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АНОТАЦІЯ 
 

Редька С. І. Становлення тоталітарної політичної системи в 

Україні у 20-ті роки ХХ сторіччя(на матеріалах Харківщини). − 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01. – історія України.– Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, Харків / Маріупольський державний 

університет, Маріуполь, 2021. 

 У дисертаційному дослідженні комплексно розглянуто 

проблему становлення інститутів тоталітарної політичної системи в Україні 

на матеріалах Харківського регіону. На основі численних архівних 

матеріалів, які вперше вводяться до  наукового  обігу, заповнено істотну 

прогалину в уявленнях про хід подій, що відбувалися в партійних 

осередках, у місцевих радах, профспілкових та комсомольських 

організаціях. 

 Зокрема: 

− проведено історіографічний аналіз наукової літератури за темою 

обраного дослідження, визначено досягнення та недоліки, які заважали 

вітчизняним дослідникам та представникам української наукової думки в 

еміграціїоб’єктивно вивчати цю тему; 

− показано перебіг дискусій в осередках щодо необхідності 

впровадження елементів демократії в партійне життя; 

−проаналізовано протистояння поміж «верхами»й«низами» партії 

щодо матеріальних привілеїв; 

− вивчено хід обговорення питань загальнопартійних дискусій в 

осередках КП(б)У Харківщини; 

− визначено механізми, способи та методи знищення елементів 

демократизму в партійних осередках; 

− проаналізовано кадрову політику в партійній організації губернії; 



 

 

− розкрито механізми контролю партії над  особистим життям  своїх 

членів; 

− досліджено проведення чисток в осередках та їхню роль у 

партійному житті; 

− показано морально-етичні аспекти повсякденної поведінки рядових 

комуністів та керівних партійних кадрів; 

− висвітлено впровадження цензури губкомом та його втручання в 

діяльність засобів масової інформації; 

− вивчено прояви політичного догматизму  в осередках; 

− з’ясовані форми та методи втручання партійних органів в діяльність 

місцевих рад, профспілок та комсомольських організацій; 

− визначено вплив партійних структур на молодь через комсомольські 

організації, боротьбу останніх із молодіжними організаціями 

некомуністичного спрямування; 

− з’ясованостосунки між губкомом комсомолу та осередками  на 

місцях. 

Уточнено:  

− ставлення комуністів місцевих  осередків до необхідності 

впровадження демократичних принципів  у внутрішньопартійне життя. 

Доповнено:  

− знання про процеси, які відбувалися в партійних осередках, 

місцевих радах, профспілкових та комсомольських організаціях завдяки 

введенню автором до наукового обігу нових документів із фондів 

Державного архіву Харківської області. 

Набуло подальшого розвитку − висвітлення процесу підготовки 

тапроведення виборів у місцеві ради.  

Розширено знання про методи витіснення політичних опонентів 

більшовиків з місцевих рад Харківщини на початку 1920-х рр. 

 Актуальність дослідження визначається потребами пошуку 

оптимальної моделі соціально-економічного та політичного розвитку 



 

 

України. Реалізація цього не можлива без усебічного наукового осмислення 

вітчизняної історії, власних надбань та прорахунків. Необхідною умовою 

демократичного розвитку України є формування нової політичної системи, 

чіткий розподіл функцій та повноважень законодавчої, виконавчої та 

судової влади, формування дієздатних політичних інститутів, створення 

демократичного законодавства, подолання рудиментів догматично-

тоталітарної свідомості, утвердження загальнолюдських цивілізаційних 

норм, принципів та орієнтацій. 

 У першому розділі подано історіографічний аналіз із визначеної 

теми. Зокрема вказано,  що в історичній літературі тоталітарна політична 

система розглядається в масштабах колишнього Радянського Союзу та всієї 

України в цілому, без достатнього аналізу на місцевому рівні. Комплексні 

дослідження з означених проблем відсутні. Отже, поглибленого 

дослідження потребують конкретні вияви та процес становлення 

тоталітарного режиму, що відбувалися на місцях. Це й зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

 У другому розділі досліджено процес формування тоталітарних 

засад внутрішньопартійного життя в Харківській організації КП(б)У. Уже в 

перші роки існування радянської влади партійні організації Харківщини 

створювались не на демократичних засадах, хоча в місцевих осередках 

велися дебати про необхідність впровадження демократичних принципів. 

Але організованої опозиції в губернській партійній організації не було. 

Протистояння в осередках відбувалося поміж рядовими комуністами та 

керівництвом партійних комітетів із приводу привілеїв у матеріальному 

забезпеченні. Уже на початку 1920-х рр.умісцевих організаціяхбув 

створений досить потужний партійний апарат, який міг втілити в життя 

всірішення керівних органів та нейтралізувати прояви невдоволення. З 

другої половини 1920-х років у партійних організаціях Харківщини 

з’являється нетерпиме ставлення до інакомислення, єдність висувається на 

перший план.Унаслідок тиску партійного апарату осередки були 



 

 

деморалізовані та не могли чинити опір. Тому поступово припиняються 

дебати про демократизацію, в організаціях панує однодумність та призови 

до єдності, будь-яка критика придушується.  

 Третій розділ присвячений процесу створення та діяльності рад, 

профспілок та комсомолу. Поглиблено розкрито хід підготовки та 

проведення виборів у ради.Показано, що від самого початку процес виборів 

перебував під повним партійним контролем. Виборців позбавляли виборчих 

прав, а ради, які були непідконтрольні партії, переобираличи розпускали. 

Ради не мали автономії у своїй діяльності. Їхня компетенція не була чітко 

окреслена на законодавчому рівні. Вони не мали фінансової самостійності 

та не могли самі розв’язувати кадрові питання. Як представницькі органи 

народу не виконували своїх функцій,а були лише ширмою для легітимізації 

діяльності партії. Уся реальна влада зосереджувалась у виконкомах, які 

були виконавчими органами не обраних народом рад, а партійних комітетів. 

 Профспілки Харківщини не були незалежні. Вони перебували 

під повним партійним керівництвомта не виконували основного  свого 

завдання – захисту прав трудящих – і стали засобом впливу партії на них. 

Харківські профспілкизахищали інтереси не  трудящих, а держави, 

сприяючи зменшенню зарплатні, підвищенню норм праці та зменшенню 

розцінок. Вони займалися непритаманними для них функціями, які не 

стосувалися захисту прав трудящих. 

 Комсомол Харківщини створювався з ініціативи партійних 

комітетів, а не молоддю, як самодіяльна та самокерована організація. З 

початку його заснування втручання місцевих парткоміву  його діяльність 

було незначним. Мірою кількісного зростання комсомольських організацій 

воно збільшується. Партійні комітети Харкова безпосередньо керували його 

поточною роботою, перетворивши на засіб впливу  на молодь. Комсомол 

Харківщини як організація тоталітарного типу намагався монополізувати 

вплив на молодь та за підтримки партії вів боротьбу з іншими юнацькими 

організаціями. 



 

 

 Спроби побудувати диктатуру пролетаріату як вищу форму 

демократії призвели до того, що в кінці 1920-х років була побудована 

жорстока тоталітарна система, центральним елементом якої стає партія. 

Вона підкорює собі всі інститути та організації.У тоталітарній системі не 

може бути незалежних елементів, бо це може привести до її 

розбалансування та знищення. 

 Практичне значення дисертації:результати дослідження можуть 

бути використані політологами, істориками та іншими фахівцями для 

подальшого дослідження тоталітаризму в СРСР та Україні. Практичне 

значення визначається придатністю до використання в процесі сучасного 

державотворення, політиками, партіями, громадськими організаціями, 

державними інститутами,засобами масової інформації, що дає можливість 

зрозуміти процеси, які відбуваються в політичному житті українського 

суспільства. Це сприятиме прискоренню  подолання тоталітарної спадщини 

та посттоталітарних тенденцій соціально-економічного та політичного 

розвитку України. Матеріали й висновки дослідження можуть бути 

використані для створення праць, які узагальнюють історію України, у 

підготовці наукових робіт, навчальних і методичних посібників, створення 

спецкурсу з проблем тоталітаризму, під час підготовки краєзнавчої 

літератури. 

Ключові слова: тоталітаризм, Харківський регіон, комуністична 

партія, місцеві ради, профспілки, комсомол, робітнича опозиція, партійні 

чистки, партком, фракція, осередок.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

 

Redka S. The establishment of a totalitarian political system in Ukraine 

in the 1920s of the twentieth century. (On materials of Kharkiv) – 

Manuscript.   

Thesis for a Candidate Degree in History, specialty 07.00.01. – History of 

Ukraine.V.N. Karazin Kharkiv National University, Кharkiv / Mariupol State 

University, Mariupol, 2021. 

 

 The dissertation research comprehensively considers the problem of 

formation of institutions of the totalitarian political system in Ukraine on the 

materials of the Kharkiv region. On the basis of numerous archival materials, 

which are being introduced into scientific circulation for the first time, has been 

filled a significant gap  in the ideas about the course of events that took place in 

party cells, local councils, trade unions and Komsomol organizations. 

In particular: 

- a historiographical analysis of the scientific literature on the topic of the 

selected study is done, identified achievements and shortcomings that prevented 

domestic researchers and representatives of Ukrainian scientific thought in exile 

to objectively study this topic is  identified;  

- the course of discussions in the party cells on the need to introduce 

elements of democracy into life party organizations  is shown; 

- the confrontation between party leaders and ordinary communists over 

material privileges was analyzed; 

- the course of discussion of issues of all-party discussions in the party cells 

of KP (b) U of Kharkiv region was studied;  

- mechanisms, ways and methods of liquidation elements of democracy in 

party cells are determined; 

 - personnel policy in the party organization  was analyzed; 



 

 

- the mechanisms of the party’s control over the personal lives of its 

members was revealed; 

- was researched implement purges in party cells and their role in party life  

; 

- moral and ethical aspects of everyday behavior of ordinary communists 

and leading party cadres are shown; 

- was analyzed the introduction of censorship by the provincial committee 

and its interference in the activities of the media; 

- the manifestations of political dogmatism in the  party cells was studied; 

- the forms and methods of interference of party bodies in the activities of 

local soviets, trade unions and Komsomol organizations was clarified; 

- the influence of party structures on youth through Komsomol 

organizations and struggle Komsomol   with youth organizations of non-

communist orientation was determined; 

- the relations between the Komsomol provincial committee and the local 

branches were clarified. 

Clarified: 

- the attitude of local communists to the need to implement democratic 

principles in intra-party life. 

Added: 

- knowledge of the processes that took place in party cells, local councils, 

trade unions and Komsomol organizations due to the author’s introduction into 

scientific circulation of new documents from the funds of the State Archives of 

Kharkiv region. 

 Has been further developed the coverage of the process of 

preparation and holding of local soviets elections 

Knowledge about the methods of ousting political opponents of the 

Bolsheviks from the local councils of Kharkiv in the early 1920’s have been 

expanded. 



 

 

 The relevance of the study is determined by the need to find the 

optimal model of socio-economic and political development of Ukraine. The 

realization of this is not possible without a comprehensive scientific 

understanding of national history, their own achievements and miscalculations. A 

necessary condition for the democratic development of Ukraine is the formation 

of a new political system, a clear division of functions and powers of the 

legislature, executive and judiciary, the formation of viable political institutions, 

the creation of democratic legislation, overcoming vestiges of dogmatically 

consciousness, approval of universal civilizational norms, principles and 

orientations. 

 The first section presents a historiographical analysis on a specific 

topic. In particular, it is stated that in the historical literature the totalitarian 

political system is considered on the scale of the former Soviet Union and 

Ukraine as a whole, without sufficient analysis at the local level. There are no 

comprehensive studies on these problems. Thus, needsin-depth research concrete 

manifestations and the process formation of the totalitarian regime that took place 

on the ground. This led to the choice of the topic of dissertation research. 

The second section examines the process of formation of totalitarian 

principles of internal party life in the Kharkiv organization of the CP (B) U. 

Already in the first years of Soviet rule, party organizations in the Kharkiv region 

were not created on a democratic basis, although there was a debate in local 

branches about the need to implement democratic principles. But there was no 

organized opposition in the provincial party organization. Confrontations in the 

party cells took place between ordinary communists and the leadership of party 

committees over material privileges. Already in the early 1920’s, a fairly 

powerful party apparatus was created in local organizations, which could 

implement all the decisions of the governing bodies and neutralize the 

manifestations of dissatisfaction. From the second half of the 1920s, the party 

organizations of the Kharkiv region became intolerant of dissent, and unity came 

to the fore. Due to the pressure of the party apparatus, the cells were demoralized 



 

 

and could not resist. Therefore, the debate on democratization is gradually 

coming to an end, unanimity and calls for unity prevail in the organizations, and 

any criticism is suppressed.  

The third section is devoted to the process of creation and operation of 

councils, trade unions and the Komsomol. The course of preparation and holding 

of elections to the councils has been revealed in depth. It is shown that from the 

very beginning the election process was under full party control. Voters were 

deprived of their voting rights, and councils that were out of the control of party 

were re-elected or dissolved. The soviets had not  autonomy in their activities. 

Their competence was not clearly defined at the legislative level. They did not 

have financial independence and could not solve personnel issues 

themselves.Soviets as representative bodies of the people  were only performed a 

function  to legitimize the activities of the party. All real power was concentrated 

in executive committees, which were the executive bodies of party committees 

but not of the soviets. Soviets elected by the people hadn’t such power. 

 The trade unions of the Kharkiv region were not independent. They 

were under the full leadership of the party and did not fulfill their main task - to 

protect the rights of workers - and became a means of party influence on them. 

Kharkiv trade unions defended the interests not of workers but of the state, 

helping to reduce wages, raise labor standards.  

They engaged in functions uncharacteristic of them, which did not relate to 

the protection of workers’ rights. The Komsomol of the Kharkiv region was 

created on the initiative of party committees, not by the youth, as an amateur and 

self-governing organization. Since its inception, the interference of local party 

committees in its activities has been insignificant. As the   number of Komsomol 

organizations growed, party comitys influence also increases on they.  Kharkiv’s 

party committees directly directed  current work of the Komsomol, turning it into 

a means of influencing the youth. The Komsomol of the Kharkiv region, as a 

totalitarian organization, tried to monopolize its influence on the youth and, with 

the support of the party, fought against other youth organizations. Attempts  build  



 

 

dictatorship of the proletariat as the highest form of democracy led to the 

construction of a brutal totalitarian system in the late 1920s, with the party as a 

central element. Party has subjugated all institutions and organizations. There can 

be no independent elements in a totalitarian system, because it can lead to its 

imbalance and destruction. 

