бандитизмом” було одержано в 
другій половині цього року. 

Раніше цю статистику пояснювали так: повстанський рух почав спадати, коли селяни 
відчули благотворний вплив нової економічної політики. Проте документи незаперечно 
свідчать, що методи хлібозаготівель через розпачливу ситуацію голодного року залишалися 
попередніми, тобто терористичними. Відмінність від донепівських реквізицій полягала лише 
в тому, що їх тепер називали продподатком, а не продрозкладкою. 

Керівництво більшовицької партії проявило пекельну винахідливість під час стягнення 
продподатку у селян, які зрозуміли, що їх чекає голод. В. Ленін запропонував провести в 
Поволжі мобілізацію молоді до армії у кількості до півмільйона багнетів і розмістити їх в 
Україні, щоб вони  допомогли посилити продроботу серед „ненажерливих багатих селян” [7]. 
Реалізувати цей підступний задум не вдалося через цілковиту дезорганізацію життя в 
голодуючому Поволжі. Поволзькі селяни самі покидали уражені посухою місцевості і 
прямували пішки (залізниці були паралізовані) в інші регіони. 439 тис. біженців з російських 
голодуючих регіонів знайшли притулок в Україні [8]. Переважно ними заопікувалася 
створена в липні 1921 р. Центральна комісія допомоги голодуючим (Допгол) при ВУЦВК на 
чолі з Г. Петровським. 

В. Ленін не покинув ідеї застосувати військову силу при стягненні продподатку. У 
розмові з наркомом продовольства УСРР М. Владимировим по прямому проводу 6 серпня 
1921 р. він сказав так: «Я думаю, що для успішного збирання податку потрібні військові 
частини на допомогу цьому збиранню, з тим, щоб ці військові частини одержували посилене 
постачання за рахунок місцевих селян, поки податок не буде сплачений» [9]. 

Через кілька днів, 12 серпня, ці міркування матеріалізувалися у спеціальній постанові 
Ради Праці та Оборони про застосування надзвичайних заходів при вилученні продподатку. 
В ній йшлося про введення до волостей та сіл, що опиралися наркомпродівцям, військових 
частин. Останні мали під час збирання продподатку «негайно вживати найрішучіших заходів 
примусового характеру» [10]. У підзаконних актах ретельно враховувався багатий досвід 
двох попередніх років стягнення продрозкладки.  

Зокрема, у листопаді 1921 р. Вознесенський повітовий особливий продовольчий комітет 
почав втілювати у життя під час стягнення продподатку таку інструкцію (цитується мовою 
оригіналу): «Взять в каждой волости от 15 до 25 человек заложников из кулацкого и 
середняцкого населения. В случае, если какое-либо село отказывается дать подписку о 
круговой ответственности, или же, дав подписку о выполнении продналога в 48-часовой 
срок, по истечении времени продналог будет не выполнен, такие села будут объявлены 
врагами Советской власти. Половина заложников будет судима, вплоть до применения 
высшей меры наказания – расстрела, после чего будет взята новая группа. Все наличие 
зернохлеба и зернофуража, не придерживаясь цифр причитающегося продналога, в 
хозяйствах, на коих будет распространена коллективная ответственность, будет 
конфисковано» [11]. 



Особисти з „низів” були людьми малограмотними, як це видно з процитованого тексту 
інструкції. Але вони проявляли гідну подиву кваліфікацію під час вилучення хліба у 
голодуючих селян Одеської губернії. 

Отже, неп у 1921 р. ще не прийшов в українське село. Держава в умовах зростаючої вже з 
весни загрози голоду застосовувала під час вилучення хліба набагато жахливіші методи, ніж 
раніше. 

Чому керівники більшовицької партії виявляли таку наполегливість у стягненні 
продподатку на Півдні України, накладаючи при цьому заборону на будь-яку інформацію 
про голод? Адже у Поволжі продподаток не стягувався, і влада била на сполох, закликаючи 
по допомогу міжнародні благодійні організації. Чому на Півдні України штучно 
поглиблювалася невимовно тяжка ситуація, в якій гинули сотні тисяч селян? 

Поволжя було спокійним, а в Україні не спадала селянська боротьба проти диктатури 
комісарів. Стягнення продподатку було використане в цій ситуації як метод терору голодом. 
Йшлося вже не про заготівлі самі по собі (їх реальні результати у голодуючій місцевості 
були мізерні), а про створення ситуації, в якій антиурядова боротьба ставала для селян 
неможливою. Голодна людина впадає в апатію і не може думати про боротьбу з владою. 

