
У “братніх” обіймах Москви 

(фрагменти) 

 

*** 

Російські війська під орудою князя Меншикова в ніч з 1 на 2 листопада 

1708 р. вбили від 11 до 14 тис. мешканців Батурина, не пощадивши ні жінок, 

ні дітей. Полонених козаків розпинали на хрестах. “Только с Черниговской 

губернии сюда [на будівництво Петербурга] пригнали десять тысяч казаков, 

и ни один не вернулся!” (Ф.Бурлачук. Владимир Раевский. ЖЗЛ. — М.,1987).  

На будівництві Ладозького каналу в 1721—1725 р. загинуло 13 тис. 

українських козаків. 

 

*** 
У 1906—1913 рр. з України в Сибір, на Далекий Схід і в Середню Азію 

виїхали приблизно 1,2 млн. українців, зваблених райдужними обіцянками 
російського царизму. Загалом до 1914 р. в Азії оселилося близько 2 млн. 
українців. “После возможного вступления Украины в Таможенный союз 
необходимо переселить 7 миллионов украинцев в Сибирь для создания 
демографической границы против китайского наплыва” (Антон Бредіхін, 
секретар Ростовського відділення партії “Єдіная Росія”, грудень 2012 р.). 

 

*** 

На території України червоний терор розпочався в січні 1918 р. із 

вторгненням червоногвардійських загонів Муравйова. Розстріли стали 

“побутовим явищем”. Дії московських червоногвардійців в Україні 

відрізнялися особливою жорстокістю: окупанти застосовували скальпування, 

“знімали рукавички з кистей рук“, саджали на палі тощо. 

У лютому 1918 р. командувач російським більшовицьким військом 

Міхаїл Муравйов (уродженець Костромської губернії) випустив по Києву 15 

тис. снарядів. “Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, 

по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении 

трех суток пылал ярким пламенем” (З рапорту Муравйова В.І. Леніну). По 

місту їздив броньовик з написом “Смерть українцям”, портрети Шевченка 

зривали зі стін і топтали ногами. Розстріляно близько 5 тис. киян — в 

основному тих, які обзивалися українською мовою або були у вишиванках. 

 

*** 

Голодомор в Україні 1921—1923 рр. був спричинений вивезенням 

хліба з України в Росію (“продрозверстка”). “В Україні близько 7 мільйонів 

людей вмирають з голоду в усьому страшному розумінні цих слів” 

(В.Квіслінг, представник Ф.Нансена). Загинуло понад 2 млн. українців. 

 

*** 

У нищенні українців Москва в 1932—1933 рр. використала 

найжахливіший засіб — штучний голодомор. “Внаслідок голодомору 



Україна зазнала величезних втрат населення як в результаті катастрофічного 

підвищення смертності, так і внаслідок обвального падіння народжуваності. 

Так, протягом лютого-грудня 1932 року в Україні загинуло 205 тис. осіб (144 

тис. на селі і 61 тис. в місті), у 1933 році — 3598 тис. осіб, у першій половині 

1934 року — 138 тис. осіб. Тобто прямі втрати населення України внаслідок 

голодомору становлять 3941 тис осіб… З врахуванням комулятивних втрат 

внаслідок голодомору в Україні втрачено 10063 тис. осіб (3941 тис. смертей і 

6122 тис. ненароджених)”. (З висновку судової науково-демографічної 

експертизи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 

Національної академії наук України від 30 листопада 2009 року). 

 

*** 

У 30-х рр. ХХ ст. тоталітарний російський режим знищив 80% 

української творчої інтелігенції. За деякими даними, це число сягає 30 тис. 

осіб. Із 259 українських письменників, що друкувались у 1930 р., після 1938 

р. лишилося в живих тільки 36, і лише 7 із них померли своєю смертю. У 

грудні 1934 р. майже 300 кобзарів і лірників, яких підступно зібрали в 

Харкові на Всеукраїнський кобзарський з’їзд, було розстріляно в одному з 

ярів під Харковом. Понад 3,5 тис. священиків було розстріляно або вислано в 

Сибір. У 1933—1937 рр. у результаті “чисток” було репресовано 24 тис. 

вчителів, звинувачених у націоналізмі й ворожій діяльності. Як відомо, з 

Москви спускалися плани на викриття й на розстріл, які треба було 

перевиконувати. 

 

*** 

Биківня або Биківнянські могили  — місце поховання жертв 

політичних репресій 1937—1941 років. Розташоване за 1,5 км від 

колишнього селища Биківня на околиці Києва, поблизу автостради Київ-

Бровари. 

Наприкінці 1980-х років було доведено, що в часи сталінських 

репресій тут був об'єкт спеціального призначення НКВС і відбувалися масові 

захоронення розстріляних та закатованих громадян. Кількість жертв 

биківнянського поховання остаточно не встановлена, наводять різні цифри: 

6323, 6329, 6783, понад 7 тисяч, 120 тисяч, 225 тисяч осіб. Дослідження 

триває досі. (Вікіпедія). 

 

*** 

Ві нницька траге дія — масові розстріли мирного населення у Вінниці, 

що здійснювалися НКВС протягом декількох років перед початком Другої 

світової війни. Масові репресії почалися влітку 1937 року, а останні були 

зафіксовані в місцевій в'язниці перед відступом Червоної армії 1941 року. 

Дослідження цих злочинів почалося під час німецької окупації Вінниці. На 

прохання місцевої громади і з санкції німецької адміністрації організоване 

дослідження поховань почалося у травні 1943 року. За результатами 
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розслідування було виявлено 91 масове поховання й ексгумовано 9439 тіл. 

