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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано основні здобутки сучасної української історіографії у висвітленні регіональних особливостей репресивної політики
радянської держави щодо дореволюційної інтелігенції в 1920-ті рр.
З’ясовано, що найбільшу увагу дослідники приділили вивченню
причин, форм, методів, етапів та наслідків репресивної політики
компартійно-радянської влади щодо інтелігенції Півдня України,
Придніпров’я, Поділля, Донбасу, Полтавщини, Сумщини та Черкащини. Встановлено, що недослідженими залишаються репресії проти дореволюційної інтелігенції Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, Харківщини, Кіровоградщини в окреслений період.
У статті, спираючись на науковий доробок вітчизняних істориків, присвячений зазначеній проблемі, показано, що політичні
репресії компартійно-радянської влади проти дореволюційної інтелігенції в УСРР у 1920-ті рр. були спрямовані на придушення будьяких проявів опозиційних настроїв, національного сепаратизму та
її адаптацію до радянської моделі управління, а регіональні особливості репресивної політики залежали від комбінацій директив
центру, локальних ініціатив місцевих органів влади й держбезпеки.
Ключові слова: компартійно-радянська влада; дореволюційна
інтелігенція; «старі спеціалісти»; «чистка;, «реорганізація»; ви
слання; показові судові процеси; «економічна контрреволюція».
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные достижения современной
украинской историографии в освещении региональных особенностей репрессивной политики советского государства в отношении
дореволюционной интеллигенции в 1920-е гг. Выявлено, что максимальное внимание исследователи уделили выяснению причин,
форм, этапов и последствий репрессивной политики компартийно-советской власти в отношении интеллигенции Юга Украины,
Приднепровья, Подолья, Донбасса, Полтавщины, Сумщины и Черкащины. Установлено, что неисследованными остаются региональные особенности репрессий против дореволюционной интеллигенции Киевщины, Черниговщины, Житомирщины, Харьковщины,
Кировоградщины в исследуемый период.
В статье, опираясь на историографию проблемы, показано, что
политические репрессии против дореволюционной интеллигенции
в УССР в 1920-е гг. были направлены на подавление любых проявлений оппозиционных настроений, национального сепаратизма
и ее адаптацию к советской модели управления, а региональные
особенности репрессивной политики зависели от комбинаций директив центра, локальных инициатив местных органов власти и
госбезопасности.
Ключевые слова: компартийно-советская власть; дореволюци
онная интеллигенция; «старые специалисты»; «чистка»; «реор
ганизация»; высылка; судебные процессы; «экономическая контр
революция».
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ABSTRACT
The main achievements of the modern Ukrainian historiography
to the study of the regional features of repressive policy of the Soviet state against the pre-revolutionary intellectuals in 1920’s are
analyzed. It is established that the researchers have paid the greatest
attention to clarification of the reasons, forms and consequences of
repressive policy of the Communist-Soviet power against the intellectuals of the South Ukraine, Dnieper, Podolia, Donbas, Poltava and
Sumy regions. It is established that the repressions against the prerevolutionary intellectuals of Kyiv, Chernihiv, Zhytomyr, Kharkiv,
Kirovohrad and Cherkasy regions during the studied period are unexplored. The article, based on the scientific achievements of domestic
historians devoted to this problem, shows that political repressions
against the pre-revolutionary intellectuals of the Ukrainian SSR in
1920’s were directed to suppression of any manifestations of oppositional moods, national separatism and their adaptation to the Soviet
model of governance and regional peculiarities of repressive politics
depended on combinations of the directives of the center, initiatives
of the local authorities and the public security authorities.
Key words: Communist-Soviet power; pre-revolutionary intellectu
als; «old specialists»; «cleansing»; «reorganization»; expulsion; indic
ative lawsuits; «economic counterrevolution».

Особливий інтерес у вітчизняних науковців викликає проблема взаємовідносин компартійно-радянської влади та дореволюційної інтелігенції. При цьому одне з важливих місць в їх
дослідженнях посідає регіональна специфіка репресивної політики радянської держави щодо дореволюційної інтелігенції.
Цінність цієї історіографічної групи праць полягає у тому, що
на загальному тлі репресій проти інтелігенції в Україні історики намагаються з’ясувати певні закономірності й виявити при-
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таманні конкретним регіонам характерні риси, які визначали б
причини репресій, їхню динаміку, спрямованість та наслідки.
