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• При кінці 20-тих років, комуністи в Москві, під проводом Йосифа Сталіна, (який до 

1929 року завершив усунення усіх своїх супротивників (opponents) і очолив СРСР), 

наново почали будову соціялізму і соціялістичного суспільства. 

• Це є “друга революція” – тобто цілковита, радикальна зміна населення, економіки, 

культури, польітики – прискореним темпом. 

• Щоб це виконати якнайскорше, треба було сильно зцентралізувати всі аспекти 

уряду. Щоб це виконати еффектовно, без критики, треба сильний апарат тайної 

поліції – ЧЕКА. 

• Чому? 

• Уряд боїться не пролетарних селян (так званих куркулів або кулаків), інтелигенцію, 

буржуїв, та всіх які противляться революції. 

• Уряд також боїться капіталістичні держави які планують знищити соціялістичну 

революцію. 

 

• Щоб запобігти (thwart) напад капіталістів, Сталін вважав що потрібно прискорити 

індустріялізацію СРСР, яктакож скріпити (strengthen) збройні сили СРСР. 

• Сталін дає клич “Революція з Гори” (Revolution from Above). 

 

• Ціла держава має мінятися по плану що 5 років, так звані п`ятирічки, які дають 

завдання та ціли (goals) до виконання. 

• Перша п`ятирічка надана в 1928р.: 

- перегнати капіталістичний світ в індустрії 

- впровадити колективізацію всеї землі/господарки (таким чином 

заплатити за індустріялізацію, і в той сам час знищити небажаний 

буржуазний елемент між селянами) 

- поставити 400 нових індустріяльних поектів на Україні (Дніпрогес, 

Харківський тракторний завод, металургійний комбінат на Запоріжжі). 

• Щоб виконати такі амбітні плани, треба було змобілізувати велику кількість 

працівників. 

 

 

 

Урбанізація 

• Багато населення переноситься в міста в пошуках за працею. 

• В 1913, 1 із 5 українців мешкає в місті,  до 1935, 1 із 3 живе в містах. 

• Багато переселюється в різні міста СРСР, а інші народи приїжджають в Україну на 

роботу. 

• Для тих які переносяться в міста, є дуже тяжкі умови: 

- брак помешкання 

- брак харчу (який продається по системі раціоновання) 

• Але, обставини в містах всеж таки кращі ніж на селі. 
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Колективізація 

• Насправді це війна проти селян. 

• Колективізація відбувається брутально, суворо (severely), страхітливо (terrifying) і 

жорстоко (cruelly). 

• На індустріялізацію потрібно було харчу для працівників, і капітал щоб заплатити 

за швидкий зріст (rapid growth). 

• Зерно треба було продавати на міжнародному ринку (international market). 

• 1927 –1928, уряд установив державну ціну на продукти (1/8 ринкової ціни), і 

заборонив селянам продавати зерно на відкритому ринку. 

• Селяни відмовилися продавати зерно. 

• Сталін назвав це “саботаж соціялізму,” і наказав впровадити “економічний і 

політичний контроль” над селянами. Іншими словами, він наказав творити 

суцільну (all encompassing) колективізацію землі. 

• Перше, треба було ліквідувати (eliminate) кулаків (заможніх землевласників). 

• Але хто був кулаком? 

• Це питання вирішувала окружний (local) партійний секретар та голова сільської 

ради, із допомогою ЧЕКА. 

• Тобто, всі, котрі не хотіли іти в колгосп були кулаки, і їх або розсрілювали на місці, 

або вивозили з родинами на Сибір. 

• Понад 1 міліон людей вивезено або знишено. 

• Коли решта селян не пішли в колгосп, із далеких міст висилали тисячі молодих 

працівників (особливо російських), які мали працювати в колгоспі. 

• В 1930, 47 тисяч з України, і 25 тисяч з Росії запеклих комуністів вислано на села 

України, щоб усякими методами будувати соціялізм. 

 

• 1928 – 1929 наказ Сталіна – швидка колективізація 

• починаються спротиви і повстання проти уряду. 

• ОДПУ (переіменоване ЧЕКА ОҐПУ по російськи) брутально винищує всі 

повстання проти колективізації. 

• Селяни починають нищити свою худобу, щоб не віддавати її до колгоспу. 

• ОДПУ провадить кампанію арештів, розстрілів, вивезення тих хто далі противиться 

колективізації. 

• Березень 1930, Сталін оголошує що колективізація довершена (is complete).  

• Селяни масово виходять із колгоспів, хоча їм заборонено відбирати від колгоспу 

їхні причандали (farm implements) чи худобу. 

• На тих селяни які не вступили в колгосп, або виступили з колгоспу, накинено 

податки на три рази вищі ніж перед тим. Тих що були в колгоспі звільнено від 

податків. 

 

• Колгоспи тепер мали за завдання віддавати державі колосальні кількості продуктів, і 

не мали права брати собі заплату (в продуктах) аж доки завдання не були виконані. 

• Голови сільських рад і партійні секретарі діставали накази і завдання з Москви, де 

невишколені аргономи наказували що, де і як садити. Часто селяни садили не 

відповідні рослини із катастрофічними наслідками. 
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• Брак відповідної машинерії на орання, садження і збирання врожаю. 

• Брак транспорту, означало що часто зібраний врожай гнив (rotted) на полях, або був 

знищений мишами і щурами. 

• В 1931, майже 33% всего врожаю зерна втрачено. 

• В 1931 почалася посуха (drought) на півдні України. 

• В 1932, площа посівів (land used for agriculture) на Україні зменшилась на 20%. 

 

• Але Сталіну було потрібно зерно на продаж заходові. 

• На Україну вислано Молотова і Каґановича щоб наглядати збирання збіжжя, і 

мобілізовано ще більше молодих активістів, Червону Армію і ОДПУ що виконати 

план. 

• Ці групи без совісно забирають всю пшеницю яку можуть знайти, всеж таки не 

зібрали запланованого врожаю (зібрали 70%). 

• Сталін закликає на ще більші зусилля щоб зібрати зерно. 

 

• Наслідок, штучний голод 1932 – 1933 років. 

• Групи виконання жорстокими методами збирають продукти. 

• Крадіж найменшої зернини карається смертю, або засланням на 10 років тяжкої праці 

на Сибіру. 

• Встановляється систему внутрішних паспортів, щоб селяни не покидали села. 

• Видано закон що селянам не можна давати зерно, аж поки не зібрано квоту до зими 

1933. 

• Для кожного селяна лишалося 1.7 кілограмів зерна на місяць. 

• Зморені голодом, селяни їли що могли, навіть були випадки канібалізму. 

 

• Жертв голодомору історики начисляють між 3 а 10 міліонів людей. Точні дані були 

затерті підчас терору який настав з кінцем 30-тих років. 

 

• Хоча деякі вісті про голод доходять на захід, депресія 30-тих років, і завзята 

пропаганда Радяньського уряду не допускають до докладного оголошення про голод 

в Україні. 

• Москва ширить пропаганду –що голоду немає, що це фабрикація ворогів соціялізму, 

що в СРСР є так багато зерна, що може експортувати велику кількість на допомогу 

голодуючим на заході!!! 


