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АНОТАЦІЯ
Досліджено стан висвітлення у сучасній вітчизняній історіографії репресивної політики компартійно-радянського режиму щодо
селянства України в 1928–1939 рр. Встановлено, що вітчизняні
історики розглянули причини, форми, види, масштаби, наслідки
застосування каральних заходів радянською державою щодо селян© Довбня О. А., 2018
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ства України в окреслений період, а також визначили етапи репресій та регіональну специфіку.
Спираючись на науковий доробок, присвячений проблемі,
з’ясовано, що каральні заходи влади щодо селян України в 1928–
1939 рр. мали на меті вирішення економічних проблем, придушення будь-яких форм опору та моделювання соціальних процесів.
Ключові слова: компартійно-радянський режим; хлібозаготів
лі; колективізація; судові переслідування; позасудове розкуркулен
ня; депортація.
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АННОТАЦИЯ
Проанализированы основные достижения современной украинской историографии в освещении репрессивной политики компартийно-советского режима в отношении крестьян Украины в 1928–
1939 гг. Установлено, что отечественные историки рассмотрели
причины, формы, виды, масштабы, последствия карательных мер
советского государства в отношении крестьянства Украины в указанный период, а также выделили этапы репрессий и региональную специфику.
На основе анализа научных работ, посвященных проблеме, показано, что целью карательных мер в отношении крестьян Украины
в 1928–1939 гг. было решение экономических проблем, подавление
любых форм сопротивления и моделирование социальных процессов.
Ключевые слова: компартийно-советский режим; хлебозаго
товки; коллективизация; судебные преследования; внесудебное
раскулачивание; депортация.
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ABSTRACT
The main achievements of the modern Ukrainian historiography
to the study of repressive policy of the Communist-Soviet regime
against the peasantry of the Ukrainian SSR in the years 1928–1939
are analyzed. The proposed article is based on such fundamental principles of historical research as scientific objectivity and historicism.
Source base: monographs, dissertations, investigation published during 2000–2017 in specialized scientific publications, proceedings of
the conferences, scientific and documentary book series «Rehabilitated by History». The analysis of the sources made it possible to determine the peculiarities of the modern historiographical process in
independent Ukraine, to reveal the main achievements and to outline
the prospects for further studies of this problem.
It is established that the researchers have paid the greatest attention
to clarification of the stages, causes, forms, size, consequences and regional features of the repressive policy of the Communist-Soviet regime
against the peasantry of the Ukrainian SSR in the years 1928–1939.
Research of Ukrainian historians, who specialize in this issue, shows
that the political repression against the peasantry of the Ukrainian SSR
in the years 1928–1939 focused on solving economic problems, suppressing all forms of resistance, and modeling social processes.
Key words: Communist-Soviet regime; grain procurements; collectiv
ization; prosecution; nonjuridical ruining of kulaks’ farms; deportation.

У сучасній вітчизняній історіографії репресивної політики
компартійно-радянського режиму щодо населення України одним із напрямів є висвітлення каральних заходів, застосованих
проти селян. З метою виявлення основних здобутків науковців
та окреслення кола питань, які потребують подальшого опрацювання, необхідно систематизувати та проаналізувати наявну
наукову літературу.
Стосовно стану розробки проблеми, то історіографічних робіт, в яких вона була комплексно досліджена, немає, тому за-
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пропонована розвідка має наукову новизну. Водночас слід додати, що окремі праці сучасних вітчизняних істориків, в яких
висвітлена репресивна політика щодо селян Радянської України, проаналізовані у вступних частинах монографій [1; 2; 3; 6;
7; 18; 22; 26; 27] та історіографічних розділах дисертацій [4;
8; 16; 29].
Мета статті — історіографічний аналіз наукового доробку
віт
чизняних істориків, в якому висвітлено застосування каральних заходів компартійно-радянським режимом проти селян
УСРР (УРСР)* в 1928–1939 рр. Хронологічні рамки дослідження мають два параметри: 1) конкретно-історичний — 1928–
1939 рр. Перша дата пов’язана з розгортанням репресій проти
селян, а друга — з «Беріївською відлигою» й припиненням масових репресій; 2) історіографічний, який стосується науковоісторичної літератури, що вийшла друком у 2000–2017 рр.