Мета статті — аналіз наукового доробку вітчизняних істориків, присвяченого регіональній специфіці репресивної політики радянської держави щодо дореволюційної інтелігенції в
1920‑ті рр. Хронологічні рамки дослідження мають два параметри: 1) конкретно-історичний — 1920–1929 рр. Вибір зазначених меж обумовлений тим, що саме у цей період відбулися
перші спроби приборкання нелояльної до влади дореволюційної інтелігенції; 2) історіографічний, який стосується науковоісторичної літератури, що вийшла друком в 2000–2016 рр.
Запропонована стаття є продовженням опрацювання автором проблематики, пов’язаної із репресивною політикою радянської держави щодо різних категорій населення України у
контексті розвитку сучасної вітчизняної історичної науки та
виконана в рамках комплексної науково-дослідної теми: «Соціум УСРР — УРСР в умовах державного терору радянської
доби 1917–1950-х рр.» (державний реєстраційний номер —
0114U 007377), що включена до тематичного плану Інституту
історії України Національної академії наук України.
Аналіз наукової літератури із окресленої проблеми дає змогу зробити висновок, що праць, в яких здійснено її історіографічний аналіз, немає. У зв’язку з цим запропонована тема має
наукову новизну.
Стосовно науково-історичної літератури, в якій безпосередньо досліджена зазначена проблема, то найбільше праць присвячено аналізу ключових аспектів репресивної політики компартійно-радянської влади проти інтелігенції Півдня України.
Так, у статті та у четвертій частині монографії М. М. Шитюка аналізуються методи розправи з представниками наукової
та творчої інтелігенції Півдня України, зокрема у 1920-ті рр.
[1; 2]. При цьому дослідник акцентує увагу на тому, що взір
цем відносин компартійно-радянської влади з дореволюційною
інтелігенцією стала позиція В. І. Леніна, який вважав, що у
зв’язку з тим, що не можна вигнати і знищити інтелігенцію, її
треба переробити, переварити, перевиховати. Результатом такої
позиції стало вислання «реакційно налаштованої професури».
Як зазначає М. М. Шитюк, ця операція була затверджена спеціальною комісією ЦК РКП(б) 9 серпня 1922 р., а завершилася
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на початку 1923 р. При цьому істориком не вказані дані щодо
кількості висланої професури із Півдня України. Визначаючи
ж характер репресій щодо дореволюційної інтелігенції Півдня
України у 1920-ті рр., М. М. Шитюк наголошує на тому, що
переслідування інтелігенції у вигляді «чисток» і «реорганізацій» науково-освітніх закладів розпочалося з 1929 р., а вістря
репресій спрямовувалось проти дореволюційної національно
свідомої української інтелігенції. Як результат, у другій половині 1930-х рр. в Україні майже не залишилося представників дореволюційної інтелігенції. Щодо політичних процесів,
то метою їх, на думку історика, була не лише компрометація
дореволюційної української інтелігенції, а й вилучення її з наукових, культурних організацій та установ.
Репресії проти науково-технічної інтелігенції Півдня України досліджені у першому розділі першої книги науково-документальної серії «Реабілітовані історією. Миколаївська область» (Миколаїв, 2005) та у працях С. М. Сліпущенко [3–5].
При цьому в першій публікації акцентовано увагу на тому, що
на початку 1920-х рр. у вир репресій потрапили так звані «старі
спеціалісти», кількість яких становила в країні 30 тис. осіб [3,
с. 38–40]. Саме на них компартійно-радянська влада переклала
відповідальність за свої економічні невдачі, тому що, по-перше,
вони були тісно пов’язані з виробництвом, по-друге, відкрито
негативно висловлювалися щодо темпів i методів індустріалізації, виконання яких призводило до порушення технологічного
процесу, правил техніки безпеки, результатом чого було збільшення кількості аварій та нещасних випадків на виробництві.
