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Помните также, что так или иначе, а нам 
необходимо вернуть Украину России. Без 

украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, 
Черного моря Россия существовать не может, 

она задохнется, а с ней и Советская власть, 
и мы с вами... Ни на одну минуту не забывайте, 

что Украина должна быть нашей, нашей она 
будет только тогда, когда будет советской, 

а Петлюра вышиблен из памяти народа
навсегда 

Л. .Троцький (1919)

Нам потрібна сама Україна, 
людність не потрібна

X. Раковський (1920)

[...] крестьянство представляет основную 
армию национального движения, [...] 

национальный вопрос есть по сути дела 
вопрос крестьянский

Й. Сталін (1925)

То, что голодание не научило еще очень 
многих колхозников уму-разуму, показывает 

неудовлетворительная подготовка к севу как 
раз в наиболее неблагополучных районах

С. . Косіор (1933)

Останній рік [1933] був роком розгрому 
націоналістичної контрреволюції

П.Постишев(1934)
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Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незерно- 
вих запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка про конфіс
кацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикла
ді свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину то
тального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути 
використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано 
аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки 
зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами - позбавлення українсько
го села засобів існування. Оскільки документами є усна історія, то проаналізо
вано цей вид історичного джерела - загалом та зокрема щодо Голодомору.

Для науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто ціка
виться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.
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