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РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ДЕРЖАВНОГО ТЕРОРУ  
НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ У 1920-1930-х РР.

Анотація. Репресії, які розгорнулись на території Радянського Союзу у 1920-1930-х роках мали регіо-
нальні особливості. Законодавчо стандартизовані та виконавче з режисовані в кожній республіці вони 
виконували різні завдання. На Дніпропетровщині вони мали за мету подолати наслідки активного супро-
тиву радянській владі часів Громадянської війни та швидкими темпами налагодити промислове вироб-
ництво. Їх жертвами стали як окремі верстви українського суспільства та й пересічні громадяни. Аналізу-
ючи існуючу на той час законодавчу базу, ми можемо побачити, що вона була спрямована на спрямоване 
регулювання репресій. Її забезпечення та реалізація призводили на місцях до утворення системи спрямо-
ваного переслідування громадян. 
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THE REGIONAL CONTEXT OF STATE TERROR  
IN THE EXAMPLE OF DNIPROPETROVSK REGION IN THE 1920s-1930s

Summary. The repression that unfolded in the Soviet Union in the 1920s and 1930s had regional peculiarities. 
Legislatively standardized and enforced by each republic, they performed different tasks. In the Dnipropetrovsk 
region, they aimed to overcome the consequences of active resistance to Soviet rule during the Civil War and 
to rapidly set up industrial production. They were victimized as separate sections of Ukrainian society and by 
ordinary citizens. With great agrarian potential, the region became a focal point in the fight against "kulak" –  
the ordinary peasantry, and industrial potential played a fatal role in the fate of workers. By presenting the fate 
of ordinary citizens, we are immersed in the atmosphere of the time and have the opportunity to look at history 
impartially. Analyzing the existing legal framework at the time, we can see that it was aimed at regulating 
repression. Its provision and implementation on the ground led to the formation of a system of targeted persecu-
tion of citizens. In such circumstances, the average citizen finds himself in an alternative situation of protecting 
his rights. Without such opportunities, he was forced to use all the whims of the existing state relations. Not 
considering human life as the highest achievement, the Soviet authorities have made it into a factor of providing 
for their own needs. In these races, any reluctance to use the existing relations was regarded by the authorities 
as a manifestation of disloyalty and immediately repressed. Over time, such alternatives were able to eradicate 
traditional national-cultural and socio-political practices of functioning of traditional society. The consequences 
of the repressive policy of the state towards its own citizens were marked on a semi-conscious mental level.  
The fears associated with the activities of public authorities and their individual representatives have, for many 
years, shaped the specifics of state-civil society interaction. The open policy of the modern Ukrainian authorities 
to open access to archival materials related to the totalitarian period gives hope for these negative consequences.
Keywords: repression, totalitarian regime, Soviet power, Dnipropetrovsk region in 1920-1930-ies, average citizens.

Постановка проблеми. Ментальні осо-
бливості сучасного українського сус-

пільства неможливо уявити без аналізу подій  
1920–1930-х років. Цей період для нашої країни 
позначився важкістю отриманих травм. Війни, ре-
волюції, голодомор, репресії назавжди змінили сві-
тосприйняття українців. Експерименти радянської 
влади, об’єктами яких були пересічні громадяни 
стали типовим явищем початку XX ст. Визнаючи 
пріоритет потреб держави над потребами громадя-
нина, влада використовувала методу підкоренню 
та придушення індивідуальності. Репресивно-ка-
ральна машина стає основою радянської державної 
політики по відношенню до своїх громадян. Дослід-
ження обсягів, масштабів та наслідків репресій не 
втрачає своєї актуальності навіть сьогодні.

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Робота з оприлюднення злочинів радянсько-

го тоталітарного суспільства триває вже багато 
десятиліть. Вітчизняні та зарубіжні дослідники 
визначили злочинність намірів у своїх працях. 
Серед визначних дослідників тоталітарного ра-
дянського устрою можна зазначити Р. Конквеста, 
С. Кульчицького, В. Даниленко, Г. Касьянова, 
Р. Подкура та інших. Їх праці визначили основні 
напрями та класифікували дії радянської дер-
жави під час Великого терору. Регіональними 
дослідженнями на території Дніпропетровської 
області займались такі дослідники, як: В. Іва-
ненко, В. Ченцов, Д. Архірейський, Л. Прокопен-
ко, Р. Терещенко, В. Гринченко та інші. Їх праці 
присвячені висвітленню регіональних аспектів 
Великого терору. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Формуючи своє уявлення 
про історичні події ми користуємось статистич-
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ними даними, за якими зникає пересічна люди-
на з її комплексом життєво-світоглядних орієн-
тацій. У дослідженні ми намагаємось прослідити 
репресивну діяльність держави в вимірі життя 
пересічного громадянина Дніпропетровщини 
у 1930-х роках. 