Як зазначають дослідники, технічна інтелігенція опинилася в
повній ізоляції: її цькували в пресі, спеціально створені комісії
проводили «чистки» на виробництві, вишукуючи компромат в
минулому, робітники морально та фізично знущалися над нею,
а органи ДПУ фабрикували кримінальні справи. При цьому,
аналізуючи хід i характер репресій проти технічної інтелігенції
на Миколаївщині в першій половині 1920-х рр., історики відзначають, що вони не набули особливо масового характеру та
жорстокості, які мали місце в подальшому, влада немовбито
фільтрувала дореволюційну інтелігенцію, влаштовуючи їй іспит на політичну зрілість, але наприкінці 1920-х — на початку
1930-х рр. в партійно-державній політиці щодо технічної інте-
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лігенції відбувається злам в бік посилення репресивних заходів. Причиною, на думку науковців, було те, що дореволюційна
інженерно-технічна інтелігенція виконала місію, відведену їй
партією — промисловість відбудована, а індустріалізації були
потрібні люди нової генерації з психологією, що не передбачала
ставити під сумніви доцільність партійно-державних директив.
Щодо наукового доробку С. М. Сліпущенко, то на широкій
джерельній та історіографічній базі було проаналізовано ключові аспекти репресивної політики компартійно-радянської
влади щодо науково-технічної інтелігенції Півдня України у
1920-ті рр. [4; 5]. Як і в попередній розвідці, дослідниця акцентує увагу на тому, що розгортання репресій розпочалося з
другої половини 1920-х рр. Причинами цього, на її думку, були
зміни в економічній політиці країни та суспільно-політичному
житті: згортання непу, початок форсованої індустріалізації та
суцільної примусової колективізації, встановлення комуністичного єдиновладдя [5]. Інженерно-технічну інтелігенцію Півдня
України звинувачували у «шкідницькій діяльності», шпигунстві на користь Румунії, Польщі, Італії, Німеччини, ключовою
ж подією для ескалації репресій стала «Шахтинська справа»
1928 р. З кінця 1920-х рр. до звинувачень додалася підтримка
інтелігенцією правого ухилу в РКП(б). Стосовно мір покарання, то, як і попередні дослідники, С. М. Сліпущенко відмічає
м’якість вироків у порівнянні з наступним десятиріччям. Щодо
наслідків, то, на її думку, відбулося різке падіння дисципліни, нерідко робітники відмовлялися виконувати розпорядження інженерів, кваліфікуючи їх як шкідництво, сотні інженерів були заарештовані або звільнені, істерія та ненависть до
«старих спеців» почала панувати у суспільстві. У результаті,
робить висновок С. М. Сліпущенко, значна частина інженернотехнічної інтелігенції фактично опинилась в повній ізоляції,
перебуваючи в атмосфері недовіри та під підозрою, яка в наступному десятилітті трансформується у мільйони ув’язнених.
Репресіям проти інтелігенції Одещини присвячені колективна стаття О. В. Гонтара, В. А. Савченка та праці В. В. Левченка
[6–9]. Так, у першій публікації виділені два етапи репресій
(1921 р. — початок 1924 р.; 1926–1929 рр.) і висвітлені форми
та масштаби каральних заходів компартійно-радянської влади [6, с. 38–39]. Зокрема на першому етапі основними форма-
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ми репресій були «чистки» та примусове вислання. При цьому перша хвиля «чисток», що припала на 1921 р., охопила
50 % інтелігенції. Проти неї ДПУ заводило агентурні справи.
У лютому — березні 1922 р. розпочалася кампанія примусового
вислання за кордон опозиційно налаштованих представників
інтелігенції. Так, у ніч із 17 на 18 серпня по всіх містах України були проведені заплановані арешти наукової інтелігенції.
В Одесі, як зазначають дослідники, були заарештовані 17 науковців, які у вересні — жовтні були вислані до Константинополя та Варни, а згодом працевлаштувалися у Софійському,
Празькому університетах, вишах США та Канади. У 1923 р. з
Одеси були вислані ще 7 професорів і викладачів вишів та заарештовані 10 лікарів, які нібито знаходилися під впливом есерів. Загалом, за даними дослідників, упродовж 1923–1924 рр.
в Одеській губернії було заарештовано понад 200 осіб з числа
інтелігенції, частина яких вислана за межі УСРР. Припинення
репресій дослідники пов’язують зі смертю В. І. Леніна.
