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ГОЛОДОМОР В УКРА1Н1 1932 -33 рр. ЯК В1ЙСЬКОВИЙ 

ОПЕРАТИВНО-СИЛОВИЙ ЗАХ1Д
I  трупи кричать по дорогах уже!

Сюн у  полум ’г- нехай горятъ Сгони, 
Катгвш наци i плахи мордуванъ 

М. Бажан ”Слтщ”

Доповщь нацшена на висвгглення военно - полггичних мотив1в i 
наслщюв проведення вшськово! масово! зачистки на теренах Украши у 
1932 -  1933р.р (масова зачистка характеризуеться масштабнютю 
залучення федеральних вiйськових сил, технiчних засобiв на значних 
територiях з метою блоюровки районiв проведення зачистки, а також 
виявлення, знищення складiв провiанту, боеприпасiв, людей, створення 
фiльтрацiйних пунклв, мiсць заточення )[1]

Ключ до розумшня мотивiв, якими керувалася военна хунта 
впроваджуючи диктатуру в Росшськш iмперii використовуючи 
сiльсько - господарську кризу 1932-33рр в лежить у тому, що Украша 
на той час мала бшьше населення шж усi разом узятi неросiйськi 
республжи i мала великий iсторичний досвщ нацiонально - визвольних 
змагань. За перюд 1917- 1933р. в Укра!ш вже склалися урбанiзованi 
нацiональнi оргашзащ!, набула розвитку культура, освiта, вшськова 
елiта, сформована С. Петлюрою активно шукала шляхiв встановлення 
диктатури, проведення военного перевороту, а сшьське населення ще не
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було готове до урбашзаци . Теоретичш прогнози розвитку Роси, 
обгрунтування доцiльностi iндустрiалiзацii, урбанiзацii були закладенi 
i висвiтленi ще наприкiнцi 1ХХ -  початку ХХст в роботах Д.
1.Меделеева, С. Ю.Витте, П. А. Столипша. А. I. Вишнеградського, В. 
К. Винниченка. де детально обгрунтовувалися еволюцшш, а не 
революцiйнi шляхи урбашзаци Укра!ни,як найбiльш перспективно! 
частини Гм^ ри СРСР . [2 ]

За аналог процесу урбашзаци сощуму може бути прийнята 
рекуперащя тепла в природi - явище,яке ми спостержаемо при бiльш 
iнтенсивному переходi тепла при протилежних напрямках теплих i 
холодних потокiв . Таке явище вiдбувалося при примусовiй 
урбашзаци селян всьому СРСР, я к  не хотши пере!здити в мiста, 
перекручувати свою ментальнють, свггосприйняття, укра!нщ дуже 
повiльно “ урбанiзувалися. Лише зараз,майже через 100 рокiв процес 
урбашзаци сшьського населення спостерiгаемо в мегаполюсах 
Укра!ни .(Населення Киева зросло в 1.5 мл до 6мл за останш десять 
роюв). Такий рекуперацiйний процес перетжання агарного
свггосприйняття в iндустрiальне,урбанiстичне, змша свiтогляду
сiльского населення характерний для вшх постколошальних держав - 
Grimy. Мексжи, Аргентини i Укра!ни також: НашГ батьки гинули 
боролися ушма силами , вмирали вщ голоду i отруйних газових атак, 
не шддавалися примусовш урбашзаци,а зараз протилежш агро- 
урбанiстичнi потоки рекуперуються, перемщуються екстремально [3]

Антирацiаналiстський селянський бунт мав дуже потужне 
синергетичне пщгрунтя бо ментальнють , культура, економжа 
колошзовано! наци створювалася i дистанщювалась вщ старого, 
шукалися шляхи i можливосл модершзаци, водночас вiдмежовуючись 
вщ iмперil,вiдбудовуючи власну традицiю у вшх напрямках життя. 
Важливими факторами, я к  призвели до Голодомору на теренах 
Украши , були також:апологетизащя вольового,вшськового начала, 
пристраснiсть заперечення прославлення , поетизащя апостолом
укра!нщв -Т.Г. Шевченком сшьського укладу життя. Зараз лунають 
голоси, що саме вш- романтик укра!нського селянства затримав 
розвиток укра!нсько! урбашзаци. , що вкрай запречувало патологiчно 
антиселянським поглядам Ленiна i Сталiна [4] Це в значнш мГрГ 
заважало перетворювати СРСР в штегровану «складну еднють» про яку 
мр1яли бшьшовики,про яку на листопадному пленумi ЦК КП (б) У в 
1933р було оголошено як про компашю штеграци на базi
русоцентралiзму.