Історіографічний аналіз наукового доробку вітчизняних істориків, присвяченого окресленій проблемі, доцільно здійснити на основі проблемно-тематичного підходу. Так, репресивну політику радянської держави щодо селян УСРР у 1920-ті
роки висвітлили В. Ченцов [1**, с. 216–229] та Г. Капустян [2,
с. 16–92]. При цьому В. Ченцов пояснив відновлення репресій проти селян наприкінці 1920-х рр. саботажем хлібозаготівель 1927/1928 та 1928/1929 рр. й початком колективізації,
зазначивши, що режим почав їх активно застосовувати з січня
1928 р., вдаючись до вже апробованих раніше каральних заходів (вилучення надлишків хліба, позбавлення громадянських
прав, примусове виселення, застосування загороджувальних
загонів, запровадження прямого продуктообміну, судові переслідування), у результаті чого в 1928–1929 рр. було ліквідовано 70 тис. селянських господарств.
У свою чергу Г. Капустян акцентувала увагу на тому, що
курс на приборкання селян був узятий на ХV з’їзді ВКП (б)
* Українські землі, які увійшли до складу СРСР, до січня 1937 року мали
офіційну назву Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), а після ухвалення нової редакції Конституції 30 січня 1937 р. — Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР).
** Зазначена у списку літератури монографія є другим виданням, близьким
за змістовним наповненням до першого, яке було надруковане у 2000 р., тому,
спираючись на історико-хронологічний підхід, аналіз цієї групи праць розпочинаємо з монографії В. Ченцова.
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(2–19 грудня 1927 р.), а репресії з січня 1928 рр. й до початку
колективізації застосовувались владою хвилеподібно, але згодом «надзвичайщина» перетворилася на постійно діючу систему. Провідну роль у здійсненні репресій, зазначає дослідниця,
відіграли ДПУ, суд та прокуратура. Окрім цього, з’явилися
органи позасудових репресій — інститут уповноважених, трійка, п’ятірка, штаб, комітет, нарада. Серед низки каральних
заходів (штрафи, притягнення до кримінальної відповідальності, примусове вилучення хліба, виселення, конфіскація землі,
опис і продаж майна) Г. Капустян відзначає найбільш ганебний
їх вид — режим «чорних дошок», а також акцентує увагу на
тому, що в хлібозаготівельній кампанії 1929/1930 рр. зросла
роль ДПУ на місцях.
Комплексний аналіз репресивної політики компартійно-радянського режиму щодо селянства Радянської України в 1925–
1939 рр. здійснила Н. Романець [3]. Що стосується окресленої
нами проблематики, то історик у каральній політиці режиму
виокремила чотири періоди (1928–1929 рр.; 1930 р. — перша половина 1933 р.; друга половина 1933 р.–1936 р.; 1937–
1938 рр.) та визначила особливості репресій на кожному з них.
Так, на першому етапі влада репресувала селян під час хлібозаготівель, залучаючи органи юстиції та ДПУ. При цьому
свого поширення набули прискорене досудове розслідування й
суд, а також «показові процеси». Другий етап збігся з колективізацією, до селян застосовувався комплекс превентивних каральних заходів, метою яких була нейтралізація або знищення
реальних чи потенційних ворогів сталінської модернізації села.
Задля цього, зазначає дослідниця, шляхом фабрикації справ
була проведена кадрова чистка фахівців сільського господарства, а потім розкуркулення, яке, у свою чергу, здійснювалося
шляхом вилучення «кримінальних» та «контрреволюційних
елементів»*, депортацій** у віддаленні регіони СРСР та переселення на «куркульські висілки» в межах республіки. Одночасно здійснювалося судове переслідування селян за спроще* Селяни, віднесені до першої категорії куркулів, вилучення яких здійснювалося за оперативними розробками ДПУ.