 Practical significance of the dissertation: the results of the research 

can be used by political scientists, historians and other specialists for further 

research of totalitarianism in the USSR and Ukraine. The practical significance is 

determined by the suitability for use in the process of modern state formation for 

politicians, parties, public organizations, state institutions, the media, which 

makes it possible to understand the processes taking place in the political life of 

Ukrainian society. This will accelerate the overcoming of the totalitarian legacy 

and post-totalitarian tendencies of Ukraine’s socio-economic and political 

development. Materials and conclusions of the research can be used to create 

works that summarize the history of Ukraine, in the preparation of scientific 

papers, textbooks and manuals, the creation of a special course on totalitarianism, 

in the preparation of local lore. 

Key words: totalitarianism, Kharkiv region, communist party, local soviets, 

trade unions, Komsomol, workers’ opposition, party purges, party committee, 

faction, cell. 
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ВСТУП 

 

Від часу створення незалежної Української держави існує важливе 

завдання щодо розбудови демократичних інститутів політичної системи. У 

зв’язку з цим необхідно виробити комплексний підхід з урахуванням реалій 

сьогодення, національних особливостей та світового досвіду. Актуальним є 

вивчення історії окремих регіонів не тільки з науково-пізнавальної точки 

зору, але й виявлення сучасних регіональних проблем і методів їхнього 

розв’язання. Повноцінне наукове дослідження не можна уявити без 

вивчення історії окремих регіонів, адже Україна складається із сукупності 

територій, для яких характерні своєрідні умови, а процеси, які там 

відбувались, значною мірою впливали й на перебіг подій у цілому в країні. 

Зникнення тоталітаризму привело суспільство до специфічного 

посттоталітарного стану. Сформувався комплекс державно-політичних, 

економічних, етнонаціональних та духовних проблем суспільного розвитку, 

пов’язаних із переходом від тоталітаризму до демократії. Разом із потребою 

повноцінного державного розвитку Україна опинилася перед необхідністю 

одночасного проведення демократичних реформ в усіх сферах 

деформованого тоталітаризмом суспільного життя.  

Актуальність дослідження визначається потребами пошуку 

оптимальної моделі соціально-економічного та політичного розвитку 

України. Реалізація цього неможлива без всебічного наукового осмислення 

вітчизняної історії, власних надбань та прорахунків. Необхідною умовою 

демократичного розвитку України є формування нової політичної системи, 

чіткий розподіл функцій та повноважень законодавчої, виконавчої та 

судової влади, формування дієздатних політичних інститутів, створення 

демократичного законодавства, подолання рудиментів догматично-

тоталітарної свідомості, утвердження загальнолюдських цивілізаційних 

норм, принципів та орієнтацій. 
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Важливими суб’єктами політичного процесу є політичні партії. 

Життєздатність громадянського суспільства й держави значною мірою 

забезпечується їхньою наявністю. Способи реалізації функцій партіями 

залежать від їхньої природи, організаційної структури та наявності 

колективного обговорення наявних проблем її активними членами. У 

політичному полі України є багато політичних партій, але вони не 

відповідають сучасним демократичним вимогам. Тому актуальним є 

вивчення виникнення тоталітарних рис у партії. Автор ставить за мету 

дослідити, як це відбувалося в місцевих партійних організаціях.  

У сучасному світі приділяється багато уваги розвитку місцевого 

самоврядування. Європейський і світовий досвід свідчить, що місцеві 

проблеми можуть ефективно розв’язуватися лише на регіональному рівні. 

Держава ніколи не дійде кожного села чи міста, кожної вулиці чи садиби. 

Окрім того, сильне місцеве самоврядування несумісне з будь-яким 

тоталітарним режимом. Воно базується на розвинутому громадянському 

суспільстві й демократії. В умовах децентралізації неможлива узурпація 

влади. Сутність місцевого самоврядування полягає в гарантованому 

державою праві та реальній здатності самих територіальних спільнот 

громадян (територіальних колективів) та сформованих ними органів, 

самостійно та під свою відповідальність вирішувати окрему частину 

публічних справ, діючи в межах Конституції та законів відповідної держави.  

Система  адміністративно-територіального устрою дісталася Україні в 

спадок від колишнього СРСР і характеризується високим 

ступенем централізації влади за вертикаллю, а представницькі органи на 

місцях так і не стали провідниками ефективної політики в інтересах людини 

та забезпечення захисту нагальних потреб територіальних громад. Надмірна 

концентрація влади в центрі, її неефективна організація на регіональному 

рівні, недієздатність місцевого самоврядування ще й досі залишаються 

болючою проблемою українського суспільства. Система управління всі 

роки незалежності наслідувала стару радянську схему, коли місцеві органи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0ввв%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8F%D1%85
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влади були передусім намісниками центральної влади.  Тому важливо 

зрозуміти, коли і як концентрація влади в центрі стала реальністю життя 

нашої країни. В Україні триває пошук оптимального варіанта взаємодії 

місцевого самоврядування із центральними органами. Той шлях, який ми 

обираємо, передбачає передачу повноважень з розв’язання місцевих 

проблем на низовий, базовий рівень, рівень громад та забезпечення 

місцевих рад власними фінансовими ресурсами, які дадуть можливість ці 

проблеми розв’язувати.           

Істотним для представницьких органів управління є порядок їхнього 

створення. Організація проведення виборів уявляє собою ядро 

демократичного процесу. Особливо значущий зв’язок між виборчим правом 

і державним ладом для країн, що переходять від тоталітаризму до 

демократії. Тому актуальним є вивчення виборчого процесу органів 

самоврядування для створення ефективної виборчої системи в сучасній 

Україні. 

Важливого значення набуває діяльність профспілок, які повинні 

забезпечувати захист прав та інтересів людини праці.  В Україні профспілки  

не виконують свого призначення. Вони практично усунуті від керівництва 

виробництвом. Відсутність належного контролю за роботою роботодавця та 

неучасть в управлінні − головні причини нездатності профспілок 

розв’язувати  соціально-трудові проблеми підприємства.Українське 

суспільство поки що неспроможне подолати авторитарний стиль відносин 

між носіями влади (політичної та економічної) і рядовими членами.Попри 

проведені демократичні перетворення, ці відносини погіршуються. Рядовий 

працівник, безпосередній виробник товарів та послуг, виявився стороннім 

спостерігачем і байдужим виконавцем менеджерських стратегій. Сьогодні 

найманий робітник залишений  віч-на-віч із роботодавцем. Тому немає 

сумніву, що профспілки повинні стати сильним гравцем щодо захисту прав 

людей найманої праці. На наш погляд, слабкість сучасних профспілок 

України зумовлена тим, що досить довго вони були слухняними 
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виконавцями волі комуністичних партійних органів, тому й зараз вони 

залишаються залежними від волі адміністрації підприємств. Актуальність 

теми зумовлена необхідністю перетворення профспілок на істотний чинник 

реформування суспільства, розвитку соціальних процесів та соціальної 

демократії.  

Важливим для політичної системи держави є вироблення політики 

щодо молодого покоління. Молодь повинна відігравати все більш значущу 

роль у суспільно-політичному житті, але це не повною мірою усвідомлюють 

представники української влади. У зв’язку із цим постає проблема 

вдосконалення розроблення та реалізації державної молодіжної політики. 

На цьому етапі розвитку громадянського суспільства в Україні важливо, 

щоб організований молодіжний рух формував активну позицію 

громадянського суспільства з дієвими механізмами саморегуляції, 

самоорганізації та контролю, що забезпечуватиме розвиток українських 

демократичних інститутів. Молодіжні громадські організації як форма 

прояву соціальної активності молоді переживають разом із українською 

державою складний період суспільно-політичних та економічних 

перетворень. 

    Вітчизняний і міжнародний досвід переконує, що кардинальні зміни 

на краще можливі лише тоді, коли до трансформаційних процесів активно 

долучається молодь. Важливим чинником молодіжного руху в Україні є 

його взаємодія  з політичними партіями. Безперечно,співпраця з 

молодіжними організаціями є однією з найважливіших функцій діяльності 

кожної партії. Відносини між ними повинні будуватися на основі 

взаєморозуміння, співпраці, а також, що найбільш важливо, автономності. 

На цей час в Україні вже відпрацьований механізм створення при партійних 

молодіжних структур, що за своїми статутними документами орієнтуються 

на ідеологічні засади певних партій. Молодіжні організації налаштовані на 

реалізацію своїх цілей разом із тими політичними партіями, які для них є 

стратегічними партнерами. Але в сучасних умовах молодіжні організації 
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стають надто залежними від них, а їхня діяльність не відповідає сучасним 

демократичним вимогам. На наш погляд, проблема полягає в тому, що 

молодіжний рух за радянських часів був монополізований комсомолом, 

яким керувала комуністична партія. Тому стосунки молодіжних організацій 

та політичних партій України ще не позбулися наслідків тоталітарного 

радянського минулого. 

Урахування рудиментів тоталітарної доби необхідне в процесі 

функціонування державних владних структур, розв’язання актуальних 

проблем державотворення, формування української політичної нації та її 

еліти. Тоталітаризм зійшов з історичної арени, але продукти його розпаду 

продовжують активно впливати на суспільно-політичне життя і нерідко 

значною мірою детермінують нинішній політичний процес в Україні. На 

цей час термін «посттоталітарна держава» не означає систему влади, яка не 

лише за формою, а й за змістом позбавилася тоталітарних рис. Цей термін 

означає не його сутність, а лише його місце в часі після тоталітаризму.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми кафедри 

українознавства Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна «Міста та міське суспільство: історія, політика, культура» 

(затверджена протоколом кафедри № 13 від 29.06.2017 р.), а також у 

відповідності до комплексної наукової теми кафедри історичних дисциплін 

Маріупольського державного університету «Актуальні проблеми історії 

України. Сучасне бачення» (державний реєстраційний номер 0118U003556). 

Об’єктом дослідження є інститути політичної системи 1920-х  рр., 

предметом  дослідження − наростання та утвердження  тоталітарних рис у 

партійній організації Харківщини, її вплив на ради, профспілкові та 

комсомольські організації. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1920 р., коли 

було створено постійні партійні органи КП(б)У в Харківській губернії,  та 
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завершуються кінцем 1920-х рр., коли в основному склалася тоталітарна 

політична система. 

Територіальні межі дослідження окреслені Харківською губернією, 

зокрема тими повітами й волостями, території яких включені  у сучасну 

Харківську область, за рідким винятком використані матеріали Сумського 

повіту. Дослідження включає територію Харківської, Ізюмської, 

Куп’янської  округ (після проведення адміністративно-територіальної 

реформи 1923–1925рр.) та незначну кількість документів Богодухівської 

округи яка існувала з 12.04.1923 р. по 12.11.1923 р, Охтирської округи (час 

існування 12.11.1923–3.06.1925 рр.) й Сумської округи, коли вона була 

частиною Харківської губернії до червня 1925 р. 

Мета та завдання дисертації: Наукова мета дисертації визначена з 

урахуванням актуальності й ступеня розроблення теми.  

Метою дослідження є відтворення/історична реконструкція процесу 

перетворення партійної організації Харківщини на організацію 

тоталітарного типу, визначення механізмів та методів контролю партійних 

комітетів за місцевими радами, профспілковими та комсомольськими 

організаціями. 

Для досягнення зазначеної мети ми визначили такі завдання: 

− проаналізувати та систематизувати літературу з зазначеної 

проблеми, визначити інформаційні ресурси використаних джерел; 

− проаналізувати політичну боротьбу в партійних організаціях 

Харківщини; 

− показати діяльність партійного апарату в знищенні елементів 

демократизму, які були в осередках на початку їхнього створення; 

− дослідити вплив партійних комітетів різних рівнів на кадрову 

політику підлеглих партійних організацій; 

− з’ясувати методи проведення та значення чисток у 

внутрішньопартійному житті;  
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− дослідити причини та головні прийоми поширення контролю 

партійних комітетів за особистим життям  комуністів; 

− проаналізувати процес виникнення політичного догматизму та 

цензури в партійних осередках Харківщини; 

− висвітлити методи всебічного партійного контролю за всіма 

етапами проведення виборів у ради; 

− розкрити механізм та специфіку впливу партійних комітетів 

регіону на поточну діяльність рад, профспілкових та комсомольських 

організацій. 

Методологічну базу дослідження складають, мікроісторичний, 

комплексний, системний, ціннісний та міждисциплінарний підходи, які 

базуються на принципах історизму, об’єктивності та всебічності. Реалізація 

означених принципів спирається на використання загальнонаукових (аналіз 

і синтез, індукція та дедукція). У роботі зібрано значну кількість 

емпіричного матеріалу, який завдяки аналітичному підходу було 

проаналізовано та систематизовано. Всі висновки є наслідком логічних 

побудов та підкріплені аргументацією. 

Наукова новизна: на основі численних архівних матеріалів, 

(використано 98 справ з 12 фондів Державного архіву Харківської області, 

документи яких охоплюють період з початку 1920 р. по кінець 1929 р., 

більша частина з них вперше вводяться до  наукового  обігу), заповнено 

істотну прогалину в уявленнях про процеси, які відбувалися в партійних 

осередках, у місцевих радах, профспілкових та комсомольських 

організаціях. Показано виникнення та функціонування інститутів 

тоталітарної політичної системи на регіональному рівні, а саме на 

Харківщині. 

Зокрема: 

− проведено історіографічний аналіз наукової літератури за темою 

дослідження, визначено досягнення та недоліки, які заважали вітчизняним 

та закордонним дослідникам об’єктивно вивчати цю тему; 
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− показано перебіг дискусій в осередках щодо необхідності 

впровадження елементів демократії в партійне життя; 

− проаналізовано протистояння між «верхами» та «низами» партії 

щодо матеріальних привілеїв; 

− вивчено хід обговорення питань загальнопартійних дискусій в 

осередках КП(б)У Харківщини; 

− визначено механізми, способи та методи знищення елементів 

демократизму в партійних осередках; 

− проаналізовано кадрову політику в партійній організації губернії; 

− розкрито механізми контролю партії над особистим життям своїх 

членів; 

− досліджено проведення чисток в осередках та їхню роль у 

партійному житті; 

− показано морально-етичні аспекти повсякденної поведінки рядових 

комуністів та керівних партійних кадрів; 

− висвітлено впровадження цензури губкомом та його втручання в 

діяльність засобів масової інформації; 

− показано прояви політичного догматизму  в осередках; 

− з’ясовано форми та методи втручання партійних органів в діяльність 

місцевих рад, профспілок та комсомольських організацій; 

− показано вплив партійних структур на молодь через комсомольські 

організації, боротьбу останніх з молодіжними організаціями 

некомуністичного спрямування; 

− з’ясовано відносини між губкомом комсомолу та осередками на 

місцях. 

Уточнено:  

− ставлення комуністів місцевих осередків до необхідності 

впровадження демократичних принципів у внутрішньопартійне життя. 

