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ПАРТІЙНІ ОСЕРЕДКИ - ОПОРА РАДЯНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО
РЕЖИМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (1921-1929 рр.)

Більшовицька революція намагалася створити власну
підтримку з місцевих комуністичних організацій. Необхідність у
функціонуванні розгалуженого і організованого місцевого партапарату
диктувалась компартійною доцільністю ідеологічно впливати на
суспільний організм, тримати його у відведених рамках більшовицької
доктрини: "жадоба соціальної справедливості й рівності, визнання
класів трудящих вищим людським типом; відраза до капіталістів і
буржуазії, прагнення до цілісного світосприйняття і цілісного
ставлення до життя, ... підозра до культурної еліти, ... заперечення
духу і духовних цінностей," - цими рисами М.А. Бердяев
характеризував російський більшовизм1, котрий намагався
підтримувати зв'язок з широкими масами селянства через низові
партійні осередки.

Активний пошук шляхів формування українського
демократичного суспільства сьогодні потребує вивчення уроків
минулої епохи, епохи позначеної адміністративно-командним
відтинком, де більшовицьким організаційним структурам належала
визначальна роль. В зв'язку з цим актуальним і цікавим як з наукової
так і з громадянської позиції постає питання висвітлення конкретно-
історичної проблеми: організація політичного контролю радянської
компартійно-адміністративної системи через структуру - сільських
партійних осередків на економічну, політичну, ідеологічну сфери життя
українського села.

Більша частина найбільш значимих робіт з питання діяльності
сільських партійних організацій українського села 1920-х років була
написана ще в "доархівний" період з позиції, в значній мірі визначеною
"Кратким курсом" на основі означеного кола джерел2 та у визначених
рамками радянського заідеологізованого простору. Сільські
компартосередки висвітлювались у гіперболізованій ролі по
організації трудящого селянства на боротьбу за здійснення
соціалістичних перетворень на селі - з характерної для тодішньої
радянської історіографії позиції.

Головна мета пропонованої статті полягає в дослідженні на
основі нової джерельної бази реальної соціально-політичної ситуації в
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українському селі 1920-х рр., та визначення ролі і місця там сільської
партійної організації.

Практичні кроки більшовиків по нав'язуванню селянам
радянських ідей, скріплених основними положеннями марксизму,
показали, що комуністична доктрина не тільки чужа і незрозуміла
селянству, але й абсолютно неприйнятна для нього. Активний опір
українського села в часи громадянської війни і початку 1920-х років
поставив під загрозу саме існування радянської влади.

Більшовики задля утримання влади змінюють тактику: від
блискавичної атаки миттєвої побудови соціалізму переходять на
позиції певної лібералізації суспільно-політичного і економічного
життя країни і села, однак у цілому не відмовляються від своєї
головної мети утвердження комуністичної доктрини в суспільстві. У
визначений ними перехідний період роль зв'язуючої ланки на селі, від
відступу і до кінцевої мети, відводилась на створену більшовиками
розгалужену сітку сільських партійних осередків. Перед останніми
ставилось завдання формувати ідеологічне обличчя українського
радянського села, забезпечувати з його середовища надійну
соціальну основу комуністичному режиму, залучати її до активного
втілення на практиці основних догм марксизму.

Фактичне зрощення компартійно-державних структур в єдиний
адміністративний апарат надавало місцевим партійним організаціям
моральне право впроваджувати на місцях радянські державні
принципи, робило їх важливою опорою радянського політичного
режиму на селі поряд з комнезамами, сільськими радами,
забезпечувало за ними пріоритетну роль у системі влади на селі.

Інша річ - чи погоджувалося на те селянство?
Село, де проживала переважна більшість населення України,

яке володіло запасами продовольства, перебувало в особливо
підвищеному полі зору радянського політичного режиму. Тому
більшовицька партія робила ставку на свої кадри - секретарів
сільських партійних осередків у такий спосіб здійснюючи керівництво і
контроль над важливим об'єктом своєї політики.

