
 
2.1. Більшовицька політика стосовно 

етнічних меншин у 1917-1921 рр. 
 

Політика більшовиків після жовтневого перевороту визначалася не 
стільки з точки зору ідеологічних принципів, як з практичних 
обставин. Економічна ситуація в Росії, розпад імперії серйозно 
вплинули на ставлення більшовицької партії до регіонів, які заявили 
про можливість вільного незалежного розвитку шляхом оформлення 
власної державності. Партія виступала проти розпаду єдиної 
російської держави. Населення центральної Росії, яка етнографічно 
охоплювала більшість російського народу, з острахом сприймало 
перехід влади на місцях до рук органів, які ні ідеологічно, ні в 
національному плані не мали нічого спільного з більшовицьким 
режимом, що ставило його в складну ситуацію, як у стратегічному, 
так і в економічному плані. 

Більшовицькі вожді розуміли, що їх позиція щодо України мала 
бути надзвичайно гнучкою, як з економічних, так і з етнонаціональних 
питань. Проте стосунки між Центральною Радою і Радою Народних 
Комісарів погіршилися після того, як Центральна Рада не визнала 
влади РНК, а Генеральний секретаріат очолив заходи по створенню 
федеративного уряду для всієї Росії. 

У вересні 1917 р. з ініціативи Центральної Ради в Києві зібрався 
з’їзд народів Росії. На ньому було прийнято резолюцію про 
перетворення Росії в федеративну республіку [1]. Для більшовиків 
резолюція про федеративну форму облаштування Росії була явно 
небажаною. До того ж вектори розвитку російського та українського 
суспільства набували дедалі різних напрямків. У них поступово 
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складалися відмінні форми державної влади: в Україні – 
демократичний лад, наближений до центристського, у Росії – влада 
Рад. У перші місяці свого існування російська Рада народних 
комісарів прийняла і проголосила значно більше міжнародних 
декретів і декларацій (про мир без анексій і контрибуцій, рівність 
націй і права народів, експлуатованих Росією тощо), ніж усі уряди 
Європи разом узяті. Однак подібні акції виявилися здебільшого 
голослівними, не підкріпленими реальними кроками, як на 
міжнародній арені, так і в середині країни. На практиці – спроби 
самовизначення народів Росії, утворення автономій, незалежних 
держав розцінювалися як зрада принципів пролетарського 
інтернаціоналізму та класових інтересів пролетаріату. Більшовицьке 
тлумачення декларованого права на самовизначення націй [2] 
насправді означало реалізацію більшовицьких державницьких 
інтересів і перетворювалося на засіб боротьби проти будь-яких 
самостійницьких тенденцій. 

У листопаді 1917 р. нова влада ще відчувала себе зобов’язаною 
дотримуватися пропагандистських гасел. 15 листопада 1917 р. за 
підписом В. Леніна і Й. Сталіна було опубліковано “Декларацію прав 
народів Росії”, де проголошувалася політика радянського уряду Росії 
щодо різних народів і національних груп: рівність і суверенність 
народів, право на самовизначення аж до відокремлення в самостійні 
держави, знищення будь-яких національних та національно-
релігійних привілеїв, вільний розвиток національних меншостей та 
етнографічних груп тощо. 

Слід зазначити, що документ складався із загальних положень і 
виразів, не визначав порядку використання і здійснення на 
практиці проголошеного права на самовизначення, не 
встановлював жодних політичних і правових передумов, за якими 
це право могло б бути реалізованим, тобто набирало обов’язкового 
характеру для російської державної влади. Не йшлося в 
“Декларації прав народів Росії” й про те, які саме ознаки є 
необхідними для того, щоб ту чи іншу суспільно-територіальну 
одиницю на терені держави можна визнати за окремий “народ”, а 
отже й за суб’єкт права на самовизначення. Як засвідчувала 
подальша практика більшовицької диктатури, брак цієї деталізації 
був широко використаний для того, щоб надати засадам 
“Декларації” у кожному конкретному випадку такого трактування, 
яке найбільше відповідало вимогам більшовицького уряду в той чи 
інший момент і стосувалося того чи іншого об’єкта [3]. 
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Українська Центральна Рада намагалася підтримувати щодо РНК 
Росії нейтральну позицію. Протягом листопада – грудня 1917 р. вона 
здійснила низку кроків, спрямованих на формування демократичного 
ладу в республіці, однак РНК Росії вважала неприйнятним факт 
самого існування УНР, не визнавала будь-які акти Центральної Ради у 
внутрішній і зовнішній політиці (законодавче закріплення народно-
демократичних перетворень, формування державних інституцій 
влади, проголошення III Універсалом автономії УНР) та прийняття 
Конституції. Особливо дратував більшовиків такий пункт, як 
“Виключне й неподільне право видавати закони для Української 
Народної Республіки належить Українській Центральній Раді” та те, 
що на території УНР мають бути дійсними закони, не скасовані 
Центральною Радою [4]. 

III Універсал Центральної Ради, проголосивши Українську 
Народну Республіку автономною державою у складі нової федерації 
національно-державницьких утворень, що виникли на руїнах 
Російської імперії, започаткував самостійну внутрішню і зовнішню 
політику. Більшовики змушені були рахуватися з цим, але уявити 
Україну самостійною ніяк не могли. У циркулярах та директивах, що 
надсилалися в Україну, більшовицькі лідери виявилися навіть 
більшими “українцями”, ніж представники Центральної Ради, які 
підтримували гасло автономії в федерації. Більшовики ж обіцяли 
Україні самовизначення аж до відокремлення. “Брати-українці, – 
йшлося у зверненні Ради Народних Комісарів, ЦВК, ЦК РСДРП(б) та 
інших організацій до українських робітників і солдатів від                       
25 листопада 1917 р., – вас запевняють, ніби ми виступаємо проти 
самовизначення України. Це – брехня! Ми ні на хвилину не думаємо 
замахуватися на права України. Революційний пролетаріат лише 
зацікавлений в тому, щоб за націями було забезпечено право на 
самовизначення аж до відокремлення” [5]. 

Ситуація в Україні швидко змінювалася і обіцянок вже було 
замало. 29 листопада 1917 р. головнокомандувач російської армії 
М. Криленко теж звернувся до українського народу: “Ми хочемо 
вільного в Україні життя українським робітникам і селянам. Ми 
обіцяємо вам повну свободу, ми разом з вами будемо боротися за 
незалежну Українську республіку, але республіку таку ж, як наша, де 
вся влада буде в руках Рад робітничих, солдатських і селянських 
депутатів України” [6]. 

Використовуючи таку бажану для українців ідею незалежності, 
більшовики збирали сили для захоплення влади в Україні. Важливим 
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етапом, за їхніми планами, мав стати Всеукраїнський з’їзд Рад. 
Настанову про його підготовку київським більшовикам дав нарком у 
справах національностей РСФРР Й. Сталін 17 листопада 1917 р. у 
розмові з представником Київського обласного комітету партії [7]. 

Більшовицьке керівництво, усвідомивши, що після жовтневого 
перевороту автоматичного переходу влади в Україні до 
збільшовичених робітничо-селянських рад не сталося, вважало за 
необхідне (найефективнішим і політично найзручнішим) повторення 
тут місцевого “жовтня”. Гарантією успіху мав стати склад учасників 
планованого з’їзду. Як і в Петрограді, на ньому мали бути 
представлені тільки робітничо-солдатські Ради, тобто кількісна 
меншість “організованої революційної демократії”. Але в конкретних 
умовах з’їзд мав носити значною мірою національно неукраїнський 
характер: складатися з представників робітництва, яке становило 
близько 10 % населення України і було переважно за походженням не 
українцями, представників російського війська, частини якого 
дислокувалися в Україні. Участі селянства, найбільшої суспільної 
верстви, у ньому не передбачалося, за винятком невеликої частини 
солдатів із селян – українців. 

Виконуючи директиву ЦК РСДРП (б), Київська обласна Рада 
робітничих і солдатських депутатів на засіданні 24 листопада 1917 р. 
ухвалила скликати 3 грудня Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, 
солдатських і селянських депутатів. У повідомленні зазначалося, що 
його скликають більшовицькі організації, встановлювалася норма 
представництва: об’єднані Ради робітничих, солдатських і селянських 
депутатів мали надіслати десять делегатів, якщо ради існували 
окремо, Ради робітничих і солдатських депутатів надсилали сім осіб, 
а Рада селянських депутатів – чотири. Таку саму кількість мала право 
надсилати й губернська Селянська спілка. Об’єднані повітові Ради 
надсилали п’ять делегатів, а коли діяли окремо, то Ради робітничих і 
солдатських депутатів направляли по три представники, Ради 
селянських депутатів – два [8]. Отже, грубо порушувалася 
елементарна справедливість щодо представництва на з’їзді основних 
верств населення України. 

Більшовики діяли відкрито, на очах Центральної Ради, її 
Генерального Секретаріату, і хоч вони створювали на шляху своїх 
опонентів мінімум перешкод, але не дуже й намагалися масово 
залучити робітничо-селянські організації до національно-визвольної 
боротьби. Лише організації на чолі з Селянською спілкою вжили 
контрзаходів, щоб не допустити переходу влади в Україні до рук 
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більшовиків. У заяві Селянської спілки, надрукованій у газеті 
“Народна воля”, говорилося що, якби: “...селяни, солдати й робітники 
погодилися з цим, то ясно, що їм би прийшлося передати цим самим 
владу над собою до чужих рук” [9]. Селянська спілка роз’яснювала, 
що, збираючи з’їзд, більшовики прагнуть зірвати скликання 
Українських Установчих зборів, оскільки добре знають, що 
загальним, рівним, прямим і таємним голосуванням перемоги не 
здобудуть. Тому українська демократія, зазначалося у заяві, “все- 
таки піде на той з’їзд, який скликається Київською Радою, і перед 
усім світом виявить свою дійсну волю, котра, можна наперед гадати, 
ледве чи виправдає надії непрошених розпорядників і 
організаторів” [10]. 