Доповнено:  
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− знання про процеси, які відбувалися в партійних осередках, 

місцевих радах, профспілкових та комсомольських організаціях завдяки 

введенню автором до наукового обігу нових документів із фондів 

Державного архіву Харківської області. 

Набуло подальшого розвитку − висвітлення процесу підготовки та 

проведення виборів у місцеві ради.  

Розширено знання про методи витіснення політичних опонентів 

більшовиків з місцевих рад Харківщини на початку 1920-х рр. 

Практичне значення дисертації: результати дослідження можуть 

бути використані істориками, політологами та іншими фахівцями для 

подальшого дослідження феномену тоталітаризму в СРСР та Україні. 

Практичне значення визначається придатністю матеріалів дослідження до 

використання в процесі сучасного державотворення політиками, партіями, 

громадськими організаціями, державними інститутами, засобами масової 

інформації, що дає можливість краще зрозуміти процеси, які відбуваються в 

політичному житті українського суспільства. Це сприятиме прискоренню 

процесу подолання тоталітарної спадщини та посттоталітарних тенденцій 

соціально-економічного, політичного, духовного розвитку України.  

Матеріали й висновки дослідження можуть бути використані для 

створення праць, що узагальнюють історію політичного, соціального, 

національно-культурного розвитку України, у підготовці наукових робіт, 

навчальних і методичних посібників, створенні спецкурсів з проблем 

тоталітаризму, під час підготовки краєзнавчої літератури. 

 Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано самостійно. 

Наукових результатів, що викладені в дисертаційній роботі, автор досяг 

особисто. Сім публікацій за темою дисертації виконані одноосібно та дві у 

співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на кафедрі українознавства Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Окремі аспекти проблеми 
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дисертації та підсумки їх дослідження викладено в публікаціях тез і 

матеріалів на міжнародних науково-практичних конференціях: «Суспільні 

науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 2015 р.); «Людське 

співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» (Дніпропетровськ, 

2015 р.); «Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе 

та реальне» (Київ, 2015 р.). Основні положення дисертації викладено в 

6 наукових статтях, розміщених у вітчизняних фахових, закордонних та 

науково-метричних виданнях. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені у 9 

публікаціях, з яких: 2 – наукові статті у вітчизняних фахових виданнях,3 – 

наукові статті у вітчизняних виданнях, які внесені до міжнародних 

науковометричних баз; 1– публікація у закордонному спеціалізованому 

виданні, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 3 

розділів, 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 207 сторінок, з яких обсяг основного тексту 

становить 186 сторінок. Список використаних джерел складає 277 позицій. 
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РОЗДІЛ 1.  ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

Історіографію з теми дослідження автор поділяє на три групи: 

закордонні, радянські та сучасні вітчизняні роботи українських учених часів 

незалежності. Дослідження тоталітаризму в закордонній науковій літературі 

розпочалося майже одночасно з його виникненням. Об’єктом вивчення для 

закордонних дослідників стала створена більшовиками політична система. 

У працях Ф. Хайєка[268], К. Поппера [230],Г. Арендт[6],К. Фрідріха 

[3],Ж. Желєва[148],М. Джиласа [137], розпочато науковий аналіз окремих 

аспектів тоталітаризму, досліджено структуру та функції тоталітаризму. У 

такий спосіб було закладено теоретичні основи для його вивчення.  

Одним з перших проаналізував причини виникнення комуністичної 

диктатури в Радянському Союзі представник української діаспори 

М. Сціборський. У книзі «Сталінізм» він визначив причини деспотизму в  

примітивній соціально-економічній системі, яка до останнього часу мала ще 

деякі залишки феодалізму та абсолютної монархії,які не творили реальних 

передумов і практичних можливостей для розвитку соціалізму. «Робітнича 

класа там не могла бути ґрунтом для його ідей з тої причини, що її в старій 

Росії властиво не існувало (в европейському розумінні)»[257, с.7]. 

На думку автора певну роль відігравали й особливості московського 

духа та псіхолоґії.Він писав: «Московську духовість визначає якась 

хвороблива роздвоєність….. нехіть до самодисципліни, а водночас нахил до 

деспотизму; нігілізм і пристрасна снага до доґматів і «вічних прав»[257, 

с.8].Продукт московського духа й культури — Ленін переніс  на свій 

комунізм. Останній творила секта «непримиренних фанатиків, що жили й 

робили силами екзальтованого духовно-вольового напруження».Захопивши 

владу в Росії, комунізм (більшовізм) одразу перекресливчинний політичний 

і господарський лад та його правні норми. «…у свойому гарячковому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
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пориві, вінодним махом хотів знищити старі форми суспільного існування, 

ввесь духово-психолоґічний уклад життя, змінити уяву про людину, мораль, 

дійсність і будучність… Він змагав зокрема не лише до усуспільнення всіх 

засобів господарської продукції та знищення приватної власности, але й до 

цілковитого зрівнання всіх людей у життєвому побуті та потребах.» 

[257, с.11-12]. 

У 1952 р. в Лондоні вийшла книга Е. Карра «Історія радянської Росії». 

Це фундаментальна праця з історії політичного, соціального та 

економічного устрою радянської Росії, у якій на основі великої кількості 

історичного матеріалу об’єктивно показано картину епохи, події та явища, 

їхні суперечності та взаємозв’язок. Автор не заперечував трагічних сторінок 

історії Радянського Союзу, але вважав, що Сталін, попри всі перешкоди, 

здійснив індустріалізацію країни за допомогою планування, тим самим, на 

думку автора, він показав переваги соціалізму, але при цьому відійшов від 

марксизму та був надто близький до його повного заперечення [160]. 

У 1950-1960-х рр. проблематику тоталітаризму розробляли  

представники української діаспори.Нищівної критики завдав О. Горновий 

(Дяків) більшовицькій ідеології, яка, на його думку, не мала нічого 

спільного з  марксизмом, а становила лише «натягування (дуже зручне і 

нахабне) марксизму до практичної більшовицької політики»[33. 

с.219].Викриваючи згубний вплив більшовизму на радянське суспільство, 

науку і культуру, О. Горновий стверджував, що ідеологія, «скріплена 

російським шовінізмом і енкаведівськими багнетами», є нежиттєздатною.   

Але дослідженняпредставників діаспори мали відбиток ідеологічного 

протистояння СРСР із західним світом. Це формувало певні шаблони, 

стереотипи в ставленні до політики компартії, які не базувалися на 

ґрунтовній дослідницькій базі, архівних джерелах, опублікованих 

документах, а декларували ідеї й тези без належної наукової аргументації. 

Однак такі роботи збагатили історичну науку новими методами та ввели в 

обіг мало досліджені чи невідомі факти. Попри різноманітність праць, що 
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формували західну історіографію, жодна з них не була присвячена 

дослідженню політичної системи радянської України, її складових, еволюції 

та визначенню особливостей та механізмів республіканської влади. 

Відірвані від джерел та архівів дослідники з української діаспори були 

позбавлені можливості створення об’єктивних синтетичних праць з історії 

радянської доби, хоча істотно просунулися у справі розширення 

методологічних засад дослідження. На жаль, у деяких випадках автори не 

давали глибокого теоретичного осмислення всіх наведених фактів, а 

обмежувалися лише їхньою констатацією. На наш погляд, роботи цих 

авторів [ 196, 252,254, 257] радше поставили питання для майбутніх 

дослідників, ніж дали на них відповідь.  

Упродовж 1970–1980-х рр. з’являються роботи, які теж були видані на 

Заході, але вирізняються своїм науковим рівнем. Українською мовою 

широкий загал істориків їх побачив із початком демократизації суспільного 

життя в Радянському Союзі. Ці праці формували новий погляд на історію 

КПРС і КПУ та представили власне бачення причин виникнення 

тоталітаризму в Україні.  

Р. Конквест у книзі «Жнива скорботи: радянська колективізація й 

голодомор» зауважує, що причинами виникнення диктатури було втілення в 

життя «набору соціально-економічних доктрин, шлях до реалізації яких 

пролягав через терор і брехню» [174, с.9].Протягом 1920-х рр. Україна мала 

відносно широку автономію з питань культури та мови. Проте було ясно, 

що більша частина комуністичної партії вважала українські національні 

почуття чинником, який послаблює СРСР, а прагнення України до 

незалежності неприпустимим. Сталін, дочекавшись зручного часу, розпочав 

нечувано жорстоку розправу над українським народом. Спираючись на 

документи, автор показує жахливу картину голоду, який був організований 

штучно [174]. 

Книга «Україна. Історія», яку написав професор Йоркського 

університету (Канада)О. Субтельний, визнавали раніше на Заході 
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найкращим викладом історії України англійською мовою. І хоча це 

підручник, у якому викладено історію України з найдавніших часів, автор 

дає аналіз  причин тоталітаризму в Україні. Він вбачає їх у самій природі 

більшовизму. На його думку, більшовики завдяки високій організованості 

та здатності проводити масовану агітацію змогли залучити на свій бік 

значну частину народних мас. Говорячи про створення СРСР, автор 

відзначає, що в народу України ніхто не запитував про бажання входження 

до Союзу. Відносини між Росією та Україною вирішувала  КП(б)У −  

невелика партія, яка переважно складалась з росіян. Разом із такими 

досягненнями, як НЕП і часткове національне відродження 1920-х рр., у 

1930-х рр. КП(б)У повернулася до традиційної російської політики 

жорсткого централізму та особистої влади. Як і в часи царизму, Україна 

стала безправною частиною Росії, і українці, як ніколи раніше, були 

змушені заплатити страшну ціну за те, щоб була досягнута мета, якої вони 

перед собою не ставили. Новацією для тогочасної української історіографії 

став розгляд подій в УСРР 1920-х рр. крізь призму націонал-комунізму в 

контексті подій та явищ, притаманних країнам радянського табору в період 

після Другої світової війни [256, с.425]. 

Оригінальне трактування причин виникнення тоталітаризму дав 

Р. Пайпс [217]. Він порівнює царський режим у його зеніті з комуністичним 

режимом у тому вигляді, в якому він з’являється до моменту смерті Леніна, 

та стверджує, що вони були багато в чому подібні. Зрозуміло, більшовики 

зовсім не мали наміру прямо копіювати царську практику: навпаки, вони не 

хотіли мати нічого спільного зі старим режимом. Але вони наслідували його 

мимоволі. 

Сучасний рівень історичних знань про засади формування та 

функціонування політичної системи СРСР та радянської України дає змогу 

стверджувати, що дослідження радянських істориків були обмежені 

партійними постулатами, хоча фактичний бік цих досліджень має певну 

цінність. Спроби збільшити обсяг наукових знань щодо історії виникнення 
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політичної системи власної держави стикалися з реальною протидією 

інституцій ідеологічного контролю: будь-які факти й події розглядались з 

позиції ідеологічної кон’юнктури. Невідповідність на практиці означала не 

тільки неможливість публікації досліджень, але і їхнього написання. Отже, 

радянська історіографія містить значний фактичний матеріал, який за 

критичного підходу дає змогу відтворити атмосферу, яка виникла в Україні 

протягом 1920-х рр. У радянській історіографії термін «тоталітаризм» не 

використовували, тому й наукових праць, присвячених йому, не було. Але 

створено багато робіт, які характеризували елементи політичної системи 

1920-х рр. Написана численна кількість праць, присвячених інститутам 

політичної системи. Характерною рисою досліджень цього періоду є те, що 

фактичні дані використовують вибірково для демонстрації тих чи тих 

досягнень, підтвердження правильності обраного шляху, тому часто факти, 

які вважали неприйнятними, замовчували чи називалися сумнівними. Через 

це їхнє використання вимагає критичного ставлення. Вважаємо за потрібне 

проілюструвати це на роботах, які були присвячені саме Харківщині. 

Найбільш близько до висвітлення питань нашої теми підійшли автори 

дисертацій, які розробляли той чи той аспект проблеми. Упродовж 

1960-1970-х рр. були захищені дисертації, присвячені діяльності рад 

Харківщини. Вони характеризуються значним розширенням джерельної 

бази. Але їхні автори зображують діяльність рад як осердя політичної 

системи СРСР, що не відповідало дійсності. Наслідком цього стала 

некритичність в оцінці подій та нерозуміння справжнього місця рад у 

політичній системі країни. Робота М. Тимошенка «Радянське будівництво в 

українському селі на останньому етапі Громадянської війни кінець 1919–20 

років» була написана 1968 р. на основі великої кількості матеріалів 

харківського регіону [258]. Автор відзначає, що населення позбавляли 

виборчих прав, партійні органи впливали на процес виборів чи навіть 

розпускали ради, склад яких їх не влаштовував. М. Тимошенко в рамках 

радянської парадигми подавав ці факти як позитивні. Коли селяни 
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проявляли самоорганізацію та намагались проводити вибори без втручання 

комуністів, це висвітлювалось як негативне явище [258, с. 11]. 

Про роботу рад Харківщини писав В. Духопельников [144] Він одним 

із перших намагався показати об’єктивно роботу рад, тому не тільки 

схвалив їхню діяльність, але й вказав на недоліки. У дисертації акцентовано 

увагу на тому, що більшовики втручались у процес виборів у ради та 

виганяли з них представників опозиційних партій. Автор теж подає це як 

позитивне явище, яке покращувало роботу рад. Між тим він пише про 

зосередження роботи у виконкомах, що відривало ради від широких мас. 

Також В. Духопельников указує на те, що сільради мали займалися 

питаннями господарського та культурного розвитку села. Вони приділяли  

основну увагу фіскальним функціям, будучи фактично апаратом зі збирання 

податків із населення. Автор пише, що ради мали слабкий вплив на маси, а 

причиною цього був низький відсоток участі виборців у перевиборчих 

кампаніях. Дослідник указує на бюрократизацію рад. Але всі ці негаразди 

пояснює лише тим, що на місцях неправильно розуміли вказівки партії [144, 

с.78]. 

Упродовж 1980-х рр. були захищені кандидатські дисертації: 

І. Плахтій, А. Ігнатов, С. Наумов [225, 152, 201]. Ці роботи присвячені 

діяльності рад Харківщини у 1920-ті роки ХХ ст. У роботах схвально 

оцінюється втручання партії в діяльність рад, вигнання з їхніх лав 

представників опозиційних партій та куркулів. Це автори називають 

очищенням рад.Дисертації цінні з фактологічного аспекту. У них наведено 

багато фактів про діяльність рад Харківщини, що дає можливість уявити 

процес їхнього створення та функціонування. 