Формування цілей статті. В праці ми стави-
мо за мету аналіз проведення репресивної діяль-
ності на території Дніпропетровської області крізь 
призму державницької політики у 1920-1930-х рр.

Виклад основного матеріалу. Планова сис-
тема існування радянської держави визначалась 
у всіх проявах її життєдіяльності. Репресивні за-
ходи так само як сільське господарство існували 
у планово-лімітних умовах. За «куркульським» 
наказом на території України існували наступні 
ліміти: 27 тисяч осіб потрібно було репресувати, 
утому числі за 1 категорією – 7,8 тис. На Дніп-
ропетровщині ці показники були відповідно – 
3 та 1 тис. осіб [16, с. 211].

Область відрізнялась своєю соціально-класовою 
строкатістю та сталими традиціями опору радян-
ській владі. У 1920-х роках Катеринослав був чет-
вертим містом в Україні за кількістю населення. 
Область складалась не лише з промислових осе-
редків а й сільськогосподарських районів, де осно-
вною рушійною силою було заможне селянство. 

У 1921 році працівники промислових підпри-
ємств у останній формі соціального гніву вийшли 
на страйки. Було припинено роботу Катеринос-
лавської залізниці, страйки відбулись на Брян-
ському, Старр, швейній фабриці та заводах. Від-
повіддю на це було оголошення військового стану 
та введення військ. Чотирьох активних учасни-
ків страйку було розстріляно, троє отримали по 
п’ять років ув’язнення [19]. Та це не єдиний ви-
падок супротиву. У березні того ж року в Києві 
було організовано Всеукраїнський центральний 
повстанський комітет. Його філії діяли на тери-
торії Катеринославщини. Іншим об’єктом пере-
слідування було обрано представників інтеліген-
ції. В 1921 році із вишів України було виключено 
понад 4 тис. студентів. Зазнало переслідувань 
й дніпропетровська інтелігенція. Діяльність 
професора Д. Яворницького класифікувалась як 
«шовіністичне угрупування». Під нагляд органів 
ДПУ потрапили Чапля, Матвієвський, професор 
Пархоменко, інспектор Козар та ін. 

У 1925 році 4 червня в Катеринославі почали 
слухання справи про шпигунство на металургій-
ному заводі в Каменському де було підсудними 
були 20 працівників заводу інженерів, бухгал-
терів та ін. Репресії проти технічної інтелігенції 
були ознакою того часу. У справі «Шахтинський 
процес» (1928 р.) на лаві підсудних опинились 
головний інженер ПРТ В. Мухін, головний інже-
нер Марганецького рудоуправління та Чубарів-
ського рудоуправління, завідувачі копальнями 
(загальна кількість 19 осіб). У листопаді-грудні 
1928 року було розкрито контрреволюційну орга-
нізацію на Катеринославській залізниці. Двох її 
організаторів було розстріляно, трьох засуджено 
до десяти років концтаборів. 

Схожа ситуація відбувалась на селі. У 1921 році 
на території губернії діяло сім повстанських фор-
мувань, чисельність яких – від 650-900 осіб. Ці по-
встанськи загони очолювали ватажки – Іванов, Го-
лик, Петраш, Левченко, Начиненого [17, с. 53–95].  

Методами відкритого терору радянській владі 
вдалось з часом придушити діяльність таких по-
тужних антидержавних осередків. Жертвами ре-
пресій у цей час стають представники різних кон-
фесій та політичних партій. 

Розпочаті у 1920-х роках репресії проти насе-
лення прийняли більш організованих форм ви-
значених законодавчо-правовою базою. Маючи 
безальтернативний доступ до ресурсів влади, 
радянська влада розпочала безпрецедентну ре-
пресивну політики по відношенню до власних 
громадян. Репресії часів Великого терору на 
Дніпропетровщині мали універсальний, загаль-
нодержавний характер. Вони спрямовувались на 
стандартних «ворогів народу». 