На заклик Селянської спілки відгукнулися ради селянських 
депутатів та інші демократичні організації України. На міських і 
повітових з’їздах, що відбувалися в цей період, селяни обирали своїх 
представників на київський з’їзд згідно з передбаченими нормами: 
губернські Ради селянських депутатів посилають представників за 
кількістю повітів, повітові Ради селянських депутатів – за кількістю 
волостей [11]. Центральна Рада виклала широку програму 
демократичних перетворень соціалістичного напряму і незабаром 
майже всі Ради робітничих і солдатських депутатів, міські думи й 
інші місцеві органи влади України визнали Центральну Раду як 
вищий орган республіки. 

Те, що ситуація для них змінюється на гірше, зрозуміли 
більшовики не лише в Україні, а й їхні керівники в Петрограді. 
Доказом цього були дві важливі події: перша – Київський 
обласний з’їзд РСДРП (б), що відбувся 3-5 грудня 1917 р., на 
якому учасники обговорили питання про ставлення до Центральної 
Ради, про вибори до Українських Установчих зборів та платформу 
партії, про центральну владу в Україні. З’їзд ухвалив “всіма 
засобами боротись проти нинішнього складу Центральної Ради й 
прагнути на Україні, як і у всій Росії, створити справді 
революційну владу Рад робітничих, солдатських і селянських 
депутатів”. Водночас з’їзд закликав “українських робітників, 
солдатів і селян об’єднатися з робітниками, солдатами й селянами 
інших частин Росії для спільної боротьби з ворогами народу” [12]. 
Як бачимо, керівники більшовиків в Україні, які скликали з’їзд Рад 
у Києві, одержали чітку директиву щодо Центральної Ради, 
запровадження радянського режиму в Україні і безсумнівного 
підпорядкування її петроградським органам влади. 
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4 грудня 1917 р., у день відкриття Всеукраїнського з’їзду Рад, 
російський Раднарком надіслав ультиматум Центральній Раді, у 
підготовці якого взяли участь В. Ленін, Й. Сталін і Л. Троцький. Він 
починався, як завжди пропагандистським запевненням у тому, що 
Раднарком визнає право на самовизначення за всіма націями, що їх 
пригнічували царат і російська буржуазія. “Все, що стосується 
національних прав і національної незалежності українського народу, 
ми, Рада Народних Комісарів, визнаємо зараз же, без обмежень і 
безумовно”. Одночасно елементи меморандуму поєднувалися з 
ультимативними вимогами: “Ми обвинувачуємо Раду в тому, що, 
прикриваючись національними фразами, вона веде двозначну 
буржуазну політику, яка давно вже виражається в невизнанні Радою 
Рад і радянської влади на Україні.” В ультиматумі Центральну Раду 
звинувачували у всіх гріхах пореволюційного хаосу: в дезорганізації 
фронту, хоч його розвалили більшовики своєю агітацією, роззброєнні 
радянського війська, підтримці генерала Каледіна, в буржуазності, в 
націоналізмі, сепаратизмі, а закінчувався ультиматум словами: якщо 
за 48 годин не буде задовільної відповіді, то “Рада Народних 
Комісарів буде вважати Центральну Раду в стані війни проти 
радянської влади в Росії і на Україні” [13]. Головна мета ультиматуму 
– дискредитувати Центральну Раду в очах делегатів Всеукраїнського 
з’їзду Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів та всього 
українського народу. Тон і зміст ультиматуму були свідченням того, 
що Раднарком не визнавав Центральну Раду та її Генеральний 
секретаріат правомочним урядом незалежної держави. Більшовики 
поставили Центральну Раду перед дилемою: усунутися від влади 
добровільно і не перешкоджати більшовикам оголосити Україну 
радянською, або війна. За визнанням М. Скрипника, закінчився 
період “агітаційної і пропагандистської діяльності більшовиків 
мирним шляхом” і настав “момент переоцінки всіх вартостей 
озброєною рукою” [14], тобто пряме втручання у внутрішні справи 
уже самостійної держави. 

Генеральний секретаріат у відповіді вказав на нещирість Ради 
Народних Комісарів: “Не можна одночасно визнавати право на 
самовизначення “аж до відокремлення” і в той же час робити грубий 
замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це 
робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української 
Республіки” [15]. Відповідальність за українсько-російську війну, яка 
могла виникнути, Генеральний секретаріат цілком покладав на 
петроградський більшовицький уряд. 
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4 грудня 1917 р. у Києві розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд Рад 
робітничих, солдатських та селянських депутатів. З 2500 учасників 
з’їзду депутатів-більшовиків було 60 (за іншими даними – 127). 
“Насправді не було ще на Україні ні одного з’їзду, – відзначав його 
учасник П. Христюк, – який би з таким обуренням поставився до 
більшовиків, як цей з’їзд, скликаний більшовиками” [16]. Звичайно, 
таке співвідношення сил стало нездоланною перешкодою на шляху до 
легального захоплення більшовиками влади в Україні. Оголошений 
на з’їзді ультиматум Петроградської РНК викликав бурю гніву серед 
делегатів. 

Всеукраїнський з’їзд Рад став величезною демонстрацією підтримки 
Центральної Ради, засвідчив переконливу антибільшовицьку позицію 
українського суспільства. У резолюції “Організація влади на Україні” 
зібрання висловило Центральній Раді цілковите довір’я і постановило 
не проводити перевиборів [17]. 

Можна погодитися з Т. Гунчаком, що це був “ще один доказ того, 
що більшовики просто недооцінили розвій національного руху, який 
охопив тоді широкі українські маси, а головне – селянство” [18]. 
Більшовицький ідеолог в Україні М. Попов теж змушений був 
визнати, що більшовицька партія “мала проти себе з’єднаний фронт 
українських національних соціалістичних партій, що спиралися на 
компактні маси української дрібної буржуазії, насамперед 
селянства” [19]. 

Зрозумівши, що досягти мети – повалення Центральної Ради на 
Всеукраїнському з’їзді їм не вдасться, більшовицькі керівники 
спробували перетворити його на нараду без прийняття рішень. Та, 
зазнавши невдачі і в цьому, вони разом з частиною фракції лівих 
російських есерів переїхали до Харкова [20], де приєдналися до 
обласного з’їзду Рад Донецько-Криворізького басейну. Об’єднаний 
з’їзд оголосив себе І Всеукраїнським з’їздом Рад. У ньому взяло 
участь понад 200 делегатів з правом ухвального і 6 – з дорадчим 
голосом. Було розглянуто такі питання: 1) про поточний момент; 2) про 
владу в Україні; 3) про самовизначення України; 4) про самовизначення 
Донецького і Криворізького басейнів; 5) вибори Центрального Виконавчого 
комітету Рад. 

Від імені В. Леніна з’їзд привітав С. Бакинський, який тільки-но 
прибув із Петрограду. З доповіддю виступив Артем (Ф. Сергєєв). 
Зазначивши, що тільки радянський уряд Росії може забезпечити 
практичне здійснення права націй на самовизначення, з’їзд оголосив 
Україну федеративною частиною Російської Радянської Республіки 
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під назвою Українська Народна Республіка (тобто теж УНР) і обрав 
Центральний виконавчий комітет як вищий орган державної влади 
Рад. 17 грудня 1917 р. ЦВК сформував перший радянський уряд 
України – Народний секретаріат, до якого ввійшло 12 секретарів, які 
відали окремими галузями державного управління. 11 з них 
очолювали більшовики і тільки секретарство земельних справ очолив 
Є. Терлецький – лівий есер. Фактом є те, що для діяльності 
Народного секретаріату тривалий час не виділяли приміщення, а 
прийняті ним рішення не визнавали. Протягом перших тижнів 
існування радянської влади обмежувалося невеликою територією – 
Харковом і частиною його губернії, решта була в руках Центральної 
Ради або військ Каледіна. 

У прийнятому 14 грудня 1917 р. маніфесті “До всіх робітників, 
селян і солдатів України” харківський ЦВК повідомляв про ухвалу 
з’їзду позбавити Центральну Раду прав, “які вона собі захопила” і про 
те, що “перебирає на себе всю владу в Україні” [21]. Так розпочалася 
збройна боротьба більшовиків за утвердження своєї влади в Україні. 
Радянський уряд у Харкові став ширмою для введення російських 
військ в Україну. І. Майстренко, який емігрував на Захід під час 
Другої світової війни, у своїй історії Компартії України писав: 
“Петроград хотів, щоб його війна з Центральною Радою виглядала не 
як національна війна Росії з Україною, а як класова війна в самій 
українській нації, війна українського радянського уряду проти 
українського дрібнобуржуазного уряду” [22]. 

Одним із ключових питань за більшовицької влади стало 
єврейське, а точніше – взаємовідносини українського та єврейського 
населення. 

Широко поширювалися чутки про єврейське походження всіх 
комісарів і чекістів. Використовуючи цю ситуацію, малограмотні 
“отамани” і “батьки”, апелюючи до найбільш примітивних інстинктів 
своїх прихильників, почували себе царьками, широко 
використовували можливість страчувати і милувати, грабувати, 
буйствувати і розважатися. Чимало євреїв були активними членами 
неєврейських партій і навіть входили до їхнього керівництва, 
зокрема, більшовицьких організацій, або співчували їм. Хоча, по 
визнанню історика О. Субтельного, “більшість євреїв у дійсності 
залишалися аполітичними” [23]. 