Наприкінці 1980-х рр. ситуація в радянській історіографії почала 

змінюватись. Спостерігались дві тенденції: перевидання емігрантської 

української літератури та поступова трансформація колишньої радянської 

історіографії. У працях істориків, економістів, публіцистів зроблено перші 

спроби осмислення сталінізму як різновиду радянського тоталітаризму, його 
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природи, політичної системи. Вони разом з іншими виданнями надали 

імпульс переосмисленню політичної історії в добу комуністичного 

панування. Попри певні недоліки (більшість з них мала радше 

публіцистичний, ніж дослідницький характер), ці публікації є важливими 

історіографічними явищами для розуміння стану дослідження сталінської 

тоталітарної епохи. У них подано комплексний аналіз радянського 

тоталітаризму як репресивного режиму, показано його прояви у всіх сферах 

суспільного життя. Разом із тим недостатньо, на наш погляд, акцентовано 

увагу на його генезі, еволюції та реальній сутності. Частина цих праць 

написані в рамках нової, штучно створеної парадигми, метою якої було 

прагнення виокремити сталінізм від ленінізму та соціалізму. У зв’язку із 

цим слід відзначити книгу А. Зевельова «Джерела сталінізму» [149]. Автор 

пише про причини появи тоталітарної диктатури в Радянському Союзі та 

відзначає, що її виникнення було зумовлене переплетенням об’єктивних і 

суб’єктивних чинників. Об’єктивними чинниками він уважав 

багатоукладність економіки дореволюційної Росії, слабкість демократичних 

традицій, невторованість шляху до соціалізму. До суб’єктивних чинників – 

соціальний склад партій, безграмотність більшості населення СРСР. 

Виникнення сталінізму автор вважає «незаконним». Марксизм-ленінізм був 

для Сталіна лише оболонкою. Сталіну це вдалося зробити, оскільки «Ленін 

не встиг сформулювати цілісну концепцію соціалізму» [149, с.47].   

У цьому ж ряду стоїть і книга А. Бутенка «Відкіля й куди йдемо?» 

[19]. Автор вважає, що за Сталіна партія відійшла від ленінської концепції 

побудови соціалізму та створила модель, спрямовану на створення 

державно-адміністративного, багато в чому казармового, а не справжнього 

соціалізму. Казармовий соціалізм виник там, де для побудови соціалізму 

немає ні об’єктивних, ні суб’єктивних передумов, коли приватну власність 

скасовує суспільство, яке ще не здатне зробити це гідно. До того ж, на 

думку автора, Ленін помилився, проводячи після революції політику 

«воєнного комунізму». Необхідно було відразу ж після жовтня 1917 р. 



20 

 

переходити до політики, яка 1921 р. отримала назву НЕП, створюючи умови 

для майбутньої побудови соціалізму. Такі ж погляди були в роботі 

М. Маслова «Ідеологія сталінізму: історія, утворення та сутність (1929–

1965)» [194]. Автор уважає: викриваючи ілюзію про тотожність сталінізму 

марксизму-ленінізму, суспільна наука очищає «велике вчення Маркса-

Енгельса-Леніна» від нашарувань сталінізму та звільняє від сталінських 

догм та вульгаризації ленінізму [194, с.94].  

У колективній праці «Наша Вітчизна» автори також вбачають своєю 

головною метою викриття думки про тотожність сталінізму та марксизму. 

Вони вважають, що марксизм під впливом Сталіна втратив якості наукової 

теорії та вступив у суперечність із суспільною практикою. Сталінізм як 

ідеологія в усьому суперечив принципам загальної людської моралі та 

справжнім ідеалам марксизму. Його особливістю було те, що він був 

побудований на  брехні та фальсифікаціях [202, с.78].  

Упродовж 1980-х рр. виходять праці, у яких панувала думка, що 

«тоталітаризм у СРСР – закономірний результат побудови соціалізму». 

Л. Васильєв у своїй статті «Криза соціалізму» пише, що вчення Маркса 

утопічне, а ті, хто ним керувався, заходять у глухий кут. Чи був Сталін 

марксистом, чи  він сплюндрував ідеї Маркса та Леніна, треба буде ще 

відповісти. «Однак, поза сумнівом, – говорить автор, – марксизм і ленінізм 

надавали йому все те, чим  він користувався» [26]. Багато в чому подібна й 

позиція В. Кисельова в статті «Соціалізм: катастрофа або відродження» 

[161]. Автор вважає, що треба визнати крах більшовицької версії соціалізму, 

першим симптомом якого була трагедія «воєнного комунізму». 

Виправдання тоталітарних злочинів, воєнно-політичної диктатури 

забезпечувалося утопічною ідеєю про можливість перероблення людства, 

основу якої начебто було закладено в комуністичній доктрині.  

Такої самої точки зору дотримувався О. Ціпко [270]. Він не розглядав 

саме питання виникнення тоталітаризму, а звинувачував соціалізм як 

систему в цілому, вважав її утопією, яку «неможливо створити в реальному 
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житті. І всі спроби це зробити приводять до пригнічення свободи, прав 

особистості, насилля над усіма сторонами суспільного життя». О. Ціпко 

вважає, що Ленін і Сталін були одностайні в поглядах на головні соціально-

економічні установки. З цим згоден і Ю. Буртін [18]. Він писав, що зі 

знищенням приватної власності виникає жорстка централізація управління 

− піраміда, на верхівці якої одне велике «Я». Передумовою тоталітаризму за 

соціалізму є створення демократії не для всіх, а лише для пригнічених мас, 

також необхідне придушення прав і свобод інших верств населення. Це веде 

до насильства, що потребує диктатури та єдності волі, які призводять до 

придушення самих народних мас.  

До публіцистичних робіт цього періоду можна віднести статті 

Ю. Давидова, М. Мілкумяна, І. Клямкіна, І. Кравченка, опубліковані в 

збірнику «Драма оновлення» (ориг. назва «Драма обновления») [135, 195, 

163, 178]. У них досліджено питання радянської моделі соціалізму, що стало 

стимулом для його переосмислення з нових позицій. Автори намагалися 

дати відповідь на питання, що таке соціалізм, чи був він у Радянському 

Союзі.  

Протягом 1990-х рр. виходять праці Є. Гімпельсона. Цей історик 

створив низку досліджень, у яких безпосередньо проаналізовано процес 

виникнення та формування політичної системи комуністичної держави. 

Автор детально досліджує соціальний склад, освітній та культурний рівень 

більшовицької еліти. Є. Гімпельсон багато уваги приділив визначенню 

складових політичної системи комуністичної держави, механізмів їхнього 

функціонування та взаємодії, а також неодноразово підкреслював, що в 

більшовицькій державі ніколи не було диктатури пролетаріату, влади рад, 

соціальної рівності та законності. Автор зробив висновок про те, що 

головними засобами панування більшовицької еліти в СРСР були насилля, 

примус та ідеологічне зомбування суспільства. Однопартійна політична 

система створила широке поле для зловживання владою, репресій проти 
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будь-якої опозиції та опонентів чи просто незадоволених умовами існування 

[31, 30, 29]. 

Після створення незалежної Української держави історики почали 

вводити до наукового обігу нові архівні документи, які значно 

розширювали уявлення про політичні процеси 1920-х рр. Наслідком 

використання цих документів стало формування різних поглядів на історію 

радянського суспільства, поява праць, виконаних на ґрунтовній джерельній 

основі, що радикально змінювала погляди на події громадянської війни, 

НЕПу, індустріалізації та колективізації. Процеси, пов’язані з утворенням 

самостійної Української держави, послужили стимулом для розроблення 

теми сталінізму в Україні. Спочатку історики прагнули якомога швидше 

опублікувати невідомі матеріали про найгучніші політичні процеси 

1920-х рр. Потім з’являються монографії, які узагальнюють попередні 

роботи та можуть претендувати на ґрунтовні та комплексні наукові 

дослідження сутнісних ознак і конкретно-історичних форм сталінізму. Саме 

такою стала колективна праця «Сталінізм на Україні: 20−30-ті роки» [184]. 

Автори вважають, що після смерті Леніна до влади прийшли люди, які 

значно поступалися йому в інтелекті, у політичному світогляді, у моральних 

якостях. У таких умовах недоліки внутрішньої побудови партії, 

помилковість або вади програми чи статутних положень приховували в собі 

реальну можливість розвитку тоталітарних тенденцій. Проте автори 

вбачають і в самому ленінізмі такі риси, спираючись на які можна було 

створити диктаторський режим. На їхню сумнівну думку, Сталін відкинув 

ленінізм, який заважав йому, і взяв на озброєння ленінізм, що відповідав 

особистим уявленням диктатора і який допоміг у створенні його системи. 

Також автори вважають, що у встановленні тоталітаризму відіграли свою 

роль й об’єктивні чинники. Як позитивне, відзначаємо аналіз економічних 

основ сталінізму, якими є державна власність на засоби виробництва та 

планова економіка. У роботі аналізовано вплив ідеології сталінізму на 

формування суспільної свідомості, генеза та специфіка сталінізму в умовах 
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України. Висновки авторів про основні риси сталінізму як цілісної 

суспільно-політичної системи аргументовані. Робота ґрунтується на великій 

кількості джерел.  

У роботах Ю. Шаповала [274,275] використано невідомі раніше 

документи з архівів СБУ, що дозволило йому створити хроніку політичного 

терору в Україні з середини 1920-х – до початку 1950-х рр. У книгах 

міститься велика кількість раніше невідомих фактів, малодосліджених тем. 

Ю. Шаповал детально дослідив механізми та наслідки насильства, 

політичного терору як головних засобів панування більшовицької влади в 

Україні. Доступ до архівних джерел органів держбезпеки УРСР 1920–1930-

х рр. дав можливість досліднику у співавторстві з іншими істориками 

створити сучасне уявлення про ДПУ-ОДПУ-НКВС. Ю. Шаповал причини 

тоталітаризму пояснює низьким культурним рівнем народу, його 

патріархальною вірою в доброго царя. Крім того, «дрібнобуржуазні 

хитання», сліпа віра в силу примусу, помножені на традиційну для Росії 

відсутність демократичних механізмів, призвела до режиму особистої влади 

Сталіна. Автор указує, що обмеження демократії запровадив не Сталін, а 

Ленін. Цього протягом 1918–1920 рр. вимагали умови громадянської війни, 

іноземної інтервенції, економічна блокада та «білий терор». Така політика 

була для Леніна начебто тимчасовою та вимушеною, а для Сталіна, який у 

період громадянської війни накопичив великий досвід репресивних та 

надзвичайних заходів, стала основною, за допомогою якої можливо було 

досягти влади. Сталін спирався на «лівацьку модель соціалізму», яку 

необхідно підтримувати методами насилля [274, с.52].  

У цей же період з’являються праці, написані на новій методологічній 

основі, які висвітлюють питання функціонування окремих інститутів 

політичної системи. Окрім того, цінним є те, що вони широко 

використовують архівні документи Харківщини. 

Процесу ліквідації опозиційних політичних партій присвячені 

дисертації О. Голікової та Я. Остапенко [32, 207]. В обох роботах достатньо 
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широко використовується матеріал Харківського регіону. Дисертантки 

показали, як більшовики, застосовуючи ідейні, адміністративні, фінансові та 

організаційні методи впливу, а також прямі репресії, відсторонювали 

опозиційні партії від активної політичної роботи в профспілках та радах.  

В. Москаленко 1993 р. захистив дисертацію «Місцеві ради УРСР в 

системі тоталітарної влади в 30-ті роки» [199]. Автор висвітлює діяльність 

рад з нових позицій. Він стверджує, що міські ради були реально позбавлені 

прав виконувати свої функції та стали лише ширмою для партійно-

адміністративного диктату. Ради перетворилися на провідників волі 

партійного апарату. При формуванні місцевих органів влади народ було 

позбавлено реального волевиявлення, вибори проводили з порушенням 

термінів, які були закріплені в Конституції, хід виборів регулювали 

партійними документами, виборчі комісії були під контролем партійного 

апарату. В. Москаленко вказує, що виборці довільно позбавлялися виборчих 

прав, депутати голосували за рішення, підготовлені партією. За допомогою 

репресій партійні органи позбувались небажаних депутатів. Депутати не 

мали реального впливу на суспільно-політичне життя та були наділені 

правами формально.  

У дисертації 1994 р. Ю. Кисіль намагається дати об’єктивну 

характеристику діяльності рад, указуючи на такі недоліки, як відсутність 

кодифікованого законодавства, яке б визначало їхні права та обов’язки, 

зосередження реальної влади у виконкомах, підлеглість та залежність 

місцевих рад, завантаженість дріб’язковою роботою [162]. Як свідчить 

автор, уже в період 1923−1924 рр. співробітники РСІ виявили, що 

представницькі ради на місцях не мали ніякої реальної влади та не могли 

виражати інтереси виборців. Уся влада зосереджувалась у виконавчих 

органах, що свідчило про повний відрив обраних рад від широких народних 

мас. Місцеві ради перетворювалися на передавальні інстанції та механічних 

виконавців. Влада в особі комуністичної партії намагалась проводити 

реформування діяльності рад, але  реформи були половинчастими та 
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бюрократичними. Ю. Кисіль пояснює бюрократизацію державного апарату 

заміною об’єктивних економічних зв’язків адміністративними, які призвели 

до необхідності створення спеціальних  органів, котрі повинні були 

виконувати роль адміністративного регулятора суспільних відносин замість 

ліквідованого об’єктивного регулятора – ринку. 

Дисертації 1996 р. О. Хорошева присвячена діяльності комсомолу 

України [269]. У ній використано велику кількість архівних матеріалів 

Харківського регіону. Автор зазначає, що комсомол від самого початку 

намагався монополізувати молодіжний рух республіки. Активну допомогу в 

цьому йому надавала КП(б)У.У дисертації вказано, що комсомол отримував 

політичну й матеріальну допомогу з боку панівної партії та контрольованих 

нею державних органів, був виконавцем волі партії серед молоді. 

Організаційні принципи побудови комсомолу: суворе дотримання класового 

підходу до формування складу спілки та створення місцевих організацій, 

тісний зв’язок із російським комсомолом, переваги централізму над 

демократизмом, суворе дотримання дисципліни – усе це здійснювалось під 

впливом панівної партії та було спрямоване на встановлення монополізму, 

на перетворення КСМУ на один із елементів тоталітарної системи. 

Окремі, але дуже важливі питання становлення та функціонування 

політичної системи дослідили у своїх працях В. Ченцов, І. Білас, 

С. Білокінь, О. Бриндак, В. Греченко, М. Дорошко, Г. Єфіменко, С. Кокін, 

Р. Вєтров [212, 271, 14, 15, 16, 35, 142, 146, 147, 169, 27]. Ці праці створені 

на методологічній основі, вільній від ідеологічних стереотипів, із 

залученням значного обсягу нових джерел. У них розкрито особливо 

жорстокий характер сталінізму в Україні та його прояви в економічній, 

соціальній, політичній, культурній сферах. Проаналізовано репресії та 

каральні акції проти інтелігенції, депортації, наведено докази та факти 

українського етноциду. Вивчення історії політичних репресій проведено на 

основі залучення широкого комплексу нових архівних джерел, переважно 

документів радянських органів держбезпеки. Ці ґрунтовні праці разом з 
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опублікованими збірниками документів цього періоду стали важливою 

джерельною базою дослідження сталінського тоталітаризму.  