Місцеві жителі впізнали серед загиблих 468 родичів. В Україні перші 

правдиві публікації про трагедію з'явилися тільки 1988 року. За результатами 

сучасних досліджень, вважається, що загальна кількість репресованих за цей 

період у Вінниці й області сягає близько 20 000 осіб (Валерій Васильєв, Юрій 

Шаповал. Етапи “Великого терору”. Вінницька трагедія. — Дзеркало 

тижня. — № 31 (406). — 23.08.2002). 

 

*** 

У битві за Дніпро напередодні 7 листопада 1943 р. загинуло 250—270 

тис. “чорносвитників“ — ненавчених, неозброєних і без плавзасобів щойно 

мобілізованих мешканців Лівобережної України. “На хрена 

обмундировывать и вооружать этих хохлов. Все они — предатели! Чем 

больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны 

ссылать” (Г.К. Жуков, маршал Радянського Союзу). У Другій світовій війні 

Україна втратила 14 млн. осіб. 

 

*** 

9-й кілометр Запорізького шосе у Дніпропетровську називають "Полем 

скорботи". У 1930-і та на початку 1950-х років тут, на околиці міста, був 

розташований спеціальний об'єкт НКВД, де ховали розстріляних жертв 

політичних репресій. За архівними даними, у цей період у Дніпропетровську 

стратили понад 50 тисяч людей. У 1990-і на цьому місці громадськість міста 

встановила пам'ятний знак — хрест, а три роки тому — меморіал жертвам 

Голодоморів та політичних репресій у вигляді фігури знесиленої жінки з 

померлою дитиною на руках. 

 

*** 

Чітко відома кількість заарештованих НКВД осіб у Західній Україні. В 

1939 р. — 5406 поляків, 2779 українців, 1439 євреїв; в 1940 р. — 15518 

поляків, 15024 українців, 10924 євреїв; в січні — травні 1941 р. — 1058 

поляків, 5360 українців, 797 євреїв. Отже, в 1939-1941 рр. органами НКВД 

було заарештовано 21982 поляки, 23163 українці, 13160 євреїв (Grzegorz 

Mazur. Polityka władz sowieckich do ludno  i Ukrainy Zachodniej w latach 1939-

1941 // Polska-Ukraina: trudne pytania. — T. 4 — S. 100).  

 

*** 

З 1944 по 1952 р. в західних областях України піддались різним видам 

репресій до півмільйона осіб, в тому числі заарештовано понад 134 тис., 

вбито більше 153 тис., вислано назавжди з УРСР понад 203 тис. осіб. 

 

*** 

У 1946—1947 рр. московські правителі вивозять з України хліб і 

створюють штучний голод. 1946 року голод забрав життя 369 тис. українців, 
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1947 року від нього померло 628 тис. осіб. У сукупності — майже мільйон 

померлих, не враховуючи ненароджених. (Див ще.: Карл Фрупс. Вбивство 

нації.) 

 

*** 

Після Другої світової війни в Україні панувала розруха: в руїнах 

лежало 28 тис. сіл, близько 30 тис. колгоспів, радгоспів і машинно-

тракторних станцій. Багато чоловіків загинуло. Згідно з вказівкою з Москви, 

Рада Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У у постанові від 4 липня затвердили річний 

план здачі зерна державі з врожаю 1946 р. у кількості 340 млн. пудів 

(5440000 т). Вища влада забороняла головам колгоспів видавати 15% хліба 

людям на зароблені трудодні та продаж хліба на ринку до виконання планів 

держпоставки 

Працюючи в колгоспі без вихідних, селяни були позбавлені 

можливості обробляти свої ділянки. Податок встановлювався на кожне 

фруктове дерево, кожну домашню тварину. Неспроможні сплачувати 

надвисокі податки, селяни вирубували садки, вирізали худобу. Більшість 

голодуючих українських селян рятувалися, як могли. Змушені були їсти 

навіть траву, кору дерев, різні сурогати. 

Вибиту з голодуючого українського села продукцiю вiдправляли до 

рiзних регiонів СРСР. У 1946 р. до європейських країн, якi теж захопила 

посуха, з СРСР було експортовано 1,7 млн. т зерна. 

Величезна кількість голодуючих з початку 1946 р. з власної ініціативи 

вирушала до західних областей республіки, де було ще мало колгоспів, 

селяни зібрали непоганий врожай, загони Української повстанської армії 

чинили спротив вивозу зерна. Відозви, розповсюджувані УПА, закликали 

селян допомагати голодуючим, сотні тисяч яких їхали за порятунком.  

Найсильніше голод вразив село. Станом на 1 червня 1947 р. в Українi 

нараховувалося 1 млн 74 тис. 314 дистрофiкiв. Голодомор породив масове 

сирітство. У часи інтенсивного вилучення хліба голод в Україні забрав (за 

даними різних дослідників) від 100 тис. до 2,8 млн. життів, в основному, 

українських селян-хлiборобiв.  Смертельною мірою відчули голодоморне 

жахіття жителі південних областей: дуже сильно Ізмаїльської, Одеської, 

Херсонської, Миколаївської, Запорізької. Своїми страшними, смертельними 

обіймами голод стискав населення Дніпропетровщини, Полтавщини, 

Київщини, Чернігівщини, Кіровоградщини. Тяжко потерпали від голоду 

мешканці сіл і міст Вінницької, Житомирської, Кам'янець-Подільської, 

Сталінської, Ворошиловградської, Харківської, Сумської, Житомирської 

областей. 

 

*** 

У ХХ ст. в сукупності знищено від 30 до 35 млн. українців (За 

матеріалами Вікіпедії). 
 