У циркулярному листі ЦК КП(б)У від 4 березня 1921 року
говорилось про "брак робітників, який відчувається у всіх галузях
нашої партійної і радянської роботи... Особливо це відчувається в
робітниках на селі. Та незначна кількість волосних та районних
організацій (не більше 15% потрібного нам кадру) є страшенно малою
в порівнянні з кількістю робітників на селі. Посівна кампанія,
продрозверстка, боротьба з бандитизмом - все це вимагає і
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вимагатиме надалі силу робітників, добре знайомих з роботою на
селі"3.

Проблеми, що розглядалися на пленарному засіданні
Полтавського губкому КП(б)У 3 квітня 1921 року, були характерними
для українських більшовиків: партійне поповнення не однаково
активно залучається до роботи на селі, на практиці майже не ведеться
потрібна робота. З цього приводу прийнята резолюція: "1. Керівний
партійний актив у всіх організаціях Полтавщини як раніше відірваний
від широкої партійної маси..."4, а в психології більшості відданих
революції воїнів, "зовсім відсутня усвідомленість великих завдань
будівництва нового життя". А партосередки на місцях не здобули
належного впливу серед селянських мешканців, дисципліна в них
знаходиться на низькому рівні, розвивається апатія, бюрократизм 5.

Губернські партійні організації намагалися поповнювати власні
лави прихильників більшовицького режиму новими членами. Офіційна
компартійна звітна інформація з приводу власних "успіхів"
відзначалась надзвичайною амбітною гучномовністю. Звітним
партійним документам властиво було завищувати не тільки досягнуті
результати, але і їх наслідки: "...в повітах спостерігається досить
значне зростання парторганізацій... за рахунок селянства", - звітував
оргвідділ президії Полтавського губкому компартії в березні 1921 року.
До повітової Кобеляцької організації протягом лютого 1921 року
вступило 19 осіб, серед них - 13 селян; Миргородська повітова
організація поповнилась протягом січня - лютого 120 членами партії,
серед них 101 селянин.

Про конкретну участь компартосередку в житті села
красномовно свідчать матеріали соціологічних досліджень, які
добувались шляхом анкетування сільпарткомосередків, їх
обстеження, тощо.

Проведене в жовтні 1922 року анкетування сільських
партосередків Полтавської губернії, виявило малорезультативні
потуги втручань їх членів у сільську дійсність6.

Обстеження села Андріївка, Софіївського району, Запорізької
округи протягом травня - серпня 1925 року, яке проводилося за
завданням ЦК(б)У дійшло висновку, що сільський партосередок у
1920-1921 році розпався. На момент обстеження в ньому перебувало
15 осіб. Збори проводилися формально. "Про керівництво селом і
сільським господарством говорити не доводиться", - зазначалось у
підсумковому рішенні.

Секретар партосередку і голова сільради не могли знайти
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спільної мови. Колишнього секретаря сільпартосередку знято за грубе
ставлення до селян і розвал споживчої кооперації. Селян він називав
не інакше, як: "петлюрівці, махновці, контрреволюціонери, меншовики,
есери". На сільському сході погрожував їх заслати до Сибіру, в
Тургайську область сніг дерев'яними лопатами розгрібати і землю
добувати"7.

Вище партійне керівництво піклувалося про стан ідейно-
політичних переконань членів і кандидатів низових більшовицьких
партосередків. З цією метою влаштовувались періодичні перевірки
"політрівня" членів партосередків. "Політрівень" вимагав конкретної
відповіді на поставлене запитання.

Чайка, член компартії з 1918 року із Мало-Лопатихського
партосередку, що на Катеринославщині, відповідав на поставлені
запитання:

- Що Ви читали?
- Політекономію.
- Якого автора?
- Зінов'єва.
- Чи є політекономія Зінов'єва?

- Ні. Політграмоту Зінов'єва читав.
- Хто такі економісти?
- Меншовики.