У 1996 р. була видана книга С. Кульчицького «Комунізм в Україні: 

перше десятиріччя» [183]. Використовуючи раніше недоступні архівні 

джерела, автор зробив спробу переглянути традиційні уявлення радянської 

історіографії, зокрема й власні праці минулих десятиліть. С. Кульчицький 

своїми дослідженнями довів, що радянський тоталітаризм після довгих 

років гниття, самознищився під тягарем власних нерозв’язаних проблем, 

зокрема економічних та національних. Праці С. Кульчицького щодо 

становлення й еволюції політичної системи радянської України окреслили 

методологію та фактологічний базис для подальших досліджень. Автор 

запропонував погляд на фундаментальні засади існування та розвитку 

України радянської доби як на суспільно-політичну модель, що постійно 

змінювалась, адаптувалася та еволюціонувала. Автор розглядає всі 

структурні елементи політичної системи у взаємодії, визначає основні 

механізми панування більшовицької влади. 

Упродовж 2000-х рр. історики продовжували розробляти тему 

виникнення та функціонування тоталітарної системи в Україні. Були 

написані як загальні роботи з історії України, в яких висвітлювались 

питання, дотичні до теми дисертації, так і монографії, присвячені 

безпосередньо інститутам політичної системи. До перших можна віднести  

колективну роботу «Політична історія України»[227]. У ній автори 

вказують, що КП(б)У фактично та юридично монополізувала політичне 

життя в Україні. Використовуючи політичний, ідеологічний, моральний 

тиск, репресії та терор, вони ліквідували своїх політичних опонентів. 

Багатопартійності також не могло бути з ідеологічної позиції. Занадто 

різними були погляди на політичний устрій суспільства. Сама партія 

еволюціонувала з революційної організації до організації, де зосереджена 

влада в руках вузького кола партійних керівників. Формально вважалося, 

що повнота влади зосереджувалася в радах різних рівнів, але вони були під 
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постійним наглядом партійних органів. Автори вказують, що монополізація 

влади поставила трудящих у підневільне становище перед державою.  

У відповідних розділах тематичних колективних робіт, виконаних 

переважно колективами дослідницьких інститутів НАНУ, узагальнено 

дослідження проблематики виникнення форм та функцій політичної 

системи, механізмів більшовицької влади, визначальних складових цієї 

системи та їхніх особливостей. Серед таких робіт: «Політична історія 

України» у 6-ти томах [228]. У третьому томі «Утвердження радянського 

ладу в Україні» (1921–1938) подано характеристику відносин партії та рад. 

Автори стверджують, що партійний апарат зберігав усю повноту політичної 

влади, але не брав на себе відповідальності за поточні справи. Функції 

партійних комітетів обмежувалися частиною державних функцій, 

переважно кадрами та пропагандою. Левова частка управлінської роботи 

покладалася на виконавчі комітети рад. На думку дослідників, радянська 

влада не була фасадом. Ради, у яких працювали десятки й сотні тисяч 

депутатів, стали «передавальним пасом» від керівних органів партії до 

широких мас населення. Підміна виборних органів апаратними структурами 

була неминучою внаслідок диктаторської природи радянської влади. 

2002 р. колектив авторів написав монографію «Політичний терор та 

тероризм в Україні» [229]. Вона висвітлює безпосередньо проблеми терору 

та тероризму, проте опосередковано також торкається й проблематики 

тоталітаризму. Його джерела дослідники вбачають у минулому. 

Більшовизм, на їхню думку, виступав як спадкоємець традицій російської 

великодержавності. Процес формування держави позначався «посиленням 

влади самодержця й послабленням суспільного устрою, моральності та 

духовного життя значної частини населення». Коли до влади прийшли 

більшовики, вони запланували докорінно змінити життя переважної 

частини громадян, усі, хто не відповідав певним критеріям, були 

репресовані. 
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До монографій, присвячених нашій темі, слід віднести монографію 

В. Греченка та О. Ярмиш «Україна в добу раннього  тоталітаризму», 

опубліковану 2001 р. У ній розглянуто питання формування тоталітарного 

режиму в Україні протягом 1920-х рр., висвітлено проблеми НЕПу, 

політичної боротьби протягом 1920-х рр., трансформації більшовицької 

партії від урядової до державної, ключової ролі репресивних органів у 

політичній системі радянської держави [36]. Автори зосередили свою увагу 

на основних, найістотніших аспектах розвитку тоталітаризму в Україні. На 

їхню думку, тоталітарний режим, який загалом уже сформувався в СРСР у 

1920-ті рр., характеризувався тотальним відчуженням народу від власності й 

політичної влади, усеосяжним контролем над усіма сферами життя 

радянського суспільства. До основної характеристики цього режиму автори 

відносять передусім монополію на владу комуністичної партії, зрощування 

партійного та державного апарату, що призвело до утвердження режиму 

беззаконня й політичного терору. Вони показали процес становлення 

тоталітаризму в Україні як цілісної соціально-економічної системи та дали 

всебічний аналіз елементів цієї системи, показали особливості 

функціонування цих елементів у взаємозв’язку. У роботі введено в обіг 

багато нового фактичного матеріалу. 

Монографія З. Лихолобової, опублікована 2006 р., була присвячена 

тоталітаризму й написана на місцевому матеріалі (переважно на матеріалах 

донецького регіону) [191]. У роботі на основі вивчення різноманітних 

джерел висвітлено історичні умови формування сталінського тоталітарного 

режиму та його особливості, суть та методи політичних масових репресій, 

основні етапи та соціально-економічні наслідки політичних репресій другої 

половини 1930-х рр. Простежено трагічну долю багатьох репресованих за 

політичними звинуваченнями громадян [191, с. 14]. Подано узагальнену 

характеристику жертв великого терору. Указано, що репресії стали 

причиною болючої травми свідомості людей, гостро вплинули на морально-

психологічний стан та менталітет, примушували відмовитися від власних 
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думок і прийняти чужі. Наслідком була залежність, виникнення подвійної 

моралі. 

Велику за обсягом монографію, присвячену формуванню  політичної 

системи в Україні, написав 2011 р. М. Фролов [262]. У ній проаналізовано 

особливості створення та функціонування радянської влади в Україні, 

специфіку конструювання її державних інститутів, вплив компартійної 

номенклатури на перебіг подій, пов’язаних із утвердженням в Україні 

однопартійної системи. Розглянуто особливості взаємодії у період 1920–

1930-х рр. керівництва радянської України та ВКП(б), сформульовано 

авторську концепцію щодо соціальної нерівності й елітарності радянського 

суспільства, подано характеристику складових політичної системи. Автор 

указує, що на службу комуністичному режимові вимушені були піти наука 

та вся система освіти й культури. Більшовицька еліта, розбудовуючи 

інституції політичної системи, опікувалась рівнем їхньої керованості. Роль 

передавального пасу нав’язувалась усім інститутам політичної системи. 

Автор небезпідставно стверджує, що політична система була експортована в 

Україну на багнетах Червоної армії. Вона мала деякі особливості, тому 

постійно виникали конфлікти та суперечки всередині більшовицької еліти 

навколо необхідності враховувати українську специфіку  політичних 

процесів. 

Автор доходить висновку, що механізм партійної номенклатури давав 

змогу керівництву більшовицької партії в Москві проводити щодо УРСР та 

КП(б)У ту кадрову політику, яка не допускала до високих посад у партійно-

радянському апараті діячів, схильних до утвердження особливого 

положення республіки в політичній системі. Наслідком цієї боротьби стало 

формування жорсткої централізованої унітарної держави, яка всебічно 

контролювала всі сфери життєдіяльності суспільства. Щоб придушити 

підйом національної свідомості України, Сталін контролював суспільно-

політичні процеси постійно, і цей процес був багатоступеневий. 
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Питанням утворення тоталітарної партії присвячена монографія 

В. Греченка та О. Головка, яка вийшла 2012 року [37]. У роботі на основі 

значного фактичного матеріалу висвітлюється процес створення та розвитку 

комуністичної партії України. Автори наголошують, що партійна 

організація України фактично не мала самостійності та була філіалом 

Російської комуністичної партії. У монографії підкреслено, що КП(б)У 

протягом першої половини 1920-х рр. перетворилася на державну партію, 

усунула з політичного життя інші партії та зосередила владу в руках 

невеликого керівного партійного центру. За організаційною структурою 

вона була централізованою, з фіксованим членством, за способом 

функціонування – тоталітарною. Політика партії не залежала від думок 

рядових членів. Вона керувала всіма інститутами політичної системи. Це 

була партія малограмотної, достатньо агресивної маси, розбавленої 

корумпованими службовцями та ідейними фанатиками. Автори вказують, 

що Ленін і є творцем принципів партійного керівництва державою, її 

органами, громадськими організаціями. Партія від самого початку була 

орденом мечоносців – це ієрархія на чолі з вождем, яка була побудована на 

незаперечному військово-ідеологічному підпорядкуванні, на однодумності 

та вірі в догмати. Партія мала у своєму складі рядову більшість та апаратну 

меншість, яка керувала беззмінно та безконтрольно. Зміни в кількісному та 

якісному складі партії, хід та наслідки ідейно-політичної боротьби, 

трансформація методів та принципів керівництва призвели до переродження 

партії, перетворення її на покірне знаряддя сталінської волі.   

   У монографії висвітлюється ідейно-політична боротьба в партії з так 

званими  ухилами від генеральної лінії. Автори послідовно, з 

використанням архівних документів, преси, споминів учасників тих подій, 

робіт інших істориків розглядають перебіг дискусій у партії, які відбувалися 

протягом 1920-х рр. Указуються їхні причини, висвітлюються погляди 

сторін, що брали участь у них. Унаслідок внутрішньопартійної боротьби в 

партії створилась ситуація, для якої характерним було зростання 
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бюрократизму, обмеження прав місцевих організацій та посилення ролі 

партійного апарату. У країні й партії склалася зовнішня однодумність, 

запанували конформізм, готовність приймати на віру і підтримувати будь-

які установки й гасла партії. Автори вказують, що за Сталіна ці тенденції 

зміцнилися, але були закладені за життя Леніна. 

В. Греченко та О. Головко показують, що завдяки жорсткій системі 

виробничо-територіального принципу функціонування партія охопила 

своєю владою всю країну, пронизала за допомогою первинних партійних 

організацій громадські структури, усі підприємства, систему освіти, 

охорони здоров’я, культуру і т.ін. Логічним завершенням тотального 

контролю партії над країною стало одержавлення особи, перетворення 

громадян на державних кріпаків. Автори доходять висновку, що партія 

стала основою тоталітарної політичної системи й сама цю систему створила. 

Монографія є великою за обсягом та докладною науковою працею з історії 

КПУ від часу її створення до початку 1940-х рр. 

У 2013 р. вийшла книга С. Кульчицького «Червоний виклик», яка має 

підзаголовок: «Історія комунізму в Україні від його народження до 

загибелі»[185]. Автор характеризує процес виборів у ради. Він показує, що 

вибори були не загальними, не прямими, не рівними, не таємними. 

Позбавлена демократії виборча система давала парткомам можливість 

визначати персональний склад радянських органів влади. С. Кульчицький 

розвинув свою концепцію на засади існування та розвитку України 

радянської доби. Він указує, що право на ухвалення законів і рішень з 

кадрових питань було у винятковій компетенції керівників партії. Інша річ, 

що вони неухильно дотримувалися конституційних вимог про затвердження 

державних рішень «у радянському порядку». Радянська вертикаль була 

пов’язана з суспільством напряму, натомість компартійна − через 

«передавальні паси» (ради, профспілки, комнезами, громадські 

організації)[185, с. 419]. 
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Автор показує перетворення й у самій партії. Ставши державною, 

вона розшаровувалася на дві різні за функціями складові. Партійні комітети 

всіх рівнів, поєднані з виконавчими комітетами рад, уособлювали радянську 

владу. Багатомільйонна членська маса відірвалася від внутрішньої 

номенклатурної партії й перетворилася на такий самий, як і всі інші, 

«передавальний пас» від мас до влади. А оскільки партія будувалася на 

засадах «демократичного централізму», то диктатура керівної компартійної 

верхівки поширювалася на всі верстви суспільного організму, намертво 

пов’язаного з центром «передавальними пасами». Винайдений В. Леніном 

механізм здійснення влади, яка основувалася на силі, але виглядала 

народною, був найдосконалішим з усіх відомих людству. Влада, яка 

виглядала зовні народною, але по суті була диктатурою, в поєднанні з 

ефективним пропагандистським апаратом і застосуванням примусу ввела в 

оману багатомільйонні маси. 

С. Кульчицький показує процес створення тоталітарної партії та 

підкорення нею інших інститутів політичної системи на рівні центральних 

органів, таких як ЦК КП(б)У, ВУРПС, ВУЦВК, наркоматів. Процеси, які 

відбувалися на регіональному рівні, не були предметом його дослідження.  

2015 р. було надруковано книгу Т. Снайдера «Криваві землі» [250]. 

Автор дає власну інтерпретацію сталінізму. Він не використовує слово 

«тоталітаризм» та не дає його всебічної характеристики. Він називає його 

тиранією і бачить її причини в тому, що соціалізм переміг в аграрній країні 

й більшовикам потрібно було перетворити доіндустріальне суспільство на 

індустріальне, в якому б робітникам віддавали перевагу [250, с. 31]. 

Промислова відсталість Росії змушувала більшовиків йти на тимчасові 

компроміси з селянством як найбільшою соціальною групою тогочасного 

суспільства та з численними національними меншинами. Одним вони 

обіцяли землю, а іншим − національні федеративні республіки. Та де взяти 

капітал на проведення індустріалізації? Сталінська інтерпретація 

ленінського спадку була вирішальною. На його думку, радянському селу 
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потрібно було профінансувати своє знищення. Необхідно було реквізувати 

продукцію сільського господарства і тим самим забезпечити придбання за 

кордоном промислового обладнання [250, с. 33]. Тому селян Й. Сталін 

загнав у колгоспи, щоб знищити старе село та принести процвітання в міста. 

Кількість робітників, за ідеєю, збільшиться внаслідок отримання 

продовольства з колгоспів, і робітники зможуть побудувати першу у світі 

могутню державу, здатну захистити себе від зовнішніх ворогів. На чолі цієї 

держави, звісно, повинен стояти Сталін. На його думку, держава має бути 

територіально великою та самодостатньою. Для Сталіна володіння 

Україною мало стати головним доказом тріумфу його версії соціалізму. 

