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РАДЯНСЬКА КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ НА ЗАКАРПАТТІ МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ  

Колективізація в Закарпатті: політичні та адміністративні заходи примусового впливу на селян. 
1944-1955: Збірник архівних документів і матеріалів / Упорядник О. М. Корсун. –  
Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 2014. – 800 с., іл. 

Аграрна політика на Закарпатті у перші 
повоєнні роки була саме тим ключовим важелем, 
який кардинально змінив систему суспільних 
відносин і соціально-економічне обличчя краю. 
Сучасні науковці під аграрною політикою 
розуміють «стратегічно зорієнтовані і 
здійснювані політично-правові, соціально-
економічні, організаційно-управлінські заходи 
щодо сільського господарства, аграрних та 
земельних відносин» [1].  

Сільське господарство – домінуюча галузь 
виробництва і головний об'єктивний 
системоутворюючий чинник розвитку місцевої 
економіки, соціальної, демографічної і 
просторово-поселенської структури Закарпаття 
перших повоєнних років – стало основною 
сферою, з якої у щойно возз'єднаному з 
Україною регіоні політично-примусовими 
методами місцевими комуністами і 
центральними компартійно-державними органа-
ми СРСР та УРСР розгорнулося цілеспрямоване 
насадження радянської моделі політичних і 
соціально-економічних відносин господарю-
вання та адміністративно-директивного управ-
ління. Селянство краю було відчужене від землі і 
закріпачене колгоспно-радгоспним ладом. 

Розпочалася руйнація вікових традицій, культури 
і моральних цінностей закарпатського села, його 
пролетаризація і маргіналізація. Впродовж 
незначного за тривалістю історичного періоду 
закарпатське село пережило два радикальні 
перевороти. Спочатку – земельну реформу 
Народної Ради Закарпатської України 1944- 
1945 рр., яка тимчасово створила масу середніх і 
дрібних приватних власників – господарів землі. 
І відразу ж потім – радянську колективізацію 
1946-1950 рр., яка ліквідувала такого господаря. 

Комуністична політика в аграрному 
секторі була складовою процесу прискореної 
радянізації Закарпаття у перші повоєнні роки. 
Закарпаття найпізніше з-поміж західних 
областей увійшло до складу України і, 
відповідно, найдовше зберігало центрально-
європейську модель ринкових аграрних 
відносин. У 1944-1945 рр. політика нової влади 
на селі за характером взагалі була більш 
наближеною до практики зарубіжних 
східноєвропейських країн «народної демократії», 
ніж до радянських стандартів. У 1944-1945 рр. 
існував певний шанс, виходячи з об'єктивних 
регіональних умов, для альтернативного 
розвитку сільського господарства Закарпаття, 
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зокрема шляхом поступового і природного 
кооперування виробництва, можливо, й зі 
збереженням вагомої частки індивідуального 
сектора, як це відбулося в окремих країнах навіть 
радянізованої після Другої світової війни Східної 
Європи. В наступні роки такий шанс було 
повністю втрачено, позаяк аграрну політику 
влади на Закарпатті було уніфіковано згідно з 
принципами радянської колгоспно-радгоспної 
моделі.      

Повоєнні аграрні перетворення на 
Закарпатті далеко не вичерпувалися тотально-
примусовим заганянням селян до колгоспів. Не 
менш негативними, якщо і не ключовими в 
деградації закарпатського села стали знищення 
інституту приватної власності, насамперед на 
землю, ліквідація дрібного товарного 
виробництва і регіонального аграрного ринку, 
нівелювання соціальної структури села на 
псевдоколективістських засадах російсько-
азійської общини, «пролетаризація» селянства і 
зміна його ціннісних орієнтацій на місто та 
безліч інших деформацій.  

Комуно-радянська система, маніпулюючи 
гаслами «переможних ідей комунізму» і 
«проявами ініціативи трудового селянства», від 
початку намагалася міфологізувати перебіг 
тодішніх подій, а під кінець свого існування – 
шляхом знищення окремих документальних 
матеріалів зі своїх компартійних сховищ – 
узагалі приховати вчиненні нею злочини та 
знущання над селянами [2].  

9 листопада 2014 р. у прес-центрі 
«Закарпаття» відбулася презентація книги 
«Колективізація в Закарпатті: політичні та 
адміністративні заходи впливу на селян. 1944-
1955 рр.». Книгу представили – упорядник цього 
видання О. Корсун, директор всеукраїнського 
державного видавництва «Карпати» В. Брасла-
вець, головний редактор видавництва Б. Кушнір. 
В обговоренні взяли участь свідки 
колективізації, а заодно і члени редколегії І. Кор-
шинський та І. Чаварга, журналісти І. Гармасій 
та О. Диба, науковці Ужгородського національ-
ного університету Ю. Данилець, І. Ліхтей та  
В. Міщанин.  

Виступаючі зійшлися на думці, згідно з 
якою колективізація на Закарпатті мало чим 
різнилася від тієї, що в 1920-1930 рр. відбувалася 
в радянській Україні, чи в 1939-1941 рр. на 
західноукраїнських землях. Її результатом стали 
примусове залучення до колгоспів, тисячі 
репресованих, суди за надуманими 
звинуваченнями тощо.  

Рецензований нами збірник документів 
саме і покликаний відкрити невідомі широкому 

загалу сторінки колективізації на Закарпатті, які 
залишилися в пам'яті мешканців краю як час 
надзвичайно болісних змін – переходу від 
одноосібної до колгоспної системи 
господарювання на землі, поодиноких та 
масових селянських виступів проти організації 
колгоспів, арештів селян та їхньої ізоляції в 
таборах ГУЛАГу. 

До збірника увійшли документи з фондів 
Державного архіву Закарпатської області, 
відомчих архівів управлінь СБ України та МВС 
України в Закарпатській області, Закарпатської 
обласної прокуратури, Апеляційного суду 
Закарпатської області, а також окремі матеріали з 
фондів Закарпатської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка та 
приватних збірок громадян. 

«Є тут, наприклад, документ – постанова 
ЦК ВКП(б) і Ради народних комісарів, підписана 
Сталіним і Молотовим у травні 1939 р. 
Використана і ціла низка статей із тодішнього 
Кримінального кодексу. Тим, хто читатиме 
книгу, рекомендовано починати саме з цих 
документів, аби зрозуміти принципи 
колективізації із логічним «нанизуванням» 
історичних подій та розгортанням людських 
доль», – розповів упорядник книги Олексій 
Корсун [3]. 

У збірнику вміщено майже 500 
документів, які повною мірою проливають світло 
на процеси колективізації. Упорядник умовно 
поділяє їх на три розділи: законодавчі та 
нормативно-правові акти (окремі закони та 
витяги з них, декрети, укази, постанови, 
розпорядження урядових та вищих партійних 
органів тощо), документи, які стосуються 
безпосередніх дій центральних і місцевих 
партійних та виконавчих органів, котрі 
забезпечували реалізацію компартійно-
державної політики щодо проведення 
колективізації у селах Закарпатської області, 
зразки документів з архівно-слідчих справ 
НКВС, МДБ, КДБ, судів, партійних і виконавчих 
установ (подаються у сканованому вигляді) [4]. 
Документи розміщені у хронологічному порядку, 
пронумеровані, мають свою назву, датовані і 
містять легенду.  

Науково-довідковий апарат збірника 
представлено вступним словом упорядника, 
списком скорочень, бібліографічним та іменним 
покажчиками, примітками до документів. 

Рецензований нами збірник документів 
дасть можливість читачам почерпнути правдиву 
інформацію про історію рідного краю перших 
повоєнних років. 
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