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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ В УСРР 20–30Х РР. ХХ СТ.:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
Періоди революційних перетворень та трансформаційних зру
шень, а саме такими були друге й третє десятиліття буремного
двадцятого сторіччя, апріорі вирізняються наявністю безлічі конф
ліктних ситуацій, векторів світоглядної орієнтації, точок соціаль
ного напруження. Невирішеність багатьох соціальноекономічних
питань або ідеологічна заангажованість підходів та теоретична
обмеженість прийомів розв’язання актуальних питань породжує
конфлікти, які за радянськіх часів найчастіше вирішувалися реп
ресивними методами. На виклики повсякдення влада відповідала
посиленням карального тиску. Конфлікти вирішувалися або силою,
і тоді поживому краялися житті тисяч людей, або ж протиріччя
ізолювалися, придушувалися — закладалися міни уповільненої
соціальної дії. Політичні репресії 1920–30х рр. були проявом не
долугих, а більше того варварських спроб правлячої верхівкі ніве
лювати суспільні конфлікти й негаразди, які посуті об’єктивно
віддзеркалювали ситуацію в пореволюційній країні. Національні
проблеми вирішувалися через переселення та асиміляцію, невдо
волення українського селянства — через колективізацію та голо
домор, непорозуміння в сфері культури — через ідеологічний тиск
та уніфікацію.
Новітній історіографічний дискурс запропонував спеціальний
термін «репресологія» задля виокремлення відповідного предмету
наукових розвідок. Сучасна епістеміологічна ситуація дозволяє
використовувати майже весь модерний категоріальний апарат
політології щодо адекватної побудови теоретичних схем, констру
ювання та аналізу структур на базі фактологічної спадщини істо
ричної науки. Але більшість науковців досі, хоча вже й несвідомо,
перебувають під впливами, або так званої «школи тоталітаризму»,
або ревізіонізму. Канва досліджень спирається на накопичення
фактів. Аналіз причин, витоків ще не став невід’ємною частиною
історичного синтезу.
Починаючи з 1986 р. і до початку 90х рр., тобто «перша п’яти
річка» формування сучасної історіографії масового політичного те
рору, поєднувала радянську історіографічну традицію висвітлення
політичної історії сталінізму, зосереджуючись на культові особи
281

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 39

Сталіна та засуджуючи наслідки репресій, але не з’ясовуючи сис
темні ознаки. Спостерігалася ідеалізація деяких більшовицьких
кадрів, які були творцями каральнорепресивної ідеології, позаяк
боролися за зміцнення монопартійної політичної системи. Факто
логічний аспект виявився домінантним, що загалом типово для
початкового освоєння проблеми, але з’являлися ознаки системного
аналізу. Праці мали меморіальнореабілітаційний характер: виок
ремлювали жертовність особи і засуджували каральнорепресивні
органи. Російська та зарубіжна історіографія активно «розкручу
вала» тему сталінських репресій. У 1988 р. за редакцією М. Хей
феца вийшло російськомовне видання монографії Р. Конквеста
«Жнива скорботи»1, яке справила конструктивний вплив на дос
лідження не лише голоду, а також політичного терору. Статті
В.В. Цапліна, М.С. Тольца, опубліковані у 1989 р.2, розкривали та
ємниці перепису населення 1937 р., відтак і наслідки масових полі
тичних репресій, у тому числі і жертв голодомору 1932–1933 рр.
У 1991 р. короткі підсумки перепису населення були опубліко
вані за науковою редакцією Н.А. Араловец, В.Б. Жиромської та
І.М. Кисельова3, відтак вони стали надбанням широкої наукової
громадськості.
Статистичний аналіз кількості політв’язнів сталінських таборів
та спецпоселенців показав російський історик В.М. Зємсков, ґрун
товні статті якого з’явилися у 1990–1991 рр.4 У 1990 р. вийшла мо
нографія Р. Медведєва про Сталіна і сталінізм5, яка також помітно
вплинула на розвиток історіографії політичної історії. Його книга,
а також відомі праці Д.О. Волкогонова, М.О. Васецького6, викри
вали не лише злочини сталінщини, а також засуджували амораль
ну та антигуманну доктрину сталінізму, тобто формували концеп
цію політичної відповідальності за репресії. Сталінське оточення,
про яке писав Р. Медведєв7, виглядала пасивноінертним політи
кумом, котрому кровожерливий вождь наказував, а його дирек
тиви фанатично виконувалися. Репресовані Сталіним активні діячі,
які були його опонентами, подавалися жертвами терору, а за інших
обставин будівничими соціалізму8.