Колективізована й тероризована Україна повинна годувати та захищати 

Радянський Союз [250, с. 216]. Сталін, реалізовуючи обрану стратегію, 

створив тиранію, яка знищила мільйони людей. Його політика призвела до 

катастрофи, але він проголосив її свого роду ерзац-перемогою [250, с. 498]. 

У 2000-х рр. вийшла друком низка статей, які стосуються 

проблематики нашої дисертації. У 2003 р. було опубліковано статтю 

М. Дорошка «Партійні чистки як засіб ліквідації опозиції в КП(б)У у 20−30-

ті роки XX ст.»[140]. Автор вбачає мету чисток у досягненні монолітності 

партійних рядів. Також він додає, що за допомогою чисток КП(б)У 

поступово ліквідувала небезпечну для більшовицької диктатури 

багатопартійність. Але на наш погляд, автор ототожнює партійні чистки з 

політичними репресіями проти всієї України. Він пише: «Чистки в Україні 

набули нечуваних масштабів, а їхні наслідки стали справжньою трагедією 

для українського народу».[140. с.132].  Чистки, як відомо, мали обмежений 

характер та стосувалися тільки членів партії й не поширювалися на всі 

верстви населення.  

Р. Крайнік також опублікував статтю, присвячену партійним чисткам. 

Він визначає, що їхньою суттю була перевірка репресивно-каральними 

органами громадян на благонадійність для очищення підприємств від 

«класово ворожих» елементів. Автор стверджує, що на початку 1933 р. 
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відбулося різке збільшення жорстких каральних заходів у системі 

транспорту через масове застосування репресій проти робітників та 

технічної інтелігенції у вигляді «чисток» [179, с. 178]. Але він не наводить 

даних про кількість «чисток» у попередні роки. Тому неможливо зробити 

обґрунтований висновок про їхнє різке зростання. На наш погляд, 

Р. Крайнік також ототожнює партійні чистки з репресіями проти всіх 

громадян. Він пише: «Криваві репресивні заходи в 1933 р. не обмежувалися 

цинічним мордуванням населення голодомором. Широко застосовувалася 

практика чисток» [179, с. 181]. Також автор помилково стверджує, що: 

«Практика застосування радянською владою чисток мала чітку правову 

базу» [179, с. 178]. 

О. Мовчан у докторській дисертації «Українські профспілки в 

компартійно-радянській системі влади в 1920-ті роки» (2004) [198] називає 

основні методи партійно-державного контролю над профспілками: 

1) організаційне керівництво через включення середніх та нижчих ланок 

профспілкового управління до системи номенклатурного розподілу кадрів; 

2) політичне керівництво на підставі підзаконних актів партійних та 

державних органів; 3) політичний нагляд із боку органів НК(НКВС); 

4) фінансовий контроль через ревізійні структури ЦК КП(б)У; 

5) адміністративний нагляд органів НКВС за комісіями профспілок із 

вивчення історії профспілкового руху. Усі ці методи виходили за межі 

законодавчої регламентації діяльності професійних спілок і порушували 

їхні права. Функціонування радянських профспілок у режимі 

«передавальних пасів» від партії до мас неминуче призвело до їхнього 

одержавлення.  

У дисертації показано, що істотна особливість радянських профспілок 

як одного з елементів радянської політичної системи полягала в тому, що, 

відчуваючи на собі жорстокий контроль з боку державної партії, вони разом 

з тим самі виступали знаряддям поширення державної ідеології, 

забезпечуючи в такий спосіб життєдіяльність компартійної системи влади.  
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В. Прилуцький присвятив свою статтю стосункам компартії з 

молодіжною організацією − комсомолом [233]. Автор докладно показав, як 

партія, проводячи свою політику, прагнула залучити до цього комсомол. Він 

відзначив, що особлива роль належала комсомолу на селі, де кількість 

осередків комсомолу значно перевищувала кількість партійних, і вони 

являли собою чи не єдиного провідника більшовицької політики.  

У статті йдеться й про боротьбу комсомолу за впровадження політики 

індустріалізації та виховання нової людини, на що спрямовувалися всі 

зусилля могутньої пропагандистської машини тоталітарного режиму. 

Особливе місце у вихованні нової людини посідав комсомол. Більшовицька 

молодіжна спілка перетворилася на своєрідне чистилище, через яке повинні 

були пройти сотні тисяч юнаків та дівчат на шляху до комуністичного раю. 

Автор приділив увагу боротьбі молоді проти «ворогів» та «націоналістів». 

Він показав, як комсомольські організації «активно допомагали партії у 

виявленні та нещадному вигнанні з усіх ділянок соціалістичного 

будівництва культурного фронту, органів народної освіти та шкіл усіх 

буржуазно-націоналістичних, петлюрівських, шпигунських елементів» 

[233, с. 349]. Панівний режим намагався залучити молодь до чисток 

партійних організацій, що проводилися у 1933 р. Хоча в статті анонсовано 

період 1920−1930-х рр., фактично в ній ідеться про події з кінця 1920-х рр.  

У 2015 р. Р. Подкур опублікував статтю про боротьбу органів 

держбезпеки з опозиційними громадсько-політичними організаціями [226]. 

Автор висвітлює ліквідацію опозиційних політичних партій та єврейських 

молодіжних організацій «Маккабі», «Олімп» та «Факел». Він констатує, що 

ЦК РКСМ та ЦК КСМУ вимагали тісного співробітництва з органами ДПУ 

для боротьби з молодіжними організаціями. Встановивши «сіоністську 

сутність», комсомольці спільно з місцевими відділами ДПУ, 

адміністративними відділами НКВД та органами виконавчої влади повинні 

були докласти зусиль до закриття таких товариств. Водночас відзначалося, 

що комсомольські органи не повинні безпосередньо брати участь у цій 
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ліквідації. Це було викликано бажанням не скомпрометувати осередки 

місцевих комсомольців в очах єврейської громадськості. Автор відзначив, 

що голова ДПУ УСРР В. Балицький у лютому 1924 р. заявляв, що під час 

слідства чекісти не завжди могли зібрати переконливі докази 

контрреволюційної діяльності громадянина. Тому він просив ЦК КП(б)У 

підтримати перевірену практику вислання в адміністративному порядку, а 

також безпідставно відмовляли у прийнятті на роботу та в навчальні 

заклади.  

У 2016 р. В. Бурда захистив дисертацію «Місцеві ради УСРР в 

утвердженні більшовицької монополії на владу(1920 рр.)» [17]. Автор 

позиціонує свою роботу як комплексне дослідження місця рад у політичній 

системі УСРР та їхньої ролі в утвердженні більшовицької монополії на 

державну владу. В. Бурда розглядає формування мережі рад на початку 

1920-х рр. У дисертації з нових позицій простежено запровадження 

політики «пожвавлення рад», трансформацію владних повноважень 

місцевих рад, ліквідацію опозиції в місцевих радах, діяльність 

більшовицьких фракцій, організацію виборчого процесу. Набув подальшого 

розвитку аналіз взаємовідносин місцевих рад з іншими органами державної 

влади та громадськими організаціями, вивчено різні прояви протестної 

активності громадян під час виборчих кампаній та боротьби більшовиків із 

ними. Розширено знання про методи витіснення політичних опонентів 

більшовиків з місцевих рад на початку 1920-хрр. Вплив партії на ради 

показаний недостатньо. Автор робить правильний висновок про те, що ради 

постійно виконували роль важливого засобу в утвердженні комуністичної 

диктатури, але не розкриває механізм впливу партії на ради, за винятком 

розділу, у якому показано втручання комуністів у виборчий процес. Але й 

тут дослідник робить зовсім несподіваний висновок: більшовикам лише 

завдяки сформованому ними виборчому законодавству вдалося витіснити зі 

складу місцевих рад прихильників політичних сил, що конкурували з ними, 
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та встановити повний контроль над роботою виборних органів влади 

[17, с. 192].  

Підсумовуючи історіографію з проблеми, можна відзначити, що 

феномен тоталітарної політичної системи був предметом спеціального 

історичного дослідження. Але  комплексні дослідження з проблем 

становлення тоталітарної політичної системи на регіональному рівні 

відсутні.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Це дослідження передусім побудоване на писемних  джерелах, які 

складаються з неопублікованих  (архівні документи)  та 

опублікованихджерел.  

Попри важливість, опубліковані документи не можуть вважатися 

вичерпними. Крім того, опубліковані документи не завжди об’єктивно 

зображали суспільно-політичні процеси, які відбувалися в Україні. Це 

зумовлено сутністю політичної системи, яка не відповідала задекларованим 

принципам і законодавчій базі. Диктаторська влада комуністичної партії не 

знайшла свого відбиття в законодавчих актах та нормативних документах, 

оскільки була заборона посилатися на партійні рішення як на керівні 

документи. Тому визначення реального місця інституцій політичної системи 

України потребувало звернення до архівних джерел, які, безсумнівно, є 

найістотнішою частиною джерельної бази дослідження. Дисертаційне 

дослідження вводить у науковий обіг масив документів з Державного архіву 
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Харківської області, більшість з яких на сьогодні залишається 

неопублікованими. Це справи фондів ФП- 1 та ФП- 5. Пріоритетне значення 

мають: циркулярні листи ЦК КП(б)У губпарткомам, протоколи засідання 

бюро Харківського губкому КП(б)У, протоколи засідань бюро округових 

парткомів, протоколи засідань президії Харківського губпарткому, 

протоколи засідань Харківського губкому КП(б)У, звіти Харківського 

губкому КП(б)У. У цих документах міститься інформація про поточну 

діяльність губкому, хід виборів та підготовку виборчих кампаній, фінансову 

діяльність парткомів, агітаційну та пропагандистську роботу, 

взаємовідносини партійних органів із радами, комсомолом та профспілками. 

Ці джерела дають можливість виявити завдання, функції, права та 

обов’язки, форми та методи роботи партійних, радянських, профспілкових 

органів та комсомольських організацій. Документи деталізують законодавчі 

та нормативні акти вищих органів державної влади та партійних органів. 

Вони дають уявлення про пріоритети в їхній роботі на різних етапах, 

показують механізм вироблення рішень, що дозволяє виявити певні 

закономірності в їхній діяльності. Протоколи засідань Харківського губкому 

дають незаперечні докази, що він керував місцевими радами, профспілками 

та комсомолом, втручався в їхню поточну діяльність, кадрову та фінансову 

політику.  

Політичні звіти від партійних організацій заводів та районів міста, 

акти ревізійних комісій партійних органів різних рівнів, політичні доповіді 

повіткомів, райкомів та їхніх секретарів про стан справ в організаціях та 

радянських комсомольських та профспілкових органах дають об’єктивне 

уявлення про стан справ на місцях. У них доповідачі повідомляють про 

невдоволення робітників важкими умовами праці й побуту, низьким рівнем 

зарплатні, про те, що профспілки захищають інтереси не працівників, а 

держави, про пасивність комуністів на зборах, про низький рівень освіти.  

Листування з губернськими, повітовими та волосними установами, 

циркуляри Харківського губернського комітету КП(б)У, циркулярні листи 
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губпарткому з питань продрозкладки, партійної мобілізації, культурно-

просвітницької роботи та проведення партійного тижня, листування 

губкому КП(б)У з партійними, радянськими, кооперативними, кредитними 

організаціями з питань їхньої діяльності, облік та контроль витрат на 

господарські потреби та звіти за ними доповнюють уявлення про місце 

губкому в системі влади місцевих органів.  

Важливим джерелом є аналітичні та інформаційні доповіді 

Харківської ЧК. Зокрема, кожні два тижні ХГЧК мала надавати звіт до 

губернського партійного комітету. Ці звіти мали стандартизовану форму й 

деталізований зміст, зокрема, можна виділити такі частини: 1) політичне 

становище в губернії: спочатку загальна характеристика, а далі – за 

підприємствами (настрої робітників, стан продовольчих справ, стан 

комуністичного осередку,  чисельність, активність, регулярність засідань, 

культурно-просвітницька робота, розкрадання, питання з паливом та інші 

моменти  За повітами: настрої населення, представників місцевої влади, 

ставлення селян до радянської влади, інформація по селянському 

повстанському руху, дезертирству; 2) радянське будівництво: 

характеристика становища та діяльності органів управління.  

Фонди ФП- 3 та ФП- 4 містять справи повітових та районних 

партійних комітетів губернії. Протоколи їхніх засідань дають інформацію 

про поточну діяльність та коло питань, які вони вирішували, стосунки з 

губкомом, радянськими,  профспілковими та комсомольськими органами на 

місцях. Протоколи та стенограми губкому, округових, повітових та 

районних комітетів партії дають наочне уявлення про погляди керівництва 

та рядових комуністів на мету їхньої політичної боротьби. Значна кількість 

документів – це циркуляри та листування з керівними партійними 

організаціями. Вони показують взаємини між губкомом, районними 

парткомами та місцевими осередками. 

Фонд ФР-203 містить матеріали засідань губвиконкому, у яких ідеться 

про його поточну діяльність, накази НКВС, інформацію про хід виборів, 
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стосунки з опозиційними політичними партіями, про кадрову політику та 

інше. Варто при цьому пам’ятати про обмеженість влади рад, втручання 

партії в їхню діяльність. Місцеві ради були під подвійним керівництвом 

партії та рад вищого рівня, коли права центру та місцевої влади конкретно 

не визначені та не реалізуються насправді.  

Фонд ФР-519 − це матеріали губернської виборчої комісії. У фонді 

містяться документи, що висвітлюють перебіг та підготовку виборів. 

Зокрема показано порядок створення виборчих комісій та дільниць, зібрані 

нормативні акти та циркуляри, які регулювали виборчий процес. Надаються 

результати виборів,протоколи нарад губернської та округової виборчої 

комісії. Показана робота виборчих комісій щодо недопущення 

некомуністичних партій до виборів, позбавлення громадян виборчих прав, 

переобрання та розпуск рад. 

Фонд ФР-1392 містить документи, що висвітлюють діяльність 

профспілок Харківщини в зазначений період. Це протоколи засідань 

пленумів та президії Харківської округової ради профспілок, матеріали про 

діяльність Харківської округової ради профспілок, постанови, звіти, 

листування, матеріали про діяльність Харківської округової ради 

профспілок, стенографічні звіти профспілкових конференцій та матеріалів 

до них. У цих документах зібрана інформація про поточну діяльність 

профспілок, що дає уявлення про їхні стосунки з партійними комітетами, 

порядок виборів у керівні органи, кадрову політику, укладення колективних 

договорів. Документи доводять, що профспілки Харківщини займалися 

непритаманними для них функціями, не виконували своє головне завдання 

щодо захисту економічних інтересів робітників. 

