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У другій половині 20-х — на початку 30-х рр., в умовах утвердження
більшовицьких концепцій побудови індустріального суспільства, загостри-
лася проблема реалізації економічних та інших інтересів робітництва, які
перетворилися на об’єкт політичних маніпуляцій і соціально-економічних
експериментів з боку тоталітарного режиму.
Становлення адміністративно-командної системи управління економікою

супроводжувалося формуванням певної моделі соціального розвитку, що
потенційно несла в собі можливість утвердження справедливості, але ціною
меншої свободи для особистості. Одна з суттєвих вимог соціалізму — опіка
над членами суспільства з боку держави, лідера. Це накладало на суспільне
життя певні обмеження тоталітарного характеру. Адже рівність мала своїм зво-
ротнім боком низький рівень життя, а повсюдний контроль над людиною —
примус і насильство 1.
Наступ тоталітаризму, виявом якого став і поворот до командної економ-

іки, означав, що вводився в дію комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямо-
ваних на утвердження державного максималізму, з характерним для нього
ігноруванням життєвих реалій, коли підвищення якості життя працівників
промислового сектору відсувалося на невизначену перспективу.
Тому особливий науковий інтерес викликають друга половина 20-х — по-

чаток 30-х рр. — відрізок часу, коли остаточно сформувалися основні суттєві
риси радянської влади у ставленні до робітництва та було визначено його реаль-
не місце в суспільній ієрархії та в системі цінностей тоталітарного режиму.
У здійсненні програми індустріального розвитку політика правлячої ко-

муністичної партії була націлена на те, щоб отримати якнайбільшу віддачу
від робітників на виробництві через інтенсифікацію їхньої праці. Хронічна
нестача бюджетних ресурсів у соціально-побутовій сфері внаслідок їх пере-
розподілу на користь капітального будівництва і розвитку промисловості трак-
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тувалася як вимушений, але необхідний захід, як тимчасові труднощі пере-
хідного етапу.
Водночас за допомогою ідеологічних механізмів у робітників наполегли-

во формували псевдозадоволеність життям, насаджували почуття особистої
відповідальності за реалізацію широкомасштабних загальнодержавних планів
промислового розвитку. Цей процес передбачав виховання нового ставлення
до праці: самовідданість, ударництво перетворювалися на невід’ємний атри-
бут радянської епохи.
Для підпорядкування інтересів робітництва державним інтересам слугу-

вав досить широкий спектр заходів, зміст і масштаби яких зазнавали пос-
тійного «удосконалення» і розширення: від методів позаекономічного при-
мусу до заходів репресивного характеру. Найбільш симптоматичними
ознаками становлення системи позаекономічного примусу і адміністратив-
ного тиску в сфері виробництва були звуження правової захищеності робіт-
ників, законодавче запровадження системи примусу і неможливість виявлен-
ня протесту, оскільки це трактувалося владою як антирадянські прояви.
Виконання політичної волі абсолютної меншості здійснювалося шляхом

маніпулювання суспільною свідомістю і відвертого ігнорування законності.
Каталізатором цього стала нестабільність моральних устоїв, яка сприяла ста-
новленню довільного або, точніше кажучи, антисоціального режиму закон-
ності. Адміністративний тиск ми розглядаємо на прикладі змін у трудовому
законодавстві, взагалі у законотворчій діяльності по відношенню до робіт-
ництва та практики застосування законів, інструкцій, розпоряджень на місцях.
Система адміністративного примусу обумовлювала вразливість робітників

навіть у соціально-економічному відношенні, тобто не лише у сфері вироб-
ничій, а й у побутовому плані. Вона запроваджувалася з подвійною метою:
забезпечити виконання виробничих програм і, що найголовніше, — політич-
ну лояльність робітництва. Застосування ж репресивно-каральних дій у ро-
бітничому середовищі мало на меті «підхльостування», наочно показуючи,
що чекає на уявних і реальних противників існуючого режиму.
У ході підготовки і здійснення індустріального стрибка суспільство

налаштовували на безкомпромісну боротьбу, оскільки «здійснити нове
комуністичне суспільство» означало «загнати населення до нового ладу си-
лою» 2. Поряд із формуванням зовнішньополітичних стереотипів у свідомість
робітників цілеспрямовано насаджувалися нові стереотипи лояльності, дис-
ципліни, самовіддачі.
Методи керівництва комуністичної партії характеризувались абсолютиза-

цією класового підходу та політизацією всіх економічних і соціальних про-
цесів. Невідповідність поведінки представників тих чи інших верств суспільства
партійній стратегії регулювалася заходами репресивного характеру. Останнє
робило каральну політику причиною значних деформацій робітничої свідо-
мості, адже ця політика гальмувала вільний вияв почувань і думок, сприяла
усвідомленню того факту, що радянська влада підтримується силою ГПУ.
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Та, як вважає багато дослідників, всупереч насильницькому насаджуван-
ню стереотипів мислення, вигідних для влади, і викоренення небажаних ду-
мок, марксистсько-ленінські ідеї не стали переважаючим світоглядним прин-
ципом, стимулами і мотивами творчої активності робітників. Тому пошуки
конкретних винуватців цього явища призвели врешті-решт до зміщення ува-
ги від буржуазних спеціалістів, куркулів, що «пробралися на виробництво»,
до «літунів» і «рвачів», тобто безпосередньо до робітників 3.
Соціалістична система організації праці не передбачала рівність усіх пра-

цюючих перед законом, свободу праці і найму. Між тим основним важелем в
зміцненні дисципліни був розвиток самодисципліни, правомірної поведінки,
що забезпечував зростанням свідомості робітництва. Робітнича самодисцип-
ліна була прямо протилежна таким явищам, як порушення трудової дисцип-
ліни, випуск неякісної продукції, безвідповідальність.
Для тоталітарного режиму характерним було ігнорування впливу позави-

робничої сфери, «способу життя» робітників та умов виробництва на рівень
свідомого виконання покладених на них обов’язків. При офіційному одно-
бічному підході до мотивації праці («справа честі, доблесті і геройства»)
утвердження соціалістичної дисципліни праці відбувалося тим успішніше,
чим більша частина учасників виробництва перетворювалася на активних
провідників урядових рішень і відповідних правил внутрішнього розпоряд-
ку роботи підприємств.
Загальний порядок робіт на підприємствах визначався правилами внут-

рішнього розпорядку, які встановлювалися за узгодженням між адміністра-
цією і відповідною профспілкою і затверджувалися інспектором праці. Від-
повідно до правил, що діяли до 1928 р., серед обов’язків робітників було
виконання розпоряджень адміністрації та покладеної на них роботи, навіть
якщо вони були незгодні з розцінкою або нормою. Невихід на роботу згідно
з правилами був можливий тільки з поважних причин: хвороби робітника,
пожежі, участі в суді в ролі свідка або засідателя, у випадку арешту 4.
Основними порушеннями трудової дисципліни вважалися: невиконання роз-

поряджень адміністрації; порушення правил техніки безпеки; недобросовісне і
недбале ставлення до своїх обов’язків; випадки хуліганства, так званого «пус-
тунства» — псування інструменту, обладнання; прояви «спецеїдства», тобто
негативної поведінки по відношенню до інженерно-технічного персоналу. Якщо
робітники висували якісь вимоги, що виходили за рамки пунктів колективного
договору, вони також потрапляли до розряду порушників труддисципліни 5.
Серед найважливіших обов’язків адміністрації були: вчасне постачання

робітників необхідними інструментами і матеріалами; вчасна видача заробіт-
ної плати і розрахункової книжки; видача спецодягу. Згідно з правилами, зат-
вердженими Народним Комісаріатом Праці (НКП) СРСР 19 липня 1927 р.,
звільнення за порушення правил внутрішнього розпорядку допускалося вик-
лючно при наявності санкції розціночно-конфліктної комісії (РКК). Поряд з
правилами, які визначали коло обов’язків працівників і адміністрації, функ-
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ціонував табель стягнень до них, що передбачав міру покарання у випадку
порушення цих правил.
Проявами падіння трудової дисципліни у 1927/1928 господарському році

були часті розмови у робочий час, недбале ставлення до обладнання, крадіж-
ка інструментів, порушення правил внутрішнього розпорядку, що сприяли
створенню аварійної ситуації, випадки відмови від роботи, хуліганство, про-
гули 6. У доповіді на ІІ-й Всеукраїнській конференції КП(б)У представник
Вищої ради народного господарства (ВРНГ) УСРР відзначив, що незадовіль-
ний стан трудової дисципліни гальмував досягнення якісних показників роз-
витку промисловості у 2-й половині 1927/1928 р. 7

Найбільш розповсюдженим явищем, що свідчило про низький рівень трудо-
вої дисципліни, були прогули. Причому в більшості випадків їх можна трактува-
ти не просто як свавільне порушення правил внутрішнього розпорядку, а як яви-
ще, що зумовлювалося рядом об’єктивних чинників. Серед них — нераціональна
організація виробничого процесу 8, погані житлові умови робітників, віддаленість
житла від місця роботи, тривалий термін захворюваності робітників тощо 9.
Деякою мірою стаття 47 Кодексу законів про працю (КЗП) легалізувала