Виявлення та наукове тлумачення матеріалів перепису населен
ня дозволили історикам встановити реальні масштаби масового
політичного терору проти народу. Прорахунком було те, що дослід
ники зосередилися тоді переважно на особі Сталіна, уникаючи
дослідження репресивної політичної системи, її монопартійної
структури, ідеології і практики більшовизму, витоків соціальних
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та політичних конфліктів На таких концептуальних засадах пере
бувала і зарубіжна історіографія9, позаяк західні дослідники були
«залежними» у 1986–1991 рр. від архівноджерельної бази про
репресії, а також від теоретичних тлумачень політичної історії
20–30х рр., які почали з’являтися у працях Д. Медведєва, Д. Вол
когонова, О. Хлевнюка. Зокрема, книга О.В. Хлевнюка, яка ви
йшла у 1992 р.10, виявилася підсумком досліджень істориків та по
літологів протягом п’яти перебудовних років.
Подолання марксистськоленінської монометодології в історіо
графії, яке розпочалося офіційно після розпаду СРСР та відповідних
інституційних принципів історичної науки, активізувало розви
ток «національних історіографій», інтеграційних форм наукової
співпраці колишніх радянських суспільствознавців із західними
«фальсифікаторами». На початку 90х рр., а можливо, і протягом
усієї першої половини 90х рр., відбувався своєрідний перехідний
період в історіографії, названий «пострадянським», що загалом
відповідало дійсності. Розкріпачена історична наука зосередила
ся на тих проблемах суспільного розвитку, які приховувала по
передня політична система, застосовуючи сучасні методологічні
схеми, підходи, пізнавальні технології, запозичені з інших наук.
Історіографія масових політичних репресій в СРСР та УСРР
1920–30х рр. має документальні і довідковомеморіальні видання.
В Україні з ініціативи академіка П.Т. Тронька була започаткована
серія книг «Реабілітовані історією», структура яких поєднувала
наукові статті, архівні документи, спогади, нормативноправові
акти. Загалом підготовлено та опубліковано понад 15 книг цієї се
рії, які вирізняються науковим рівнем та джерелознавчими під
ходами, однак заповнюють прогалину в історіографії проблеми.
Необхідно зазначити, що російські історики також активно ви
дають збірники документів про політичні репресії періоду сталін
щини, виявляючи їх в архівах Російської Федерації. Вони відтво
рюють терористичну діяльність каральнорепресивних органів
переважно на території РСФРР, але викладений у них фактичний
матеріал має безпосереднє відношення до України. Так, у збірнику
документів і матеріалів про «Академічну справу» 1929–1931 рр.
фігурують відомі українські науковці11. Оригінальними є тематичні
видання збірнику документів про «національні репресії в СРСР»
протягом 1919–1952 рр.12 Документальні видання стосуються та
кож діяльності каральнорепресивних органів та історії станов
лення й розвитку системи ГУЛАГу13. Безпосереднє відношення
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до репресій проти персоналій, тобто відомих діячів культури, ма
ють збірники документів, опубліковані наприкінці 90х рр.14
Соціальнодемографічні, політичні, правові аспекти масових
репресій висвітлювалися на сторінках фахового періодичного ви
дання — науковопубліцистичного журналу «З архівів ВУЧК —
ГПУ — НКВД — КГБ». Журнальні рубрики свідчать про науково
історичну тематику, про пріоритетність документальної частини
над описовістю. Фактично кожне число часопису стосувалося ви
ключно репресивної політики державних каральних органів.
Знаним дослідником сталінських репресій в Україні 20–50х рр.
є український історик Ю.І. Шаповал — автор великої низки статей
та близько десяти книг. Одна з перших його праць, яка розкри
ває політичний механізм функціонування каральнорепресивної
машини в Україні, з’явилася у 1993 р.15 В наступній монографії
ученого, що вийшла у 1994 р., підкреслюється роль партійних
функціонерів Л.М. Кагановича, М.С. Хрущова в організації реп
ресій16. Разом з В.І. Пристайком він опублікував науководоку
ментальне видання про судовий процес над «Спілкою визволення
України»17, котрий був одним з перших інспірованих політичних
судилищ над українською інтелігенцією. У 1996 р. вони видали
книгу про останні трагічні десять років життя видатного українсь
кого політика і вченого М.С. Грушевського18. Використовуючи неві
домі раніше та унікальні за змістом архівні документи В. Пристай
ко, Ю. Шаповал та В. Золотарьов, видали книгу, яка з’явилася
у 1997 р., про номенклатуру ЧК–ДПУ–НКВД в Україні, про її без
посередню участь у формуванні тоталітарного режиму19. На почат
ку ХХІ ст. історик Ю. Шаповал опублікував працю, яка увібрала
його статті за останні 10 років, написані у жанрі істориконаукової
публіцистики20.