- А чому їх називають економістами?
- Тому, що вони захищали ліберальну буржуазію8.
Секретаря райкому КП(б)У запитували:
- Ви керуєте РВК і як?
- Через фракцію РВКа.
- Які директиви Ви даєте РВК?
- Головним чином по сільськогосподарському податку.
- Що Ви читали?
- Історичний матеріалізм, комуністичний маніфест, азбуку

комунізму.
- Ідея матеріалістичного розуміння історії коли почалась?
- З Маркса.
- А до Маркса?
Відповідь відсутня.
- Яка політика на селі з точки зору жовтневого пленуму ЦК і XIII

з'їзду?
- Згуртувати селян з біднотою.
- Що таке політика?
- Правду кажучи, не знаю.
- В чому суть перманентної революції?
- Справа в тому, що Троцький швидко хотів крокувати
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Спроби партійців керувати суспільно-політичними і
економічними процесами на селі перероджувалися в командування
селянством, яке чутливо сприймало і відповідно реагувало на
адміністративні, по суті форми і методи партійної роботи на селі,
здійснювані компартійними функціонерами. А тому заслужити повагу
в селянина партійцеві було досить проблематично, скоріше навпаки -
наступала реакція, та ще і з дотепним сільським гумором: "Скажіть,
почему у партію не ідуть пахарі і другі, котрі хочуть чесно жити? А
пішов, хто робить не хоче, а собак по селу ганяє. А як збираються всі
селяни-партійці на своє зібрання ілі на загальні збори, то прийде
декілька не партійних селян та боки з них рвуть, так сміються
(курсив мій - Г.К.).

Такі лежні понімающому пахарю хочуть свою лінь указать. А
один з них до другого каже: "Не роз'ясували добре дядькам. Не
слухають дядьки". Та куди ж цей дядько буде чорт зна кого слухати, як
він двадцять раз більше знає за того комуніста лежня, який хоче
править, як він у себе забора лінується поправить". - (Із анонімного
селянського листа до газети "Радянське село", 1928 рік) 1°.

Значна частина господарств сільських комуністів так
"хазяйнувала", що перетворилася на посміховисько серед сільських
мешканців, таким господарюванням авторитет комуністам у
середовищі сільських мешканців не додавався.

Обстеження сільських партосередків, проведене комісією ЦК
КП(б)У в 1925 році, показало, що 45% сільських комуністів не
знаходили, м'яко кажучи, розуміння в середовищі односельців 11.

"Селяни куди більше знайомі із господарським становищем
села, аніж сільські комуністи. Селяни знають стан районного бюджету,
землеоблаштування 12.

Аналіз питань, що розглядалися партійними зборами, свідчить
про їх офіційну заангажованість, одноманітність, повторюваність. Як,
наприклад: "біжучий момент", "міжнародне становище", тоді як селяни
цікавились у першу чергу проблемами місцевого сільського життя,
податками, землеоблаштуванням13.

Комісія виявила "хворобливі" явища внутріпартійних настроїв у
середовищі сільських партійних організацій: відірваність від партії та
"омещание", порушення партдисципліни і чвари, зловживання,
халатне ставлення до роботи і грубе ставлення до селян, релігійність.
Найбільшим злом, за визначенням комісії, було пияцтво14.

"Взагалі селянство оцінює невисоко діяльність місцевих
партійних організацій. Вважає їх поганими керівниками, не в змозі
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провести лінію партії на селі", - висновок, якого дійшли перевіряючі з
комісії ЦК КП(б)УЧ

"Основний недолік нашої партії, - зазначала нарада по роботі на
селі при ЦК РКП(б) (1925 рік), - полягає в слабкості нашої партійної
роботи на селі, в її неналагодженості, в її неприглядності"^.

На початок 1928 року в Україні проводилось опитування
селянських господарств. Серед опитаних 154300 господарств
вважали себе комуністичними. У 615 господарствах були члени і
кандидати ВКП(б). Серед селянських господарств спостерігалося
велике розшарування, яке підсилювала наявність чи відсутність
власності на засоби виробництва:

Таблиця 1

Групи по вартості
засобів виробництва

(в крб.)

% сільських

комуністів

% всіх селянських

господарств

До 200 27,3 23,9

201-800 51,9 54

801-1600 16,3 18,2

Зверх 1600 4,5 3,9

Основний кістяк членів партії формували бідняки, батраки,
середняки. З розряду вище Середніх і великих господарств (відповідно
16,3% і 4,5%) входили до складу комуністичних.

Сільські комуністи розподілялися на ряд груп за своєю
основною діяльністю: господарства сільськогосподарських
товаровиробників - 38,7%, службовців - 39,5%, робітників та нижчих
службовців поза сільським господарством - 15,5%, самостійних
кустарів та ремісників - 3,5%, несамостійних кустарів та ремісників -
1,2%, сільськогосподарських робітників - 1%, агропромислових
підприємців - 0,6%.