Перш за все під репресивні заходи потрапили 
партійно-радянського апарату. Так, вже у трав-
ні-липні 1937 року були заарештовані завідувач 
відділу пропаганди Дніпропетровського обко-
му партії С. Александров, заступник голови об-
лвиконкому Г. Олександров, секретар міському 
П. Ветров та понад 13 секретарів райкомів. На-
ступна хвиля репресій прийшлась на вересень 
1937 – січень 1938 рр. Ув’язненими став увесь 
склад бюро обкому разом із секретарем. 

Репресії не мали конкретно-особистісного 
характеру, в оперативну розробку бралось най-
ближче оточення особи. Так член бюро обкому 
В. Яблонський був у вересні 1937 р. був засу-
джений як активний учасник контрреволюцій-
ної троцкисько-терористичної організації до 
розстрілу. Разом із ним була репресована його 
дружина Яблонська Євгенія, яка отримала ві-
сім років таборів. Їх спільні діти були переведені 
до державних виховних закладів (Яблонська Н. 
12 років та Яблонський Б. 1 рік) [1; 7; 17]. Доля 
членів родини Яблонського В. була визначена 
оперативним наказом наркома внутрішніх справ 
від 15 серпня 1937 р. За цим наказом повинно 
було розпочатись «переслідування дружин зрад-
ників батьківщини, членів правотроцькістських 
шпигунсько-диверсійних організацій». У схожих 
обставинах опинилась Павлікова О.П., Лазарє-
ва Є.П. [5; 11; 16, с. 220–221].

«Традиційно» жертвами репресій стають пра-
цівники та керівники промислових підприємств, 
будівництва, транспорту та інших галузей дер-
жавного господарства. Їх звинувачували у повіль-
них темпах економічного розвитку, шкідництві то 
що. З аналізу кримінальної справи Шевко А.П. 
(травень 1936 р.) ми маємо інформацію про уяв-
ність звинувачень. Шевко А. був членом правля-
чої партії ВКП (б), за соціальним положенням – 
робітник, на той час він працював на заводі ім. 
Леніна електриком. Його звинувачували у по-
ширенні контрреволюційних поглядів серед ро-
бочих, спрямованих на дискредитацію партії 
та уряду. Одночасно з цим він проводив роботу по 
дискредитації стаханівського руху. До цього, він 
мав близьких родичів брата та сестру, які емігру-
вали до інших держав (Чехія, Франція). 17 жов-
тня 1936 року у виписці протоколу наради при 
НКВС було постановлено – ув’язнити Шевко А.П. 
за контрреволюційну агітацію до виправного та-
бору строком на 3 роки. Аналогічні звинувачення 
отримав й Комаровський А.С. [2; 7; 9].

«Ворогами» влади у цей час стають навіть гро-
мадяни, якім вона надала амністію за скоєння 
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протиправних дій у різні періоди. Нам потрапи-
ла справа на репресованого Марченко Степан 
Акимович 1899 року народження, уродженець 
села Вовнич Дніпропетровського району. Він 
звинувачувався за статтею 54-6 УК СРСР, а саме 
зайняття шпигунською діяльністю на користь 
однієї із країн іноземних держав. У протоколі до-
питу було зазначено, що до 1920 року Марчен-
ко С.А. служив в армії Махно, доки Красна армія 
не розгромила війська Врангеля. Після чого він 
емігрував до Болгарії. У 1925 році він повернув-
ся на України задля ведення шпигунської діяль-
ності на користь Болгарської держави разом із 
своїм знайомим Тодоровим І.А. – уродженцем с. 
Кревенік (Болгарія). Під час розслідування спра-
ви не було зібрано доказів. У 1958 році праців-
никами військової прокуратури було висунуто 
протест щодо закриття справи у зв’язку із недо-
веденістю обвинувачення та фабрикування ма-
теріалів справи органами розслідування. Вирок 
по справі Марченко С.А. відсутній [4].