неявку на роботу, оскільки згідно з нею обмежувалося право адміністрації на
розрив трудового договору у випадку, коли робітник не з’являвся на роботу
більше 3-х днів поспіль або 6-ти днів на місяць без поважних причин, що, на
думку владних структур, легалізувало протягом 1926–1928 рр. право на про-
гули без поважних причин до 25% річного робочого часу 10.
Однією з вагомих причин падіння трудової дисципліни, що свідчила про

незгоду робітництва з обраним керівництвом компартії курсом, було неба-
жання робітників миритися з існуючими умовами праці та виробництва. Так,
у 1926 р. на одеському заводі «Метал» після зниження розцінок на виконан-
ня робіт на 30–40% відбувалися масові прогули, особливо з боку робітників
вищої кваліфікації 11. А серед шахтарів Петрівського рудоуправління (Дон-
бас) в холодну пору року прогули зростали у зв’язку зі збільшенням захво-
рювань через нестачу спецодягу 12.
Невиходи робітників збільшувалися також внаслідок гострої нестачі хліба

та довгого стояння у чергах: на шахті ім. Чубаря Луганського округу робіт-
ники, яким не вистачило хліба, відмовилися виходити у нічну зміну 13. На
заводах Харкова головною причиною прогулів у 1927/1928 р. було невміння
адміністрації організувати безперебійний виробничий процес 14.
Одним з перших проявів наступу на окремі завоювання робітництва, за-

декларовані радянським трудовим законодавством, була постанова Наркома-
ту юстиції (НКЮ) УСРР від 3 червня 1927 р., яка законодавчо обгрунтовува-
ла свавільні дії адміністрації і звужувала повноваження РКК (органу нагляду
за виконанням умов колективного договору і первинного органу вирішення
конфліктів між робітниками й адміністрацією).
Істотною особливістю трудового законодавства УСРР було те, що розір-

вання трудового договору наймачем було можливе лише за умов удоскона-
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лення правил внутрішнього розпорядку, за непридатністю до виконання своїх
обов’язків того, хто найнявся (зокрема внаслідок систематичного порушен-
ня ним умов договору), а також при скороченні штатів. У випадках виник-
нення конфлікту з причин, що надавали право наймачеві на звільнення, заці-
кавлена особа могла звернутися до РКК та поставити питання про законність
звільнення у примирливо-третейських і судових органах.
Проте згадана постанова НКЮ звузила коло повноважень РКК, надавши

адміністрації підприємства право звільняти робітників під час скорочення
штатів 15. Вона суперечила закону, тим більше, що найчастіше при скоро-
ченні штатів внаслідок раціоналізації адміністрація намагалася звести ра-
хунки з небажаними робітниками.
У такій ситуації профспілки не могли використати пункт про переваги

найбільш нужденних робітників або тих, які утримували сім’ї. Спілка повин-
на була довести, що її підзахисний не поступається за своїм кваліфікаційним
рівнем іншому працівнику. Але в УСРР суд не встановлював кваліфікацію,
тому позов у будь-якому випадку залишався без наслідків 16.
Подібні звільнення мали масовий характер. Наприклад, влітку 1926 р. в

результаті «розвантаження» заводу ім. А.Марті кількість безробітних у Ми-
колаєві збільшилася на 1455 осіб 17. Управлінський персонал часто мотиву-
вав це посиленням боротьби за зміцнення дисципліни, тим самим автома-
тично перетворюючи всіх звільнених на ледарів і порушників трудової
дисципліни. Це давало підстави робітникам вважати подібні скорочення чи-
сткою, «для того, щоб робітник був менш вимогливим» 18.
Ситуація ускладнювалася невисоким рівнем компетентності РКК, які прий-

мали рішення, що суперечили чинному законодавству і сприяли тим самим
зверненню робітників до місцевих органів праці. До рішень, що порушували
законодавство про працю, належали санкції РКК на звільнення за порушен-
ня правил внутрішнього розпорядку (коли таке порушення траплялося впер-
ше, тобто не мало систематичного характеру) і на виплату за надурочну ро-
боту в одинарному розмірі.
З усієї кількості рішень РКК, оскаржених і перевірених у порядку нагляду в

окружних відділах і інспектурах праці за 1926/1927 р., було скасовано: у Дніпро-
петровську — 40%, Запоріжжі — 51%, Зінов’євську — 54,6%, Одесі — 40%,
Миколаєві — 86,9%. Це спричинило тяганину і подовжило терміни остаточно-
го вирішення порушених РКК питань.
У 1928 р. подальше згортання повноважень РКК проявилося у вилученні

ряду притаманних їм функцій. Зокрема, вони вже не мали права розглядати
питання про невиплату зарплати, невиплату підйомних при переводі на ро-
боту в іншу місцевість, про невиплату вихідної допомоги при звільненні че-
рез раціоналізацію виробництва, якщо сам робітник не порушить перед нею
цих питань 19.
Зміни у трудовому законодавстві свідчили про поширення каральної полі-

тики. Так, постанова Центрального виконавчого комітету (ЦВК) і Ради Народ-
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них Комісарів (РНК) СРСР від 4 червня 1926 р. «Про умови праці на сезонних
роботах» встановлювала: «Розірвання трудового договору наймачем допус-
кається... у випадку невідвідання роботи більше одного місяця внаслідок тим-
часової втрати працездатності і більше двох тижнів внаслідок інших по-
важних причин». Згідно ж з новою постановою «Про умови праці тимчасових
робітників і службовців» від 14 січня 1927 р. «при наймі робітника на невиз-
начений термін розрив трудового договору наймачем допускається... у ви-
падку неявки на роботу більше одного тижня внаслідок тимчасової втрати
працездатності або більше трьох днів підряд з інших поважних причин» 20.
Між тим, наприклад, через відсутність спецвзуття робітники Максимів-

ського рудника часто хворіли. Через велику кількість невиходів у зв’язку з
цим робітників розраховували. Подібне чекало й на робітників Сніжнянського
рудника, які, звертаючись до адміністрації з метою покращення житлових
умов, отримували розрахунок 21.
У 1927 р. на шахтах Донбасу для підняття трудової дисципліни викорис-

товували несанкціоновані методи і в обхід колдоговору ставили питання про
те, що той, хто порушує календарну систему виходу на роботу, звільняється з
першого разу 22. Тому на скорочення внаслідок прогулів робітники реагували
так: «як раніше жилось робітнику погано, так і тепер»; «в мирний час гос-
подар, крім звільнення, знаходив і інші засоби впливу, а тепер як потрапиш в
адмінвідділ, так тебе і виженуть»  23.
Наступним кроком влади стала постанова ВУЦВК і РНК УСРР від

13 червня 1928 р., яка зробила можливим розрив трудового договору у ви-
падку, коли робітник не з’явився на роботу протягом трьох днів в місяць без
поважних причин 24.
Велике невдоволення робітників викликали результати кампанії переук-

ладання колективних договорів на 1928 р., коли адміністрації надавалися права
після двох стягнень на третє звільняти робітників 25. Інколи адміністрація,
користуючись правом сильнішого, переводила робітників на нижчеоплачу-
вану роботу за порушення правил внутрішнього розпорядку, що було прихо-
ваною формою штрафу і тому недозволеним методом.
На ролі трудової дисципліни у підвищенні продуктивності праці наголо-

шувалося у 1928 р. на Пленумі ЦК КП(б)У, де зазначалося, що у вугільній і
металообробній галузях завдання підняття трудової дисципліни повинно бути
центральним в роботі госпорганів, партійних організацій і профспілок.
Наслідки реалізації рішень Пленуму позначилися: на нараді, скликаній

Сталінським окружним комітетом КП(б)У, відзначалося прагнення окремих
партійців поставити питання так, щоб робітники звільнялися, якщо вони один
раз не вийшли на роботу 26. Учасники наради констатували: «У нас повна
відсутність квартир. Є 15–20 чоловік робітників, яких потрібно вигнати
через невиходи, але вигнати з квартир ми не маємо права... Невиходи на
роботу часто пов’язані з тим, що робітник цілий день проводить у чергах
то за картоплею, то за борошном» 27.
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Боротьба за підвищення дисципліни на шахтах ускладнювалася великою
плинністю, нестачею кваліфікованих забійників внаслідок відсутності жит-
ла. У таких випадках робітники самі були зацікавлені у найскорішому
звільненні і отриманні компенсації за невикористану відпустку. Нестача робіт-
ників потрібних кваліфікацій не давала адміністрації можливості застосову-
вати у всіх випадках табель стягнень. На заваді до його застосування стояла
і профспілка, що особливо обстоювала інтереси кадрових робітників, які за
невиходами поступалися хіба що так званим «літунам».
Так, на шахті № 3/18 Петрівського рудоуправління з 22-х рішень ад-

міністрації про звільнення робітників за невиходи РКК затвердила тільки 6,
у 12 випадках покарання пом’якшили, а в 4 — залишилися розходження. Інко-
ли сама адміністрація підходила до вирішення таких питань компромісно, не
бажаючи конфліктувати зі спілкою. Деморалізуючим фактором було і те, що
біржі праці через короткий проміжок часу направляли звільнених робітників
назад на ті ж шахти, і спілка наполягала на їх прийомі (шахта № 9 Будьонів-
ського рудоуправління) 28.
У 1928 р. простежувалася певна закономірність — зростала кількість