Щодо другого етапу, то відновлення репресивної політики
О. В. Гонтар та В. А. Савченко пояснюють запровадженням
«трудової мобілізації». Так, за її невиконання інтелігенцію
притягували до кримінальної відповідальності. Окрім цього,
у червні 1927 р. була прийнята постанова Політбюро РКП(б)
«Про дії у зв’язку з білогвардійськими виступами», згідно з
якою передбачалися повальні обшуки й арешти дореволюційної ліберальної інтелігенції. При цьому ДПУ надавалося право виносити рішення про застосування вищої міри покарання,
а при ОДПУ почали діяти надзвичайні суди, які штампували
контрреволюційні справи. Щодо форм каральних заходів компартійно-радянської влади проти дореволюційної інтелігенції,
то знову розпочалися «чистки» та арешти одеської інтелігенції. Так, із середини 1927 р. почалася нова хвиля «чисток»
вишів Одеси, зокрема інтелігенцію звинувачували у підтримці
правого ухилу в РКП(б). У результаті було звільнено багато
співробітників медичного інституту та інституту народного господарства. У 1928 р., після «Шахтинської справи», були сфальсифіковані процеси і в Одеській губернії, зокрема у 1929 р.
відбулися арешти вчителів та викладачів інститутів, які за постановою Особливої наради при Колегії ОДПУ були ув’язнені
у табори на 3 роки або відправлені у заслання. Таким чином,
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роблять висновок історики, зі згортанням непу, встановленням
комуністичного єдиновладдя та розквітом культу Сталіна репресії проти інтелігенції набирають обертів, а в судовій та позасудовій практиці широко застосовують 54 статтю Кримінального кодексу УСРР.
У свою чергу В. В. Левченко у контексті історії Одеського інституту народної освіти розглянув репресії щодо науково-педагогічної інтелігенції та висвітлив механізм організації висилки
за кордон 10 одеських викладачів вишів у 1922 р. [7–9]. При
цьому історик звернув увагу на те, що причиною репресій проти дореволюційної інтелігенції була не професійна діяльність,
а саме соціальне походження та політичні погляди [8, с. 17].
Щодо наслідків репресій, то В. Левченко наголошує на тому,
що вони призвели до знищення напрацьованих десятиліттями
наукових шкіл і напрямів, а самі репресії відбувалися хвилеподібно. Так, на початку 1920-х рр. основними формами були
звільнення з роботи та насильницька депортація з країни, а з
кінця 1920-х рр. — фізичне знищення викладачів, яких вважали реальними або потенційними ворогами радянської влади
[7, с. 194–209].
Помітне місце у регіональній історіографії репресій проти
дореволюційної інтелігенції займають напрацювання істориків
Придніпровського регіону [10–15]. Так, ідеологічні аспекти та
юридичне підґрунтя політичних репресій проти інтелігенції
Дніпропетровщини в 1920-ті рр. розглянуті у статті В. В. Ченцова та І. М. Єлінова [10]. При цьому історики зазначають, що
більшовики значну частину дореволюційної інтелігенції зарахували до «ворожого табору», переслідували як саботажників
та контрреволюціонерів, а після того, як було створено ЧК,
усі судові справи, порушені проти інтелігенції, були вилучені із особливих відділів армії й передані ЧК та її органам на
місцях, при цьому розгляд справ був підконтрольний Політбюро й представникам губкомів. Окрім цього, у травні 1920 р.
Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило постанову про утримання від
амністії до Всеукраїнського з’їзду Рад, запроваджувалася жорстка цензура — у складі Наркомату освіти УСРР був створений спеціальний орган — Головполітосвіта, який цензурував
пресу, будь-яке інакодумство жорстко придушувалося, виші
були позбавлені автономії, вводилася посада політкомісарів,
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усіх неблагонадійних звільняли унаслідок періодичних чисток,
а деяких навіть висилали за кордон. Не менш жорстку репресивну політику, як зазначають дослідники, проводила радянська держава проти технічної інтелігенції. Однією з форм були
періодичні «чистки» на заводах, унаслідок яких звільняли з
роботи або виключали з лав ВКП(б) неблагонадійні елементи,
а 4 червня 1925 р. у Катеринославі було розпочато слухання
справи «про економічне шпигунство» на Дніпровському металургійному заводі. Таким чином, як вважають історики, усі
невдачі в налагодженні виробництва, перебої в роботі промислових підприємств і державних установ, які зумовлені були
економічними причинами, переклали на інтелігенцію.
