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“ЦЕ НЕ ЖАХ, А СТАТИСТИКА…”: 
Й. СТАЛІН І ГОЛОД 1921–1923 рр.

Аналіз публічних виступів та друкованих праць Й. Сталіна 
періоду масового штучного голоду 1921–1923 рр. в Україні да-
ють підстави стверджувати, що більшовицький очільник про-
являв дивовижну байдужість до страждань та смерті мільйо-
нів голодуючих. Для Й. Сталіна були характерними бажання у 
будь-який спосіб применшити як масштаби голоду, так і його 
тривалість та наслідки. Немає свідчень того, що майбутній 
диктатор виявляв хоча б мінімальне співчуття до жертв голо-
ду 1921–1923 рр.
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“Смерть однієї людини – трагедія, смерть мільйонів – ста-
тистика”. Ця добре відома фраза цілком могла би стати своєрід-
ним сумним епіграфом ХХ ст. Уперше цю цинічну думку рівно 
сто років назад сформулював Й. Сталін. Сучасні російські про-
пагандисти прикладають значні зусилля для того, щоб довести, 
що до цих слів Й. Сталін не має жодного стосунку, а приписав їх 
буцімто колишньому очільнику СРСР радянський письменник 
Анатолій Рибаков у своєму романі “Діти Арбату” (Дети Арба-
та), опублікованому 1987 р.  

Насправді ж, згадана фраза уперше пролунала восени 
1921 р. на засіданні колегії Народного комісаріату у справах 
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національностей, який тоді очолював Й. Сталін, під час обго-
ворення катастрофічних масштабів масового штучного голоду 
1921–1923 рр. Під час обговорення, один із присутніх на засі-
данні комуністів, емоційно відреагувавши на оповідь очевидця 
про жахливі страждання голодуючих та людожертво, вигукнув 
“Та це ж один жах, що відбувається!”, Й. Сталін зауважив: 
“Жах – це коли мова йде про окрему людину. Коли йдеться про 
мільйони, це не жах, а статистика… Продовжуйте товаришу 
вашу доповідь!”1. 

Судячи з публічних виступів та офіційних публікацій ав-
торства Й. Сталіна, ставлення цього більшовицького політика 
до голоду як такого, відрізнялося дивовижною амбівалентні-
стю. Сталін порівняно часто згадував про голод у дореволю-
ційні часи, але виразно намагався його не помічати, коли на 
захоплених більшовиками територіях почався масовий голод 
1921–1923 рр. 

Є вагомі підстави стверджувати, що сам більшовицький дик-
татор ніколи не житті не страждав від голоду й навіть тривалий 
час не голодував. Не зважаючи на це, Й. Сталін періодично зга-
дував про голод та голодування як питомі прикмети царського 
режиму у своїх публіцистичних працях дореволюційного пе-
ріоду. Згадка про голодуючих селян містилася вже у першій 
друковані роботі майбутнього диктатора – статті “Російська со-
ціал-демократична партія та її найближчі задачі”, яка вийшла 
друком грузинською мовою у журналі “Брдзола” восени 1901 р. 
У цій статті Й. Сталін писав: “Під ярмом царського режиму 
стогне не тільки робітничий клас. Важка лапа самодержавства 
душить й інші суспільні класи. Стогне опухле від постійно-
го голодування російське селянство, яке зубожіло унаслідок 
непосильних податкових тягот, віддане в жертву торгашам- 
буржуям і “благородним” поміщикам”2. Згадка про “голодовку 

1 Николаевский Б. Тайные страницы истории. Москва, 1995. С. 113.
2 Сталин И. В. Сочинения. Т. 1. Москва: ОГИЗ – Государственное издатель-
ство политической литературы, 1946. С. 21.
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вимученої сільської бідноти” з’явилася у написаній Й. Сталіном 
у січні 1905 р. відозві “Робітники Кавказу, пора відомстити!”3. 
У листівці “За партію”, яку майбутній більшовицький диктатор 
написав у березні 1912 р., зокрема, йшлося: “Потрібно оздоро-
вити країну, яка слабує хронічним голодом, потрібно покласти 
край теперішньому стану речей, при якому десятки мільйонів 
трудівників землі змушені періодично зазнавати голодування 
з усіма його жахами: немислимо склавши руки дивитися на 
те, як голодні матері та батьки зі сльозами на очах збувають 
за безцінь своїх доньок та синів! Потрібно в корені знищити 
теперішню хижацьку фінансову політику, яка розорює злиден-
не селянське господарство і при кожному неврожаї неминуче 
штовхає мільйони селян на шлях спустошливого голодування! 
Потрібно врятувати країну від злиднів і деморалізації!”4. Рито-
рику про небезпеку насування голоду Й. Сталін кілька разів ви-
користав навесні – улітку 1917 р., критикуючи аграрну політику 
Тимчасового уряду. Зокрема, у червні 1917 р. Й. Сталін писав: 
“Зловісний привид голоду та розорення носиться над нами ... 
голод все насувається”5. Загалом, у своїх дореволюційних пра-
цях Й. Сталін майже півтора десятка разів згадував про голод та 
голодуючих селян чи робітників.