конфліктів, вирішених шляхом узгодження з профспілкою, причому переважно
на користь робітників. Наприклад, на шахті № 2 Рутченківського рудоуправління
кількість конфліктів, вирішених за угодженням зі спілкою без передачі на роз-
гляд РКК, зросла з березня по травень з 47 до 76, а кількість конфліктів, розіб-
раних в РКК, залишилася майже стабільною (37 у березні, 38 у квітні і 43 у
травні). У переважній більшості випадків шахтна адміністрація і техперсонал
самі критично ставилися до доцільності застосування табеля стягнень, оскіль-
ки опір з боку профспілок знижував його дієвість і можливість використання.
Внаслідок «Шахтинської справи» адміністрація шахт вважала за доцільне

уникати конфліктів з профспілками. Адже за умов відсутності дійового меха-
нізму контролю над правомочністю дій адміністрації, в обстановці антагоніс-
тичних відносин з нею, робітники  в цілому схвально оцінили проведення
судового процесу над інженерно-технічними працівниками. (Характерна ре-
акція робітників шахти в Лідієвці: «Ми відчуваємо тепер Жовтень»). Праг-
нучи скористатися цим і частою зміною адміністративного персоналу, робіт-
ники висували ряд вимог: підвищення розцінок, зменшення надурочних робіт,
надання спецодягу, додаткових відпусток 29.
Переломним моментом для робітництва став початок 1929 р., коли ра-

дянські, партійні, профспілкові органи докладали чимало зусиль для впро-
вадження соцзмагання як нового соціалістичного методу праці. Адже підсумки
виконання виробничих програм І-го і ІІ-го кварталів 1928/1929 р. засвідчу-
вали невиконання плану в галузі продуктивності праці 30.
Вважалося, що змагання піднесе виробничі показники на вищий рівень,

зміцнить трудову дисципліну. На цій проблемі акцентувалася увага в листі ЦК
ВКП(б) партійним організаціям про підняття трудової дисципліни (21 лютого
1929 р.). Поява листа була викликана тривогою за успішність виконання як
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загального плану промисловості на поточний господарський рік, так і особ-
ливо завдань по зниженню собівартості, що «становило загрозу подальшому
розвитку соціалістичного будівництва» 31. Партійними організаціями про-
понувалося вжити такі заходи:

— мобілізувати широкі робітничі маси на боротьбу за підйом продуктив-
ності праці, зміцнення трудової дисципліни, уникання прогулів, викорінення
недбалого ставлення до обладнання, інструментів, механізмів, звернувши при
цьому особливу увагу на створення такої моральної обстановки на підприємстві,
при якій прогульники і порушники трудової дисципліни відчували б себе мо-
рально засудженими й ізольованими в своєму товариському середовищі;

— зобов’язати парторгани повести рішучу боротьбу з проявами хвостис-
тських настроїв з боку окремих господарників і професіоналістів, а також
технічного й адміністративного персоналу, що полягали у відсутності належ-
ної наполегливості у встановленні труддисципліни;

— парторгани повинні в своєму керівництві роботою судових органів і
органів НК Праці спрямувати їх діяльність в бік забезпечення належної тру-
дової дисципліни на виробництві. Зокрема, затверджені НКП СРСР 19 лип-
ня 1927 р. Правила внутрішнього розпорядку і табель стягнень повинні дійсно
проводитися в життя;

— ЦК звертає увагу на необхідність рішучої боротьби з усіма випадками
хуліганства і насильства з боку окремих робітників по відношенню до інже-
нерно-технічного персоналу. Всі справи про такі хуліганські вчинки з боку
робітників повинні обов’язково передаватися до суду для рішучого покаран-
ня винуватих;

— одночасно у пресі повинно бути дане широке висвітлення питань праці,
підняття трудової дисципліни, більшої поваги до праці і т.п. 32

Нова тенденція втілювалася шляхом подальшого звуження правового поля,
що перетворювало робітників на слухняних виконавців владних розпоряджень.
Посилення адміністративного тиску виявлялося у підданні обструкції всіх тих,
хто ухилявся від ударної праці, висловлював незгоду зі способами реалізації
проголошеного курсу. Заходи громадського впливу (показові суди, бесіди, стінга-
зети, «чорна» дошка) доповнювалися адміністративними стягненнями.
Постанова РНК СРСР від 6 березня 1929 р. надала право адміністрації

підприємств самостійно накладати на порушника дисципліни стягнення аж до
звільнення з роботи 33, що суперечило трудовому законодавству. Так, у 1929 р.
по об’єднанню «Київсилікаттрест» боротьба з прогулами ознаменувалася ого-
лошенням догани і звільненням тих, хто підпадав під категорію «злісний про-
гульник і симулянт». За сезон по об’єднанню було оголошено 104 догани і
звільнено за прогули і порушення трудової дисципліни 24 особи 34.
Стаття 42 КЗП забороняла видавати прогульникам на руки при звільненні

будь-які документи. Розпочалася практика видачі таким робітникам «вовчого
білету» 35. У 1930 р. на заводі ім. Ворошилова (Алчевськ), щоб запобігти зали-
шенню робітниками заводу, які масово розраховувалися, цеховий комітет про-
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катного цеху зробив двом робітникам записи у профспілкових квитках про те,
що їх пред’явники звільняються, оскільки не виявили бажання працювати на
даному заводі. Робітництво цей факт оцінило як прояв кріпосного права 36.
Про розміри застосування адміністративних стягнень, наприклад, по

м. Кременчуку у жовтні 1928 — вересні 1929 рр. свідчать такі дані. За за-
значений період адміністративним відділом було накладено: штрафів — на
20216 крб. 50 коп.; примусової праці — на 1778 днів; арешту — на 542 дні;
висловлено громадську догану 11 особам. Робітники становили 35,8% всіх
осіб, притягнутих до відповідальності 37.
Наприкінці 1929 р. посилилися пошук і викоренення так званих класово

ворожих елементів, що «проникли» на виробництво. Частково це поясню-
валося наслідками реалізації рішень пленуму ЦК ВКП(б) про суцільну колек-
тивізацію (листопад 1929 р.). Символом нового підходу до тих, хто працював
на підприємствах і в шахтах, стало гасло у дусі класової непримиренності:
«Білогвардійщині, куркульні, друзям «італійок» та іншим немає місця в ла-
вах робітництва, немає місця серед соціалістичного виробництва»38.
У звітно-статистичній роботі державних органів масового характеру набула

підготовка зведень про соціальний склад робітників. Так, на нараді з обслідуван-
ня підприємств Донбасу (27–28 серпня 1929 р.) зазначалося, що «на шахтах
працює багато кадрових робітників і серед них є вихідці з села, дрібні кустарі,
вибиті з міста, засуджені на декілька років, колишні білогвардійці, які займа-
ються дрібним шкідництвом: спуском вагонеток, псуванням лебідок…» 39.
У 1929 р. комуністична фракція Всеукраїнської ради профспілок (ВУРПС)

визнала за потрібне, щоб під час кампанії переукладання колективних дого-
ворів було проведено низку заходів, які б надали набору робочої сили класо-
вого спрямування, а саме: встановити такі умови, за яких би куркульські,
заможні елементи не мали вільного доступу на підприємства 40.
З окремих округів до Політбюро ЦК КП(б)У надходили відомості про

недостатньо жорстке застосування табеля стягнень, який «або не застосову-
вався, або застосовувався по-бюрократичному, що призводило до повної дис-
кредитації цих стягнень, бо ніякого громадського тиску стосовно їх засто-
сувань не було, а списки вивішували, маючи іноді «мертві душі», які вже
давно пішли з рудника. Календаризація виходів не проводилася і тільки те-
пер почали роботу в цьому напрямі. Хиткість трудової дисципліни призво-
дить до того, що частішають випадки симуляції. На одному з рудників після
опублікування про застосування 3-го пункту група робітників близько 60 чо-
ловік пішла до лікарні і чоловік 50 з них принесли записки»41.
З початку 1930 р. в органах НКП і НКЮ, а також у профспілкових орга-

нах розпочалася чистка, метою якої було добитися ліквідації «примиренства»
та «правого ухилу» в їхній діяльності, оскільки «послаблення трудової дис-
ципліни пояснюється ще й тим, що з боку органів, покликаних розглядати
трудові конфлікти, помічається деякий хвостизм, примиренство й поту-
рання послабленню труддисципліни» 42.
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У січні 1930 р. відбулася реорганізація НКП. Його остаточно перетворили на
додаток до партійно-державного механізму із втратою властивих йому функцій
догляду за дотриманням трудового законодавства, які перепрофілювалися на
забезпечення виконання народногосподарських завдань 43. Отже, відтепер законні
робітничі вимоги розглядалися лише як прояви «рвацьких» тенденцій.
На цей же період припадає видання проекту постанови ЦВК та РНК СРСР

«Про заходи боротьби з хуліганством серед робітників і службовців». Відпо-
відно до нього робітники, яких заарештовували за обвинуваченням у хулі-
ганстві, могли бути звільненими з роботи через 3 дні перебування під вартою
як за прогул з неповажних причин 44.
Правила внутрішнього розпорядку, затверджені НКП СРСР 17 грудня

1930 р., фактично забороняли робітнику відмовлятися від надвстановленої
(надурочної) роботи, а також від виконання роботи за розцінками та норма-
ми, з якими він був не згоден. Жорстко фіксувався початок і кінець робочого
дня: тих, що спізнилися, реєстрували і допускали до роботи тільки з дозволу
адміністрації; щоб залишити роботу раніше, необхідно було отримати пере-
пустку. Про свій невихід на роботу працівник мав повідомити або напере-
додні, або того ж дня майстрові або завцеху.