До київського ревкому в жовтні 1917 р. входили євреї Я. Гамарник 
і А. Горвіц, наркомом у військових справах Донецько-Криворізької 
республіки був М. Рухимович, першим секретарем Сквирського повітового 
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комітету КП(б)У обрали двадцятилітню А. Шотен-Кабаннік. Цей 
список можна продовжити, але краще послатися на академіка 
М. Покровського, що відзначав, що “за даними різних з’їздів, євреї 
складають від 1/4 до 1/3 організаційного шару всіх революційних 
партій” [24]. Чимало євреїв було й у протилежному таборі. 
Всеукраїнський з’їзд рабинів, що відбувся в травні 1918 р. в Одесі, 
наклав херем (проклін) на радянську республіку. 

Національний склад тогочасних вищих органів радянської влади та 
військового командування за підрахунками, зробленими на основі 
архівних джерел, становили: близько 80 % – євреї, росіяни, поляки, 
угорці, латиші, представники інших національностей [25]. Ревкоми, в 
руках яких зосередилася влада на місцях, головним чином складалися 
з політичних та військових діячів, надісланих Москвою [26]. 
Командування Червоної армії діяло тільки за наказами і 
розпорядженнями центру [27]. 

Таким чином, на першому етапі свого перебування при владі, 
більшовики, демонструючи свій “демократизм” у етнонаціональному 
питанні, одночасно показали, що головне для них – зміцнення власної 
влади та її потенціальної експансії в широкому геополітичному 
ареалі. Більшовицька партія після приходу до влади, займаючи з 
національного питання найрадикальніші позиції серед тогочасних 
політичних організацій, декларувала самовизначення націй аж до 
відокремлення. Проголошуючи на словах право націй на 
самовизначення, рівність народів, суверенітет, державність, 
більшовики дедалі більше відходили від цих постулатів, 
використовуючи на практиці декларування гасел, а не прийняття 
рішень у питаннях національної політики. 

Етнонаціональна політика більшовиків у своїй основі спиралася на 
три головних принципи: 1) максимальне збереження регіонів 
колишньої царської Росії; 2) сувору централізацію органів управління 
народним господарством, суспільно-політичним життям, культурою, 
наукою; 3) поступове обмеження, а в перспективі й позбавлення прав, 
національних привілеїв народів окраїн. В їх основу було покладено 
зміцнення влади більшовицької партії. 
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2.2. Голодомор 1921-1923 рр. у степовій 
Україні 

 
Складною та неоднозначною була ситуація в економічній сфері. 

Перехід від політики “воєнного комунізму” до непу відбувався не 
одномоментно, а зайняв певний проміжок часу (орієнтовно 1921 – 
перша половина 1923 рр.). Тому ми вважаємо за потрібне виділити в 
соціально-економічному і політичному розвитку українського села 
окремий етап переходу від політики “воєнного комунізму” до непу, 
датуючи його 1921 – першою половиною 1923 рр., коли 
продовжувалося здійснення політики “воєнного комунізму”. На 
місцях проводилося розкуркулення заможної частини сільського 
населення (вересень 1920 – квітень 1921 рр.). У неї відбирали 
продукти харчування, одяг та предмети домашнього вжитку, причому 
25 % використовували радянські службовці, а 50 % – члени КНС [1]. 
Враховуючи, що колоністи в своїй більшості були заможними 
селянами, вказана акція головним чином охопила їх. 

Як правило, конфіскація майна проводилася комуністами, 
членами КНС, ревкомів при сприянні міліції та військових частин, 
при цьому складалися акти і протоколи вилучення, подібні до цього: 

“Протокол 1920 року, вересня, 14 дня. 
Я, начальник 6-го району Одеської повітової міліції В. Булла в 

присутності члена КНС Ландау (німецьке село Одеського, потім 
Вознесенського повіту Одеської губернії) Франца Михайловича 
Штольца і старшого міліціонера 6-го району Петра Яблоцького 
зробив обшук у квартирі громадянки Ганни Францівни Весбергер, 
сини якої добровільно пішли в лави білогвардійців. Обшук 
проводився по вилученню лишків речей та інших предметів. З усіх 
оглянутих речей виявилися зайвими: 21 жіноча блуза, 10 спідниць,         
4 фартухи, 4 платки, 4 занавіски, 1 рушник, 1 тюфяк, 3 подушки,              
1 ковдра, 8 пар старих панчіх, 1 фуражка, 2 чоловічі пальто, 2 теплих 
кальсон, 3 жилетки, 2 піджаки, 1 шапка. Всі вищезазначені речі 
конфісковані як лишки. Підпис”[2]. 

Вилучали не тільки одяг і речі домашнього вжитку, а й живий і 
мертвий інвентар, розподіляли його серед бідноти. Зокрема, у Філіпа 
Брильця з того ж села забрали 10 корів, 3 телиці, 6 телят, 3 коней,             
2 рядові сівалки, 2 тачанки, 1 фаетон. Даремно заможні селяни, 
рятуючи від конфіскації своє майно, передавали на збереження 
найбіднішому населенню інвентар, одяг і предмети домашнього 
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вжитку. Голова Ландауського волосного КНС Іван Цапко грізно 
застерігав: “Винні з бідноти будуть віддані суду революційного 
трибуналу, а здане їм на збереження майно відібране”. За час 
розкуркулення в 1920-1921 рр. у мешканців Ландау було 
конфісковано 102 коня, 171 корову, 33 пари упряжі [3]. Не кращим 
було становище і в інших колоніях степової України. 

Для проведення подібних заходів формувалися повітові волосні 
“трійки”, “п’ятірки” в складі голів ревкомів та КНС, секретаря 
комуністичного осередку, військового та продовольчого комісарів. З 
метою “викачування” хліба у волостях і селах створювалися 
продовольчі наради в складі голів волосних та сільських 
(виконкомів), КНС, військових комісарів. За допомогою грубої сили 
продовжувала стягуватися продовольча розверстка. Вона 
встановлювалася не тільки на зерно, а й на іншу сільськогосподарську 
продукцію. Радянська влада щодо селянства запроваджувала і такий 
репресивний захід, як заручництво. 

Така політика радянської влади щодо селянства викликала з його 
боку рішучий протест. Одна з найбільш характерних рис цього часу – 
нестабільність внутрішньополітичної ситуації не лише навесні 1921 
року (кронштадський виступ моряків, селянський повстанський рух, 
посилення криміногенної ситуації), але й протягом всього 1921-1922 рр., 
та частково 1923 року. Незважаючи на те, що збройна боротьба з 
супротивниками радянської влади закінчилась перемогою останньої, 
у 1921 р. внутрішнє становище в Україні, зокрема на Півдні, 
залишалося складним. Продовжувалися селянські заворушення, 
викликані на ґрунті неприйняття політики воєнного комунізму, 
головним складовим елементом якої була продовольча розверстка. 

У Бердянському, Вознесенському, Гуляйпільському, Дніпровському, 
Єлизаветградському, Маріупольскому, Мелітопольському, Одеському, 
Олександрівському, Юзівському повітах, у багатьох волостях і селах 
продовжували діяти ревкоми, або ж виконкоми змінювалися 
революційними комітетами. 

Господарство було зруйноване багаторічною війною, революціями 
та соціально-економічними перетвореннями не тільки більшовицького 
уряду, а й інших політичних режимів, які калейдоскопічно змінювалися 
протягом періоду 1917-1920 рр. Значна частина орних земель не була 
засіяна. На ґрунті нестачі продовольства в містах на заводах і 
фабриках спалахували страйки. Посилилася опозиція всередині 
правлячої партії більшовиків. Для В. Леніна все більш очевидною 
ставала необхідність зміни курсу, тому в березні 1921 року на Х з’їзді 
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РКП(б) було прийнято рішення про заміну продрозверстки 
продовольчим податком, що мало означати скасування політики 
воєнного комунізму і введення нової економічної політики. 

Однак насправді політика воєнного комунізму продовжувалася і 
після Х з’їзду. Продрозверстка за 1920 рік стягувалася повністю, а 
продподаток мав збиратися лише з урожаю 1921 року. На Півдні 
України продрозверстка фактично продовжувалася до липня 1923 р. 
Цьому сприяло ряд причин: 
1. Продподаток вводився для врожаю 1921 р., а врожай 1920 р. 

продовжував збиратися шляхом розверстки, яка була дещо 
зменшена. І це напередодні посівної компанії, коли зерна у селян 
майже не залишилося. Таким чином борг необхідно було 
покривати за рахунок врожаю 1921 р. [4]. 

2. Якщо враховувати посуху та неврожай 1921 і 1922 рр., то 
продподаток, який був зменшений у порівнянні з розверсткою, був 
фактично тією ж розверсткою, так як виконати його все одно було 
неможливо. 

3. Методи, які використовувались для збирання податку, залишались 
такими ж як і при стягнені розверстки [5]. 
У протоколі засідання Миколаївського губернського Військово-

Продовольчого засідання від 18.06.1921 р. відзначалось: “Стан посівів 
по всій губернії катастрофічний. Встановлену навесні цифру в 14 млн 
пудів необхідно звести до 5 млн пудів, причому, ця цифра 
перебільшена, бо земоргани вважають, що максимум, що може дати 
Миколаївщина – це 3 млн пудів” [6]. Незважаючи на це, рішення 
Політбюро ЦК КП(б)У від 30.07.1921 р. було слідуючим: “... Ставки 
для Запорізької, Донецької та Миколаївської губерній залишити без 
змін” [7]. 

Як виконувався цей продподаток зрозуміло з численних 
документів. Показовою є телеграма одного із волосних податкових 
відділів Вознесенського райподатбюро: “При цьому направляємо            
20 протоколів на неплатників податку, на предмет дозволу 
примусового стягнення податку” [8]. Як бачимо, податок стягувався 
так само, як і продрозверстка – примусово. Це надто боляче вдарило 
по заможних представниках етнічних меншин. 