В 1стори ВКП(б) Короткий курс наводяться наступш показники, 
я к  характеризують на кiнець 1934р. стан економжи: колгоспи

~  92 ~



об’еднують бшя трьох чвертих Bcix селянських господарств по усьому 
СРСР и бшя 90 % вшх земель, я к  оброблялися [5 ]Саме за цими 
досить завищеними цифрами стоять показники смертей серед 
укра!нського народу за перюд 1932- 33р, перетворення територй, яка 
в перiод НЕП- а давала бшя 70% сшьско господарсько! продукцii, в 
край безробггних, безхатченок, ледацюг, п’яниць, розбiйникiв - 
пролетарiв.

Мотивом проведення вiйськовоi акцй «Голод» було те, що на 
полггичнш аренi назрiвав военний заговiр на чолi з М. М. 
Тухачевським . Досвiд масових зачисток вже був !м застасований у 
1921р при придушеннi командуючим 7 ! армii М. М. Тухачевським 
антонiвського повстання селян на Тамбовщинi,коли вперше в свiтi для 
«зачистки мирного населення» були використаш бойовi отруйш 
речовини , проти селян , я к  боролися проти колективiзацii ( Конвенщя 
про заборону xiимiчноi збро! пiдписана 13 . 01 1933р. Женевський 
протокол 29 11 1997р , вступила в дш  29 02 1997 р, ). Десять рошв 
протистояння сшьского населення Укра!ни, яке мало iсторичний досвiд 
боротьби за сво! землi, заборона використання отруйних газiв 
свгговою спiльнотою, загроза економiчниx санкцiй на фонi заговору 
вшськово! небшьшовицько! елгги проти Й.Сталша, К.Ворошилова, С. 
Будьонного принудили шукати iнновацiйнi методи зачистки . Було 
прийняте ршення провести дискретну i масову зачистку сiльського 
населення по всш Укра!ш пiд виглядом нормативного вилучення 
!стивних продукiв, цiнниx речей (продналог )[6] Вiйськовi пiдроздiли, 
в складi котрих були китайцi, латиши , якути, проводили цю вшськову 
операцiю пiд вiйськовою присягою . Результат -повне зничтоження 
продовольчих запашв., голод, смертнiсть, i сiльского, i мiського 
населення, створення погранзавстав, я к  обмежували зони зачистки, 
лiквiдацiя тарпвельно! мережi, вилучення грошей з о б ^ , знищення 
церковних установ, якi у часи голоду, природних катаклiзмiв вжами 
органiзовували допомогу нужденим верствам населення . [6]

Саме за тако! синергй умов, факторiв, цiною людських жертв 
проходила в Укра!ш урбанизащя, iндустрiалiзацiя i мiлiтарiзацiя, 
створювалися поселення мюького типу, мiста обласного, районного 
значення, проходив процес переформування сощально! свщомосл,
русоцентралiського державотворення., наслiдки котрого слщ буде 
реформувати ще довгими десятилггтями
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ГОЛОД 1932-1933 рр. НА ЧИГИРИНЩИН1 (ЗА АРХ1ВНИМИ 
ДОКУМЕНТ1В ТА СВ1ДЧЕННЯМИ ОЧЕВИДЦ1В)

Тема Голодомору 1932-1933 рр. в Укра!ш, не зважаючи на 
замовчування радянською владою, заборону висвгтлення в юторичнш 
лiтературi i в засобах масово! iнформацii, була присутня в суспшьсга 
упродовж всього часу панування комунютично! iдеологii i передавалася 
в родинних переказах з поколшня в поколшня. Що правда без чгткого, 
обгрунтованого визначення передумов, причин, наслщюв, без 
указування на винуватщв ще! страшно! бiди. Лише на початку 1990-х 
роюв було офщшно зроблено оцiнку голоду 1932-1933 рр. як 
загальнонащонально! трагедi!■ укра!нського народу.

Довготривале замовчування та приховування правди про т  поди 
негативно вщобразилося на станi збереження архiвних документiв. 
Проте, незважаючи на вказаш труднощi, працiвникам Державного 
архiву Черкасько! областi вдалося вщнайти i впорядкувати велику 
юльюсть документiв, що мютять цiнну iнформацiю про голод 1932— 
1933 рр. Голодомор 1932— 1933 роюв забрав життя 300000 жшешв 
Черкасько! область Найбшьше постраждали Корсунь-Шевченювський