«Удосконалений» табель покарань передбачав такі стягнення за порушен-
ня трудової дисципліни: догану з оголошенням по підприємству, цеху й по-
відомленням фабзавмісцевкому чи цехкому і відміткою в документі робітника;
притягнення до відповідальності перед виробничим товариським судом; у ви-
падку злісного або систематичного порушення трудової дисципліни — звільнен-
ня без попередженя і вихідної допомоги з забороною вступати на промислові
підприємства і на транспорт протягом 6 місяців.
У випадку злісного порушення трудової дисципліни робітника треба було

притягати до кримінальної відповідальності в трудовій сесії народного суду.
При цьому адміністрація мала право, не очікуючи вироку суду, звільнити
робітника або відсторонити його від роботи. До того ж незалежно від накла-
деної міри покарання наймач мав право стягти збитки, завдані порушенням
трудової дисципліни, і не заплатити робітнику заробітну плату за час запіз-
нення або прогулу.
Коли робітника звільняли за порушення трудової дисципліни, це обов’яз-

ково відзначалося у документі робітника 45.
Постанова НКП СРСР від 10 квітня 1930 р. надавала право адміністрації

звільняти робітника, якщо його перехід на іншу роботу викликав неодно-
разове (не менше 3-х разів) вироблення браку (без попередження і вихідної
допомоги) та у випадку його переводу за постановою комісії з чистки (з ви-
хідною допомогою за 12 робочих днів)46. Своєрідним доповненням до цього
була ст. 57 КЗП, згідно з якою (станом на 1 травня 1929 р.) у випадку систе-
матичного недовироблення норми робітник міг бути звільнений 47.
Передбачені законодавством з 1929 р. покарання за дрібну фабрично-

заводську крадіжку включали такі заходи дисциплінарного впливу: догана
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з оголошенням по цеху або заводу (якщо вартість вкраденого не перевищує
50 крб.) та звільнення.
З 1931 р. відмінялася правомочність колективних договорів стосовно за-

безпечення робітників спецодягом, а єдині норми і термін його використання
встановлював тепер лише НКП СРСР. У разі пошкодження, привласнення
спецодягу чи спецвзуття, що відтепер були власністю підприємств, робітник
відповідав у п’ятикратному розмірі заподіяної шкоди. Крім того, адмініст-
рації надавалося право, незалежно від матеріального відшкодування, у разі
привласнення, свідомого знищення або свідомого пошкодження спецодягу
чи спецвзуття, притягти робітника до кримінальної відповідальності (або
покарати його за табелем стягнень) 48.
Вищезазначеними законодавчими актами чітко окреслювалося коло осіб,

яких вважали злісними дезорганізаторами виробництва. Такими оголошува-
ли не тільки тих, хто порушував трудову дисципліну, а й тих, хто своїми дія-
ми сприяв зриву виконання виробничої програми (навмисне псування та по-
ломка інструментів, механізмів, простої в роботі, систематичне виготовлення
браку, відмова од виконання певної роботи).
З кінця 1931 р. для них встановлювався ще один засіб громадського впли-

ву — виробничі товариські суди, метою яких було не лише покарання дезор-
ганізаторів виробництва, які зривали соціалістичне змагання і ударництво,
підривали трудову дисципліну, а й залучення широкого кола робітників до
боротьби з цими явищами. Арсенал засобів впливу на притягнутих до відпо-
відальності був досить широким: від попередження до порушення перед проф-
організацією питання про виключення із членів спілки на певний термін та
клопотання перед адміністрацією про усунення від роботи 49.
І якщо в 1930 р. діяльність таких судів передбачала зазначення причини

звільнення в розрахунковій книжці робітника, а робітника, який порушував
правила внутрішнього розпорядку, брали на особливий облік і протягом
6 місяців не направляли на роботу до промислового сектору, то інструкцією
НКЮ УСРР та ВУРПС від 13 січня 1932 р. виробничим товариським судам
надавалися особливі повноваження. Зокрема, в деяких випадках припуска-
лося звільнення з роботи поєднувати з виключенням зі спілки. Подібні захо-
ди рекомендувалося застосовувати і до «соціально-небезпечних елементів»
як такі, що вважалися остаточними і не підлягали оскарженню 50.
Архівні матеріали містять певні відомості про застосування карних методів

на окремих підприємствах. Так, на Сталінському заводі кількість стягнень за
порушення правил внутрішнього розпорядку в жовтні 1930 р. становила 1489,
а в листопаді збільшилася до 1528, в тому числі 88 — за відмову від роботи 51.
Кадрові робітники вугільної галузі запропонували свій засіб боротьби з

прогулами — зараховувати їх до терміну відпусток, що знайшло втілення в
окремих колективних договорах (Лисичанське, Горлівське рудоуправління).
Проте існував ще й інший бік проблеми. У 1930 р. перевірка на заводі

ім. Петровського (механічний цех «А») виявила 67 «паперових» ударників,
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підтвердженням чого були невиконання ними взятих на себе зобов’язань та
низький рівень трудової дисципліни (поява в нетверезому стані, сон під час
роботи, затягування роботи з метою підвищення розцінок, передчасне зали-
шення роботи). Генеральною перевіркою у вересні 1930 р. в цьому цеху було
виявлено 222 «паперові» ударники. Серед робітників, яких притягнули до відпо-
відальності, були член компартії та комсомолець (обох виключили відповідно
з партії й комсомолу, а також і з профспілки)52.
Поряд з тим траплялися випадки незаконного поводження адміністрації з

тими робітниками, які мали високі результати праці. На шахті № 4-біс Боків-
ського рудоуправління вагонника-ударника, який за 5 місяців не мав жодного
прогулу, завідуючий шахтою звільнив, оскільки той недодав одного вагона
вугілля з не залежних від нього причин 53.
Логічним продовженням боротьби з прогулами на державному рівні ста-

ло видання у листопаді 1932 р. урядової постанови, яка передбачала звільнен-
ня працівника навіть за один день відсутності на роботі. Абсурдність цієї
постанови розуміли навіть керівники підприємств. Так, керівництво заводу
ім. Петровського зазначало: «якщо ми будемо притримуватися постанови
уряду, то залишимося без робочої сили». Тому не дивно, що на дніпропет-
ровських заводах фактично почали захищати прогульників, і за допомогою
цехової адміністрації прогул перетворювався на «невихід з поважної причи-
ни». Щоправда, цей захід застосовували лише до кваліфікованої робочої сили.
У мартенівському цеху «А» заводу ім. Петровського за останні 5 днів лис-

топада 1932 р. допустили прогули 96 осіб, а звільнено було лише 38 з них,
що свідчило про довільне, чи, вірніше, раціональне, трактування згаданої
постанови. На заводі ім. Молотова за останню декаду листопада невиходи з
поважних причин зросли з 0,9% до 2,3%, а за І-шу декаду грудня 1932 р. 95
прогулів із 182 становили невиходи з поважних причин 54.
Одним з найбільш суттєвих порушень трудового законодавства була кам-

панія по самозакріпленню, яка повністю підривала права робітника на вільний
вибір місця праці і мала стати перешкодою плинності робочої сили. Це був
вимушений захід влади, адже, незважаючи на ряд рішень про покращення
матеріально-побутових умов робітників вугільної та інших галузей та вста-
новлення пільг для тих, хто тривалий час працював на одному місці, пар-
тійними організаціями визнавалося, що виконувалися вони незадовільно.
Тому для боротьби з плинністю при профспілкових організаціях встанов-

лювалися так звані громадські заслони, до складу яких входили представни-
ки шахткому, адміністрації, комсомолу, преси і кадрових робітників-ударників.
Крім того, категорично заборонялося протягом 6 місяців приймати на робо-
ту всіх звільнених за власним бажанням, ретельно перевірялися документи
новоприбулих 55.
В обстановці боротьби з плинністю робочої сили на шахті № 1 Фоминсь-

кого рудоуправління зафіксували навіть факт побиття чотирьох робітників
представниками шахтної адміністрації, секретарем партосередку та головою
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шахткому, оскільки робітники, серед яких був і ударник, взяли розрахунок на
шахті 56. Випадки тиску на робітників, які бажали взяти розрахунок, були не
поодинокими. На Одеському заводі ім. Дзержинського та на інших підприєм-
ствах створили комсомольські заслони, які зобов’язували робітників не зміню-
вати місця роботи.
В цілому до кінця 1-ї п’ятирічки самозакріпилося (з урахуванням приму-

совості) не більше третини від загальної кількості робітників, тобто близько
216 тис. осіб 57. Це було свідченням не лише нав’язування цього заходу, а й
прагнення робітників шляхом пошуків нових робочих місць своїми силами
вирішувати свої житлові, матеріальні та виробничі проблеми.
Введення наприкінці 1932 р. паспортної системи означало упорядкуван-