Відповідальність за стан справ на місцях покладалась на 
комуністів, але їх було мало, а після чергової чистки в кожній волості 
залишилося взагалі по 2-3 чоловіки. Становлення селянства до них 
було різко негативним. Населення відмовлялося годувати 
відряджених у села партійних працівників у зв’язку з чим, наприклад, 
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інструктори Первомайського повіткому КП(б)У Одеської губернії не 
бажали їхати на місця, бо там вони залишалися зовсім голодними [9]. 

Становище в південноукраїнському селі різко загострилося в 
зв’язку з голодом, який виник у 1921 р. Кліматичні умови цього року 
були вкрай несприятливими. Навесні і влітку не було дощів. Посуха 
1921 р. повністю спалила посіви в Миколаївській губернії на 65 % 
площ, Катеринославській – на 64 %, Запорізькій – на 63 %, Одеській – 
на 45 %, Донецькій – на 40 %. У 21 повіті п’ятьох південних губерній 
(Одеської, Миколаївської, Запорізької, Донецької і Катеринославської) 
селяни не зібрали навіть посіяного насіння. Вражена засухою земля 
дала мізерні урожаї: озимої пшениці – 1,5 пуди, жита – 2, ярової 
пшениці – 1, баштану – 10 пудів з десятини [10]. В 10 інших повітах 
чистий збір хлібів не перевищував 5 пудів на душу населення. 
Кількість худоби в південних губерніях скоротилася наполовину, а 
свиней – на 70-80 %. Через відсутність вологи в ґрунті сходи восени 
1921 року виявились поганими. 

Перші прояви голоду на території Миколаївської губернії 
з’явилися в червні 1921 року. На засіданні губернської військово-
продовольчої наради від 18 червня повідомлялося: “Стан по всій 
губернії безрадісний”, у Миколаївському повіті в 60-верстному 
радіусі від Миколаєва сходи загинули. Дещо краще в районах Нового 
Бугу і Привільного [11]. На нараді було прийнято рішення просити 
наркомпрод припинити вивіз продовольства з Миколаївщини, не 
призначати податкового завдання до з’ясування розмірів неврожаю в 
губернії, залишити врожай озимини на насіннєві потреби потерпілих 
від посухи. Не дивлячись на таке становище, ЦК КП(б)У зобов’язав 
губком партії щоденно вантажити по п’ять вагонів хліба на північ 
[12]. У кінці 1921 р. повністю голодуючими були оголошені 
Запорізька і Донецька губернії, Дніпропетровський, Херсонський і 
Миколаївський повіти Миколаївської губернії, Катеринославський і 
Новомосковський Катеринославської, Одеський і частково 
Тираспольський Одеської. У 1922 р. голод посилився, влітку ним 
були охоплені нові території: Єлизаветградський повіт 
Миколаївської, Верхньодніпровський, Нікопольський, Криворізький і 
Павлоградський повіти Катеринославської, Тираспольський і 
Вознесенський Одеської губерній. Лише в Донецькій губернії 
голодувало 500 тис. чол. [13]. 

Однак держава вимагала в повному об’ємі виконання 
продрозверстки за 1920 рік, а потім і продподатку. 6 серпня 1921 р. 
В. Ленін повідомив наркомпрода УСРР М. Владимирова про свій 
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намір широко застосувати війська для збирання продовольчого 
податку в Україні. Через кілька днів, 12 серпня, за його підписом 
вийшла спеціальна постанова Ради праці та оборони (РПО) про 
застосування надзвичайних заходів під час вилучення продподатку. 
Але у селянства не було можливості його сплатити. Повітові власті 
Вознесенська для стягування продподатку вирішили застосувати 
дещо з арсеналу методів воєнного комунізму. В усі волості були 
направлені уповноважені для забезпечення 100-процентного збору 
продовольчого податку. На горизонті цілком реально замаячило нове 
розкуркулення. Вирішили застосувати військову силу. Так,                     
11 листопада 1921 року був виданий “терміново таємний наказ” по 
43-й бригаді 15-ї стрілецької дивізії про проведення “ударника” у 
селах повіту. Командирам 127 і 129 полків наказувалося з 12 листопада 
приступити до збирання продовольчого податку в Мостівській, 
Новокраснянській та Констянтинівській волостях [14]. 

Скрізь проходили сільські сходи, де обирали ходаків, щоб 
клопотатися перед губернськими та повітовими властями про 
звільнення від продподатку в зв’язку з неврожаєм. Тисячами 
складалися заяви до податкових комісій про звільнення від сплати 
всього податку чи частини його. Велику кількість заяв подавали 
представники етнічних меншин. Ось одна з таких заяв від мешканця 
села Ландау Никодима Адамовича Ерментраута: “Я виконав четверту 
частину продподатку, а решту виконати при всьому моєму бажанні не 
можу через відсутність хліба. Я засіяв був 5 десятин, з яких                 
1,5 десятини пшениці побив град. Приймаючи до уваги 
вищезазначене, прошу мене від виконання решти звільнити [15]. Але 
власті на це не йшли, домагаючись повного стягнення платежів. 

Збирання продподатку йшло з великими труднощами. План 1921 
року не був виконаний. Місцеві органи влади посилили репресивні 
заходи щодо неплатників: штрафи в подвійному чи потрійному 
розмірі, арешти, опис рухомого та нерухомого майна. 

У зв’язку з голодом, настрій  представників етнічних меншин 
був пригніченим. Заміна продрозверстки продподатком не принесла 
їм істотного полегшення. Розповсюдилися чутки, що в Україні буде 
буржуазна республіка. Товарообмінні операції кооперативних 
установ майже не проводяться через відсутність товарних фондів та 
грошових знаків у населення. Сільське господарство в занепаді, 
відсутній живий та мертвий інвентар. Багато волостей зовсім 
голодують. Розвивається карний бандитизм, особливо крадуть одяг і 
продукти. У деяких військових частинах, розташованих у повіті, 
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поширюється дезертирство на ґрунті відсутності обмундирування. 
Червоноармійці 51-ї дивізії займаються нальотами і тим загострюють 
взаємовідносини сільського населення і Червоної армії [16]. 

У деяких волостях ставлення до радянської влади і компартії було 
відверто ворожим. “Відсутній посівний матеріал, – читаємо у зведенні 
Вознесенського повітового комітету КП(б)У від 9 березня 1922 року. 
– Цим користуються куркулі і контрреволюційні елементи, особливо 
підігріваючи ворожі настрої щодо комуністів. Ходять чутки про 
відхід радянської влади з України. Ціни на ринку зростають, 
кооперативи працюють слабо, конкурувати на ринку вони не в змозі, 
товарообмінні операції практично припинились. Населення віддає 
перевагу купівлі потрібних речей на ринку: на останньому якщо не 
дешевше, то кращої якості, більший вибір – нема канцелярської 
тяганини. Відсутнє насіння, частина землі не буде засіяна. Боротьба з 
голодом не ведеться” [17]. 

З місць йшли тривожні повідомлення: “Скрізь: “Дайте хліба і 
насіння!” Незадоволення збиранням хліба понад продподаток, 
подвірним вилученням, тим, що не залишили хліба для посіву, а тепер 
– не дають. Погана погода – дощі, мороз, холодний вітер із снігом, 
велика багнюка, будь-яка робота в полі припинилась”, – так писали в 
інформаційному зведенні Миколаївського губвиконкому за квітень 
1922 року про становище на місцях [18]. Офіційні документи 
свідчать, що в Миколаївському повіті з 276327 чол. населення 
голодувало 156906. У Миколаєві, наприклад, голодувало 35 % 
мешканців, а недоїдало 85 %. Допомогу одержувала ледь половина 
населення. Пайків у січні-квітні 1922 року було надано 110375, 
калорійність кожного з них ледь досягала 800 калорій. 

Ступінь голодування була жахливою, цілі сім’ї сиділи на фунті 
макухи протягом доби. Споживалося все, що можна було жувати: 
м’ясо собак і кішок, збруя, трупи загиблих тварин. Коріння пирію, 
луска проса були ласощами. Хліб випікали з домішками макухи до 50 %, 
а чечевиці і проса – до 80 %; він виходив глевким і важким. На ґрунті 
споживання різних сурогатів реєструвалися отруєння і смерть. 
Навесні люди падали від голоду і вмирали. Смертність стала 
перевищувати народжуваність [19]. 

Жах голоду привів до появи канібалізму. Кількість випадків 
людоїдства в Одеській губернії точно невідомо, проте їх було не 
мало. Миколаївський губздрав зареєстрував 18 подібних випадків: 7 – 
у Дніпропетровському повіті, 8 – у Херсоні, 3 – у Миколаївському 
повіті. На ґрунті голоду і пов’язаного з ним здичавіння людоїдство 
затьмарило все [20]. 
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Канібалізм був як серед українців, так і серед представників інших 
етносів. Голова комісії по боротьбі з наслідком голоду із Голої 
Пристані В. Форощук повідомив слідуюче. У селі Чулаківка один із 
селян-нацменів зарізав і з’їв свою дружину. Знову одружився і з’їв 
нову дружину. Потім затіяв нове весілля. Він звернувся до 
односельчан з проханням допомогти. У результаті переговорів 
вияснилося, що він людоїд. Саме тоді і виникла злочинна група в 
кількості 18-20 чоловік. Банда була організована братами Штригелі. 
Вони виловлювали в степу жінок та дітей і приводили їх до людоїда. 
Він їх вбивав, розчиняв, жарив, їв сам і годував цим м’ясом інших 
злочинців. М’ясо йшло також на соління і ковбасу. У кінці-кінців 
канібалів викрили та заарештували [21]. 