Найбільший відсоток селянських господарств від загального
числа складали господарства групи "сільськогосподарських
товаровиробників" - 72,7%, а господарства службовців займали
незначний відсоток - 2,8, тоді як серед господарств комуністів ця
група переважала.

Потреба лібералізувати внутрішньополітичне і економічне життя
країни вилилася в політику "нового курсу". Чи могло суспільство
розраховувати на реалізацію політики, яку щойно директивно
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прийнято жовтневим (1924 року) пленумом ЦК РКП(б), XIV (1925 року)
конференцією РКП(б)? Але слабкість соціальної бази більшовицької
партії на селі, низький політичний та освітній рівень її членів,
ненадійність сільських партійних структур - все це підривало позиції
сільських комуністів щодо дійсних проводирів політики "нового курсу".
Сільські комуністи не уявляли собі інших методів роботи, окрім як
командно-адміністративних. Партосередки села ніколи не були
політичною організацією, вони завжди були сільською адміністрацією,
звикали командувати і управляти.

На Харківщині "зустрічаються заперечення і навіть відмови
секретарів [партосередків - Г.К.] від роботи в зв язку з цим новим
курсом". Партосередок села Пісково-Редковського виніс резолюцію в
дусі всезагального схвалення будь-якого рішення вищого партійного
органу і в той самий час дає розпорядження "по відношенню до
розкуркулення продовжувати [лінію - Г.К.] і надалі"17.

Стиль керівництва сільської верхівки поглиблював
адміністрування на селі. Комуніст Мячин, голова 2-ї Гниличанської
сільради, що в Куп'янській окрузі, в серпні 1925 року веде себе
диктаторськи відносно до селян. Був випадок, коли він у нетверезому
стані схопив за горло рахівника споживчого товариства Різника і почав
душити, зводячи з ним у такий спосіб особисті рахунки. В іншому
випадку сільський комітет незаможних селян на загальному сході села
у Мячина став вимагати відзвітуватися за витрачене насіння, яке той
утримував від кожного по 4 фунти, кому надавав посівну позику.
Мячин категорично відмовився, заявивши: "Який звіт може бути у
партійного!"18

Сільські партійці у власному прагненні командувати селом
перебирали на себе функції суду, слідства, прокуратури - силових
структур, покликаних державою забезпечувати законність і порядок.
Дехто з комуністів прагнув сам від себе вершити правосуддя. 26
жовтня 1924 року в селі Баранівка Полтавської округи трьома
комуністами було вбито вісім душ сім'ї "куркуля" Олійника. Учасників
убивства, арештованих, намагався визволити секретар Барановського
партосередку Клименко (учасник наради при ЦК РКП), котрий в листі,
надісланому уповноваженому губкому вимагав негайного звільнення
арештованих і погрожував вирізати ще 20 сімей у разі невиконання
його вимог.

Воєнно-комуністичний дух глибоко проник у комуністичний
менталітет. Секретар Полтавського губкому компартії в листі до
Квірінга з цього приводу пише: "не тільки в Баранівці, але і в районі до
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цього часу застосовують широко методи воєнного комунізму ... з
огляду на це місцевої влади, куркулів виганяють з їхнього двору, земля
у них конфіскується і ... віддається окремим незаможникам, котрі
пред'явили відповідні вимоги"19.

Відомо, що ще з часів царської Росії закон і право не були
возведені в ранг абсолютних норм, що визначали форму суспільної
поведінки. Мораль імперських чиновників стає визначальним
вердиктом у вирішенні справ приватного і громадського життя. А тому
питання пріоритетності моралі чи права як у суспільній ідеології, так і
на практиці набуває в умовах післяреволюційного простору і часу
актуальної ваги. З відходом радянської держави від непівських засад
і збочення до "воєнно-комуністичних" методів управління країною,
селом усе помітнішими стають прояви і намагання комуністичних
лідерів підкреслити своє моральне право вершити суд у межах
відведеної йому партійної вотчини.