ня і розподіл міграційних потоків, було радикальним засобом боротьби з
«літунством» і ліквідувало свободу вибору місцепроживання.
Політизація соціально-економічного життя УСРР внаслідок становлення

тоталітарного режиму сприяла запровадженню правового безчинства не лише
на рівні виробничих відносин, а й на рівні побутових інтересів робітництва.
На підставі постанови Ради Праці і Оборони СРСР від 2 вересня 1927 р.
вводилося обов’язкове окладне страхування будівель від вогню. Це стосува-
лося власників будинків і нежитлових будівель.
Так, постановою Лубенського окружного виконкому страхові суми вста-

новлювалися в розмірі 50% оціненої вартості кожної будівлі — не нижче
200 крб. для житлової і 50 крб. для нежитлової. Для членів профспілок і ро-
бітників встановлювалися знижки в розмірі 20%. Невнесення вчасно суми
переходило в недоїмку і стягувалося адміністративним чином, в таких ви-
падках нараховувалася пеня в розмірі 0,2% за кожний день відстрочки або
6% за місяць. «Злісним неплатникам» страхових зборів загрожувало притяг-
нення до судової відповідальності 58.
Такі ж суворі заходи існували і щодо неплатників податків, яким згідно з

проектом постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 14 березня 1928 р. загрожували
опис, арешт і продаж з прилюдних торгів майна 59. Про свавілля фінансових
органів і беззахисність робітників перед ними можна судити з документаль-
них джерел.
Так, у Полтаві в грудні 1930 р. мав місце масовий (400–500 актів) опис

майна робітників за дрібну заборгованість, як-от: збір за собаку, податок з буді-
вель. Причому, коли потрібно було отримати, наприклад, всього 3 крб. 50 коп.,
майна описували на суму значно більшу — 42 крб. В іншому випадку 14 груд-
ня було здійснено опис майна робітника заводу «Метал», в той час як він
сплатив податок ще 25 листопада. Представник фінінспекції не зважив навіть
на документальне підтвердження цього факту 60.
Низький рівень забезпечення робітників за картковою системою при введен-

ні з 1 березня 1929 р. забірних книжок часто призводив до різноманітних зло-
вживань і неузгоджень при користуванні ними. Як зазначала 24 липня 1930 р.
комісія ЦК КП(б)У в справах робітничого постачання Донбасу, 30–40% ре-
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сурсів втрачається внаслідок безладного розподілу, невідрегульованості обліку,
спекуляції. Для боротьби зі зловживаннями забірними книжками створили
спеціальну комісію, яка неодноразово здійснювала свої «чистки». Так, у жовтні
1928 — вересні 1929 рр. було затримано за різні зловживання власників 1061
книжки. 35 з них зовсім виключили зі складу членів кооперації, 170 виключи-
ли на різні терміни, 773 зазнали різних стягнень 61.
У 1930 р. для тих, хто зловживав забірними книжками, встановлювалися

суворі санкції аж до судової відповідальності. У випадку втрати нова книжка
видавалася не раніше ніж через місяць з дня оголошення в газеті. При
звільненні сезонних робітників забірна книжка у них вилучалася 62.
Тяжкими залишалися житлово-побутові умови робітництва. Ситуація, коли

більшість житла, де проживали робітники, була у власності державного сек-
тора, дозволяла державі перетворити його на один із потужних важелів регу-
лювання потоку робітничих кадрів та посилення їх віддачі на виробництві.
У 1929 р. з’явився проект постанови про виселення з рудничних селищ

протягом 7 днів влітку і 2-х тижнів узимку тих, кого звільняли за табелем стяг-
нень та за власним бажанням. Особи, які звільнялися у зв’язку зі скороченням
штатів, також підлягали виселенню із житла, що було власністю рудоуправлінь
та підприємств, із встановленням пільгового терміну виселення — відповідно
2-х тижнів і 1-го місяця 63. Влітку 1929 р. на вимогу Політбюро ЦК КП(б)У
форсували темп виселення нетрудових елементів з рудничих колоній, пере-
віряючи тих, хто проживав у цих колоніях. Виселенню підлягали і порушники
трудової дисципліни 64.
Поряд з такими заходами досить широко впроваджувалося стимулюван-

ня ударників шляхом встановлення закономірного зв’язку між виробничими
досягненнями, трудовою дисципліною і можливістю отримання певних благ.
У 1931 р. розпорядженням НКП УСРР виділявся фонд промтоварів для пре-
міювання робітників вугільної промисловості. Преміюванню підлягали ро-
бочі бригади і окремі робітники, що виконували виробничі завдання, зокре-
ма з продуктивності праці. Обов’язковою умовою, що давала право на
отримання премії для всіх категорій робітників, була відсутність прогулів з
неповажних причин. Якщо робітник звільнявся за табелем стягнень або са-
мовільно йшов з роботи, то він позбавлявся права на отримання промтоварів
навіть тоді, коли згідно з виробничими заслугами йому належала премія 65.
Постановою ЦК ВКП(б) про забезпечення робочою силою кам’янову-

гільної промисловості Донбасу (лютий 1931 р.) встановлювався такий поря-
док видачі обідів і сніданків в їдальнях і буфетах, за яким прогульники поз-
бавлялися права отримувати продовольство у відповідності з кількістю
прогульних днів. Крім цього, норми видачі м’яса і жирів також встановлюва-
лися відповідно до наявності прогулів у робітників 66.
Певні обмеження встановлювалися і для отримання соціальної допомоги

при тимчасовій непрацездатності. З 1931 р. робітник, який захворів внаслідок
гострого сп’яніння або вчинків, ним спричинених (бійки, поранення), позбав-
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лявся допомоги протягом перших п’яти календарних днів хвороби. Одинакам,
починаючи з 6-го дня хвороби, допомога видавалася у повному розмірі 67.
Кампанії по розповсюдженню державних позик були одним з найхарактер-

ніших прикладів державної політики антисоціального спрямування, в якій прин-
ципи добровільності й доцільності стояли далеко не на пріоритетних місцях.
Зокрема, при реалізації позики «четвертого завершального року п’ятирічки»
серед робітництва застосовувалися неприпустимі методи: вивішування «чор-
них» дощок, звільнення за непідписку, висунення вимог до робітників окре-
мих підприємств гарантувати підписку співробітників, які перебували у відпуст-
ках чи відрядженнях 68.
На шахті ім. Крупської секретар партосередку наполягав на переселенні ро-

бітників, які не підписалися на позику, в гірші квартири. В іншому випадку сек-
ретар написав гасло: «Вважати тих, хто не підписався на позику, «позбавлен-
цями», нечленами спілки; таких переселити з хороших квартир в гірші, відпустки
та зарплату видавати в останню чергу…». А на заводі ім. Старостіна робітни-
ка, який у відповідь на заклик з боку комісії сприяти реалізації позики побив
секретаря цехового партосередку, виключили зі спілки і вигнали з заводу. Крім
того, постановою робітничих зборів справу передали на судовий розгляд 69.
Поступове розширення меж застосування каральних заходів проти робіт-

ників свідчило, що значна частина робітництва, в тому числі й висококваліфі-
кована, не підтримувала деякі заходи радянської влади, засуджувала насиль-
ницький характер відносин держави з виробниками матеріальних благ. Проте
партійно-державне керівництво наполягало на необхідності подальшого зас-
тосування каральних заходів по відношенню до робітників, які характеризу-
валися протестною формою поведінки.
У доповіді про народногосподарський план на 1933 р. Голова РНК СРСР

В.Молотов заявив: «Потрібно ще добитися зміцнення трудової дисципліни,
не допускати прогулів, боротися з ледарством і розхлябаністю на вироб-
ництві, не кажучи вже про те, що злодіям і шкідникам не місце в наших
підприємствах і на будовах. Цих останніх треба відправити куди-небудь
подалі, а то і застосувати рішучі каральні заходи»70.
Висловлювання власної точки зору, яка розходилася з офіційною ідеоло-

гією, оберталося для робітників обвинуваченнями у класовоневитриманих
вчинках. У зв’язку з цим ГПУ класифікувало робітників як антирадянський
елемент, коли вони порівнювали умови життя в країні до 1917 р. і за часів
радянської влади не на користь останньої. Природно, що заклики розрахува-
тися за це з владою розглядалися як підривна антирадянська діяльність.
Зведення ГПУ УСРР про настрої робітників, що надходили до ЦК КП(б)У,

дають можливість з’ясувати обсяги «шкідництва», яке можна розглядати як
своєрідну активну протестну діяльність прихованого характеру, за змістом
наближену до луддитського руху. Ще у 1926 р. подібні дії були зафіксовані на
заводі ім. Петровського, коли під нову мартенівську піч було підкладено ви-
бухівку. Після вибуху заарештували підозрюваного робітника Цепляєва 71.
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Саме ламання машин, псування окремих механізмів набули значного по-
ширення. Інколи, як це трапилося на одному заводі у Сумському окрузі, ма-
шини псувалися для того, щоб домогтися затягування виробничого процесу,
що особливо важливо було для сезонників 72. Подекуди, особливо на шахтах,
дрібні навмисні поломки техніки пов’язували із притоком на шахти селян,
дрібних кустарів і так званих «колишніх людей», яких було або вигнано з
міст, або засуджено на декілька років, зокрема за те, що в роки громадянської
війни вони воювали не на боці радянської влади 73.
Поломка інструментів, псування обладнання, особливо у гірничих галу-