Погіршення загального психологічного стану суспільства можна 
ще пояснити постійними війнами, що супроводжувалися насильством 
і знищенням людей, високою смертністю під час епідемій: “іспанки”, 
холери, тифу [22]. Всі ці фактори зменшили в свідомості народу 
цінність життя. Звичайно, ці причини напряму не пов’язані з проявами 
людоїдства, проте мають опосередковане значення. 

У 1922 р. у Костянтинівській волості Вознесенського повіту 
голодувало 470 дорослих і 1874 дітей. У Ландауській волості того ж 
повіту в травні 1922 року голодувало 1409 дітей у віці до 5 років, 
2603 – до 15 років, 4497 дорослих. Він голоду померло 11 чоловік. 
Ховали їх поспіхом, недбало: на цвинтарі копали неглибокі могили, 
мерці були ледь покриті землею. Часто трупи ставали здобиччю 
голодних собак [23]. До місцевих радянських службовців, зокрема до 
голів сільських Рад, – писали з Ландау, – населення ставиться вкрай 
вороже... Були випадки, коли місцеві жителі юрбою вдирались до 
виконкому, вимагаючи хліба. На ґрунті голоду посилилися крадіжки. 
Кожний господар особисто охороняв свій двір... Серед злодіїв перше 
місце займали дезертири [24]. 

Кримінальна ситуація все більше загострювалась. В ніч з 6 на                 
7 квітня 1922 р. у Ландау група озброєних людей з двома вантажними 
автомашинами, пов’язавши охорону, пограбувала склад з борошном. 
Проте пощастило затримати одну вантажівку і повернути частину 
борошна [25]. Місцеві органи влади були шоковані розмахом карної 
злочинності. Голова Ландауського волвиконкому писав відчайдушного 
листа до Вознесенська: “На місцях з кожним днем кількість крадіжок 
і злочинного елементу збільшується. Вуличні злодії не несуть 
суворого покарання, і це дає можливість збільшувати численність 
нових злодіїв. За будь-яке порушення порядку і спокою у волості 
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несуть відповідальність відповідачі (у 1921 р. у Ландау були складені 
списки 120 куркулів, які були відповідачами в разі нападу 
грабіжників, злодіїв, тобто потенційними заручниками) [26]. Злодії 
прекрасно знаючи, що за злом та пограбування державних і 
громадських складів відповідальність несуть відповідачі, вільно 
чинять крадіжки. Надходять протоколи про внесення всіх злодіїв у 
відповідачі. Прошу термінових вказівок, як вчинити” [27]. 
Вознесенський повітовий виконком дав добро, внаслідок чого був 
складений список 55 мешканців Ландау, викритих у крадіжках, 
нальотах та вбивствах, починаючи з 1919 року [28]. 

Безвихідним було становище шкільних вчителів. “8 вчителів 
сидять зовсім без хліба”, – писав Ландауський волвиконком у 
доповідній записці Вознесенському повітовому виконкому. – 7 поїхали 
за хлібом в урожайні місцевості, а решта включно зайнята 
добуванням насущного хліба... Щодня в кожній колонії помирає 
голодною смертю від 6 до 17 чоловік. Звичайне явище – бачити дітей, 
які лежать на землі й гризуть кістки минулорічної падалі” [29]. 

Для боротьби з голодом створювалися відповідні сільські та 
волосні комісії (Допголи), встановлювався додатковий збір на всіх 
млинах на користь голодуючих, розподілялися пайки, одержані з 
різних регіонів країни та з-за кордону. Місцеві власті намагалися 
поставити під жорсткий контроль роботу млинів. Особливо це 
стосувалося тих млинів, які мали німці та євреї. У 1921 році помел 
зерна заборонили особам, які не виконували продрозверстку. Для 
постачання хоча б мінімальною кількістю продовольством вчителів, 
медичних працівників, радянських службовців волвиконком навесні 
1922 року ще раз обклав заможних господарів зерновою повинністю [30]. 

Влітку 1922 року Миколаївську губернію вразив новий неврожай. 
Валовий збір зерна, хоч втричі і перевищив минулорічний, однак 
становив лише 40 % від середньорічного рівня 1916 року. Значно 
погіршився стан тваринництва. Поголів’я худоби в порівнянні з 1921 р. 
скоротилося на 58 %, у багатьох селах збереглося не більше 10 % 
худоби [31]. 

На території губернії на початку 1922 р. було створено Раду 
захисту дітей (Радзадіт), головним завданням якої було покращення 
побуту дітей. Дітей-сиріт і напівсиріт розміщали в будинках грудних 
дітей, дитячих будинках, інтернатах, де вони знаходились на повному 
утриманні. На заклик Радзадіту про допомогу відгукнулося                      
16 організацій, які патронували 2000 дітей. У зв’язку з значним 
зростанням безпритульності дітей були відкриті приймальні пункти 
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на 300 чоловік [32]. Проте діти, що надходили до приймальника, були 
настільки виснажені, що їх помирало до 80 % [33]. 

Голод, що продовжувався на території Півдня України з січня 
1921 р. по травень 1923 р. привів до тяжких наслідків. Вкрай було 
підірвано господарство, а головне загинуло тисячі чоловік. Лише 
після врожаю 1923 р. стан на території області змінився. Збільшення 
зернових ресурсів на 20 % дало змогу помітно поліпшити харчування 
населення, особливо в степових губерніях, де валовий збір зерна 
порівняно з попереднім роком зріс на третину [34]. До того ж 
кліматичні умови не сприяли посівній кампанії: довго було холодно, 
безперервно йшли дощі. Люди, які мали коней, відправились у 
Подільську та Київську губернії для придбання хліба та насіння. 
Лише в травні 1922 року від держави надійшло кілька тисяч пудів 
посівного матеріалу, що задовольняло потреби лише на кілька відсотків. 

У той же час із різних губерній України, центральних районів 
Росії, Поволжя та Сибіру на Південь прибували сім’ї, які раніше 
проживали тут і виїхали під час проведення столипінської аграрної 
реформи. Крім того, багатьох сільських господарів (головним чином 
представників етнічних меншин) зобов’язували брати на виховання 
дітей з Поволжя. Про примусовий характер цієї доброчинної акції 
свідчить хоча б такий документ: 

“Підписка. Лютого, 11 дня, 1922 року даю цю підписку голові 
Ландауського волвиконкому Гіршу в тому, що я, Шардт Йоганн, взяв 
на повне утримання хлопчика з Поволжя і буду його утримувати, як 
рідного. В разі зловживання чи відмови утримувати хлопчика я 
підлягатиму суду Ревтрибуналу. Підпис” [35]. 

І це при тому, що незважаючи на деякі статистичні розходження, 
всі документи засвідчують одне – за інтенсивністю і розмірами голод 
у степовій Україні нічим не відрізнявся від голоду в Поволжі. 

Найжахливішими були демографічні наслідки голоду. Знижуючи 
опір організму, голод загострив чимало хвороб і сприяв поширенню 
пошестей. За даними Наркомздоров’я УСРР, тільки за сім місяців 
1922 р. у неврожайних губерніях республіки хворіло на холеру             
24,4 тис. чоловік, на черевний тиф – близько 19,6 тис., на висипний – 
136,6 тис. та на зворотний – 141,7 тис. чоловік. Значно зросла смертність 
населення. 

Точне число жертв голоду в Україні не встановлено. Відповідні 
дані даремно було б шукати серед недоступних раніше історикам 
архівних матеріалів – у них не було потреби, так само, як і в 
об’єктивній оцінці врожаю 1921 р. За розрахунками Наркомздоров’я 
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УСРР, від голоду до осені померло 47,5 тис. чоловік, а дивлячись на 
скорочення природного приросту народонаселення, кількість 
мешканців республіки зменшилася на 235 тис. чоловік. Однак, навіть 
за офіційною оцінкою, ці показники визнавалися дуже неповними. 

Таким чином, наведені факти про соціально-економічне та 
політичне становище південноукраїнського села дають підставу 
виділити в окремий етап період переходу від політики “воєнного 
комунізму” до нової економічної політики. Цей період 
характеризувався подальшим погіршенням економічної ситуації в 
українському селі, руйнуванням його продуктивних сил, пов’язаних з 
голодомором 1921-1923 рр., викликаним як об’єктивними 
обставинами (посухою), так і репресивною політикою радянської 
влади щодо заможного селянства. Спостерігалися численні факти 
селянського повстанського руху, діяли злочинні угруповання, що 
особливо проявлялось у середовищі національних меншин. 
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2.3. Міжнародна допомога в боротьбі 
з голодом 

 
Велику роль у порятунку голодуючих зіграли іноземні 

благодійницькі організації. Їх діяльність в Україні тривала з березня 
1922 по серпень 1923 рр. Коли закордонні організації повністю 
розгорнули свою роботу, вони забезпечили харчуванням 1,8 млн 
жителів неврожайних губерній України проти 400 тис., яких 
забезпечував ЦК Допгол (Центральна комісія допомоги голодуючим) 
при ВУЦВК [1]. Ідею допомоги з боку “буржуазних кіл” В. Ленін 
спочатку не сприймав. Г. Гувера і його найближчого співробітника 
У. Брауна він називав “нахабами” і “брехунами”. Тим не менш, 
голова Раднаркому дав згоду на переговори з Брауном у Ризі.                    
2 серпня 1921 р. він надрукував звернення до міжнародного 
пролетаріату. Після чого до організаційних зусиль у справі надання 
продовольчої допомоги Росії підключився Комінтерн. Так виник 
“Тимчасовий закордонний комітет допомоги Росії”, пізніше 
перейменований у “Міжробдоп” (Міжнародний комітет робітничої 
допомоги). Пролетарські організації не мали достатньо коштів, і 
російському уряду довелося з 20 серпня 1921 р. запросити 
працівників Американської адміністрації допомогти (АРА – American 
Relief Administration). Але в Україну чужоземних працівників ніхто 
не запрошував. Вважалося, що тут все благополучно [2]. 