** Упродовж 1930 р. відбулися три хвилі масових депортацій. При цьому
особливістю перших двох, як відзначає Н. Романець, було розлучення родин,
що поряд із жахливими умовами життя стало причиною масових утеч із спецпоселень.
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ною процедурою, при цьому кількість репресованих органами
юстиції зростала, а формулювання обвинувачень розширювалося. Водночас історик звертає увагу на той факт, що після закінчення хлібозаготівельних кампаній відбувалося звільнення
частини ув’язнених селян. Пояснює вона цей факт нестачею
робочих рук на селі та завантаженістю місць позбавлення волі.
Стосовно третього етапу, то провідним напрямом репресій була
боротьба з усілякого роду «шкідництвом», а на четвертому етапі, який збігся з «великим терором» репресії торкнулися «колишніх куркулів», «кримінальників», представників нацменшин, спеціалістів аграрної галузі. Щодо наслідків каральних
акцій, то, як зазначає Н. Романець, вони призвели до значного
скорочення чисельності сільського населення, маргіналізації,
соціальній апатії, а також до появи управлінців нового типу —
некваліфікованих, але старанних виконувачів.
Застосування каральних заходів у вигляді судових переслідувань селян висвітлили О. Довбня [4, с. 41–86] та Ю. Хоптяр [5]. При цьому О. Довбня виокремила два етапи (1927–
1929 рр.; 1930–1932 рр.) судових переслідувань й відзначила,
що на другому етапі, на відміну від першого, розгляд справ
з хлібозаготівель відбувався на виїзних сесіях, в яких брали
участь сформовані бригади суддів, прокурор та громадські обвинувачі з числа активу села й району, усім справам надавалося великого громадського й політичного значення, тому по
можливості їх розглядали показовим порядком на місті скоєння злочину, а результати друкувались в пресі. Окрім цього,
дослідниця вказала на перенесення на другому етапі судових
переслідувань основного удару з «куркулів» на середняків,
збільшення обсягів судових переслідувань, максимального терміну покарання, розширення меж «злочинної діяльності» й вибірковий характер судочинства. Наприкінці кваліфікаційного
дослідження історик дійшла висновку, що за допомогою судових переслідувань влада цілеспрямовано змінювала соціальний склад села, готуючи ґрунт до «ліквідації куркульства як
класу» й забезпечуючи умови для проведення насильницької
суцільної колективізації та її закріплення.
У свою чергу Ю. Хоптяр зосередився на дослідженні судових
переслідувань селян України в 1929–1933 рр. Як і попередня
дослідниця, історик акцентував увагу на тому, що справи, по-
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рушені під час хлібозаготівель, розглядалися виїзними сесіями. Водночас він відзначив особливу роль ДПУ, втрату сільськими громадськими судами права на розгляд справ за дрібну
крадіжку зерна, й дійшов висновку, що судді і прокурори в
більшості випадків виступали в якості агентів місцевої влади,
виконуючи політичні замовлення.
Масштаби репресій проти селян Радянської України в 1928–
1939 рр. можна дізнатися з історико-статистичного дослідження В. Нікольського [6, с. 227–311]. Так, згідно з даними дослідника, в 1931 р. серед репресованих збільшилася, порівняно з
1928 р., кількість куркулів у 11 разів, середняків — у 5 разів,
незаможників — у 2 рази, при цьому селяни-одноосібники складали майже половину від загальної кількості репресованих, а
серед колгоспників репресій зазнав кожен двадцятий. Щодо так
званого «оперативного удару» на селі у 1932 р., то, як зазначає історик, він був спрямований на середняків-одноосібників,
колгоспників та куркулів, при цьому третину заарештованих
колгоспників становили рядові члени артілей, кожен сьомий
був бухгалтером, рахівником, завгоспом або комірником, кожен восьмий — головою колгоспу, кожен десятий — членом
правління, двадцятий — бригадиром, а тридцятий — головою
сільради. У наступні роки, акцентує увагу В. Нікольський, відбулася певна «соціальна переорієнтація» репресій, що відповідно позначилося у збільшенні відсоткових показників куркулів
й у зменшенні колгоспників. Водночас дослідник звертає увагу
на той факт, що в період великого терору організатори та виконавці каральних акцій досить своєрідно трактували поняття
«соціальна приналежність» та підтасовували дані за категоріями репресованих з метою імітації спрямованості репресій на
«соціально ворожі» страти, тому точну кількість репресованих
селян дізнатися складно.