Щодо колективної монографії «Минуле з гірким присмаком:
Репресії в історичній ретроспективі радянського суспільства»
(Дніпропетровськ, 2002), то, простежуючи динаміку та особливості реалізації репресивної політики радянської держави щодо
різних категорій населення Придніпровського регіону, історики у третьому розділі розглянули причини, форми та методи
боротьби з інтелігенцією в окреслений період [11, с. 64–85].
При цьому вони звернули увагу на те, що масований наступ на
дореволюційну інтелігенцію відбувся із середини 1920-х рр. і
першою жертвою стали інженери і техніки, яким інкримінували «шкідництво», а основними формами репресій — арешти
та показові процеси. Із загостренням економічної ситуації в
країні у 1927–1928 рр. наступ на технічну інтелігенцію розгорнувся з новою силою, у вир репресій потрапила й інтелігенція
Придніпровського регіону. Щодо вироків, то вони були відносно м’якими, а переважна більшість засуджених через декілька
місяців перебування у в’язниці направлялася на роботу за фахом. Останнє дослідники пояснюють нестачею кваліфікованих
кадрів та бажанням тримати інтелігенцію у постійній напрузі.
Згадали історики й про «чистки», але навели дані про їх застосування на Придніпров’ї на початку 1930-х рр. Стосовно репресій проти науковців, викладачів, письменників та вчителів,
то наведені факти стосуються також подій на Придніпров’ї,
що відбулися на початку 1930-х рр. Наприкінці своєї розвідки
Р. К. Терещенко, В. В. Іваненко та Л. Л. Прокопенко дійшли
висновку, що основною метою репресивних кампаній проти інтелігенції у Придніпровському регіоні було перетворення її на
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покірних слуг режиму, які беззаперечно б виконували усі настанови, славили велику й мудру партію та її вождя.
Особливості репресій проти дореволюційної інтелігенції
на Запоріжжі висвітлені у першому розділі першої книги науково-документальної серії «Реабілітовані історією. Запорізька область» (Запоріжжя, 2004) [12, с. 17–18]. Як зазначають
дослідники, у першій половині 1920-х рр. у поле зору органів ДПУ потрапила українська інтелігенція, яка працювала
у «Просвітах», та «старі спеціалісти». Щодо причин, то, на
думку істориків, спроби більшовиків використати осередки
«Просвіти» для комуністичного виховання та підпорядкувати їх діяльність державному контролю зазнали невдач, тому
їх розглядали як величезну загрозу радянській владі й знищили за «націоналістичну діяльність». У свою чергу репресії
проти «старих спеціалістів» були спричинені прорахунками
на виробництві, а їх метою було обґрунтування тези про загострення класової боротьби на шляху побудови соціалістичного
суспільства. Як зазначають історики, будівельні майданчики
Запорізького індустріального комплексу та промислові підприємства краю перебували під постійним контролем різноманітних органів — Робітничо-селянської інспекції, ДПУ, партійних
органів, завданням яких було виявлення «класових шкідників». У результаті вже за «Шахтинською справою» на будівництві Дніпрогесу органи ДПУ «розкрили» низку організацій.
Стосовно каральних заходів щодо дореволюційної інтелігенції,
то, як і в проаналізованих раніше працях, мова йде про судові
процеси та «чистки». Щодо масштабів останніх, то за даними
дослідників, навесні 1929 р. за результатами «чистки» четверта частина інженерно-технічного персоналу і кожний п’ятий
службовець були обвинувачені у шкідництві, а вже влітку були
звільнені ще 319 осіб, з яких 79 — робітники, 77 — адміністративно-господарські та обліково-конторські службовці, 25 — інженерно-технічні працівники.
Стосовно статті В. С. Савчука, то автор акцентує увагу на
тому, що на початку 1920-х рр. не сформувалася остаточна
лінія поведінки компартійно-радянської влади у стосунках з
дореволюційною інтелігенцією, тому остання могла ще висловлювати думку без значних репресивних дій з боку влади [13,
с. 787–791]. Але поступово ситуація змінювалася, дореволю-

50

ISSN 2311–4932. Інтелігенція і влада. 2017. Вип. 37

ційна інтелігенція Дніпропетровщини потрапила під нагляд,
загальним явищем було складання політичних характеристик,
а атмосфера загальної підозрілості викликала доноси та циркуляри з вказівками щодо необхідності засудження тих чи інших
представників дореволюційної інтелігенції. Розпочалося політичне цькування, а наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр.