зях, стали також своєрідною реакцією на запровадження соцзмагання і праг-
нення влади адміністративним шляхом залучити до нього якомога більше
робітників. У 1929 р. на заводі ім. А.Марті було затримано декілька осіб, які
з цих причин псували заводське обладнання 74. На шахті № 6 Кадієвського
рудоуправління виявленого подібного «шкідника» заарештували і притягли
до кримінальної відповідальності. Аналогічне мало місце і у випадку з бу-
рильником шахти № 2 Хрустальського рудоуправління 75.
Немає потреби перераховувати інші випадки, інформаційні зведення ГПУ

та ЦК КП(б)У свідчать, що їх, як і фактів реального псування машин і ме-
ханізмів, було достатньо і в наступні роки 76.
Зазначимо, що легітимний спосіб вирішення проблем виробничої і поза-

виробничої сфер життєдіяльності робітництва мав містити, так би мовити,
дозволені методи і передбачав єдність та певну згуртованість дій. Проте за-
борона страйків як методу боротьби робітництва за свої права обумовила
відповідне негативне ставлення режиму до учасників, і особливо організа-
торів таких організованих форм протесту.
Переслідування, звільнення з роботи робітників, яких не влаштовували

умови життя і праці, які були ініціаторами різноманітних форм прояву невдо-
волення, широко практикувалися ще з 1926 р. Зокрема, адміністрація Артемів-
ської економії, на якій застрайкували робітники, що приїхали з Києва, звільни-
ла з роботи «підозрілих осіб», а гірники шахти ім. К.Маркса отримали
попередження про звільнення 77. Аналогічно вчинили на шахті № 8 Горлівсь-
кого рудоуправління, де 31 робітник дістав попередження про звільнення, а
спілка винесла їм громадську догану 78. В свою чергу адміністрація шахти
«Червоний Профінтерн» постановила розрахувати заводія, решта невдово-
лених робітників отримали догану 79.
У травні 1927 р. в Артемівському окрузі не допустили до роботи трьох

забійників, які були не задоволені розцінками. Коли на шахті «Марія» 12 лісо-
гонів, протестуючи проти підвищення норм, не вийшли на роботу, ініціатора
цієї акції на підставі табеля стягнень розрахували, решту перевели на іншу
роботу 80. Наприкінці 1932 р. невдоволення робітників заводу «Червоний
Жовтень» (Зінов’євськ) матеріально-побутовими умовами викликало чистку
серед робітництва від «класово ворожих елементів», цілу групу яких виклю-
чили з заводу 81.



О.ТРУБЕНОК. Українське робітництво за умов наступу тоталітаризму 17

У досліджуваний період помітна певна метаморфоза: якщо раніше шука-
ли винних у середовищі «класових ворогів», що вели підривну діяльність, то
згодом класифікували ворогами всіх, хто не поділяв ентузіазму будівництва
соціалізму. Тому звільнення все більше набували характеру боротьби з кла-
совим ворогом. Так, у 1926 р. у директивах секретаря ЦК КП(б)У Ф.Корню-
шина голові ГПУ УСРР В.Балицькому вказувалося на необхідність «посили-
ти роботу по боротьбі з антирадянськими партіями, щоб локалізувати їх
дії на Маріупольському заводі і вплив на робітників заводу» 82.
Згідно з постановою РНК СРСР від 12 травня 1927 р. на державних під-

приємствах створювалися воєнізовані команди для їх охорони. Охорона
підприємств також передбачала здійснення ряду інших заходів: очищення
підприємств від осіб, котрі можуть бути використані для диверсійної та шпи-
гунської роботи; застосування найрішучіших репресій за прояви недбалості,
яка може створити небезпеку для нормальної роботи підприємств 83.
Робітників переслідували не лише за активні дії чи неугодні вчинки, а й за

слова. Так, робітники Катеринівського рудоуправління Сталінського округу
висловили своє обурення тим фактом, що робітницю, яка відкрито заявила,
що голова правління за рахунок робітників купив будинок, одразу ж виклика-
ли до ГПУ, піддавши її таким чином морально-психологічному тиску 84. Гірни-
ка Калінінського рудника засудили до 2-х років ув’язнення з суворою ізоля-
цією і до 3 років позбавили прав за сказані ним слова про хабарництво тих,
хто виконував обов’язки народних засідателів 85.
Проте найбільше різних покарань зазнавали робітники, яких звинувачу-

вали у шкідництві. Саме за такими обвинуваченнями були заарештовані і
притягнуті до відповідальності робітник шахти № 6 і два забійники шахти
ім. Ілліча Кадієвського рудоуправління, бурильник шахти № 2 Хрустальського
рудоуправління 86.
Поодинокі випадки «викриттів» і арештів «шкідників» поступово наби-

рали масового характеру. У 1929 р. на шахті № 25 Боківського рудоуправлін-
ня «викрили» куркулів та «колишніх людей», яких обвинувачували у нездоро-
вих настроях щодо продовольчої кризи. Характерно, що на пленумі райкому
профспілки гірників ввели як обов’язкову систему здійснення запитів у відпо-
відних сільських радах про робітників з небажаними настроями 87.

22 серпня 1929 р. надзвичайна сесія Білоцерківського окружного суду за
обвинуваченням в антирадянських настроях та створенні нелегальної пет-
люрівської контрреволюційної організації, «що ставила своїм завданням
скинути Радянську владу та утворити самостійну українську республіку, го-
тувала теракти над радянськими працівниками», засудила 4-х осіб, зокрема
2-х робітників Богуславської суконної фабрики, до 5 років позбавлення волі,
поразки у правах та конфіскації частини їхнього майна 88.
У 1931 р. в Донбасі була проведена широкомасштабна операція по висе-

ленню «куркульства» з промисловості. Велику «засміченість» куркулями (до
40 осіб на окремих шахтах і підприємствах) виявили на Щегловському та
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інших рудниках Сталінського району, на Дружківському заводі Костянтинів-
ського району, на шахтах Гришинського і Горлівського рудоуправлінь.
Крім того, ГПУ розкрило цілу низку «контрреволюційних організацій і угру-

повань», що охопили своєю діяльністю значну частину промислових районів
Донбасу і складалися з куркулів та інших антирадянських елементів. Зокрема,
повідомлялось, що «виявлена і ліквідована диверсійно-повстанська організа-
ція (з тилових ополченців, куркулів і осіб з контрреволюційним минулим), що
охопила ряд шахт Чистяківського району й окремі підприємства Сталінського,
Риківського та інших районів. Слідством встановлено, що ця організація є
відгалуженням великої повстанської Українсько-націоналістичної організації
з центром в м. Києві. Основні установки в Донбасі: а) вербування невдоволе-
них українців, головним чином з куркулів, тилових ополченців і т.д.; б) шкідницт-
во в шахтах; в) отруєння продуктів; г) ініціювання волинок і страйків»89.
Доводиться констатувати, що своєрідним соціальним підсумком 1-ї п’яти-

річки, за висловом одного одеського робітника, було те, що «…робітничий
народ в даний час більше ніж будь-коли ненавидить вас правлячу верхівку
влади. Робітничий клас навчений гірким досвідом, що хто спробує суперечи-
ти, то з ним швидко розраховуються і розправляються так, що він потім
себе проклинає, що говорив проти» 90.
Якщо у карному кодексі, чинному в 1927 р., знайшла відображення пос-

танова ВУЦВК і РНК УСРР «Про обмеження застосування виключної міри
соціального захисту (розстрілу)» стосовно так званих господарчих злочинів, а
пропаганда й агітація каралися позбавленням волі на термін не менше 6 мі-
сяців, то за законом від 7 серпня 1932 р. «Про охорону майна державних
підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення суспільної власності» роз-
крадачів майна і тих, хто його псував, прирівнювали до ворогів народу. Вста-
новлювалося покарання — розстріл з конфіскацією всього майна або поз-
бавлення волі на термін, не менший 10 років, з конфіскацією майна 91.
На межі 20–30-х рр. процес виявлення і покарання «шкідників» у середо-

вищі робітників під виглядом боротьби з економічною контрреволюцією почав
набирати обертів. Про це свідчать, зокрема, документи Державного архіву
Служби безпеки України, які певною мірою дають можливість, по-перше,
зрозуміти сценарій, за яким висувалися обвинувачення і здійснювалося пра-
вове переслідування робітників, а, по-друге, встановити втрати робітництва
внаслідок поширення репресивних заходів.
Згадані документи презентують обвинувальні висновки, підставою до появи