Яскравий тому приклад убивство колишнього врангелівця
Попова О.Г кандидатом партії Терещенком Г.І. та членом партії
Щербицьким М.І. в одному із сіл Чубар'ївського району Запорізької
округи. Вражає те, що вбивці, члени партосередку, вимагали від
голови сільради Ващенка скликати партзбори за участю
комсомольського активу, де "поставити питання про визнання вчинку
Щербака і Терещенка доцільним і своєчасним"20.

Радянський політичний режим, що прямував до тоталітарної
моделі, все більше бочився до відомої історичної практики панування
"моралі" над правом. Сформований прецедент пріоритету "моралі"
над правом протягом 1920-х років залишається характерним для
наступних етапів функціонування радянської моделі суспільного
організму.

Сільські комуністи сприймали дбайливого господаря за ворога
радянської влади. Середняк, з їхньої точки зору - не може бути другом
бідноти, тому що він експлуатує бідняка, дає плуг, коня і бере гроші.

Партійні кола з недовірою ставились до селянства, вбачаючи в
ньому джерело потенційного політичного протесту.

Позиція партвлади відома - навколо вороги, небезпека велика,
неможливо переступити ту межу, за якою процес реставрації
капіталізму набрав би незворотнього характеру. Логіка подій
змушувала владу думати про посилення контролю над нею, в тому
числі й силоміць. Чому політика "нового курсу" була короткочасною?
По-перше, для більшовиків уже в 1925 році постала загроза втратити
контроль над селом. Вибори 1925 року переконали владу в
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невтішному розвитку політичної ситуації на селі. Саме тоді
проявилася неефективність заходів, що застосовувалися політичним
режимом з метою протидії і нейтралізації не бажаних для нього явищ
на селі.

Все це і визначило, починаючи з 1926 року, стратегію поведінки
вищого компартійно-радянського керівництва, спрямовану на
переорієнтацію індивідуального селянського господарства на
колективне. А з початком "сталінської революції зверху" - відкрито
ворожого наступу на селянську власність, руйнацію селянського
господарства і кінець-кінцем - злам непу.

Знову замаячив стяг класової боротьби, знову формувалася
психологія конфронтації та ненависті, протиставлення різних груп
сільських мешканців один-одному. Політика лавірування в
селянському питанні не в змозі була принести успіх. "Новий курс"
виявився несумісним з ідеологічною доктриною більшовиків, котра
постійно нагадувала про небезпеку, що надходила від індивідуального
селянського господарства. Врешті-решт це і послужило головною
причиною відмови від "нового курсу". Недовзі короткий громадянський
мир змінюється жорстокою класовою боротьбою.

Вибори до місцевих рад посідали пріоритетне місце в діяльності
більшовицької партії, тому що позитивні для більшовиків результати
виборів забезпечували пряме втілення директив партійно-
радянського керівництва на місцях. Від кінцевого їх результату
залежав ступінь міцності радянського політичного режиму на селі.

Низький авторитет сільських партосередків у селянському
середовищі ускладнював їх прагнення здійснювати загальне
керівництво перевиборами на селі. Селяни не прагнули виконувати
рекомендації неавторитетного для них органу обрати "пришельця".
Сільське товариство доручало боронити власні інтереси шанованим
односельцям, які довели свою порядність і компетентність особистим
способом життя, що виднілося кожному мешканцю села як на власній
долоні.

Вибори 1926 року показали незначне зростання в складі
сільських рад членів партії. Якщо в новообраних сільрадах 1924/25
року відсоток партійців складав 7,1, то в 1925/26 році - 7,521.

Обрані комуністи до рад 1927 року складали 7,6%, а
комсомольці - 3,2%, безпартійні - 89,2%, тобто розбіжність
мінімальна в показниках 1926 року22.

У 1929 році комуністи, члени сільрад, складали 10,7%.
Динаміка обраних комуністів на посаду голови сільради
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наступна:

1925/26 рік-17,8%;
1926/27 рік-22,8%;
1928/29 рік-33,5%.
У 2815 сільрадах із 10 947 в 1928/29 році не було комуністичних

і комсомольських осередків. До 5% партійців є членами 1221 сільрад,
від 6% до 10% комуністів є головами 2868 сільрад23.