відбулися перші показові процеси.
У свою чергу Д. В. Архірейський та В. В. Ченцов, висвітлюючи репресивну політику більшовиків на Дніпропетровщині в
1920-ті рр., охарактеризували також причини та форми каральних заходів щодо дореволюційної наукової та технічної інтелігенції [14]. Зокрема історики відмітили, що компартійно-радянська
влада оцінювала роль інтелігенції у «світлому майбутньому», керуючись «класовим підходом», а оскільки за соціальною приналежністю їх відносили до «ворожого табору», відповідно формувалося негативне ставлення до носіїв «буржуазних» культурних
цінностей й пропагувалася ідея тотального контролю над інтелігенцією, використання її інтелектуальної праці й нещадної розправи над інакодумцями. Щодо форм репресій, то відбувалися
періодичні «чистки» вишів, державних та наукових установ, у
1923 р. були ліквідовані усі осередки «Просвіти», під жорстким
контролем ДПУ і загрозою арешту перебувала та частина інтелігенції, яку зарахували до «неблагонадійних», а з 1925 р. розпочалася боротьба з «економічною контрреволюцією», в якій обвинувачували технічну інтелігенцію.
Боротьбі з «економічною контрреволюцією» на Дніпровському металургійного заводі імені Дзержинського у 1920-ті рр.
присвячена стаття О. Ю. Слонєвського та Р. К. Терещенка у
збірнику «Історична пам’ять Дніпропетровщини: події факти,
імена» (Дніпропетровськ, 2015) [15, с. 23–32]. Зокрема висвітлюється перший показовий судовий процес виїзної сесії Верховного суду УСРР над 20 інженерами Дніпровського заводу
і викладачами місцевого робітничого технікуму, а також наслідки для заводу «Шахтинської справи». При цьому дослідники стверджують, що судовий процес у Кам’янському можна
вважати однією з перших спроб сил у відносинах радянської
влади зі старою інтелігенцією, який наочно показав, що для
керівництва країни висококваліфіковані спеціалісти були і залишаються людьми другого ґатунку.
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Аналіз політичних репресій проти інтелігенції Поділля в
окреслений період здійснений В. О. Савчуком та О. А. Посвістак [16–20]. При цьому В. О. Савчук дослідив чинники, регіональні аспекти та наслідки політичних репресій проти наукової інтелігенції Кам’янця-Подільського у 1920–1930-ті рр.
[16; 17]. Зокрема історик зазначив, що на хід репресій у місті, як і на Поділлі загалом, вплинуло декілька чинників. Поперше, це була прикордонна територія, тому влада гостро реагувала на різноманітні прояви інакодумства. По-друге, під час
Української революції 1917–1920 рр. тут осіла велика група
національно свідомої інтелігенції, яка не прагнула емігрувати,
але байдуже ставилася до нової влади. По-третє, регіон відзначався багатонаціональним складом населення. Щодо репресій,
то В. О. Савчук виділив три етапи: 1921–1923 рр.; середина
1920-х рр.; кінець 1920-х — 1930-ті рр., але проаналізував
форми і наслідки репресій на першому та третьому. Так, упродовж 1921–1923 рр. проти інтелігенції Кам’янця-Подільського
застосовувалися такі форми репресій, як адміністративне вислання, «чистки», арешти. Цьому сприяла розгалужена мережа інформаторів, свідчення яких записувалися у картки-формуляри. Третій етап репресій, як зазначає історик, розпочався
із фабрикації кримінальної справи «СВУ», за якою проходили
культурно-освітні діячі Поділля з числа дореволюційної інтелігенції, галичани за походженням. Саме вони здебільшого
становили кістяк науково-краєзнавчих організацій Кам’янцяПодільського, які діяли в інституті народної освіти, сільськогосподарському інституті, хімічному технікумі, музичній та
художній школах. Щодо наслідків репресій, то інтелектуальний потенціал міста зазнав відчутних кадрових втрат, що у
свою чергу негативно позначилося на результатах студіювань
та призвело до припинення наукової краєзнавчої роботи товариств і наукових структур міста.