В українській історіографії сформувався проблемнотематич
ний напрямок висвітлення обставин зародження конфлікту та на
слідків політичного терору проти інтелігенції, представлений пра
цями відомих дослідників політичної історії України 20–30х рр.
ХХ ст. Так, у 1994 р. О.С. Рубльов та Ю.А. Черченко опублікували
монографію про репресії проти західноукраїнської інтелігенції
у 20–50х рр.21, залучивши архівні документи і матеріали з архіву
СБУ. Досліджуючи роль та місце західноукраїнської інтелігенції
у політичних та культурних процесах 20–30х рр., О.С. Рубльов
показав масові репресії проти західноукраїнської інтелігенції, яка
приїхала в УРСР для науковоосвітньої роботи22. Про неї пише
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М.М. Кузьменко в монографії, яка вийшла у 2004 р.23, а також
у брошурі в співавторстві з В.М. Даниленком24. Репресованим педа
гогам України присвячена монографія В.І. Марочка та Г. Хілліга,
яка на широкому архівнодокументальному матеріалі розкриває
творчий шлях і трагічну загибель педагогічної інтелігенції в Ук
раїні 30х рр.25
Політична діяльність М.О. Скрипника досить вичерпно пока
зана в монографії В.Ф. Солдатенка26, котрий крім архівних мате
ріалів, ґрунтовно і критично проаналізував українську та зарубіж
ну літературу про видатного політичного діяча. Про трагічний
фінал Скрипника написано багато. Зокрема, йому присвячено роз
діл монографії М.Ю. Виговського, захищена кандидатська дисер
тація В.Г. Шарпатим27.
Інтенсивність досліджень політичних репресій не зменшується,
а є стабільною — з’являються кандидатські і докторські дисертації,
відтак нові монографії та наукові статті, збірники документів.
Так, у 2000 р. В.В. Ченцов захистив докторську дисертацію на те
му «Політичні репресії в Радянській Україні в 20ті роки», в якій
дослідив формування механізму політичних репресій, роль караль
них органів у зміцненні більшовицького режиму28. Він опублікував
дві монографії, які стосувалися репресій у 20х рр. та трагічної долі
німецького населення в Україні29. Історіографічний акцент при
розгляді літератури з історії масових політичних репресій прита
манний працям М.М. Шитюка — його докторській дисертації,
монографії, статтям30.
Кандидатські дисертації захистили Н.М. Литвин про політичні
репресії проти наукової інтелігенції в УСРР 20–30х рр. та Е.П. Пет
ровський про архівнослідчі справи як джерело вивчення історії
репресій в Україні 1937–1938 рр.31 Джерелознавчий аспект історії
масових репресій є загалом малодослідженим, незважаючи на ве
лику кількість опублікованих документів і матеріалів. Ґрунтовний
аналіз архівнослідчих справ здійснив відомий український істо
рик С.І. Білокінь, котрий дослідив масовий терор як засіб держав
ного управління в СРСР32.
Зарубіжна історіографія політичних репресій представлена пра
цями російських та західних істориків, політологів, демографів.
У 2002 р. російський історик та історіограф М.Є. Главацький видав
книгу про «філософський пароплав»33. Його чергова книга з’яви
лася 2003 р. і стосувалася історії інтелігенції Росії34. Учений з’ясо
вує політичні причини антагоністичного ставлення більшовиків
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до інтелігенції, аналізуючи сучасні тлумачення ідеології більшо
визму. Фактологічним дослідженням повсякденного життя «був
ших», є монографія Т.М. Смирнової35.
З’ясування обставин та наслідків політичних репресій відбува
ється шляхом публікації документів, які стосувалися партійно
державної номенклатури вищого рангу. Так, у 1995 р. була опублі
кована добірка листів Сталіна до Молотова за 1925–1936 рр.36,
а у 2001 р. листування Сталіна до Кагановича37. Серію публікацій
документів та матеріалів продовжили видання розсекречених фон
дів особистого архіву Сталіна38, а також інші архівнодокумен
тальні видання.