У низці досліджень розглянуто застосування каральних
заходів до селянства УСРР під час хлібозаготівельних криз.
Так, О. Гур’єва [7], досліджуючи причини виникнення зернової проблеми й кризи хлібозаготівель в українському селі в
1928–1933 рр., а також форми, методи, наслідки їх подолання,
акцентує увагу на тому, що за цей час компартійно-радянський
режим провів сім хлібозаготівельних кампаній, які мали для
селян ознаки державної натуральної продовольчої повинності,
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за невиконання якої жорстко карали. Зокрема, до селян-одноосібників застосовувалися репресії у вигляді примусового вилучення хліба, майна, реманенту, землі, житла, одягу та продуктів, накладання штрафів, самообкладання, арешту, висилки,
до колгоспників — натуральні штрафи, вилучення майна та
присадибних ділянок, арешти, до колгоспів — режим «чорних
дошок». Водночас дослідниця акцентує увагу на тому, що зовсім інші заходи покарання за невиконання плану хлібозаготівель застосовувалися до радгоспів. Так, репресій зазнавали директори радгоспів, а не господарства, не застосовувався режим
«чорних дошок», хоча траплялися випадки дії натуральних
штрафів, але як виняток, а не система. Окрім цього, відзначає
О. Гур’єва, в радгоспах дозволялася «внутрігосподарська порука» — заощадження зерна врожайними господарствами для
«дефіцитних на хліб радгоспів». Наприкінці свого кваліфікаційного дослідження історик робить висновок, що репресивні
методи подолання хлібозаготівельних криз завершилися Голодомором.
Л. Гриневич [8, c. 92–168], аналізуючи передумови голоду
1928–1929 рр. в УСРР, висвітлює їх застосування під час криз
1927/1928 та 1928/1929 рр. При цьому історик акцентує увагу на тому, що саме сталінська група в ЦК ВКП(б) ініціювала розгортання взимку 1928 р. системи каральних заходів в
аграрній сфері, які увійшли в історію як «урало-сибірський»
метод хлібозаготівель, хоча, на її думку, він мав би визначатися як «україно-урало-сибірський», тому що саме Радянська
Україна стала полігоном для апробації комплексу репресивних
практик для подолання дефіциту хліба, а масове вилучення
хлібних запасів, експропріація коштів, опис й продаж майна
селян призвели до дезорганізації українського хлібного ринку
й об’єктивно створило передумови виникнення голоду.
У свою чергу В. Васильєв [9] висвітлив репресивну політику
щодо селян під час заготівельних кампаній 1933–1934 рр., акцентувавши увагу на тому, що певне послаблення репресій відбулося у першій половині 1934 р., але з початком хлібозаготівель каральні заходи були посилені, а селяни знову опинилися
під загрозою смерті від голоду.
Застосування різного виду та форм репресій проти селянства
Радянської України під час сталінської модернізації економі-
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ки висвітлили С. Кульчицький [10, с. 340–399; 11, с. 95–177;
12, с. 305–458], В. Марочко [11, с. 178–211; 14] та С. Лях [13,
с. 283–338]. При цьому С. Кульчицький, спираючись на багаторічні дослідження природи компартійно-радянського режиму в СРСР і командно-адміністративних методів в управлінні
економікою, висвітлив соціально-економічну політику режиму
в роки другого комуністичного штурму, приділивши значну
увагу терористичним методам хлібозаготівель, позасудовому
розкуркуленню, депортаціям та терору голодом, які спричинили занепад і деградацію сільськогосподарського виробництва.