Стосовно наукового доробку О. А. Посвістак, то вона зосередилася на аналізі взаємин культурно-освітньої та наукової
інтелігенції з компартійно-радянською владою на Поділлі у
1920–1930-ті рр. [18–20]. Зокрема дослідила засоби та методи
приборкання подільської інтелігенції у 1920-ті рр. При цьому
науковець звернула увагу, що незгодних з числа дореволюційної інтелігенції за списками ДПУ висилали за кордон, звільня-
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ли з роботи за результатами «соціальних чисток». Окрім цього, з метою залякування час від часу органи ДПУ розкривали
«змови», «підпільні контрреволюційні організації», а задля
контролю було запроваджено жорстку цензуру, ліквідовано
автономію вишів, впроваджено посаду політкомісара, створено централізовані творчі спілки, що у свою чергу призвело до
згортання діяльності громадських організацій Поділля, а з кінця 1920-х рр. постійним явищем стало проведення сфальсифікованих судових процесів над «ворогами народу». При цьому,
як зазначає О. А. Посвістак, класичним прикладом тиску на
інтелігенцію, зокрема подільську, стала справа «СВУ», в рамках якої в 1929 р. були заарештовані викладачі подільських
вишів.
Репресії проти технічної інтелігенції на Донбасі, зокрема в
1920-ті роки, розглянуті у вступній статті В. М. Нікольського
до першої книги науково-документальної серії «Реабілітовані
історією. Донецька область» (Донецьк, 2004) та у колективних
працях «Донеччина і Луганщина у XVII–XXI ст.: історичні
фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі» (Київ, 2015), «В обіймах
страху і смерті. Більшовицький терор в Україні» (Харків,
2016) [21, с. 20–26; 22, с. 504–513; 23, с. 199–213]. При цьому
історики дослідили причини та методи приборкання «старих
спеціалістів», а також роль органів ДПУ у цьому процесі, акцентувавши увагу на фабрикуванні судових справ. Щодо причин то, як і попередні дослідники, вони відзначають зміни в
економічній політиці та суспільно-політичному житті країни.
Висвітленню репресій проти української інтелігенції на Полтавщині присвячені статті Л. Л. Бабенко [24; 25]. Так, у статті
«Діяльність органів ДПУ на Полтавщині у 1920-х роках» історик розглянула оперативні заходи щодо української інтелігенції [24, с. 81–82]. Зокрема акцентувала увагу на тому, що
компартійно-радянська влада завжди з підозрою ставилася до
дореволюційної української інтелігенції, вважаючи її виразником опозиційних настроїв та сепаратизму. При цьому боротьба
з «буржуазно-націоналістичними» тенденціями у регіоні, як
в цілому в УСРР, набирає обертів з середині 1920‑х рр. Зокрема, спираючись на циркулярні листи Секретно-політичного
відділу ДПУ УСРР «Про українську громадськість» та «Про
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український сепаратизм» від 30 березня та 4 вересня 1926 р.
відповідно, органи ДПУ тримали в полі зору навчальні заклади, наукові установи та громадські організації Полтавщини.
У результаті на початку 1927 р. співробітниками Полтавського
ОДПУ була заведена оперативно-агентурна розробка під назвою
«Культуртрегери», а у щотижневих інформаційних зведеннях
серед членів так званої «правої української групи» зустрічаються прізвища викладачів інституту народної освіти, вчителів
і членів Полтавського наукового товариства. Результатом тривалого стеження і фальсифікацій став арешт професора В. Щепотьєва в березні 1928 р. у справі СВУ, а з вересня 1929 р.
розпочалися «чистки» у Полтавському педагогічному інституті
та інших закладах міста, які в 1930-ті рр. переросли у масові
репресії.
Окрема розвідка полтавської дослідниці присвячена висвітленню характеру, сутності, форм, напрямів та етапів репресій
проти викладачів і студентів Полтавського педагогічного інституту у 1920–1930-ті рр. [25]. При цьому Л. Л. Бабенко виділяє
три етапи репресій: перша половина 1920-х р.; друга половина
1920-х рр.; середина — друга половина 1930-х рр., акцентуючи
увагу, що упродовж 1920-х рр. органи ДПУ вели боротьбу з
носіями «буржуазного націоналізму», основними формами репресій були арешти та «чистки», а апогеєм — судовий процес
над українською інтелігенцією (справа «СВУ»).