яких була діяльність Донецького оперативного сектору ГПУ УСРР, і які відобра-
жають просто таки патологічну підозріливість режиму, особливо, якщо врахува-
ти реальний стан справ у промисловості, зокрема у вугільній галузі Донбасу.
Згідно з цими висновками всі вади промислового розвитку зумовлювалися підрив-
ною діяльністю соціально небезпечних елементів, серед яких опинилися і робіт-
ники. Це деякою мірою спростовує думку, що наприкінці 20-х рр. репресії оми-
нали робітництво, а основного удару зазнали управлінці, технічна інтелігенція.
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У вересні 1930 р. була ліквідована так звана контрреволюційна повстанська
організація «Союз визволення робітників і селян». В обвинувальному вис-
новку у справі цієї організації помітна деяка суперечливість встановлених
слідством фактів, окремі розбіжності у свідченнях «членів організації». Так,
стверджується, що «Союз» був ідеологічною опорою куркульства, яке по-
винно було стати головною базою в момент підняття збройного повстання, і
разом з тим організаційне ядро цієї організації складали робітники. Зазна-
чається, що після залучення до організації незначної кількості робітників-
одинаків, що проявляли невдоволення заходами влади, комітет організації
поставив собі за мету розширення організації через охоплення розташова-
них навколо Луганська населених пунктів 92.
Початок формування організації був віднесений до 1926 р., коли група

колишніх червоних партизан і членів компартії, виключених з партії через
ідеологічні розходження та «за різні злочини», почала виявляти антирадянські
настрої. Період формування організації містив дворічний проміжок, коли
частина виключених з партії перейшла на Луганщину і влаштувалася працю-
вати на заводах, де вони спочатку обмежувалися систематичними виступами
проти заходів партії і радянської влади. Основна причина, що сприяла утво-
ренню монолітної організації, як це випливало з ходу розслідування, — швид-
ке зростання промисловості, здійснення партією політики ліквідації куркуль-
ства на основі суцільної колективізації при активному опорі останнього.
Поштовх до згуртування членів організації надала конференція, що відбу-

лася влітку 1928 р. в Луганську. Деякі з її учасників — колишніх фронтовиків,
висловивши один одному свої образи і невдоволення існуючим станом речей,
вирішили піти до колишнього есера О.Усатого, щоб поділитися з ним своїм
настроєм і шукати виходу з ситуації, що склалася. На квартирі Усатого її гос-
подарі, Т.Книш і П.Росляков, прийняли рішення про створення організації.
В результаті обробки до організації додалися робітники М.Костенко, Ф.Курін-
ний (колишній член партії) і Плужниченко (колишній комсомолець).
Назва організації та її комітет були затверджені на других організаційних

зборах. До комітету увійшли М.Костенко, Плужниченко, О.Усатий, Т.Книш і
П.Курінний. За свідченнями Книша, програма організації передбачала таке:
встановлюється радянська виборна влада без участі будь-якої партії, в тому
числі і комуністичної; армія складається з вільнонайманих при виборних
командирах; суд виборний; друк урядовий з дещо обмеженою свободою сло-
ва; фабрики, заводи і рудники належать робітникам через виробничі проф-
спілки; земля належить земельному товариству і закріплена за землекорис-
тувачами по нормі 93.
Слідство «виявило» організаційну діяльність і методи вербування нових членів

організації. Структурною одиницею організації були п’ятірки: кожен член ко-
мітету мав свою п’ятірку і виконував обов’язки на певному об’єкті (завод, село
і т.п.). За свідченнями П.Рослякова, на заводі ім. Артема була створена група з
Т.Книша і Ф.Курінного, а на заводі ім. Жовтневої революції — група на чолі з



20 З ІСТОРІЇ
ТОТАЛІТАРИЗМУ

П.Курінним, до якої входили також М.Костенко і Грушевський. За свідчення-
ми Усатого, Книш і Плужниченко створили осередок на емальзаводі, а Костен-
ко займався вербуванням і створенням осередків у військовому містечку.
Діяльність організації зводилась до антирадянської агітації на виробництві

і в селах. П.Курінний зауважив: «Я постійно відкрито виступав на зборах
проти заходів радянської влади, а також проти рішень партії. Крім вис-
тупів на зборах, я дуже часто з гострою критикою виступав і в середовищі
окремих груп робітників. Крім цього, я іноді намагався компрометувати
окремих членів партії». Обвинувачений Риженко визнав свою вину в тому,
що «виступав проти пропозиції про те, що всі повинні підписатися (на 3-тю
державну позику. — Авт.)»94.
Слідство «з’ясувало», що комітет готувався до збройного повстання во-

сени 1930 р., відмовившись від попередніх планів (восени 1928 р., коли про-
водилась кампанія самообкладання і очікувалося обкладання збільшеним
сільськогосподарським податком, та восени 1929 р., коли здійснювалась підго-
товка до розкуркулювання).
Проте під час слідства зізнання обвинувачених не були підтверджені об-

грунтованими доказами, в тому числі й речовими (вилученою зброєю та т.і.).
Так, переворот начебто передбачалося здійснити шляхом збройного повстан-
ня, а між тим Т.Книш зізнався, що були лише наміри зайнятися вербовкою
працівників Луганського патронного заводу 95.
Резолютивна частина обвинувального висновку у справі містила список з

66 обвинувачених, 8 з яких за соціальним походженням або за професією
були робітниками:
Усатий Олександр Сергійович, 1877 р. народження, з селян, освіта почат-

кова, за професією покрівельник-муляр, до арешту — помічник завідуючого
базою Центрального робітничого кооперативу (ЦРК) у Луганську, колишній
есер, згодом боротьбист, не судимий;
Курінний Павло Микитович, народився у 1894 р. у с. Жовте Луганського

округу, з робітників, освіта початкова, працював приймальником Лугансько-
го ЦРК, колишній член КП(б)У (1925–1930 рр.), не судимий;
Росляков Павло Парфентійович, народився у 1894 р. у с. Н.Богданівка

Луганського округу, з селян, освіта початкова, працював бракувальником на
заводі ім. Артема (Луганськ), колишній член КП(б)У (1918–1920 рр.), член
спілки металістів;
Книш Тимофій Пилипович, народився у 1891 р. у с. Дмитрієвка Старо-

більського округу, з селян, освіта початкова, працював пакувальником на
емальзаводі ім. Артема (Луганськ), колишній член КП(б)У (1917–1922 рр.),
був засуджений на 2 роки за розтрату;
Костенко Михайло Йосипович, народився у 1903 р. у с. Дмитрієвка Богу-

чарського повіту, з селян, працював на заводі ім. Жовтневої революції (Лу-
ганськ), колишній член КП(б)У, перебував під судом за порушення військо-
вої дисципліни.
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Курінний Федір Микитович, народився у 1896 р. у с. Жовте Луганського
округу, освіта початкова, працював робітником на заводі ім. Жовтневої рево-
люції (Луганськ), колишній член КП(б)У;
Генієвський Іван Йосипович, народився у 1908 р. у с. Дяченково Воро-

незького округу, освіта початкова, працював робітником на спиртзаводі, член
ЛКСМУ, не судимий;
Орлов Іван Михайлович, 1897 р. народження, уродженець с. Нижнє Теп-

ле, з торговців, освіта початкова, до арешту деякий час працював на заводі,
безпартійний, служив у білій армії, не судимий.
Під час судового розгляду справи з цих 8 осіб винними себе визнали всі,

окрім І.Генієвського, якого було «викрито свідченнями інших».
Інший обвинувальний висновок міститься у справі, що складається з 3-х

томів і сповіщає про викриття у 1933 р. «шкідницької, диверсійної і повстансь-
кої організації в системі треста «Донбасантрацит». Зазначимо, що окремі
її «керівники» і «учасники» (в основному інженери і керівництво тресту) за-
знали репресій за «підривну роботу» ще за часів «Шахтинської справи» і про-
цесу «Промпартії». Реанімація і «розкручення» цих давніх сюжетів у даному
випадку є найкращою ілюстрацією механізму фальсифікації кримінальних
справ такого роду, що реально існував.
Як і у попередньому випадку, створення «контрреволюційних осередків»

в системі тресту «Донбасантрацит», а також у Боківському і Шварцевському
рудоуправліннях датувалося 1926–1927 рр. Широке розгортання активної
підривної роботи пов’язувалося з організацією на початку 1932 р. згаданого
тресту і концентрацією в тресті та рудоуправліннях «організаторів контр-
революційної роботи» — достроково звільнених інженерів Бабичева, Єлюті-
на, Геклера, Малькова та ін., а також нерепресованих її «активних учасників»
Бейтельспахера, Балабанова, Савичева, Шмідта, Абрамова та ін. 96

Мета організації формулювалася так: насильницьке повалення радянсь-
кої влади і відновлення капіталістичного ладу шляхом систематичного підриву
економічної могутності СРСР і активної бойової співдії інтервентам. Поряд
з цим організація начебто займалася шкідництвом, спрямованим на зрив і
дезорганізацію вуглевидобування, а також масовим вербуванням антирадянсь-
ки настроєних осіб.
Підставою для арештів, крім вищезазначеного, стали звинувачення в

організації повстанських загонів на селі, а також у шпигунській діяльності
(повідомлення про стан вугільної галузі і про політичні настрої мас німець-
кого консула у Харкові і за кордоном). Паралельно організація контактувала
з «фашистським резидентом» Штоффелем, що організовував повстанські
загони в німецьких колоніях.
За версією слідчих, організація була досить розгалуженою: контррево-