Владні рефлексії по іноземному втручанню 
у внутрішні питання молодої держави знайшли 
своє відображення у напрямах репресій. Прово-
дячи у життя «національні» операції влада убез-
печувала себе проти уявних ворогів. Характерною 
в цьому напряму була справа Савіцької Е.С. На 
території області функціонувала велика польська 
колонія у Дніпродзержинську, яка склалась ще 
в дорадянські роки. Її представники та інші по-
ляки області та країни стали об’єктом державних 
репресій. Отже, за національною приналежністю 
була звинувачена Савіцька Е.С. 1989 року на-
родження, уродженка м. Могильов БССР за спе-
ціальністю – лікар. Вона працювала у лікарні 
рудника 1 Травня, м. Кривого Рогу. Їй інкриміну-
вались звинувачення за статтею 54-10 УК СРСР. 
По справі проходила як дружина учасника троць-
кістсько-правої контрреволюційної організації, 
незважаючи на це, 8 липня 1938 року наказом 
НКВС СРСР було прийнято постанову відносно 
Савіцької Е.С, а саме їй присудити гласний на-
гляд за місцем проживання строком на 2 роки [5].

Іншим прикладом національної політики 
можна продемонструвати на прикладі справи 
Вейгельман Е.Г. 1901 року народження, уро-
дженця Київської області, він проживав у м. 
Нікополь Дніпропетровської області. За націо-
нальністю німець. Працював у Нікопольстроя. 
Звинувачувався у проводженні контрреволюцій-
ної діяльності на користь німецької держави, за 
статтею 54-10, 54-11, 20-54-8. За цією справою про-
слідковувалося три чинники, перший це умовна 
співпраця з німцем, другий це приналежність 
до куркульської родини, а третє сама національ-
ність. У 1938 році був розстріляний. В матеріалах 
справи зазначалося, що родичі подавали запити 

щодо розшуку Вейгельмана Е.Г. У 1944 році від 
УМВС родичам загиблого було направлено спо-
віщення про реєстрацію смерті Вейгельмана Е.Г. 
від гнійного апендициту. Таким чином ми спо-
стерігаємо повну фальсифікацію матеріалів про 
місцезнаходження засудженого та результати 
репресій [8].

Окремим напрямом «діяльності» органів 
НКВС були представники наукової та освітян-
ської інтелігенції. Серед викладачів вузів зазна-
ли репресій 2,2% науковців по області. На лаві 
підсудних опинились провідні науковці професо-
ри І. Бухиник, С. Гембіцький, А. Гутт, А. Мали-
новський, доцент Б. Горський та інші. Зазнала 
втрат й керівна ланка вишів. Були ув’язненні 
ректори гірничого інституту П. Герасимов, мета-
лургійного – М. Циплаков, державного універси-
тету – І. Єфімов [14, с. 84].

Релігія, давній антагоніст радянського спо-
собу життя, продовжувала бути об’єктом для 
репресій. У часи Великого терору місцевими 
правоохоронцями було викрито «антирадянську 
фашистку організацію церковників», яку очолю-
вав дніпропетровський архієпископ Г. Делієв. 
Більшість фігурантів справи були засуджені до 
вищої міри покарання [16, с. 219].

Висновки. Досліджуючи справи пересічних 
громадян, нам вдалось відтворити атмосферу 
того часу. Трагізм, життя сповнене страхів та по-
боювань. Відсутність правових важелів захисту 
власності та життя, загальна істерія, пошук ви-
нних – все це були ознаки того часу. Усі кримі-
нальні справи містили химерні звинувачення, 
нічого спільного з реаліями вони не мали. Без-
підставність доказів було доведено підчас по-
вторних слідчих дій у часи реабілітації. 

Залучені нами кримінальні справи репре-
сованих у 1920-1930-х роках, доступ до яких ми 
нещодавно отримали, презентують картину по-
всякдення того часу. Особисті та родинні тра-
гедії, життя та смерті, безневинних громадян 
стають характерною ознакою того часу. В цих 
справах історія державного терору та його жертв. 
Аналізуючи «картину» репресій, ми прийшли до 
висновку, що всі області України постраждали 
від терору у рівній мірі. Особливостями може 
стати перерозподіл жертв відповідно до тих чи 
інших державних наказів.

Проблематики, яка порушується у нашому до-
слідженні виходить за межі визначених роботою 
обсягів. Попереду у дослідників багата матеріа-
лами джерельна база, які вже побачили науко-
вий світ, та ті які ще на це чекають. В умовах 
сьогодення дослідження має актуальність. Воно 
демонструє, як монополізація влади в одних ру-
ках може призвести до фатальних наслідків для 
всього суспільства. 
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