Деякі аспекти проблеми розглянуті у вступній статті до
першої книги науково-документальної серії «Реабілітовані історією. Сумська область» (Суми, 2005) [26, с. 17–18]. Зокрема
охарактеризовано репресивні заходи щодо наукової та творчої
інтелігенції Сумщини. При цьому зазначено, що першими під
удар потрапили «Просвіти» як «дрібнобуржуазні націоналістичні» установи. Їх діяльність на Сумщині була припинена до
1923 р. Як і в працях Л. Л. Бабенко, проаналізованих вище,
звертається увага, що органи ДПУ вели боротьбу з «буржуазнонаціоналістичними» тенденціями у регіоні, здійснюючи «чистки» закладів освіти та порушуючи справи.
Висвітленню репресій проти дореволюційної інтелігенції на
Черкащині у зазначений період присвячена низка досліджень.
Так, у статті В. В. Масненка розглянуто судовий процес над
«підпільною Городищенською філією СВУ», а у першому роз-
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ділі першої книги «Реабілітовані історією. Черкаська область»
(Черкаси, 2006) стисло розповідається про переслідування
української дореволюційної інтелігенції у 1920-ті рр. [27; 28,
с. 23–24]. У свою чергу репресіям проти педагогічної інтелігенції регіону присвячене документальне видання «Освітяни
Черкащини — жертви радянського тоталітарного режиму»
(Черкаси, 2009) [29]. При цьому дослідники акцентують увагу
на тому, що боротьба більшовиків із повстанським селянським
рухом у першій половині 1920-х рр. супроводжувалася репресіями проти української інтелігенції на селі. Причиною цього, на
думку істориків, було те, що саме сільські вчителі вважалися
ідейними натхненниками та організаторами антирадянських
виступів. Але, наголошують дослідники, у зв’язку з тим, що в
Україні компартійно-радянська влада поки що відчувала свою
слабкість, репресії мали обмежений характер, використовувався метод батога та пряника, а найпоширенішою формою репресій були судові процеси. Монополізація ж влади більшовиками
призвела до розгортання репресій, зокрема й на Черкащині.
При цьому історики виокремили чотири періоди, на які припадає найбільша кількість репресованих освітян Черкащини:
1929–1930 рр.; 1933 р.; 1937–1938 рр.; 1944–1946 рр. Так, на
першому етапі, за їх даними, було репресовано у 2–3 рази більше освітян, ніж у попередні роки, а на третьому етапі — понад
50 % педагогів і вчителів, імена яких вдалося встановити дослідникам на сьогодні.
Отже, спираючись на науковий доробок вітчизняних істориків, присвячений проблемі, можна зробити висновок, що політичні репресії компартійно-радянської влади проти дореволюційної інтелігенції в УСРР у 1920-ті рр. були спрямовані
на придушення будь-яких проявів опозиційних настроїв, національного сепаратизму та її адаптацію до радянської моделі
управління, а регіональні особливості каральних заходів залежали від комбінацій директив центру, локальних ініціатив
місцевих органів влади й держбезпеки. Щодо історіографічного
аналізу стану розробки окресленої проблеми, то дослідники на
широкій джерельній базі проаналізували причини, форми, етапи та наслідки репресивної політики більшовиків щодо дореволюційної інтелігенції Півдня України, Придніпров’я, Поділля,
Донбасу, Полтавщини, Сумщини та Черкащини. У переважній

ISSN 2311–4932. Інтелігенція і влада. 2017. Вип. 37

55

більшості праць проблема висвітлена на належному науковому рівні, хоча зустрічаються деякі розбіжності у регіональній
історіографії репресивної політики компартійно-радянської
влади щодо технічної інтелігенції Придніпров’я. Встановлено,
що поза увагою науковців опинилися регіональні особливості
репресій проти інтелігенції Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, Харківщини, Кіровоградщини у зазначений період,
натомість історики зосередилися на аналізі репресивної політики кінця 1920-х — 1930-х рр., що й необхідно врахувати
майбутнім дослідникам проблеми.
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