Голод 1921–1923 рр. не викликав у Й. Сталіна аналогічної 
тривоги та емоцій. Радянський очільник виявив радше бюро-
кратично-байдуже ставлення до голодуючих, аніж реальне 
співчуття тим, хто вмирав від голоду. Характерним прикладом 
такого ставлення, стала справа прохання про допомогу голодую-
чим, яку з формальних причин проігнорував Й. Сталін навесні 
1922 р., у той час, коли масштаби голоду вже були добре відомі. 
23 березня 1922 р. член ЦК Центральної комісії допомоги го-
лодуючим при ВЦВК (Помголоду) А. Винокуров написав до 
Секретаріату ЦК Російської комуністичної партії (більшовиків) 

3 Сталин И. В. Сочинения. Т. 1. С. 76.
4 Сталин И. В. Сочинения. Т. 2. С. 214–215.
5 Сталин И. В. Сочинения. Т. 3. С. 96, 97.
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листа із проханням вжити негайних заходів для допомоги го-
лодуючим. Розглянувши звернення, Й. Сталін відмовився дати 
йому хід, покликаючись на формальну причину – лист від імені 
Помголоду мав надійти із підписом усіх членів ЦК Помголоду. 
Більш ніж на два тижні Й. Сталін поклав листа під сукно, а 
10 квітня 1922 р. через свого помічника А. Назарапетяна повер-
нув його авторові, без розгляду.

Дуже специфічне розуміння справедливості Й. Сталін ви-
явив під час засідання Політбюро ЦК РКП(б), на якому роз-
глядали повідомлення народного комісара охорони здоров’я 
М. Семашко про випадки людожерства, які мали місце під час 
голоду 1921–1923 рр. Під час обговорення цього питання вини-
кла дискусія щодо того, як саме потрібно вчиняти із канібалами. 
Більшість членів Політбюро (Л. Троцький, М. Калінін, В. Мо-
лотов, Л. Камєнєв та ін.) виступали за те, аби уважати таких лю-
дей психічнохворими й ізолювати їх у медичних закладах, нато-
мість Й. Сталін висловився за звичайний спосіб кримінального 
переслідування таких осіб й покарання їх як звичайних убивць. 

У своїх публічних виступах і друкованих працях Й. Сталін 
виразно намагався обминати тему голоду 1921–1923 рр. Упер-
ше про цей голод Й. Сталін згадав у своїй статті “Перспективи”, 
яка була опублікована у газеті “Правда” 18 грудня 1921 р. Фор-
мулювання, яке вжив більшовицький очільник, було неконкрет-
ним, він згадував про “загрози іззовні та голод усередині Росії”, 
які на його думку, не повинні (виділення – А.К.) були перешко-
дити “підняти сільське господарство та індустрію й зміцнити 
господарський союз пролетарів та трудових селян”6. Немає 
сумніву у тому, що Й. Сталіну на той момент вже було відомо 
про масштаби та наслідки  голоду, оскільки він у цій же самій 
публікації згадував про небезпеку “подальшого скорочення розо-
рювання [землі], прогресивне падіння сільського господарства, 
параліч транспорту та промисловості (від безхліб’я), розклад 
армії (від безхліб’я) і, як результат усього цього – неминучий 

6 Сталин И. Сочинения. Т. 5. С. 127.
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розвал фактичного союзу робітників та селян”. Проте висновок, 
зроблений у цій публікації більшовицьким очільником, був досить 
несподіваним: “Навряд чи потрібно доводити, що наявність ві-
домого мінімуму хлібних запасів в руках держави є пружиною 
відродження промисловості та збереження Радянської держави”7.