Перевиборам 1928/29 року від самого початку радянським
режимом було задано характер розпалювання "класової боротьби
проти куркуля і підкуркульника". Інформвідділ ЦК КП(б)У зазначав, що
"сільосередкам в цю перевиборчу кампанію довелося працювати в
значно складніших умовах, аніж це було в минулих перевиборах, в
зв'язку з тим, що класова боротьба на селі прийняла такі загострені
форми, яких не було в минулих виборах". Від виборів до виборів
перекочовували загальні докори ЦК КП(б)У сільським партосередкам
про "кволе керівництво кампаніями" з боку окремих "сільосередків,
невміння підготувати і керувати зборами", а тому підготовчу і
безпосередню роботу на виборах "доводилося виконувати
демобілізованим товаришам"24.

З кінця 1927 року радянський режим запроваджує на селі
надзвичайні заходи. Влас Чубар причину впровадження
"надзвичайщини" пояснює опором куркуля, який "ми ... зустріли, коли
пішли на село, щоб запаси лишків хліба притягти до державного
використання"25.

Вольовий тиск влади при визначенні ціни на хліб ставав
визначальним чинником при формуванні цінової політики.
Неприйняття селянином-виробником штучного заниження владою
ціни на хліб, а за великим рахунком - протест проти спроб партійно-
радянського Центру командно-вольовими методами розмовляти із
селом, яке, природно, прагнуло вільно розпоряджатися результатами
власної праці.

Радянська більшовицька держава використовує ситуацію, що
склалася на хлібному ринку поряд з "ножицями" в цінах та "товаровим
голодом" на селі, як зачіпку в організації "надзвичайщини", щоб через
політичну інтригу, примусовими методами забрати будь-якою ціною
хліб у селян.

Сталінські директиви від 5, 14 січня та 25 квітня 1928 року
формують концептуальну основу "надзвичайних" заходів, пов'язаних з
переведенням сільського господарства на соціалістичні рейки,
примусовими хлібозаготівлями, позикою індустріалізації та
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нереальним самообкладанням, а також розкуркуленням села.
Доповнють цей список висновки, зроблені під час сталінського вояжу
до Сибіру (січень, 1928 року), а також рішення політбюро ЦК ВКП(б),
прийняті з питання хлібозаготівельної роботи на селі.

Про те, що село не сприйняло мови примусу і партійно-
директивної зверхності при виконанні завищених хлібозаготівельних
планів, красномовно свідчать прояви зростаючого опору з боку села
командно-адміністративній системі, яка намагалась будь-що забрати
хліб на селі.

З початком "надзвичайщини" село змушене витримувати тиск
новоявленої армії командирів на власні бастіони, що боронили
розраховане правильним селянським міркуванням пристойне життя.
Нестримним потоком рушили на село вповноважені, перевіряючі,
бригадири, керівники райкомів, губпарткомів, ЦК КП(б)У і ВКП(б).
Основне завдання яких полягало в тому, щоб навернути село в
радянське русло.

У розпал хлібозаготівельної кампанії 1928 року обстежував
партосередок села Солоне, що на Катеринославщині, "товариш"
Паньков. "Щойно приїхавши в село Солоне, я прибув на засідання
сільради, і в мене склалася така думка, що партосередок втратив своє
обличчя як політична організація на селі". Свої висновки він
обґрунтовує характером поведінки членів партосередку, коли ті
доводили план хлібозаготівель до виконання явно вираженими
примусово-вольовими методами: "... ходили по квартирам, шукали,
рились повсюдно... Якщо селянин заявляв, що в нього зерна 5 пуд. -
йому заперечували - ні, в тебе заховано 35 пуд. Селянин прохає, щоб
зерно переважили, але вони цього не робили". - Підсумовуючи
власний виступ "товариш" Паньков приходить висновку: "... чи має
авторитет Солонянський осередок в очах населення Солоного? - То
можна сказати, що його не має"2б.

Центр, спускаючи директиви на місця, не тільки визискував
безпосереднього виробника селянина-держателя хліба, але і
створював обстановку надзвичайності в апараті низових партійних
організацій.