У фонді ФП-10943 зібрані документи комсомольських організацій. Це 

протоколи губернських з’їздів та пленумів Харківського губернського 

комітету ЛКСМУ, протоколи засідань губернського бюро КСМУ, звіти про 

роботу комсомолу, циркуляри, листи округовим комітетам та райпарткомам 

РКСМ, відомості про членів бюро округових комітетів комсомолу. В них 
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показано процес створення комсомолу Харківщини, висвітлено форми та 

методи роботи комсомольських спілок, відсутність виборності, залежність 

від партії, декларативність самостійності комсомолу та його 

демократичності, відірваність його від молоді та їхніх нагальних потреб. 

Документи цього періоду, попри офіційні заяви керівництва, показують, що 

комсомольські організації були нечисленними та організаційно 

неоформленими, був слабкий зв’язок із місцевими організаціями. Молодь до 

комсомолу ставилася ще насторожено. В архівних справах того періоду 

чітко простежується намагання комсомолу за допомогою партії, ЧК та 

державних органів підкорити та знищити некомуністичні молодіжні 

організації. 

Опубліковані джерела можна поділити на кілька основних груп. 

Першу групу становлять документи нормативно-правового характеру: 

постанови та резолюції Всеукраїнських з’їздів рад, розпорядження 

Центрального виконавчого комітету, Раднаркому республіканського та 

союзного рівнів, протоколи засідань Президії ВЦВК [241, 246, 251]. 

Постанови та резолюції Всеукраїнських з’їздів рад, які проголошувалися 

верховною владою в Україні, переважно мали декларативний характер і 

обмежувалися наданням схвальної оцінки роботи виконавчих органів влади. 

Одночасно їхні рішення у загальних рисах окреслювали основні напрями 

роботи центральних органів влади. Конкретною нормотворчою діяльністю 

упродовж 1920-х рр. займалися ВУЦВК та РНК УСРР. За умови 

домінування компартії найважливіші рішення ухвалювали партійні органи, і 

лише після цього їх затверджували відповідні постанови офіційних органів 

державної влади. 

До другої групи належать партійні документи: рішення керівних 

органів РКП(б), КП(б)У, стенограми з’їздів, конференцій, звіти ЦК, які були 

опубліковані в збірниках: КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, 

конференцій та пленумів ЦК, Комуністична партія України в резолюціях та 

рішеннях з’їздів, конференцій та пленумів ЦК, стенограми та бюлетені 
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партійних з’їздів та конференцій, листування центральних органів із 

місцевими  організаціями,  твори В. Леніна та Й. Сталіна, офіційні виступи 

керівних діячів держави [171, 157, 21, 188, 190, 189, 176, 177, 23, 255, 253, 

136, 158]. Джерела цієї групи розкривають тактику партії щодо інститутів 

політичної системи, загальні риси політики КП(б)У, РКП(б) у конкретний 

історичний момент, порядок функціонування та створення органів влади. 

Аналіз стенограм партійних з’їздів та конференцій розширює уявлення про 

погляди як вищого державного керівництва, так і низових працівників на 

проблеми політичної системи України.  

До третьої групи належать офіційні документи громадських 

організацій − профспілок та комсомолу. Вони опубліковані як у 

різноманітних збірниках документів та матеріалів, так в і окремих виданнях 

[237, 3, 172, 238, 192, 206, 205, 1, 201] та дають уявлення про поточну 

діяльність цих організацій та їхні основні напрями. 

Інформативним джерелом є документи опозиції [170, 7, 138, 224], що 

дозволяють визначити погляди окремих представників більшовицького 

керівництва та опозиціонерів на причини, які зумовлювали партійну 

політику, справжні завдання, які ставилися під час її проведення. Крім того, 

тексти виступів, опубліковані в подібних документах, часто містять 

неоціненний фактологічний матеріал та об’єктивну характеристику 

становища партійних, комсомольських профспілкових організацій та 

місцевих рад. У них подано інший погляд на події, які відбувалися, що дає 

змогу порівняти їх з офіційною позицією та зробити  аналіз  їхньої 

достовірності.  

До окремої групи джерел належить періодика 1920-х рр., яка виступає 

самостійним джерелом. Автор проаналізував матеріали видань того періоду: 

центрального друкованого органу ЦК РКП(б) газети «Правда», органу 

ЦК КП(б)У та Харківського губкому газети «Комуніст», органу 

Харківського губкому, Харківської міськради та губернської ради 

профспілок газети «Пролетарий» (згодом «Харьковский пролетарий»). Вони 
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є істотним доповненням у дослідженні соціально-політичних процесів у 

період становлення тоталітарного режиму в Україні, діяльності місцевих 

партійних комітетів, органів державної влади, профспілок та 

комсомольських організацій. Між тим значну частину матеріалів періодики 

готували заангажовані журналісти та дописувачі, тому логічним буде 

критичне переосмислення та перевірка розміщених у періодичних виданнях 

матеріалів. Водночас на шпальтах газет натрапляємо на важливу офіційну 

інформацію: звіти про засідання владних органів, їхні рішення, 

розпорядження, інформацію про партійне життя в осередках, про хід 

загальнопартійних дискусій, проведення чисток та виборів у ради.  

Публікації в журналах мають порівняно з газетами більшу 

інформативність і аналітичність. З позиції завдань дослідження найбільший 

інтерес становили видання, на сторінках яких розглядалися питання 

радянського та партійного будівництва. Це, зокрема, друковані органи 

Центрального виконавчого комітету СРСР – «Власть Советов», «Агитатор»: 

орган агітпропу ЦК КП(б)У та Харківського окрпарткому. На їхніх 

шпальтах неодноразово публікували статті партійних і державних діячів про 

теорію і практику партійного та радянського будівництва, звіти про 

підсумки виборчих кампаній, огляди роботи рад та партійних організацій. 

Отже, аналіз джерельної бази цього дослідження свідчить про її 

достатність та вірогідність, що дозволяє висвітлити процес становлення 

тоталітарної політичної системи в Україні протягом 1920-х рр. на 

матеріалах Харківського регіону. 

 

1.3. Методологія та методи дослідження 

Сучасна історична наука послуговується широким методологічним 

комплексом, створеним на основі теоретичних досягнень представників 

різних гуманітарних дисциплін. Для нього характерна наявність багатьох 

поглядів і оцінок, синтез теорій, підходів, методів та концепцій різних наук. 

Наявність такого потужного теоретико-методологічного інструментарію дає 
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можливість порушувати не тільки нові проблеми у вітчизняній історичній 

науці, а й досліджувати різні аспекти традиційних тем політичної, 

соціально-економічної, військової історії. Аналіз історії можливий з 

обов’язковим дотриманням певних наукових принципів. Такі принципи є 

чіткими установками, які визначають ставлення дослідника до історичних 

фактів, джерел, методів вивчення та уможливлюють одержання наукових 

висновків.  

Дисертація є спробою комплексного дослідження процесу 

становлення тоталітарної політичної системи на регіональному рівні на 

основі сучасних методологічних засад. Методологічну основу дисертації 

становить система наукових принципів, підходів і методів пізнання, 

спрямованих на всебічне вивчення суспільно-політичних явищ, фактів і 

подій, об’єктивне відтворення й аналіз історичних реалій. Робота 

ґрунтується на фундаментальних принципах наукового пізнання: історизму, 

об’єктивності, критичного аналізу, діалектики, системності, всебічності, 

альтернативності та ін. 

Методологія дослідження зумовлена предметом, метою, завданням і 

ступенем опрацювання теми. Насамперед слід визначити поняття 

«тоталітаризм». Лауреат Нобелівської премії Ф. Хайєк у книзі «Шлях до 

рабства», яка вийшла 1944 року у Великобританії, стверджував, що 

централізована планова економіка приводить до тоталітарної системи, 

держава, володіючи засобами виробництва, здійснює контроль не тільки над 

потребами та розподілом, але й над усім людським життям. Автор робить 

однозначнийвисновок, що втілення соціалістичних ідей на практиці 

призводить до придушення свободи [268]. 

Британський науковець, один із найвидатніших філософів ХХ ст. 

К. Поппер у роботі «Відкрите суспільство та його вороги» (1945) 

переконливо показав вади тоталітаризму як закритого суспільства. На його 

думку, таке суспільство уражене стагнацією, авторитаризмом, 

переважанням колективного начала над індивідуальним [230]. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Popper_K
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Уперше в науковій площині розглянула поняття тоталітаризму 

Г. Арендт у роботі «Витоки тоталітаризму», у якій вона узагальнила 

проблематику тоталітаризму й висунула нові ідеї [6]. Тоталітарні режими 

націлені на скасування свободи, цим вони відрізняються від авторитарних 

форм правління, які її обмежують, але не скасовують. Основний орган влади 

за тоталітаризму — таємна поліція, характерні риси якої стають загальними 

якостями тоталітарного суспільства: тотальна підозра пронизує всю систему 

соціальної взаємодії. Масовий терор, необхідний для підтримання 

атмосфери панічного страху, але абсолютно безглуздий з утилітарного 

погляду, є сутністю тоталітаризму, що спирається на принципово нове 

розуміння влади. 

Під впливом Г. Арендт і К. Поппера стало поширеним визначення 

тоталітаризму як «замкненої та нерухомої соціокультурної та політичної 

структури, у якій будь-яка дія − від виховання дітей до виробництва й 

розподілу товарів − спрямовується і контролюється з єдиного центру».  

К. Фрідріх у книзі «Тоталітарна диктатура й автократія» (1965, у 

співавторстві із  З. Бжезинським) [3] сформулював низку ознак 

тоталітаризмута визнав його історично новою формою політичного 

панування, яка відрізняється від усіх інших форм автократії. Було вказано 

на тотожність фашизму й комунізму, розроблено загальні визначення та 

характеристики тоталітарного режиму. Систематизовано викладено й 

розглянуто поняття тоталітаризму як соціального й політичного явища. 

Велику за обсягом роботу, присвячену тоталітаризму, написав 

Ж. Желєв 1967 р. У СРСР вона вийшла 1991 р. Хоча книга називається 

«Фашизм. Тоталітарна держава», але автор мав на увазі не тільки 

фашистські, але й комуністичні держави. Він уважав, що в комуністичних 

державах контроль більший, ніж у фашистських. Комуністичний варіант 

тоталітарного режиму, на його думку, залишається й до цього часу 

найдовершенішою та найдосконалішою в історії моделлю тоталітарного 

режиму [148]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2898
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9210
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6921
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%97%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2
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Свій внесок в осмислення проблеми тоталітаризму зробив М. Джилас. 

У книзі «Обличчя тоталітаризму» він пише про те, що «тоталітаризм − 

закономірний результат соціалістичної революції, централізація всіх сил та 

коштів, відсутність ідеологічної розбіжності необхідна тому, що комуністи 

із самого початку виключають будь-яку іншу самостійну політичну групу 

або партію як союзника. Комуністична революція – це пролог деспотичного 

тоталітарного панування однієї групи»[137].  

Таким чином, під тоталітаризмом ми розуміємо політичний режим, 

що характеризується відсутністю демократичних свобод, диктатурою і 

повним (тотальним) контролем держави над усіма сферами 

життясуспільствайособи. 

Необхідно визначити й поняття «політична система». Політична 

система є одним з елементів більш загальної теорії систем, яка дозволяє 

розглядати об’єкти пізнання з позиції їх цілісності та функціонування. 

Сучасна теорія політичної системи базується на загальній теорії систем, 

автором якої вважають австрійсько-американського вченого Людвіга фон 

Берталанфі. Дослідник був переконаний, що «соціальні явища мають 

розглядатися як системи» та повинні бути представлені у вигляді складної 

конструкції, яка складається з різнорідних компонентів і відносин із 

власною системою управління та зворотним зв’язком, що забезпечує 

взаємодію з навколишнім середовищем. Система є сукупністю об’єктів, між 

якими є стійка взаємодія, що пов’язує їх в одне ціле. Система − 

множинність елементів, які перебувають у взаємозв’язках один з одним та 

утворюють певну цілісність. Система змінюється відповідно до ситуації, 

зовнішніх обставин та поставленої мети. Виокремлюють головні ознаки 

системи: система складається з елементів, які, своєю чергою, містять 

елементи чи компоненти; усі елементи системи взаємопов’язані, мають 

власний статус і роль та становлять ієрархію; система має власні системні 

властивості, які не зводяться до суми властивостей її компонентів, а 

можливості системи перебільшують суму можливостей її частин; система 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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взаємодіє з навколишнім середовищем [193]. Політична система виконує 

функції визначення та досягнення мети й містить усі форми ухвалення 

рішень, стандартизації завдань, мобілізації ресурсів. Девід Істон, якого 

вважають засновником теорії політичних систем, у своїй праці «Політична 

система» (1953) показав політичну систему як організм, який 

саморегулюється і розвивається, активно реагує на імпульси, які надходять 

ззовні [153]. Пізніше його ідея була розвинута в дослідженнях Г. Алмонда, 

У. Мітчелла, К. Дойча, А. Етціоні, Д. Дивайна та багатьох інших. 

Існують різні підходи до визначення поняття «політична система». 

Відповідно до правової концепції політична система – це сукупність 

державних і недержавних соціальних інститутів, які здійснюють владу, 

управління суспільством, регулюють взаємовідносини між громадянами, 

соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства, 

відповідний порядок у ньому. Представники марксистського спрямування 

виходять з класового поділу суспільства та формаційних ознак історично 

сформованих політичних систем. Прихильники історичного підходу 

виділяють традиційні, патріархальні, змішані й сучасні політичні системи, в 

яких держава і громадянське суспільство взаємно доповнюють один одного. 

Традиційний геополітичний підхід розглядав суспільний розвиток як 

протистояння моря і суходолу, тому в ньому розрізнялися історично 

сформовані острівні та континентальні політичні системи. Цивілізаційний 

підхід розмежовує політичні системи за лініями розломів між 

цивілізаційними структурами: західної, конфуціанської, японської, 

ісламської, індуїстської, слов’яно-православної, латиноамериканської та 

африканської. Дослідження проблем політичної системи в Радянському 

Союзі відбувалося в кінці 1950–1960-х рр., у той же час було 

сформульовано теоретичні концепції про політичну організацію 

суспільства. Пізніше в публікаціях, що стосувалися суспільно-політичної 

проблематики, на основі марксистського аналізу проблем розвитку 

суспільства було застосовано поняття «політична система». Розроблення 
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поняття «політична система» дозволило, не виходячи за рамки уявлень про 

класовий поділ суспільства, інтегрувати й диференціювати всі основні 

поняття та категорії політичних відносин. У структурно-функціональному 

підході політична система розглядається як осередок структурованих 

елементів політичної влади, завданням яких є збереження її функцій. Отже, 

у політичній науці немає універсального поняття політичної системи. І все 

ж виокремимо загальне для всіх визначень: політична система асоціюється 

із застосуванням узаконеного фізичного примусу в суспільстві. Цим 

визначається її структура, загальний механізм функціонування, функції та, 

зрештою, класифікація. 