Рейд повстанських загонів Нестора Махна у липні-серпні 1921 р. по донецьких і 
поволзьких степах зазнав цілковитої невдачі. В умовах голоду, що наближався, політична 
активність селянства зменшилася практично до нуля. Ніким не підтриманий, Махно 
змушений був повернути тачанки на захід, перетнув спочатку Дніпро, а потім Дністер і 
опинився у вигнанні, в Румунії. 

Голод виявився фактором, який втихомирював ефективніше, ніж каральні експедиції. 
Конфіскуючи злиденні продовольчі запаси навіть у селян південних губерній, центральний 
уряд допоміг природному катаклізму справитися з «куркульським бандитизмом». У 1921 р. в 
Україні було вперше запроваджено терор голодом. 

Здійснювані терористичними методами примусові хлібозаготівлі докорінно 
відрізняються від терору голодом. У 1921 р. терористичні хлібозаготівлі мали місце на 
Лівобережжі і Правобережжі України, щоб одержати хліб для „червоних столиць”. Метою 
заготівель у цих регіонах справді був хліб. „Заготівлі” в південних губерніях не обіцяли 
багато хліба. За їх допомогою здійснювався терор голодом, спрямований на ліквідацію 
антирадянського руху селянства. Тут хлібозаготівлі стали лише формою тероризування [12].  

 З початку 1928 р. у ході запровадження надзвичайних заходів у багатьох селах 
відбувалося фактичне відновлення продрозкладки, адміністративна сваволя, порушення так 
званої революційної законності, пряме насильство над селянами. Звичайно, це викликало у 
відповідь їх незадоволення і протидію. Мали місце підпалення колгоспних будівель і комор, 
вбивства комуністів та інших державних активістів, руйнування і спалення їхніх хат і 
господарств. За офіційними даними, протягом першої половини 1928 р. подібних 
терористичних актів в Україні було зареєстровано 117, а з жовтня 1928 р. по серпень 1929 р. 
– 848 [13].  

Наприкінці 1927 р. протести селян набули рис стихійних виступів. Селяни змушені були 
відстоювати права, що надав їм неп. Фактично розпочалося нове протистояння між 
державою і українським селянством. Якщо в 1927 р. секретним відділом ДПУ було 
заарештовано лише 13 чоловік за належність до так званих “куркульських груп”, то вже за 
перший квартал 1928 р. заарештували 270 селян [14]. Іноді протести селян виявлялися у 
промонархістських або антисемітських акціях. 

У червні 1928 р. В. Балицький надіслав Л. Кагановичу доповідну записку, в якій 
повідомлялося про спробу об’єднати зусилля робітників і селян проти влади у Миколаєві. 
Там через нестаток хліба почали збільшуватися хлібні черги. 12 липня селяни з навколишніх 
сіл Миколаєва, які перебували в чергах, стали виявляти обурення невідпусканням хліба. У 
цей час робітники прямували на завод “Наваль”. Поговоривши з робітниками, селяни 
попрямували до окрвиконкому. Зібрався натовп у кількості 500 чоловік. Деякі робітники, що 
співчували селянам, говорили: “Від імені робітничого класу ми підтримаємо” [15].   



Аналогічний випадок безпосереднього звернення селян до робітників відбувся 7 липня у 
Херсоні, куди на завод ім. Петровського прибула делегація селян з п’яти найближчих сіл у 
кількості 10 чоловік. В обох випадках окрвідділи ДПУ вжили репресивних заходів. Зокрема, 
по Миколаєву “обережним способом” були заарештовані деякі “підбурювачі” [16]. 

“Наступ на куркульство” супроводжувався примусовим виселенням, закриттям млинів, 
антирелігійною пропагандою. Осіб, які виявляли незадоволення, притягували до карної 
відповідальності. За першу половину 1928 р. тільки секретним відділом ДПУ України було 
заарештовано 373 селянина, звинувачених у створенні антидержавних селянських груп. У 
звітах ДПУ з’явився навіть спеціальний розділ “сільська контрреволюція”, де містилася з-
поміж іншого інформація про арешт куркульсько-есерівського угрупування в 
Миколаївському окрузі (8 осіб) [17]. 

Зовнішній бік колективізації кінця 1929 – початку 1930 рр. і її примусовий характер 
добре відомий. Насилля на селі викликало жорстокий супротив селян, різко підірвало 
виробничі сили, що і змусило московську владу тимчасово відступити, переклавши провину 
на місцевих робітників. Навесні 1929 р. керівництво України виконало план хлібозаготівель 
за декілька тижнів, використовуючи в широких масштабах регулярні частини Червоної армії, 
війська ДПУ та прикордонні загони. На Півдні України в 1928 році була сильна засуха,  що 
привело до голоду в двох районах Запорізької і ряді сіл Одеської областей. 