Безвольний, припасенкований до московського Центру,
український ЦК КП(б) не в змозі був відстоювати інтереси України,
припинити пограбування українського селянства, антиселянські
заходи. Корінні розходження в баченні ситуації на селі доводилося
спостерігати в ще тверезих судженнях декого із членів сільських
партосередків і тих (а вони складали більшість), хто відстоював
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позицію більшовицького ЦК. Джерела донесли до сучасників думки
перших: "Що до куркуля, то тут справа не так як думається. Куркуля
майже вже нема, а де він є то вплив його маленький, і боротися з ним
надто легко", - лист такого змісту надішов до ЦК КП(б)У. Шліхтер О.Г.
намагається спростувати зміст викладеної думки: "Ці листи говорять
за те, що в сільській організації є частина партійців, які, недооцінюючи
серйозності куркульської небезпеки, схильні вважати, що боротьбу з
куркулем уже закінчено і не треба через це розвивати наступу на
куркуля... Листи відбивають у своєму ставленні до куркуля економіку
правих ухилів, що рекомендують партії будувати політику на селі,
тримаючи курс на куркульські господарства..."

Штучно насаджувані в українському селі партосередки не
приживалися, продовжували залишатися інородним тілом, не змогли
завоювати бажану повагу і авторитет серед селян. Часто в
селянському середовищі образ комуніста асоціювався із
начальником, "який їде в автомобілі, а я пішки, який я йому товариш?"-
запитували незаможники "голову уряду"2?.

Лист-сповідь вповноваженого, направленого виконувати
надзвичайні заходи на Білоцерківщині, сповнений відчаю від тієї
критичної ситуації, в якій опинилося село: "яка зараз політична криза
на селі. Жах просто. Серйозно і без перебільшення кажу, щось
ймовірне, контрреволюція] і духовенство підняли голови. Замість хат-
читалень - церкви, переповнені селянами, перші пусті (проповідь,
читки із-підтишка), контреволюц[ійне] гадання на сходках зборів, коли
розпочнеш говорити, вся громада майже затикає рота, до бійки
діходить. Масові протести проти накресленої партією і урядом
політики самообкладання. Звичайно, погляд мені здається, селян
неправильний, на попа дають, на школу ні. Вплив контрреволюції]
величезний. Вона (контрреволюція]) змогла налаштувати на 90-100%
селян проти партії (курсив мій - Г.К.) ...Я обслуговую 18 великих сіл,
і майже в кожному одинаковий стан з невеликою різницею... Біда. Що
робити? Всі партійні й комсомольські сили кинуті на село, і все-таки
мало що вдається зробити"28.

Настійна вимога партії поставити під партійний контроль хлібні
запаси в умовах "надзвичайщини" викликала у селян, особливо в
заможної'її частини, радикальний опір. "Основними причинами терору
проти працівників радапарату, членів ВКП(б) і активу села, -
зазначалось у "Доповідній записці про куркульський терор на селі в
період з 1 січня 1924 року по 1 вересня 1928 року", - є активна участь
у проведенні різноманітних кампаній, участь у культурно-громадській
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роботі на селі. Нерідко причинами (застосування - Г.К.) терору є
перебування у членах ВКП(б) і ВЛКСМ". Протягом восьми місяців
1928 року (з 1 січня по 1 вересня) в Україні зафіксовано 197
терористичних актів, причому в 14 випадках застосовували терор до
членів партії та комсомолу. Зафіксовані також погроми і підпали
партосередків ВКП(б), масові побиття комуністівгз.

Вищі партійні органи відправляли на село уповноважених із
хлібозаготівель "качати" хліб. Непривітним поглядом зустрічало їх
село, - це в кращому випадку, а то і - погрозами та відкритими
терористичними діями. В селі Рачки Сумської округи в ніч з 31 травня
на 1 червня 1929 року було вбито члена ВКП(б) уповноваженого
райкому із хлібозаготівель30.

"Попередні підсумки боротьби з контрреволюцією на селі в
1929 році зафіксували 1396 випадків здійсненого терору. Підґрунтям
терористичних актів були: хлібозаготівлі - 679 випадки, активна
суспільна робота (сюди ж включено і партроботу на селі) - 503
випадки. Решта - колективізація (109), землеоблаштування (45),
податки самообкладання (38), перевибори (28)"31.