В. Марочко, відомий дослідник голодоморів в Україні, акцентує увагу на тому, що саме на українських селян, які становили більшість серед населення сільської місцевості, компартійно-радянський режим спрямував каральні методи економічного
визиску та справжнього терору, здійснюючи хлібозаготівлі.
Окрім цього, історик докладно розкрив сутність і застосування
каральних заходів боротьби із саботажем хлібозаготівель (товарна блокада, масові штрафи, експропріація та депортація,
застосування режиму «чорної дошки»), а також дослідив процес «ліквідації куркульства як класу». Щодо останнього, то
В. Марочко акцентує увагу на тому, що відбувалося масове розкуркулення бідняків і середняків, тому кількість підданих цій
формі репресій необхідно відкоригувати в бік збільшення.
У свою чергу С. Лях на тлі висвітлення відносин селянства
з компартійною владою в 1929–1938 рр. докладно дослідив
протистояння під час хлібозаготівель та суцільної колективізації та відзначив, що загострення суперечностей розпочалося з 1929 р., а остаточний розрив відбувся в 1930 р., коли
влада почала широко застосовувати репресії, що призвели до
розселянювання країни. Свого апогею репресії досягли в 1937–
1938 рр. Історик відзначив, що вирішальну роль у процесі розселянювання відіграли органи ДПУ, але керували ним партійні
органи. Звертає увагу С. Лях й на позасудовий характер репресій та участь у каральних заходах місцевих активістів.
У центрі розвідки О. Бажана [15] опинилися репресії проти селянства на завершальному етапі сталінської модернізації.
При цьому дослідник відзначає посилення репресивного тиску
на селян та пожорсткішання нормативно-правової бази застосування примусових заходів впливу.
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Діяльність органів юстиції УСРР і правове забезпечення репресій під час проведення суцільної колективізації висвітлили
І. Субочєв [16] та К. Лобач [17]. Зокрема, І. Субочєв у кваліфікаційному дослідженні відзначив, що діяльність органів юстиції УСРР в 1928–1933 рр. була спрямована на забезпечення
реалізації репресивної політики щодо селян, внаслідок чого відбувалося систематичне порушення законності, а десятки тисяч
селян незаконно були позбавлені волі та власності. Водночас
досліднику вдалося виявити спроби органів юстиції захистити
законність, не виходячи за рамки політико-економічного курсу
радянської держави.
У свою чергу, державно-партійні директиви та відомчі розпорядження, які проаналізувала К. Лобач, допомагають дослідити тактику і методи боротьби компартійно-радянського
режиму з селянством під час проведення хлібозаготівельної
кампанії 1932/1933 рр.
Застосування компартійно-радянською владою найбільш катастрофічних видів та форм репресій проти селянства дослідили
Г. Папакін [18] та І. Рибак [19]. Зокрема, Г. Папакін висвітлив
практику застосування режиму «чорної дошки» в Україні, визначив її складові, зміст та місце у загальних репресіях радянської держави в 1932–1933 рр., акцентувавши увагу, що такий
вид репресій відповідав більшовицькій концепції колективної
відповідальності та колективного покарання, був апробований
під час заготівельних кампаній 1928–1929 рр. та на початку
колективізації в 1930–1931 рр., а його апогей припав на листопад — грудень 1932 р. та січень — березень 1933 р., тобто
передував Голодомору й став одним з його причин та головних
знарядь. Водночас історик зазначає, що режим «чорної дошки»
не виключав індивідуального покарання селян — переслідування каральними органами, позасудове виселення, позбавлення
майна, накладання індивідуальних штрафів тощо, й був спрямований як проти окремих осіб («куркулі», «саботажники»,
«псевдокомуністи», районні й сільські керівники), так і цілих
трудових колективів, адміністративно-територіальних одиниць
й усіх, хто там мешкав. Що ж до причин застосовування, то
Г. Папакін вважає, що враховувалися розміри та значення
села, політичне минуле його мешканців, колишній вплив інших політичних партій, настрої населення тощо.