У відповідь наростав опір селян владі. В перші три місяці 1929 року ДПУ України 
зареєструвало 144 селянські виступи, а вже в квітні-липні – 329. Тоді ж було арештовано та 
направлено в табори 1381 чоловік. У кінці літа почалася нова хлібозаготівельна кампанія – і 
як наслідок – посилилися хвилювання на селі. В серпні ДПУ зафіксувало 116 виступів, у 
вересні – 195, а у жовтні – 336 [18].   

1930 рік призвів до появи на Півдні України нового типу повстань – “жіночих бунтів”. 
Але чому саме жіночих? До початку 30-х років українці добре зрозуміли, що будь-яка 
протидія (навіть пасивна) більшовицькій владі призводить до арештів, заслань та знищень 
чоловіків. Виходячи з цього в широких масах населення народилася думка: “Якщо владі 
будуть протидіяти неозброєні жінки, то їм за це нічого не буде”. На жаль, ця думка 
виявилася хибною. Більшовицька влада не зупинилася перед найбрутальнішим террором, 
спрямованим і проти жінок, і проти дітей. 

Велика демонстрація жінок відбулася в селі Градениця Одеського округу. Вони вимагали 
повернути висланих “куркулів”, роздати посівний фонд зерна. А більше тисячі селян із села 
Дальники, що на Одещині на підводах рушили в тодішню столицю України – Харків. 
Попереду колони вони несли червоні знамена та гасла “Вся влада радам, долой СТОзи”. 
Селяни розраховували об’єднатися для спільного походу з робітниками одеських заводів. 

У передмісті Одеси вони були зупинені і відправлені в село. Організаторів акції 
арештували. Найбільші жіночі повстання на Півдні України відбулися в Бирзулівському 
районі на Одещині. “За три дні майже увесь район було охоплено бунтом бабів. Повсталі 
жінки повиганяли з сіл голів сільрад, парторгів та різних уповноважених. Для боротьби з 
бунтом надіслано загони ДПУ-НКВД” [19]. 

1929-1933 рр. насильницька колективізація, депортації, масовий вивіз хліба з України, 
різні форми каральних заходів держави, пов’язані з концепцією “загострення класової 
боротьби на шляху будівництва соціалізму”, збільшили репресивну діяльність режиму в 4-6 
разів. Подібне ставлення до селян спричинило їх невдоволення та опір. Дійшла справа і до 
збройних конфліктів, які отримали назву антиколгоспних. У Червоноповстанському районі 
на Одещині сформувались селянські загони з колишніх партизанів, які брали участь в 
антиденікінській та антибільшовицькій боротьбі. Вони встановили владу у великих селах 
Ясни, Градениця, Троїцьке. Цей заколот вдалося придушити тільки використовуючи 
регулярні військові формування [20]. Мали місце з боку “куркулів” терористичні дії, а саме: 
в Снігурівському районі стріляли в уповноваженого райвиборчкому, було зроблено 4 
постріли, але завдяки темряві все обійшлося. У районі Голої Пристані пострілом у вікно 
хатини-читальні був тяжко поранений бідняк, який невдовзі помер. В Качкарівському районі 



сількору надіслали декілька анонімок, щоб він припинив свою діяльність. У випадку відмови 
на нього чекала смерть. Навіть були випадки розклеювання листівок з гаслом “Геть 
радянську владу, геть експлуататорів!” [21]. “Ми землю у поміщиків забрали з гвинтівкою і з 
гвинтівкою її віддамо в колгоспи”, – так різко заявив бідняк Яковенко взимку 1931 року на 
загальних зборах в с. Сербка на Одещині [22]. 

В період з 20 січня по 12 лютого 1930 року в Україні відбулося 37 масових виступів селян 
антиколгоспного спрямування. У них взяли участь 12 тис. селян, із яких заарештовано 11865. 
У відповідь на політику “розкуркулення” селяни здійснили 40 терористичних актів 
(продовжувалися вони і пізніше) [23].                                  

 Чимало селянських повстань на початку 30-х років було викликано закриттям церков, 
зняттям дзвонів, прямою наругою над храмами, арештами священиків [24]. Показовим стало 
повстання сіл Голопристанського району на Херсонщині 1930 року [25].  О 10-й годині ранку 
до церкви зійшлися люди, хто з гвинтівкою, хто з косою, хто з вилами. О 10.30 задзвонили 
дзвони і почалося повстання. Селяни палили скирди, ламали трактори, косилки. Ініціатором 
повстання стали представники церкви. На ранок в Бехтеди прибула рота солдат і повстання 
було придушено [26]. 84 повстанці було розстріляно в Херсоні. 