У грудні 1921 р. Х. Раковський уклав угоду з місією Ф. Нанесена, 
а в січні 1922 р. – з АРА про поширення на території Української РСР 
усіх видів допомоги, які раніше направлялися цими організаціями 
російським голодуючим. Та лише в травні 1922 р. АРА і місія 
Нанесена розгорнули свою діяльність в Україні. До цього часу їм 
чинилися різні перепони з метою зосередження допомоги на території 
Російської Федерації. Проте й українська влада не поспішала зі 
сприянням діяльності американської адміністрації в Україні. На 
бездіяльність і бюрократизм місцевих чиновників скаржився наркому 
землеробства УСРР Д. Мануїльському представник директора АРА 
на Україні Ф. Матюс. “Я приїхав у Харків 15 грудня 1921 р., з того 
часу доклав всі свої старання до того, щоб розпочати надання 
допомоги голодуючим... І хоча я неодноразово звертався із закликом 
з цього приводу до пана Раковського – голови Ради міністрів України, 
і до секретаря Українського Центрального комітету КП(б)У, і до 
голови Харківського виконавчого комітету, мені не було надано будь-
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якого сприяння в цій справі. Незважаючи на угоду, підписану 
Україною і Американською адміністрацією допомоги, урядовими 
чиновниками мені дано було багато обіцянок, але жодних наслідків 
до цього часу немає”, – писав він у листі від 28 січня 1921 р. Розгадка 
цього нонсенсу була проста. Москва ще не підтвердила угоди 
українського уряду. Після налагодження між центральною і 
республіканськими владами питання про діяльність іноземних 
організацій в Україні, українські голодуючі врешті-решт отримали 
довгоочікувану допомогу [3]. 

Так тільки до Одеси надійшло біля 0,25 млн продовольчих пакетів 
від місії Нансена та Нансен-Еріксенівська допомога від 
Скандинавських країн [4]. АРА на Півдні України допомагала біля 
380 тис. голодуючим, крім того тисячі сімей і окремі особи 
отримували продовольчі посилки [5]. За свідченням представника 
американської компанії на Одещині – Д. Хайнеса, була організована 
допомога голодуючим селищам недалеко біля Одеси. У деяких 
волостях відкрилися до 14 їдалень АРА [6]. 

Важливе значення для відбудови сільського господарства 
голодуючих губерній мала домовленість про співробітництво з 
американським об’єднаним комітетом “Джойнт”, який вийшов зі 
складу АРА. В 1923 р. Раднарком УСРР підписав договір із 
Міжнародною спілкою допомоги дітям. Іноземні благодійницькі 
організації у квітні 1923 р. годували 360 тис. чоловік. Але основні 
кошти з осені 1922 р. вони спрямували за пропозицією радянського 
уряду на технічну допомогу неврожайним губерніям [7]. Найбільш 
спроможною серед іноземних організацій був “Джойнт”, який 
асигнував 1,5 млн доларів у безвідсоткову позику селянським 
кооперативам. Його позику отримали 10 тис. одноосібних селянських 
господарств у 29-ти єврейських колоніях і в 27-ми українських селах 
Донецької, Одеської та Катеринославської губерній. Від робітничих і 
комуністичних партій виробничу допомогу надавали “Міжробдоп” і 
“Товариство технічної допомоги Росії”. 

Слід мати на увазі, що “національний ухил” “Джойнта” хвилював 
радянську владу із самого початку, що випливає з тимчасової угоди, 
укладеної 21 вересня 1922 р., керівником російського відділу 
“Джойнта”, Б. Богеном і повпредом РСФСР і УРСР при закордонних 
організаціях допомоги Росії і К. Ландером. Ключове положення угоди 
говорить про те, що допомога буде виявлятися всьому нужденному 
населенню без врахування національностей. Та й у подальших 
директивних розпорядженнях з Москви й Харкова не раз 
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підкреслювалося, що “допомога “Джойнта” не повинна носити 
національно-сектантський характер, а виявлятися всьому 
нужденному населенню” [8]. 

Зрозуміло, що “Джойнт”, як єврейська організація, що мала до 
того ж певні зобов’язання перед своїми благодійниками, прагнув 
сфокусувати свою діяльність насамперед там, де була зосереджена 
основна маса єврейського населення, у тому числі в єврейських 
сільськогосподарських колоніях на Півдні України, тому, мабуть, 
приводи для докорів у порушенні прийнятих на себе зобов’язань 
були. Проте керівники цієї організації спростовували звинувачення, 
доводячи що “...не менше 40 % роботи проведено в селах з 
неєврейським селянським населенням, а якщо взяти до уваги, що й у 
єврейських колоніях проживало не менш 10 % неєврейського 
населення, то стане ясно, що Ваше припущення про те, що наша 
робота має національний ухил, не відповідає дійсності” [9]. 

Велику заклопотаність у більшовицького керівництва, судячи із 
таємних циркулярів, викликали можливі контакти співробітників 
“Джойнта”, з небажаними особами й організаціями та виникнення 
таких організацій під їх контролем. У загальних інструкціях, що 
адресувалися уповноваженим повпредства УРСР при всіх 
закордонних установах допомоги, спеціально обмовлювалася 
необхідність у “встановленні більш уважного спостереження за 
діяльністю єврейських закордонних організацій допомоги” (серед них 
виділялися “Джойнт”, і “Верєліф”) “в зв’язку з яскравим 
шовіністично-клерикальним характером їх діяльності” [10]. 

Більш того, у переддень візиту Б. Богена в Україну, коли він ще 
виступав як співробітник АРА, у таємній доповідній записці 
завідуючого відділом нацменшин НКВС УРСР стверджувалося як 
очевидний факт, що “метою поїздки в Україну Б. Богена є організація 
на місцях під прикриттям АРА ряду комітетів із представників 
єврейського духівництва, клерикалів і буржуазії”. “Якщо б цей план 
удався, то в руки єврейської буржуазії і клерикалів було б передане 
найсильніше знаряддя панування над єврейською трудовою масою. 
Засоби розподілялися б серед найбільш темних, а не найбільш 
нужденних прошарків населення” [11]. 

Показово, що звинувачення, які посипалися потім на адресу 
“Джойнта” і його співробітників від представників Євсекції й 
Єврейського громадського комітету допомоги голодуючим чи не 
дослівно повторювали побоювання і прогнози українських чекістів: 
“Робота “Джойнта” явно і таємно порушує умови договору, викликає 
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до життя і легально оформляє суспільну роль тих осіб і угруповань 
буржуазно-клерикально-сіоністського табору, що до появи “Джойнта” 
ніякого впливу на єврейське населення мати не могли...” [12]. 

Особливо проявили себе в критиці “Джойнта” у викритті його 
деморалізуючого впливу в світлі класової боротьби єврейського 
пролетаріату з місцевою і закордонною буржуазією функціонери 
Євобщесткома, про що має сенс сказати окремо. Характерний зразок 
такого роду критики – стаття в газеті “Комуністичне тло” А. Киржнера 
“Джойнт” і його політика допомоги!” У ній автор таврує політику 
допомоги за те, що вона ведеться “через ті групи єврейського 
населення, що дуже близькі за своїм соціальним складом керівництву 
“Джойнта”; і за “шлюб з розрахунку з АРА”. Висновком статті може 
служити така цитата: “Джойнт” приніс свої національні почуття в 
жертву, поклавши їх на вівтар своїх класових інтересів відродження 
сіоністично-раввінської громадськості” [13]. 

Не вдаючись у деталі складних взаємин двох організацій і в 
історію самого Євобщесткома, який із самого свого виникнення був 
поставлений під жорсткий партійний контроль, відзначимо лише те, 
що підтримуючи єдиноначальність стосовно єврейського питання, 
Євобщестком прагнув установити і свого роду монополію на право 
допомоги голодуючим і розподілу коштів. У цьому контексті 
характерними є провокаційні заклики автора згаданої статті. Раз 
угода укладена на інтернаціональну допомогу, – проголошує він, – 
отже, “допомога повинна бути інтернаціональною. Про будь-яку 
спробу обійти угоду повинно бути негайно повідомлено 
представникові уряду, щоб він міг вжити відповідних заходів”. А 
якщо “добродії з “Джойнта” все-таки захочуть віддати частину 
коштів євреям, потрібно щораз змушувати їх одержувати на це 
санкцію влади”. І далі: “Ми повинні також своєю боротьбою змусити 
“Джойнт” віддати Євобщесткому ті суми, що він буде мати з дозволу 
влади на єврейську допомогу” [14]. 

Велику допомогу голодуючим в Україні надала єврейська 
діаспора. Переважна більшість пакунків, надісланих через АРА і 
комітет Нансена, була закуплена єврейською діаспорою для євреїв в 
Україні. Так як фонди АРА були попередньо призначені на допомогу 
Росії, то “Джойнт” оплачував майже всі продукти, що надавались 
голодуючим України під егідою АРА. “Джойнт” домігся, щоб кухні 
АРА були відкриті в місцевостях, де було сконцентроване єврейське 
населення, але ці їдальні були доступні всім голодуючим, незалежно 
від етнічної приналежності та віросповідання. Єврейське населення 
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становило більшість відвідувачів їдалень АРА, але велика кількість 
неєврейського населення також користувалася вказаною допомогою. 
Іронія долі полягала в тому, що найдовше довелось чекати 
українським голодуючим на допомогу від Міжнародного робітничого 
комітету товариша Мюнсінґера. Липневий конгрес у Берліні вирішив 
“по-перше, допомагати Поволжжю, тоді Донбасові, а врешті-решт – 
голодуючим Півдня України” [15]. 