Через сільські партійні організації радянський політичний режим
доводив власні ідеологічні установки і орієнтири як на поточну, так і
віддалену перспективу. Передбачалося, що партосередки будуть в
авангарді соціалістичних перетворень на селі, твердинею радянської
влади на селі.

Але, з'явишись під тиском партійного Центру, вони не змогли
проникнутись "гущею мас", відстоювати політику, яка була близькою
інтересам широких селянських мас, селянину-трудівнику, селянину-
власнику. Ідеологічно зашорені, незрозумілі селянству своїм крайнім
радикалізмом сільські компартійні осередки зі своїми "товаришами",
які проводили політичні кампанії наперекір здоровому селянському
глузду, залишалися несприйнятими, незрозумілими основній масі
селянства.

Важливою і цікавою темою в подальших дослідженнях могла б
стати проблема опору керівників низових сільських компартосередків
практиці примусових хлібозаготівель протягом 1928-1929 рр.

Annotation

Agrarian political communities as the base of the Soviet political
regimein in uckrainian village before the collectivization.

232



Г. КАПУСТЯН

1 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990. - С. 100.
2 Костюк П.М. Деятельность партии по идейно-политическому воспитанию

крестьянства - важнейший фактор роста его политической активности И XXVI
съезд КПСС и проблемы аграрной истории СССР (социально-политическое
развитие деревни). - Уфа, 1984. - С. 108-115; Очерки истории Коммунистической
партии Украины. - К., 1977; Сліпченко В.А. КП(б)У - організатор розгрому
куркульської націоналістичної контрреволюції в 1921-1923 рр. Н Із історії
Комуністичної партії України. - К., 1959. - С. 73-90.

3 Центральний державний архів громадських об'єднань України (Далі - ЦДАГО
України). - Ф. 1, оп. 20, спр. 400, арк. 74.

4 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 543, арк. 44, 45.
5 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 544, арк. 24.
6 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 1201, арк. 1-96.
7 Державний архів Дніпропетровської області (Далів - ДАДО). - Ф. Р.-1, оп. 1, спр.

2202,арк. 14.
8 ДАДО. - Ф. Р.-1, оп.1, спр. 2204, арк. 1.
9 ДАДО. -Ф. Р.-1, оп. 1, спр. 2204, арк. 3.
10 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2700, арк. 38.
11 Калініченко В. В. Селянське господарство в Україні в період непу: їсторико-

економічне дослідження. - X., 1997. - С. 62.
12 ЦДАГО України. -Ф. 1, оп. 20, спр. 2112, арк. 20.
13 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2112, арк. 22.
14 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2112, арк. 22 зв.
15 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2112, арк. 31.
16 О работе сельских ячеек РКП(б). (Материалы расширенного заседания совещания

по работе в деревне при ЦК РКП(б) с работниками мест), - М., 1925. - С. 51, 53.
17 Російський державний архів соціально-політичної історії (Далі - РДАСПІ). - Ф. 17,

оп. 84, спр. 747, арк. 39.
18 РДАСПІ. -Ф. 17, оп. 87, спр. 180, арк. 3.
19 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 1907, арк. 46.
20 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2804, арк. 82.
21 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2335, арк. 60 зв.
22 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2459, арк. 100.
23 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 3018, арк. 42 зв, 43.
24 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 3018, арк. 47.
25 Чубар В. Крок за кроком до соціалізму. - Б. м., 1929. - С. 26.
26 ДАДО - Ф. Р.-7, оп. 1, спр. 1292, арк. 347 зв.
27 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спо. 2239, арк. 12.
28 Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД. 1918-1939 гг. Док-ты и мат-лы: В

4 Т. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. - Т. 2: Советская деревня глазами
ОГПУ. 1923-1929. - М., 2000. - С. 840.

29 Центральний архів Федеральної служби безпеки Російської федерації (Далі - ЦА
ФСБ РФ). - Ф. 2, оп. 6, спр. 607, арк. 21-22.

30 ЦА ФСБ РФ. - Ф. 2, оп. 7, спр. 502, арк. 273.
31 ЦА ФСБ РФ. - Ф. 2, оп. 7, спр. 318, арк. 16, 17.

233