По Україні лише з початку січня до середини березня 1930 року було зареєстровано 
понад 2 тис. селянських виступів [27], а  до червня цього ж року – 1,5 тис. терористичних 
актів проти представників радянської влади. За деякими підрахунками, у 1930 році в Україні 
кількість учасників селянських повстань перевищила 40 тис. [28]. 

Для остаточного закріплення на селі, ліквідації залишків повстанського руху селян та 
утвердження колгоспного ладу проти селян-власників було застосовано терор голодом. 

У 1932 р. не було посухи. Цим голодомор 1932-1933 рр. відрізнявся від голоду 1921 р. 
Врожай 1932 р. видався скромним, але не внаслідок поганої погоди, а через соціально-
економічні умови. Загнані в колгоспи селяни не бажали працювати на державу за порожні 
трудодні. Стихійний саботаж селянами громадського господарства призвів до різкого 
падіння хлібозаготівель. Сталін тоді направив надзвичайні комісії в три хлібовиробні 
регіони. Порівнюючи дії трьох комісій, можна визначити регіони, де застосовувався терор 
голодом. 

Спочатку треба розібратися з картиною хлібозаготівель 1931 р. В Україні було 
заготовлено 440 млн. пудів хліба, тобто на 30 млн. пудів менше, ніж у попередньому році. 
Селянський сектор недовиконав план майже на 39 млн. пудів, але порівняно з фактичним 
виконанням попереднього року з нього було зібрано на 2,5 млн. пудів більше. Хлібозаготівлі 
з урожаю 1931 р. продовжувалися до пізньої весни наступного року, поки у багатьох районах 
не залишилося будь-яких продовольчих чи фуражних запасів. В результаті спалахнув голод, 
який тривав аж до урожаю 1932 р. Втрати сільського населення від голоду становили у 1932 
р. не менше 150 тис. осіб [29]. 

Хлібозаготівлі з урожаю 1932 р. нічим не відрізнялися від минулорічних. Економічно 
безглузда політика продрозкладки стала першопричиною голоду в Радянському Союзі, від 
якого загинули сотні тисяч осіб. 1933 рік залишився в пам’яті всіх радянських людей як рік 
великого голоду, спричиненого конфіскаційними хлібозаготівлями. Хліб був основним 
продуктом харчування, продовольчого ринку не існувало, і селяни, що не мали запасів інших 
продуктів, гинули від голоду. Проте селяни здебільшого мали запаси продовольчих 
продуктів, завдяки яким могли протриматися до нового врожаю навіть без конфіскованого 
хліба. 

Голод, який розпочався восени 1932 р. і тривав до літа 1933 р. в Україні і в одному з 
шести округів Північного Кавказу-Кубанському, мав своєю причиною не тільки 
конфіскаційні хлібозаготівлі. Серед українських селян і кубанських козаків – теж переважно 
українців за походженням – лютував пекельний голодомор. Кількість тих, хто загинув 
голодною смертю, в Україні становила у 1933 р. від 3 до 3,5 млн. осіб, а на Кубані доходила 
до 1 млн. Ці втрати на порядок вищі, ніж в інших місцевостях Радянського Союзу, що 
постраждали від голоду 1933 р. [30]. 



Сталінські надзвичайні хлібозаготівельні комісії в Україні і на Кубані не обмежилися 
конфіскацією хліба. Під диктовку Молотова 18 листопада 1932 р. була прийнята постанова 
політбюро ЦК КП(б)У, а 20 листопада  –  постанова РНК УСРР з однаковою назвою  –  „Про 
заходи до посилення хлібозаготівель”. Місцева влада зобов’язувалася організувати 
вилучення у колгоспів, одноосібників та робітників радгоспів хліба, розкраденого під час 
косовиці, обмолоту і перевезення. Цей зловісний пункт на ділі означав кару за 
„розбазарювання”, яка повинна була спіткати тих, хто не виконав розкладеного на кожний 
колгосп і доведеного до кожного одноосібного двору хлібозаготівельного плану. Виявити 
„розкрадений” хліб можна було тільки обшуком. Отже, держава санкціонувала проведення 
масових обшуків з негайною конфіскацією наявних запасів хліба. 

Ще зловіснішим був пункт постанов про натуральні штрафи м’ясом та картоплею, які 
треба було накладати на боржників по хлібозаготівлях, коли у них не знаходили хліба. Цей 
пункт означав тільки одне: свідомо здійснюваний терор голодом. Конфіскаційні 
хлібозаготівлі і „натуральні штрафи” були візитною карткою голоду.  