люційні осередки містилися в Хрустальському, Боківському, Чистяківському,
Фомінському, Шварцевському, Свердловському рудоуправліннях — на 80 із
102 діючих шахт. Повстанськими загонами охоплювалося до 180 осіб.
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За даною справою проходили і робітники, яким відводилася роль низових
учасників — виконавців диверсійних актів. І хоча основний контингент за-
вербованих формувався з середовища нижчого технічного персоналу, особ-
ливо з-поміж осіб, що обслуговували механізми (переважно з колишніх кур-
кулів, торговців та інших «соціально ворожих елементів»), «зізнання»
засуджених і список тих, кого судила трійка ГПУ УСРР, розширювали коло
обвинувачуваних.
Так, обвинувачений Берзін «зізнався», що «на обов’язки осередкового ке-

рівника припадало завербувати надійних і вірних осіб із переважно тих, хто
поділяє наші погляди; з таких людей необхідно підбирати осіб з різними ква-
ліфікаціями: слюсарів, ковалів, електриків, гірників і навіть чорноробів» 97.
Особливістю організаційної побудови було те, що виконавці не завжди зна-

ли про мету і завдання організації і зовсім не знали її керівництва, тобто при
побудові організації за основу був взятий виробничий принцип; завдяки підпо-
рядкованості по службовій лінії приховувалась підривна робота і зберігалася
конспірація. Така організаційна піраміда надавала слідчим можливість врахо-
вувати соціальне походження як вагомий фактор схильності обвинувачених до
шкідництва, антирадянської налаштованості, опозиційності до влади.
Робітників, яким висувалося обвинувачення у виконанні диверсійних актів

(псуванні механізмів, затопленні шахт, здійсненні вибухів тощо), нараховува-
лося як мінімум 12 осіб: Т.М.Бжеленко (слюсар шахти № 151), І.А.Войнилович
(монтер шахти № 7/8), А.Д.Деримарко (електромонтер шахти № 7/8), В.І.Фішер
(слюсар шахти № 7/8), О.С.Майборода (слюсар шахти № 7/8), М.О.Омельчен-
ко (монтер шахти № 7/8), Г.Ф.Ємельченко (монтер шахти № 7/8), Д.П.Роман-
ченко (слюсар шахти № 152), П.П.Писанець (електромонтер шахти № 151),
М.Є.Бережний (слюсар шахти № 151), С.А.Курбатов (монтер шахти № 162),
В.П.Бережний (слюсар шахти № 162). Більшість з них, окрім Бжеленка, Омель-
ченка, Ємельченка, Курбатова, були селянського походження.
Міра покарання у справі не зазначена, проте вказано, що по відношенню

до Фішера, Ємельченка, Романченка, Курбатова, Омельченка та Бережного
утримання під вартою замінили на підписку про невиїзд 98.
Відгомоном судового процесу «Промпартії» певною мірою стало обви-

нувачення тих, хто входив до «контрреволюційного осередку» Шварцевсько-
го рудоуправління, оскільки на чолі «осередка» слідство поставило засудже-
ного у справі «Промпартії» інженера Геклера, який організував його з
приходом на посаду помічника головного інженера по капітальному будів-
ництву після дострокового звільнення.
Список обвинувачених досить великий — 34 особи, 19 з яких становили

робітники. Дехто з них не визнав себе винним, у проведенні шкідницьких
актів та антирадянської агітації, проте лише 3-х робітників звільнили з-під
варти під підписку про невиїзд — Серебрянського, Федюшина та Устименка.
Серед тих, чию діяльність визнали соціально небезпечною для роботи ву-
гільної галузі, були:
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Федюшин А.П., народився у 1878 р. у Курському окрузі, працював слюса-
рем на шахті «Американка»;
Тимофієв П.П., народився у 1889 р. у с. Новопавлівка Красно-Лучського

округу, робітник-слюсар;
Козлов М.М., народився у 1892 р. у м. Лободян Тамбовського округу, з

селян-середняків, за спеціальністю столяр, працював десятником будівель-
ного відділу Шварцівського рудоуправління;
Марченко Д.С., народився у 1885 р. у с. Морозово, розкуркулений, пра-

цював столяром на шахті № 22;
Марченко А.С., народився у 1883 р. у с. Морозово, з селян-середняків,

працював столяром будвідділу Шварцівського рудоуправління;
Зубенко А.П., народився у 1888 р. у с. Новопавлівка, за спеціальністю слю-

сар, працював на шахті № 17 «біс»;
Фоменко К.М., народився у 1892 р. у с. Новопавлівка, з селян-середняків,

коваль;
Колесников О.Я., народився у 1904 р. у с. Новопавлівка, з селян-куркулів,

за спеціальністю кріпильник, працював на шахті № 160;
Хільченко В.Р., народився у 1901 р. у с. Новопавлівка, з селян-середняків,

був у банді Корсуна, за спеціальністю котельник;
Скрипник П.О., народився у 1892 р. у с. Новопавлівка, з селян, за спе-

ціальністю слюсар, працював на шахті № 17 «біс»;
Загорулько Т.З., народився у 1894 р. у с. Новопавлівка, з селян-середняків,

за спеціальністю кочегар;
Устименко Я.Ф., народився у 1904 р. у с. Іванівка, з селян, за спеціальністю

слюсар, працював на шахті № 17 «біс»;
Діденко С.Т., народився у 1882 р. у с. Попівка, з селян-куркулів, служив у

білій армії, працював на шахті № 17 «біс»;
Кукуншний А.П., народився у 1874 р. у с. Новопавлівка, з селян-серед-

няків, за спеціальністю столяр, працював у Шляхбуді;
Краснобай С.І., народився у 1883 р. у с. Новопавлівка, куркуль, позбавле-

ний виборчих прав, працював кріпильником на шахті № 21;
Медведєв А.Є., народився у 1902 р. у с. Новопавлівка, з селян-куркулів,

кріпильник;
Кукуншний О.М., народився у 1881 р. у с. Новопавлівка, куркуль, позбав-

лений виборчих прав, працював водокачником на шахті № 15;
Бондаренко О.А., народився у 1896 р. у с. Новопавлівка, торговець, поз-

бавлений виборчих прав, працював чорноробом;
Скидан О.М., народився у 1875 р. у с. Новопавлівка, з селян-куркулів,

працював сторожем на шахті № 151 99.
4-ий том згаданої архівно-кримінальної справи містив аналогічний опис

«організаційної структури», «злочинної діяльності» та перелік осіб, «вста-
новлених як членів і учасників контрреволюційного осередку» в Боровському
рудоуправлінні. На підставі свідчень деяких працівників рудоуправління та
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робітників шахт, слідство дійшло висновку, що за 9 місяців 1933 р. було здійсне-
но близько 60 шкідницьких і 300 диверсійних актів, що спричинило невико-
нання плану вуглевидобутку взагалі (95,7%) і механізованого видобутку зокре-
ма (90,8%) внаслідок низького рівня використання механізмів (84,2%) 100.
Слідчі вважали, що до диверсій залучалися 39 робітників (слюсарі, елект-

рики, намотувальники та ін.), які мали справу з шахтним обладнанням і меха-
нізмами і які були в основному класово ворожі і вороже налаштовані до існую-
чого ладу 101. Щоправда, серед тих, кого засудили у цій справі за злочини,
передбачені статтею 54-ою Кримінального Кодексу УСРР (діапазон звинува-
чень — від антирадянської агітації і збирання відомостей про настрої робіт-
ників і селян за заподіювання шкідництва), було лише декілька робітників:
Юдін Гаврило Кирилович, народився у 1890 р. у с. Ладигіно Жуківського

району, за професією колісник, працював на шахті № 13;
Бреєв Андрій Євтійович, народився у 1890 р. у с. Ситрівка Суджайського

району, за професією столяр, працював на шахті № 28/29;
Адаменко Костянтин Дмитрович, народився у 1879 р. у с. Боково-Пла-

тово Краснолучського району, розкуркулений, за професією візник, працю-
вав на Центральній проходці;
Дяченко Тихін Павлович, народився у 1890 р. у с. Боково-Платово, роз-

куркулений, за професією зарубник, працював на шахті № 1.
Зазначимо, що А.Бреєв і К.Адаменко винними себе не визнали 102, проте

це навряд чи покращило їхню долю.
Таким чином, активізація репресивно-каральної системи в УСРР на-

прикінці 20-х — на початку 30-х рр. була одним з проявів наступу тоталі-
тарного режиму у всесоюзному масштабі. Обмеження елементарної свободи
волевиявлення у виробничій та соціально-побутовій сферах створювали спот-
ворену норму життєдіяльності для мільйонів українських робітників. Посту-
пове нарощування обсягів і сфери застосування каральних заходів свідчили
про відмову держави регулювати життєдіяльність своїх громадян цивілізо-
ваним правовим шляхом.
Зростання виробничого потенціалу країни супроводжувалося по суті ан-

тисоціальною політикою моноідеологічного тоталітарного режиму, зокрема,
щодо робітництва, і було ознакою дегуманізації відносин влади і тих, чиїми
руками здійснювалося промислове будівництво і виробництво. Врешті, пер-
манентний пошук винних — «класових ворогів», «дезорганізаторів вироб-
ництва», «шкідників» — свідчив про свавілля кримінального судочинства,
для якого недотримання правових гарантій стало нормою функціонування.
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