Єврейський американський об’єднаний розподільний комітет 
“Джойнт” надавав, головним чином, конструктивну допомогу. Для 
відновлення сільського господарства Півдня України в березні і 
квітні 1923 р. було закуплено 906 коней і 5 жеребців. Видано великі 
суми грошей для закупівлі інвентаря та худоби: на купівлю бугаїв 
виділено (у карбованцях 1923 р.) 85 тис. руб.; на купівлю корів –           
526 тис. руб.; жеребців – 7 тис. руб.; коней – 181 200 руб.; на купівлю 
будинків – 59 тис. руб.; на устаткування сироварень – 69 тис. руб.; на 
парову обробку – 103 тис. руб.; на устаткування для свинарників –            
5 тис. руб.; на землевпорядження – 26 тис. руб.; на ремонт знарядь 
праці – 86 тис. руб. Розподілено 10200 пуд. насіння. Крім того, 
закуплено 28 жниварок, 19 обприскувачів для виноградника,                   
28 вагонів картоплі, 304 свині, устаткування для 15 сироварень,             
400 жниварок, 200 віялок, 40 сільськогосподарських бібліотек. 
Закладено 4 хмільника [16]. В Одеський і Катеринославський повіти 
було закуплено 77 тракторів.  

Грошові надходження розподілялися таким чином: на насіння – 
799992 руб., на купівлю коней – 842700 руб., на купівлю жеребців – 
22500 руб., корів – 964500 руб., бугаїв – 138500 руб., на устаткування 
сироварень надано 119 тис. руб., на ремонт інвентаря – 133 тис. руб., 
на землевпорядження – 54 тис. руб., на посилення оборотних коштів 
товариств – 240500 руб., на сепаратори – 30 тис. руб., бункери – 
202800 руб., на борони – 218736 руб., на купівлю будинків – 59 тис. руб., 
на парову обробку – 103 тис. руб., на допоміжні пристрої свинарників 
– 5 тис. руб. Разом – 3989728 руб. [17]. 

“Джойнт” розподіляв серед найбіднішого населення посилки, 
одяг, взуття, вугілля. У березні і квітні 1923 р. видано 12 тис. пар 
взуття, 10 тис. пар панчіх і 52482 пари одягу і білизни.  

Велику допомогу в боротьбі з голодом надавала АРА. Влітку 1922 р. 
вона годувала більше людей, ніж усі інші організації разом взяті. 
Своєрідність праці АРА полягала в тому, що вона організувала свою 
власну сітку працівників, рекрутуючи вищі керівні кадри з 
американців і добираючи нижчі кадри і працівників з місцевого 
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населення. При тому АРА зберегла повну незалежність від 
радянських органів влади. Улюбленцем радянської влади був доктор 
Нансен, хоча його комітет не міг дати й десятої частини того, що 
давала АРА. Проте, Ф. Нансен йшов на поступки більшовицькому 
режимові і тому радянська влада була ним задоволена. 

Допомога із Заходу приходила в двох варіантах: приватні пакунки 
і публічне харчування. За гроші, вкладені в бюро АРА або інших 
організацій на Заході (звичайно в сумі одної або більше десяток 
доларів), дана організація допомоги видавала на ім’я призначеної 
особи в радянських республіках продукти, а згодом також і одяг та 
взуття по вартості депозиту. У такий спосіб громадяни західних 
держав могли допомогти своїм голодуючим родичам чи знайомим. 
Окрім того, різні організації допомоги відкривали в місцевостях, що 
потерпали від голоду, громадські кухні та їдальні, де видавали гарячу 
їжу, в першу чергу голодуючим дітям. Для того, щоб мати дозвіл на 
здійснення тої чи іншої форми допомоги, західні організації мали, 
насамперед, підписати відповідні договори з радянською владою. 
Спочатку вся західна допомога йшла лише до Росії. Наприклад, АРА 
відкрила свої кухні в Росії ще в серпні 1921 р., а в Україні, лише               
30 квітня наступного року. Дещо інша ситуація склалася у відношенні 
щодо пакунків, адже більшість тих, хто їх одержував, проживали в Україні. 

Намагаючись спрямувати всю допомогу до Росії, радянська влада 
робила відповідні заходи, щоб не допустити її до інших республік. З 
цієї причини голод в Україні був замовчуваний у відозвах до Заходу і 
про нього не згадувалося в пресі. “Радянське” керівництво наказало 
“радянській” пресі мовчати про голод в Україні, а писати тільки про 
голод в Поволжі [18]. 

З усіх закордонних організацій АРА розпочала свою діяльність в 
Україні раніше за інших (з березня місяця 1922 р.). Вона проводила, 
головним чином, продовольчу і медичну допомогу. Кількість пайків, 
виданих АРА в багато разів перевершує кількість пайків, виданих 
іншими організаціями. У березні 1923 р. цією організацією видано 
11706300 пайків, у квітні – 14593860, усього за 1922 р. видано 
135869880 пайків, за 1923 р. – 44951010 пайків [19]. Істотною також 
була допомога медикаментами. АРА видавала медикаменти окремим 
амбулаторіям, лікарням, дитячим будинкам. Усього з початку 
кампанії по березень 1923 р. було надіслано медикаментів на суму             
4 млн руб. (золотом). 

Незважаючи на все це, у тогочасній пресі наголошувалося на 
міжнародній пролетарській солідарності. Роль “буржуазної” АРА і 
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“сіоністського” “Джойнта” замовчувалася, або перекручувалася. Так 
були, навіть, свідоцтва, що представники АРА не бажають 
зараховувати в американську їдальню голодуючих дітей [20], а 
організація “Джойнт” практикує переселення бажаних для неї 
співробітників в інші губернії [21].  

Однак, безстороння статистика ставить кожну закордонну 
організацію допомоги на своє місце. За весь час допомоги 
“Міжробдоп” надав голодуючим України 383 тис. пайків, місія 
Ф. Нансена – 12,2 млн, АРА – 180,9 млн пайків [22]. Допомога інших 
благодійницьких організацій була значно меншою. Але вона все-таки була. 

Допомога концентрувалася, головним чином, у районах, де наслідки 
голоду були найбільш важкими (губернії – Катеринославська, 
Одеська, Донецька, Київська, Харківська, Полтавська, Кременчуцька). 

Різні закордонні місії, вважаючи Росію вже забезпеченою, стали 
переносити в Україну свою діяльність по допомозі голодуючим. Серед 
організацій, що почали активно допомагати голодуючому населенню 
були:  

Американська менноністична допомога діяла в Катеринославському 
районі (Запорізька губернія.). У березні 1923 р. організацією АМП 
видано 417000 пайків, у квітні – 486990. Всього з початку кампанії 
було видано 7100400 пайків і закуплено 37 тракторів. 

Міжнародний союз допомоги дітям почав свою діяльність з жовтня 
1922 р. У березні цією організацією видано 285660 пайків, у квітні 
651330 пайків. Усього з початку кампанії надано 2998470 пайків. 

Шведський Червоний Хрест. Допомога цієї організації виявлялася 
в Херсонському повіті. У березні 1923 р. було видано 136800 пайків, 
така ж кількість у квітні. З початку надання допомоги з 15 грудня  
1922 р. Шведський Червоний Хрест розподілив продукти на              
136800 пайків.  

Швейцарський Червоний Хрест. За першу половину березня 
видано 90 тис. пайків. Усього з початку діяльності (із серпня 1922 р.) 
видано 510 тис. пайків. 

Сербсько-Xорватсько-Словенський комітет розподіляв раніше 
отримані транспортні вантажі продовольства.  

Швейцарський Комітет у Цюріху годував у Бердянську до першої 
половини березня 3 тис. чоловік. 

Німецький Червоний Хрест проводив 8 тракторами оранку і засів 
селянських земель, а також робив невеликі видачі продовольства, 
одягу і медикаментів. З Гамбургу ним було відправлено в квітні             
1923 р. 50 тюків одягу; у травні – два повних рентгенівських 
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устаткування; два великих та два маленьких трактори, один 
автомобіль, вісім пристосувань для видобування нафти. Крім того, з 
початку кампанії по березень 1923 р. розподілено медикаментів на 
2696 руб. золотом і посівного матеріалу на 18 тис. руб. золотом. 

Датський Червоний Хрест розподіляв свої раніше отримані 
продовольчі транспорти в Херсонському повіті. 

На засоби організації “Верєліф” утримувалося 27 їдалень. У 
березні 1923 р. було видано 285660 пайків, у квітні – 651 330. У 
березні 1923 р. було розподілено 11281 пар поношеного одягу і            
67/2 пудів різних медикаментів. Усього з початку кампанії було 
видано 1481460 пайків. Вартість розподілених медикаментів по 
березень 1923 р. оцінена в 40 тис. руб. (золотом), а вартість 
розподіленого одягу в 20 тис. руб. (золотом). 

Європейський комітет допомоги студентам надавав продовольчу 
допомогу 3 тис. студентів у Харкові. У березні та квітні 1923 р. ним 
було видано 90 тис. пайків. Усього з початку діяльності – 263 тис. 
пайків. Крім надання продовольчої допомоги, Європейський комітет 
допомоги студентам розподіляв між студентами і вищими школами 
наукові книги, а також надавав субсидії до студентської лікарні. 

Чехословацька місія володіла трьома транспортами, що складалися 
з 75 вагонів різних продуктів, переважно для Мелітопольского повіту. 
Всього з початку кампанії місією було видано 2167680 пайків. 

Організація баптистів мала в своєму розпорядженні кошти в сумі 
150 тис. дол. Надавала допомогу баптистському населенню 
Катеринославської та Донецької губерній. На загальне харчування 
голодуючого населення в Мелітопольському повіті надала 40 тис. доларів. 