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У свою чергу І. Рибак визначив масштаби та характер депортацій розкуркулених селян другої категорії в 1929–1936 рр., а
також встановив регіони їх спецпоселень. Як відзначає історик, найбільш масштабні депортації селян відбулися в 1929
р. — першій половині 1933 р., а основними регіонами висилок
стали спецпоселення Північного, Західносибірського, Східносибірського, Далекосхідного країв, Якутії, Північного Уралу.
Що стосується депортацій 1934–1936 рр., то вони здійснювалися методом адресних репресій, а районами висилок стали спецпоселення Біломорсько-Балтійського комбінату та Карагандинської області. Щодо масштабів депортацій, то, за підрахунками
дослідника, загалом були примусово виселені 104 790 селянських родин або приблизно понад 500 тис. осіб.
Дослідили вітчизняні науковці й регіональну специфіку
каральних заходів радянської держави проти селян. Причому
серед загальної кількості виявлених праць із проблеми вони
становлять переважну більшість (52 %). Цінність цієї історіографічної групи полягає у тому, що на загальному тлі репресій
проти селян України історики намагаються з’ясувати певні закономірності й виявити притаманні конкретним регіонам характерні риси, що визначали причини репресій, їх динаміку,
спрямованість та наслідки. У зв’язку з тим, що цей напрямок
історіографії проблеми є значним за обсягом, проаналізувати
усі праці немає можливості. Відзначимо тільки, що причини,
форми, масштаби та наслідки репресій проти селян Дніпропетровщини в окреслений період висвітлили Р. Терещенко,
В. Іваненко, Л. Прокопенко, Н. Романець [20–22] та А. Голуб
[23]; селян Півдня України — В. І. Саричев [24], М. Шитюк,
А. Бахтін О. Акунін [25–27], В. Савченко, О. Гонтар [28]; селян Лівобережної України у 1928–1933 рр. — Л. Лехан [29];
селян Криворіжжя у 1928–1932 рр. — О. Мельник [30]; селян
Поділля напередодні та на початку сталінської модернізації —
В. Петренко, Н. Марценюк [31], П. Кравченко [32]; селян Поділля та Південно-Східної Волині під час колективізації — І. Рибак та А. Матвєєв [33]; селян Донбасу — С. Кульчицький [34]
та Є. Славич [35]; селян Олександрівщини — І. Петренко [36].
У свою чергу, О. Довбня [37] висвітлила судові переслідування селян наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. на
Харківщині, а К. Лобач [38] — на Полтавщині, І. Чикало [39]
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дослідила репресивну кампанію по боротьбі зі «шкідництвом»
на початку 1930-х рр. на Чернігівщині, а О. Лисенко [40] визначила роль сільських активістів у застосуванні каральних заходів проти селян Чернігівщини у 1937–1938 рр.
Отже, спираючись на науковий доробок вітчизняних істориків, присвячений проблемі, можна зробити висновок, що
каральні заходи компартійно-радянського режиму щодо селян
України в 1928–1939 рр. спрямовувалися на вирішення економічних проблем, придушення будь-яких форм опору та моделювання соціальних процесів. При цьому, як відзначають дослідники, репресії відбувалися хвилеподібно, але були постійно
діючим інструментом приборкання селянства.
Щодо історіографічного аналізу стану розробки окресленої
проблеми, то, спираючись на широку джерельну базу, вітчизняні історики розглянули причини, форми, види, масштаби,
наслідки застосування каральних заходів радянською державою щодо селянства України в окреслений період, а також визначили етапи репресій та регіональну специфіку. Стосовно
подальшого опрацювання проблеми, то не дослідженою залишається реалізація «куркульської операції» 1937–1938 рр.* в
регіонах.
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються здобутки наукових досліджень та публікацій, у яких міститься інформація про жертви політичного терору
більшовицької влади в Одесі у 1919 р. Встановлено, що опублікова© Шишко О. Г., 2018