Через рік, у вересні 1922 р., публікуючи в ілюстрованому 
додатку до газети “Правда” невелику замітку про спілкування 
із В. Леніном, який саме одужував після перенесеної хворо-
би, Й. Сталін двічі згадав, що очікуваний урожай того року має 
бути добрим8. Психологічно цікаво, що у цій замітці Й. Сталін 
вжив слово “виголоднів” (изголодался) у відношенні до В. Ле-
ніна у сенсі “жадібності до питань та рвіння до роботи”, хоча 
нічого не згадав про реальних голодуючих9. Примітно, що у ви-
кладі Й. Сталіна, цей “голод до праці” вождеві швидко вдалося 
втамувати: “Немає ознак нервового рвіння до роботи – пройшов 
голод”10. Далі по тексту заперечуючи реальний голод у країні, 
Й. Сталін зробив це вустами В. Леніна, навівши нібито сказану 
ним фразу: “Положення важке. Але найважчі дні залишилися 
позаду. Урожай в корені покращує справу. Покращення промис-
ловості та фінансів повинно прийти услід за урожаєм. Справа 
тепер у тому, щоб визволити державу від непотрібних видатків, 
скоротивши наші установи та підприємства, покращивши їх 
якісно. У цій справі потрібна особлива твердість, й тоді вилізе-
мо, напевне виліземо”11.

Зроблені В. Леніним оцінки голоду були надто оптимістич-
ними, насправді, у вересні – жовтні 1922 р. голод продовжувався, 
а на півдні України, відповідно до матеріалів зібраних комісією 
ВУЦВК під керівництвом В. Єрмощенка, ситуація була навіть 
важчою аніж попереднього року. На середину жовтня 1922 р. в 

7 Сталин И. Сочинения. Т. 5.  С. 123.
8 Сталин И. Сочинения. Т. 5.  С. 135.
9 Сталин И. Сочинения. Т. 5.  С. 135.
10 Сталин И. Сочинения. Т. 5.  С. 135.
11 Сталин И. Сочинения. Т. 5.  С. 135.
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Катеринославській губернії голодувало 200 тисяч осіб, у сере-
дині наступної області в Донецькій області голодувало 500 ти сяч 
осіб, найбільше – у Маріупільському повіті. 

Для Й. Сталіна узагалі було характерним бажанням у будь-
який спосіб применшими масштаби голоду чи його тривалість. 
Виступаючи 30 грудня 1922 р. на Першому з’їзді Рад він ви-
словився у такий спосіб, із якого випливало, що голод нібито 
був лише в 1921 р.: “другий період в історії Радянської влади, 
період боротьби із розрухою. Цей період далеко ще не вичер-
паний, але він вже дав свої результати, оскільки ми маємо за 
цей період успішну боротьбу Радянської влади із голодом, який 
вразив країну в минулому році. Ми маємо за цей час значний 
підйом сільського господарства, значне оживлення легкої про-
мисловості”12. Щоправда, у наступному 1923 р. Й Сталін усе ж 
визнав, що голод тривав й 1922 р. Виступаючи 17 квітня 1923 р. 
з організаційним звітом на ХІІ з’їзді РКП(б), Й. Сталін сказав: 
“Минулого року ми мали голод”, але одразу ж виправившись, 
уточнив – “результати голоду”13.

Бажання Й. Сталіна оголосити про уявне припинення голоду 
восени 1922 р., було зумовлене тим, що саме тоді більшовиць-
кий уряд Росії зробив першу спробу вийти на світовий ринок 
зерна (Російська імперія припинила продаж зерна за кордон ще 
в 1914 р.). 27 грудня 1922 р. Політбюро ЦК РКП(б) затверди-
ло проєкт О. Цюрупи (на той момент заступника голови РНК 
РСФРР, а до грудня 1921 р. – наркома продовольства РСФРР) 
про продаж за кордон 15 млн пудів жита, 4 млн пудів ячменю, 
0,5 млн пу дів пшениці та 3,5 млн жмиху. 

Тим часом у багатьох районах України голод тривав усю пер-
шу половину 1923 р. Жодного співчуття до голодуючих україн-
ців Й. Сталін не мав.

12 Сталин И. Сочинения. Т. 5. С. 157.
13 Сталин И. Сочинения. Т. 5. С. 206.


