
                                                                               

 

 

 

 

 

Голодомор на Україні мовою документів 

 

 

      В Україні, як і в інших пострадянських республіках, документи колишніх 

партійних архівів стали частиною Національного архівного фонду України. 

Більшість з документів, які відображали форми і методи роботи партійних 

органів, довгий час несли на собі грифи «Секретно», «Цілком секретно», «Не 

для друку» та інші; частина інформації, особливо щодо внутріпартійного 

життя, були утаємничені від широкого загалу. Після масового 

розсекречування документів архівних фондів, на початку дев’яностих  років 

минулого сторіччя виникла можливість вільно ознайомитися з інформацією, 

яка в них міститься. Непересічні  жахливі  події тих років, коли від страшної 

голодної смерті загинули мільйони людей, знайшли відбиток у документах 

партійних організацій. Але саме засекречені документи відображали 

безпосередні причини, умови, механізми і виконавців рукотворного голоду. 

    Із закритого листа Генічеського районного комітету та райвиконкому 

партійним і комсомольським осередкам від 08 вересня 1933 року: 
    «….План весеннего сева выполнен в срок, косовица закончена за 18 дней, 

выполнили план поднятия паров, успешно развертывается хлебосдача 

государству, значительно окрепли колхозы организационно и хозяйственно. 

В этом году  уже безусловно колхозник будет обеспечен хлебом, особенно 

колхозы Стокопанского сельсовета получают в среднем 12-14 килограмм на 

трудодень……», «… в колхозах Болградского и Юзкуйского  с/советах, где 

проходило организованное воровство хлеба с участием бригадиров и 

весовщиков, кладовщиков и даже председателя Ревизионной комиссии. Эти 

люди получили по заслугам от Пролетарского суда, но нельзя этот факт 

обойти молчанием, в той части - это говорит за то, что в ряде мест 

партячейки не следят за тем кто идет сторожем и кто он такой.-…», «…также 

не обошлось без активной деятельности классового врага и кулака в поджоге 

Чонгарского  с/совета. Но руководители Чонгарского с/совета настолько 

распустились, что бросили с/совет на произвол не только днем, но и ночью, 

никто с/сов. не охранял… там не было сторожа. Классовый враг та 

разгнуздался, а ячейки и с/совет никак не найдут причин своей политической 

близорукости.-..», «… РПК и КК отмечают, что благодаря некоторым 

успехам в косовице и хлебосдаче в большинстве колхозов, с/сов. и МТС 

получилось головокружение, самоуспокоение, что привело район на 12 место 

по области.  Необходимо  принять  сейчас  самые  решительные   меры    по 

усилению вывоза хлеба,  обмолота  и скирдования   с  таким расчетом, что бы  

весь хлеб был заскирдованный, тот который не будет обмолочен до 12/IX 

закончить хлебосдачу в районе. Провести решительную борьбу и 

организацию колхозных масс на прополку хлопка, которому так мало  

 

 

 

 



 

                                                          2 

 

уделено внимания колхозами и МТС, с таким расчетом , что бы закончить 

полку до 10/IX -33 г., восстановив немедленно все стимулирующие фонды, 

выданные под обработку хлопка / хлеб, сахар, масло и др./. Виновных в 

невыполнении сего привлечь к строжайшей судебной ответственности..». 

      В цьому листі  з грифом «Цілком секретно» 1933 рік визначається роком 

великої праці з ліквідації відставання сільського господарства України; 

наведено факти крадіжок хліба з  Генічеської пекарні, елеваторів, стрижки і 

крадіжки колосків на полях, пояснено це загостренням класової боротьби; 

вимагається від партійних  і комсомольських осередків району мобілізувати 

сили для боротьби з «недобитими залишками класового ворога» та посилити 

охорону  і прискорити вивезення хліба (справа № 63 «Директиви, вказівки 

ЦК КП(б)У. Постанови Генічеського райвиконкому та райкому КП(б)У», 

аркуші 188-191). 

   І таких архівних документів значна кількість, із потоку історії 

вихвачувалися тільки окремі факти і архівні документи надавалися такі, що 

відображали досягнення, а не підтвердження фактів насилля і знущань. 

 