Українські організації в Австрії в травні місяці об’єдналися в союз 
допомоги голодуючим в Україні. Новостворена організація отримала 
назву “Голодним України”. До організації належали всі українські 
організації, незалежно від політичного направлення: 
1. Об’єднаний робітничий комітет допомоги голодуючим. 
2. “Січ” – безпартійна студентська організація. 
3. “Драгоманівська Громада” – соціалістична студентська організація. 
4. Соціологічний інститут. 
5. “Товариство Прихильників Освіти”. 
6. Жіночий Союз. 
7. Ліга Мира й Свободи. 

Головою комітету було обрано М. Грушевського, його заступником – 
О. Олеся – безпартійного, секретарем – В. Чечеля – есера. Членами управи 
були О. Окуневський, Д. Левицький, І. Пасічник та Н. Суровцева. 
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Українська громада в Канаді почала організовувати допомогу для 
голодуючого населення в радянській Україні в 1922 р., а 
представники Українського Радянського Дому (УРД) були зайняті 
акціями допомоги голодуючим у Росії. Роз’єднане націоналістичне 
середовище було заклопотане ситуацією в Галичині, доля якої 
вирішувалася за дипломатичним столом переможцями “Великої 
війни”. У відношенні до Великої України націоналісти залишилися на 
позиціях “визвольної боротьби”, якою хотіли звільнити Україну від 
ворожої окупації і експлуатації. Голод вони вважали витвором 
більшовицького режиму, а тому на перший план ставили питання 
визволення України від більшовизму, а не допомогу голодуючим. 

Перше прохання про допомогу голодуючим в Україні з’явилося на 
сторінках “Українських Радянських Вістей” 18 січня 1922 р. Доктор 
Сисак просив українців за океаном надати моральну і матеріальну 
допомогу українським ученим, професорам і взагалі культурним 
колам, так як це розпочав робити “Комітет допомоги українським 
культурним силам на Україні” при Українській Академічній Громаді 
в Празі. Редакція обіцяла порушити цю справу на річних зборах 
Українського Радянського Дому 2 лютого. Збори, після обговорення 
голоду, вирішили передати голодуючим гроші, зібрані на друкарські 
машини в Києві. Вони звернулися до українських робітників і 
фермерів з проханням дати Україні допомогу, так, як це вони робили 
для Росії. Вироблення механізму переведення кампанії по збору 
коштів було доручено представникам Українського Радянського 
Дому, “Українських Радянських Вістей” та Комітету по Допомозі 
Голодуючим в Радянській Росії, які вирішили не “розпорошувати свої 
пролетарські ряди” створенням окремої організації, а розширити 
повноваження існуючого комітету з “допомоги Росії” на “допомогу 
радянським республікам”. Ця спроба втримати спільну організацію не 
протривала і місяця, бо “на домагання товаришів з багатьох 
місцевостей” був нарешті створений окремий Комітет Допомоги 
Голодуючим в Радянській Україні [23]. 

У кінці березня 1922 р. прихильники УРД і “Українських 
Радянських Вістей” почали збирати кошти на потреби голодуючих 
Півдня України. Кампанію розпочав великий концерт у Вінніпезі,          
26 березня, на якому було зібрано 1158 доларів. Впродовж наступних 
шести місяців “Українські Радянські Вісті” подавали детальні 
повідомлення про допомогу для голодуючих України. Привертають 
до себе увагу списки людей, що жертвували кошти. Відомо понад 
півтори тисячі імен. З них велика частка неукраїнців, при деяких 
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зазначена їхня національність. Наприклад, Стюарт, Лій (китаєць), 
Шойман, Пепин, Дейвіс, Дифінбекір, Міґдугал, Флин, Луйс, Ізинґер 
(єврей), Колер (німець), Сотерленд [24]. Для збору грошей 
організовували мітинги, пікніки, вечори з танцями, ставили концерти, 
театральні п’єси; використовувалися також Першотравневі 
святкування та весілля. Багато робітників жертвували для допомоги 
голодуючим одноденну платню. 

До кінця вересня 1922 р. комітет зібрав 1084746 доларів, які 
пересилав регулярно, по тисячі доларів М. Левицькому, 
представникові УСРР у Празі. У той час представництво 
Українського Радянського Дому продовжувало розпочату ним 
канадську акцію на допомогу голодуючим Росії. До кінця літа 1922 р. 
ці дві акції діяли паралельно і в них обох українці грали головну роль. 
Повідомляючи про Великодній збір коштів для голодуючих в Росії, 
який дав 166876 доларів, редактор “Українських Радянських Вістей” 
додав від себе, що “переважаюча більшість згаданих благодійників 
були українські товариші і товаришки”. Згадуючи перший голод в 
Україні під час другого (про який він мовчав!), редактор 
“Українських Робітничих Вістей”, М. Шатульський писав: “В 1921 
році страшна посуха навістила південну частину Радянської України. 
Наша організація в Канаді перша відгукнулася на те нещастя і за її 
активним почином було створено в Канаді Комітет Надання 
Допомоги Голодуючим, який зібрав 65 тисяч доларів і вислав для 
голодуючих. Зокрема, наші організації зібрали ще 10 тисяч доларів і 
вислали в Україну через представника Радянської України в Празі          
М. Левицького” [25]. 

З російського фонду було асигновано Україні лише 55 тис. 
доларів, за які Російський Червоний Хрест у Нью-Йорку надіслав 
продукти не до Одеси, а до Ревелю (Таллінну). Переважна більшість з 
них до України не дійшла. Українське керівництво розпочало акцію 
допомоги лише влітку 1922 р., у відповідь на відозву М. Грушевського. 
Аналогічні заклики були від Євангелицького товариства, митрополита 
Липківського, Української Православної Церкви Америки та 
галицького товариства “Голодній Україні”. Ще довгий час після того, 
як Український Робітничий Дім проголосив збір коштів для 
голодуючих в Україні, українські націоналістичні газети задовольнялися 
лише повідомленнями про голод у Росії й Україні, засудженням 
більшовиків і їхніх прихильників за доведення України до голодного 
стану і за крадіжку допоміжних фондів та за експорт українського 
збіжжя за кордон. 
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У липні “Канадський Ранок” повідомив про створення 
українського комітету допомоги голодуючим України в Нью-Йорку і 
рекомендував надсилати пакунки не через “більшовицьких послів за 
кордоном” або “більшовицькі комітети в Нью-Йорку чи Канаді”, а 
лише через львівський комітет або через АРА. У серпні “Канадський 
Ранок” і “Український Голос” заохочували читачів порушувати 
питання голоду серед західного і, зокрема, північноамериканського 
світу, а “Канадський Фермер” виступав проти допомоги і кредитів. 

Справа голодуючих на території Південної України знову 
опинилася на другому місці серед канадських українців: комуністи 
надавали допомогу Росії, а патріоти – Західній Україні. Незважаючи 
на це, збори Українського Червоного Хреста ухвалили переслати           
500 доларів комітетові “Голодним України” у Відні та подали ідею 
“влаштувати окремий збір коштів для Великої України” [26]. 

У липні 1922 р. Український Червоний Хрест надіслав доктору 
І. Смаль-Стоцькому в Прагу 161 долар для пересилки до Української 
Академії Наук, а в серпні М. Грушевський дістав 300 канадських 
доларів від “колишнього Українського Допоміжного Комітету в 
Едмонтоні”. Взагалі, збір коштів йшов мляво. Український Червоний 
Хрест у Канаді дістав лише одну посилку з Торонто на суму                   
100 доларів у загальний фонд голодуючих України та дві з Вест-
Форту по 100 доларів для Української Академії Наук. 

На річних зборах у березні 1923 р. писар Українського Червоного 
Хреста скаржився, що товариство змогло вислати лише 1000 доларів 
“голодним братам в Україні”, а в фінансовому звіті було записано 
лише 950. Писар пояснював причини таких скупих зборів 
конкуренцією з боку акції “Національної Позички”, а доктор П. Назарук 
висловив побоювання щодо “низького стану пожертвувань” 
канадських українців. Сума пожертвувань зменшилася – коли за два 
попередні роки Український Червоний Хрест зібрав 50 тис. доларів 
“на поміч сорока мільйонам у Великій Україні і чотирьом мільйонам 
на Буковині і в Галичині”, то від березня 1922 до квітня 1923 до каси 
надійшло лише 5600 доларів. Не було ні тієї енергії, ні запалу серед 
тих, хто збирав кошти, яку виявляли працівники Українського 
Робітничого Дому [27]. Було відсутнє регулярне звітування про 
проведені акції і зібрані кошти. 

Певна частина зібраних коштів надійшла на територію України. 
Про це свідчать звіти М. Грушевського та М. Левицького. Вони мали 
певне значення для науковців і працівників культури, але стосовно 
мільйонів голодуючих, цей жест представників діаспори носив 
символічний характер. 
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Таким чином, міжнародні організації надали значну допомогу 
населенню Півдня України в боротьбі з голодомором 1921-1923 рр. 
Серед них слід виділити “Джойнт” та АРА, а також “Американську 
менноністичну допомогу”, “Міжнародний союз допомоги дітям”, “ 
Шведський Червоний Хрест”, “Міжрабпом”, “Швейцарський Червоний 
Хрест”, “Місію Нанесена”, “Сербсько-Xорватсько-Словенський 
комітет”, “Німецький Червоний Хрест”, “Датський Червоний Хрест” 
“Верєліф”, “Європейський комітет допомоги студентам”, “Чехословацьку 
місію”, “Мальдмей комітет”, “Організацію баптистів”.  

Діаспора також знала про голод в Україні, хоча спочатку не хотіла 
вірити в можливість такої небувалої трагедії на території “житниці 
Європи”. Серед українських зарубіжних організацій слід виділити 
“Українську організацію в Австрії”.  

Українська громада в Канаді також надала певну допомогу 
голодуючим в Україні. Ті кошти, які канадські українці пожертвували 
голодуючим, врятували не одне життя та скріпили назавжди зв’язок 
між українською діаспорою і Україною. 