Російські історики мають значну кількість праць з історії ста
новлення і розвитку ГУЛАГу. Відомою дослідницею радянських
концентраційних таборів 20–30х рр. є співробітниця Інституту
російської історії РАН Г.М. Іванова. Її перша монографія з’явилася
у 1997 р. і стосувалася ролі ГУЛАГу у формуванні тоталітарної
держави39. Політичні репресії та функціонування каральносилових
структур тоталітарного режиму в СРСР є пріоритетною темою для
російських дослідників, судячи з інтенсивності наукових дослі
джень. Варто зазначити, що протягом 2003–2008 рр. в Росії було
написано та захищено десятки дисертацій, які безпосередньо чи
опосередковано торкалися цієї трагічної сторінки в історії сус
пільства. Вона постає в дисертації С.А. Шулубіної про формування
«соввоенлага»40, В.В. Жученка про умови життя в’язнів радянсь
ких виправних таборів у 1929–1941 рр.41, О.І. Капчинської про
діяльність ВЧК на початку 20х рр.42, з’ясовуються умови праці
примусових робітників43. Історична література поповнилася дослі
дженнями, які висвітлюють масові політичні репресії, тобто пока
зують масштаби терору. До таких праць слід віднести монографію
В.В. Кожинова44.
Соціальнодемографічний аспект масових політичних репресій
розкривають дані про кількість полеглих в таборах ГУЛАГу, а та
кож соціальнопрофесійний склад в’язнів, їх вікову структуру. Ди
сертація І.В. Волошинової присвячена переселенській політиці
радянської держави45. Авторитетним демографом і дослідником
соціальнополітичного розвитку у 1920–30х рр. є А.Г. Вишнев
ський, ґрунтовна монографія якого з’явилася у 2006 р. і розкри
ває «демографічні катастрофи» першої половини ХХ ст.46
Західна історіографія сталінських політичних репресій має дав
ню традицію, але її модерна хвиля припадає на початок 90х рр.,
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коли зарубіжні дослідники отримали також доступ до архівних
джерел. Разом з російськими колегами вони працювали над спіль
ними науковими проектами з документальних видань, а також
займалися монографічними дослідженнями. Так, у 1993 р.
М. Джекобсон видав монографію про систему сталінських таборів
в СРСР 1917–1934 рр.47, а хронологічний період другої половини
30х рр. та початок 40х рр. висвітлив С. Девіс48. На початку 90х рр.
вийшов збірник наукових статей, упорядкованих І. Гетті та Р. Ман
нінг, до якого, крім російських істориків, потрапили розвідки
західних учених — Д. Гоффмана, Г. Ріттерншпорна, І. Гетті,
Р. Маннінг, Ш. Фітцпатрік, С. Уїткрофта, Х. Куромія49. У них роз
кривається система ГУЛАГу, терор проти різних соціальнопрофе
сійних груп суспільства. Жодна монографія зарубіжних дослідни
ків сталінських репресій не залишає поза увагою монографію
Р. Конквеста, опубліковану на початку 70х рр.50, але менше згаду
ється його книга 2003 р., яка є роздумами відомого ученого про по
літичні події ХХ ст.51 У 2006 р. з’явився український переклад кни
ги Е. Епплбом про історію ГУЛАГу52, яка є публіцистичним твором.
Німецькомовна література представлена збірником статей за
редакцією Ш. Плаггенборга, до якого увійшли наукові розвідки
Б. Еннкера про політичне панування культу особи, К. Кур про дітей
ворогів народу, Й. Хьослєра про радянські та російські інтерпре
тації сталінізму, М. Венера про сталінізм і терор53. Політичним реп
ресіям присвячено статті Й. Бауера та Д. Поля, які стосуються
наслідків терору проти населення, у тому числі в Україні54. У 1996 р.
вийшли ґрунтовні монографії Р. Штеттнера про функціонування
системи сталінських концтаборів55, М. Хільдермайєра про сталінізм
напередодні Другої світової війни56, дослідження Б. Штудер та
Б. Унфріда про сталінську партноменклатуру57. Вони висвітлювали
причини і наслідки політичного терору в контексті теорії тоталі
таризму, реанімованої на початку 90х рр. західними істориками.
Таким чином, політичні репресії становлять особливий науково
пізнавальний інтерес суспільствознавців, однак вражає теоретико
методологічна одноманітність їх висвітлення. Вичерпно з’ясовано
наслідки, а мотиви менш досліджені. Набуває поширення соціаль
ний аспект, тобто особливості використання підневільної робочої
сили в концтаборах та поселеннях, повсякденне життя в’язнів,
економічні складові функціонування тоталітарної системи. Разом
з тим, вітчизняні науковці лише започатковують на власному ґрун
ті такі апробовані напрямки як історична психологія, культурна
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антропологія. Мало використовуються політологічні та соціологіч
ні теоретикометодологічні концепти для аналізу вже добутих
фактологічних пластів. Такі дослідження необхідні для визначен
ня проблемнотематичних напрямків та концептуальних підходів
подальшого висвітлення історії політичного терору в Україні
1920–30х рр. Навіть в добу постмодернізму історія не повинна
відсторонюватися від своєї дидактичної функції.
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