У роз’ясненні наркомату юстиції УСРР від 25 листопада 1932 р., йшлося про організацію 
виконання урядової постанови про посилення хлібозаготівель, підкреслювалася небажаність 
„масових трусів і адміністрування”, висувалася вимога „найширше поставити й використати 
агентурні можливості” [31]. Однак на практиці використовувалися як труси, так і „агентурні 
можливості”. Серед останніх було й таке: вчителів змушували розпитувати малих дітей, хто з 
них їв хліб, а потім доповідати, кому треба... 

В усіх районах України, за винятком прикордонних, з активною участю комнезамівців і 
відряджених на хлібозаготівлі робітників з міст почалися подвірні обшуки з конфіскацією 
будь-яких запасів їжі  –  сухарів, картоплі, сала, солінь, фруктової сушні, цибулі тощо. 
Забирали все продовольство, приготовлене на зиму і весну. Конфіскація продовольства 
подавалася як кара за „куркульський саботаж” хлібозаготівель і здійснювалася цілком 
гласно, з висвітленням у районних газетах.  

Державі був потрібний хліб, а не картопля чи фруктова сушня. Коли услід за 
хлібозаготівлями почалася „заготівля” усього виявленого у селянській садибі продовольства, 
можна з певністю твердити: цим способом тоталітарна держава карала селян за небажання 
добросовісно працювати у громадському господарстві артілей. Терор голодом, як і 
експропріація заможного селянства, був одним з методів створення колгоспного ладу. 

15 березня 1933 р. С. Косіор написав адресовану Сталіну доповідну записку з 
інформацією про підготовку до весняної сівби. В ній український генсек необачно 
сформулював фразу, яка пояснювала причини терору голодом. Ось вона: „Те, що 
голодування не навчило ще дуже багатьох колгоспників уму-розуму, показує незадовільна 
підготовка до сівби якраз в найбільш неблагополучних районах” [32]. 

Під „найбільш неблагополучними районами” малися на увазі райони з підвищеною 
смертністю від голодомору, який в цей час вже лютував в українському селі. Косіор 
бідкався, що навіть такий голод не навчив багатьох колгоспників сумлінно працювати на 
державу. 

До голодомору ставилися як до неіснуючого явища. Навіть у стенографічних звітах 
пленумів ЦК КП(б)У і протоколах політбюро ЦК слово „голод” не згадувалося. Конкретні 
заходи партійних органів, які пов’язувалися з голодом, проходили в документації через 
„особые папки”. Звичайно, ніхто не побоювався просочування відомої всім інформації. У 
сталінського табу був інший знаковий смисл: тема голоду не підлягала відкритому 
обговоренню на будь-яких, навіть закритих, партійних зборах або на пленумах партійних 
комітетів. Цього табу в КПРС дотримувалися до грудня 1987 р. [33]. 

Смертність від голоду почалася вже у перший місяць дій молотовської комісії. 
Починаючи з весни 1933 р., вона стала масовою. Майже всюди органи ДПУ реєстрували 
випадки людоїдства і трупоїдства (відділити одне від одного неможливо).  



На неорганізований, але одностайний саботаж загнаних силою в колгоспи українських 
селян держава відповіла конфіскаціями продовольчих запасів, щоб приректи їх на голодну 
смерть. Чи викликали ці зухвало-цинічні дії влади активну протидію? 

Роз’єднане і тероризоване селянство не піднялося до протесту в тих масштабах, які 
змусили Сталіна навесні 1930 р. відмовитися від комун. Інформаційні зведення ДПУ УСРР 
про терористичні прояви в Україні у листопаді 1932  –  січні 1933 р. свідчать про мізерні 
масштаби збройного опору. Якраз в ці місяці „організована громадськість” ходила по дворах 
боржників по хлібозаготівлях і вилучала припасене до нового врожаю продовольство. По 
всій Україні було зареєстровано тільки 436 терактів, з них убивство радянських активістів  –  
64, замахів на вбивство  –  48, підпалів  –  211 [34]. Селянство вже не мало ні фізичних сил, ні 
волі боротися з державою. 

В 1932-1933 рр. проти селян України була застосована найстрашніша зброя – терор 
голодом, що стала не лише останньою фазою війни більшовиків проти селян, а й ліквідувала 
повстанство, спричинила глибокі трансформації в селі, знищила селянську еліту, здібних та 
ініціативних виробників – власників, носіїв справжньої української ментальності.   
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