У нашому дослідженні ми дотримуємося правової концепції 

політичної системи. Згідно з нею політична система – це сукупність трьох 

підсистем, що взаємодіють: інституціональної, інформаційно-

комунікативної й нормативно-регулятивної. Інституціональна підсистема 

складається з таких інститутів, як держава, політичні партії, групи інтересів. 

У дисертації ми обмежуємося розглядом інституціональної підсистеми, 

тому що вона має вирішальний вплив  на суспільство. Маючи владу, 

матеріальні ресурси й апарат примусу, інститути влади організовують 

політичне, економічне та духовне життя країни; встановлюють юридичні 

рамки діяльності; забезпечують баланс інтересів класових, етнічних, 

професійних та інших соціальних спільнот; захищають інтереси суспільства 

на міжнародній арені. За використання інституціонального підходу, 

дослідницька увага спрямовується передусім на підґрунтя та на організацію 

управлінських механізмів, внутрішню логіку прийняття як ключових, так і, 

на перший погляд, другорядних рішень, простеження наслідків цих рішень 

у найближчій та віддаленій історичній перспективі. Інституціоналізм, що 

зародився як напрям економічної теорії на початку ХХ ст., досить швидко 

поширився серед інших суспільних наук – соціології, політології, історії та 

антропології.У працях Г. Спенсера та Е. Дюркгейма – засновників соціології 

як науки – соціальні інститути набувають значення ключових понять, що 



49 

 

пояснюють закони суспільного розвитку. Поняття «соціальний інститут» 

Г. Спенсер розглядав як «утворення», що визначають норми та правила 

соціальної регуляції. До соціальних інститутів він зараховував, з одного 

боку, державні та суспільно-політичні установи, сім’ю, церкву і профспілки, 

з другого – звичаї, обряди, етикет. Учений уважав, що соціальні інститути є 

елементами каркасу соціуму і виникають унаслідок диференціації 

суспільства. З розвитком соціальних інститутів він пов’язував розвиток 

регулятивної системи суспільства [8].   

В інтерпретації Е. Дюркгейма соціальні інститути – це «фабрики 

відтворення суспільних відносин», що організовують людську діяльність, 

встановлюючи певні зразки поведінки. Природа соціальних інститутів 

трактується в контексті цілісності суспільства. Суспільство, на думку 

Е. Дюркгейма, є органічною цілісністю, що складається з окремих груп та 

інститутів, кожний з яких відіграє свою функціональну роль. І головне 

завдання науки про суспільство – відкрити, як постали інститути – 

політичні, юридичні, моральні, економічні, релігійні тощо, які причини 

породили їх, яким життєвим потребам вони відповідають [145, с. 89–93]. 

Інститути у своїй сукупності утворюють інституціональну структуру 

суспільства та економіки. Вони задають структуру спонукальних мотивів 

людської взаємодії в різних сферах життєдіяльності та впливають на 

функціонування соціально-економічних систем. Як зазначає Д. Норт, 

інститути створюють базові структури, за допомогою яких люди протягом 

всієї історії домоглися порядку і в такий спосіб знизили ступінь своєї 

невпевненості. Як «правила гри» інститути виступають і своєрідними 

обмежувальними рамками, які впорядковують відносини між людьми[204].   

Інституційний метод має особливе значення для дослідження обраної 

теми, оскільки сприяє пізнанню форм державної й правової організації у 

вигляді відповідних соціальних інститутів, тобто стійких комплексів 

формальних і неформальних правил, принципів, норм, настанов, що 

регулюють різні сфери людської діяльності та організовують їх у певну 
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соціальну систему. Усе це зумовлює посилення уваги до інституціонального 

підходу, що містить концепцію інститутів та інституціональної динаміки й 

претендує на пояснення найзагальніших закономірностей розвитку будь-

якого суспільства, оскільки саме інституціональне середовище задає 

систему стимулів, спрямовуючи діяльність людей у певних рамках. 

Усвідомлення цих обставин і зумовлює дослідження теоретичних засад 

інституціонального підходу, на базі яких можна розробляти адекватну 

умовам конкретної країни ефективну державну політику. 

Політичні системи поділяються на демократичні, авторитарні та 

тоталітарні. Критерієм для їхнього поділу визначають політичний режим – 

функціональний аспект політичної системи; сукупність методів і засобів 

реалізації політичної влади. У нашому випадку тоталітарна  політична 

система, для якої характерним є абсолютний контроль держави над усіма 

сферами суспільного життя, повне (тотальне) підкорення суспільства та 

особистості владі, диктат ідеології та відсутність свободи особистості. Для 

тоталітарних суспільств характерні надзвичайна централізація влади та 

високий ступінь насильства. Звідси функціональна нестабільність, засилля 

бюрократії. Партії, армії, службі безпеки доводиться часто виконувати 

нехарактерні для них завдання. 

 Дослідження політичної системи, передбачає практичне 

використання таких методів: системно-елементного, який полягає у 

виявленні елементів, що складають дану систему; системно − структурного, 

що передбачає з’ясування внутрішніх зв’язків та залежностей між 

елементами даної системи й дозволяє отримати уявлення про її внутрішню 

організацію; системно-функціонального, що передбачає виявлення функцій 

системи; системно-цільового, що означає необхідність наукового 

визначення мети та завдань системи; системно-ресурсного, який полягає у 

знаходженні ресурсів, необхідних для функціонування системи, вирішення 

нею певних проблем; системно-інтеграційного, що допомагає встановити 
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сукупність якісних властивостей системи, які забезпечують її цілісність та 

особливості;  системно-комунікаційного, що дозволяє виявити зовнішні 

зв’язки системи з навколишнім середовищем; системно-історичного, який 

з’ясовує умови виникнення системи, етапи, які вона проходить, сучасний 

стан та перспективи розвитку. 

Серед загальнонаукових методів дослідження в дисертації було 

застосовано аналітичний та логічний методи. У роботі було зібрано значну 

кількість емпіричного матеріалу, який завдяки аналітичному підходу було 

проаналізовано та систематизовано. Всі висновки є наслідком логічних 

побудов та підкріплені аргументацією. 

 

Висновки до першого розділу : 

 

На основі аналізу наукової літератури з теми, джерельної бази та 

теоретико-методологічних засад дослідження можемо зробити наступні 

висновки:  

   – історіографію з теми дослідження систематизовано за 

походженням на закордонні, радянські та сучасні вітчизняні роботи 

українських учених часів незалежності. Феномен тоталітарної політичної 

системи був предметом спеціального історичного дослідження в науковій 

літературі. Але він висвітлювався на матеріалах загалом колишнього 

Радянського Союзу та України крізь призму подій на вищих щаблях влади – 

політбюро та ЦК  ВКП(б), загальнопартійних з’їздів та конференцій без 

достатнього аналізу на місцевому рівні. Комплексні дослідження з проблем 

становлення тоталітарної політичної системи на регіональному рівні 

відсутні. Тому поглибленого дослідження потребують конкретні прояви 

становлення тоталітарного режиму на місцях, зокрема в партійних 

організаціях столичного регіону УСРР, що й зумовило вибір теми 

дисертації. 
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–джерельну базу дисертації становить широке коло 

матеріалівДержавного архіву Харківської області. Використано 98 справ з 

12 фондів архіву.  Досліджені опубліковані документи нормативно-

правового характеру, партійні документи, офіційні документи громадських 

організацій, документи опозиції, періодика 1920-х рр.Аналіз джерельної 

бази дослідження свідчить про її достатність та вірогідність. Залучений 

комплекс матеріалів дозволяє висвітлитипроцес становлення тоталітарної 

політичної системи в Україні протягом 1920-х рр. на матеріалах 

Харківського регіону. 

– у розділі надано визначення  ключових понять, використаних у 

дисертації які, на наш погляд, найбільш точно їх характеризують, а також 

окреслено коло принципів, підходів і методів, на базі яких здійснювалося 

дослідження. Дослідження виконано з урахуванням принципів історизму, 

об’єктивності та всебічності, реалізація яких спирається на використання 

загальнонаукових, спеціально-історичних методів дослідження та методів 

суміжних з історією наук. Зазначені підходи, принципи та методи 

дослідження дають можливість всебічного осягнення такого складного 

історичного феномену, як тоталітарна політична система та зображають її в 

динаміці, з’ясовуючи сутність явища на прикладі Харківського регіону. 
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РОЗДІЛ  2. ХАРКІВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КП(б)У: 

ФОРМУВАННЯ ТОТАЛІТАРНИХ ЗАСАД 

ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНОГО ЖИТТЯ (1920–1929 рр.)   

 

2.1. Особливості політичної боротьби в партійних осередках 

Харківщини 

 

Період, коли на Харківщині починають формуватися постійні партійні 

органи, припадає на час подальшого впровадження політики «воєнного 

комунізму». Його метою була побудова комунізму насильницькими 

методами, а ідея полягала в одержавленні економіки, припиненні товарно-

грошових відносин, впровадженні продрозкладки, загальної трудової 

повинності, введення зрівняльної оплати праці, мілітаризації суспільства, 

скасуванні комунальних платежів, плати за проїзд в транспорті тощо. 

Політика «воєнного комунізму» засвідчила негативне ставлення селянських 

мас Харківщини до соціально-економічної та національної політики 

більшовиків. Активний опір спостерігався у багатьох повітах губернії. 

Уже на першій післявоєнній конференції в березні 1920 р. 

проявилася нетерпимість ЦК РКП(б) до інакомислення. Під час обговорення 

питання про економічну політику більшістю голосів було відхилено 

резолюцію ЦК РКП(б) та прийнято резолюцію фракції в РКП(б) – групи 

демократичного централізму – децистів. ЦК РКП(б) звинуватив їх у тому, 

що вони привели своїх соратників на вибори за допомогою махінацій [171, 

с. 69]. Фактично боротьба з децистами відбувалася за керівну роль партії. 

Лідер децистів Т. В. Сапронов справедливо вважав, що в партії сформувався 

не «демократичний централізм», а «вертикальний централізм» як основа 

партійної й радянської організації [157, с. 51]. 

 Результатом дискусії стала перереєстрація в партії. Усі небажані 

елементи були з неї виключені. Сучасник тих подій М. Равич-Черкаський 

писав: «Для внесення єдності в роботу всіх губкомів, для підпорядкування 
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їх строгому керівництву центру, для оздоровлення організацій та очищення 

їх від розкладницьких, нехлюйських та міщанських елементів, ЦК провів 

перереєстрацію членів партії. Особливу увагу було приділено Харківській 

організації, де опозиція залишила після себе розхитаний апарат у Губкомі та 

Губревкомі» [240,с. 169]. На ІІ Харківській губернськійконференції восени 

1920 р. було зазначено, що у повітах було виключено з партії 157 осіб, у 

Харкові − 118, а 2 тис. комуністів на перереєстрацію не з’явились. Частина з 

них− це ті, хто вступив у партію, щоб отримати привілеї, частина − ті, хто 

знав, що їх виключать[41, арк. 115]. Внаслідок перереєстрації Харківська 

партійна організація зі 11 023 зменшилась на 2 439 членів, що становило 

22,1 % (підрахунки автора) [213, с. 197]. Разом Тимчасове бюро ЦК КП(б)У 

відмовило в перереєстрації понад третині членів партії [140, с. 21].Отже, ті, 

хто не погоджувався з лінією ЦК, мали були покарані. Головне − єдність, 

згуртованість, підкорення керівним партійним центрам. 

У період царських часів та громадянської війни відсутність демократії 

в партії пояснювалася конкретними історичними умовами, тому після війни 

таке становище викликало невдоволення  рядових партійців. «Це глухе 

невдоволення докотилося й до керівних верхів, плодячи розбіжності й серед 

них», − писала відома партійна діячка, а згодом опозиціонерка Олександра 

Колонтай[170]. На місцях теж «Відповідальні товариші обмежують 

самодіяльність тих, хто тільки вступив у партію. Молодь, вбачаючи 

недоліки того, що ми будуємо, стає незадоволеною» [41, арк. 40]. Рядові 

комуністи вимагали свободи критики, ініціативи, боротьби з 

бюрократизмом.Тому цим питанням була присвячена ІХВсеросійська 

партійна конференція, яка проходила у вересні 1920 року. На конференції 

була ухвалена резолюція «Про чергові завдання партійного будівництва», у 

якій пропонували частіше збирати загальні збори, де б обговорювали 

найважливіші питання загальнопартійного, загальнополітичного та 

місцевого життя. Ті рішення, «які вже були ухвалені центральними 

органами», – говорилось у резолюції, – треба обговорювати для з’ясування 
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думок рядових членів партії, робити публічними засідання пленумів 

губкомів, практикувати конструктивну критику як місцевих, так і 

центральних установ партії. Для цього ЦК циркуляром указав способи 

розширення внутрішньопартійної критики.  

Пропонували створювати «дискусійні листки» як у центрі, так і на 

місцях для виявлення помилок партії. Але такі заходи мали декларативний 

характер.ОлександраКолонтай промовисто писала про це так: «Керівні 

партійні верхи врахували невдоволення, надавали багато словесних 

обіцянок про свободу критики, про розширення самодіяльності мас, про 

необхідність боротися зі шкідливими проявами бюрократизму й про суворе 

переслідування всіх верхів, що відступають від принципу демократії... 

Сказано було багато й неабияк добре. Але від слів до справи дистанція 

неабияка» [170].Конференція разом із багатообіцяльним виступом 

Г. Є. Зінов’єва нічого не змінила ні в партії, ні в житті широких мас. Корінь 

усіх проблем, які були в партії, не був знищений. 

Обговоренню рішень ІХ Всеросійської конференції була присвячена 

ІІ Харківська губернська конференція та Харківський губернський Пленум, 

які проходили в жовтні 1920 р. Голова Харківського губкому Я. А. Яковлєв 

(Епштейн) зупинився на висвітленні виступу Г. Є. Зінов’єва, який вважав, 

що болячки партії пов’язані із «главкократією», зловживаннями комісарів, 

відірваністю верхів від низів, комісарськими надмірностями, стомленістю, 

що змушує значну частину їх уживати наркотичні засоби, та вказував на 

необхідність розвивати свободу критики [41, арк.34]. Я. А. Яковлєв 

висловив незгоду з Г. Є. Зінов’євим, засудивши жорстку централізацію та 

дисципліну, які  були в партії. Засудив він це тому, що на конференції також 

лунали думки про монолітність партії, яка забезпечила їй перемогу. Але сам 

Я. А. Яковлєв констатував, що «створюється низка ненормальних умов, 

коли партком замінює собою всю партійну організацію, партійна 

організація припиняє обговорювати політичні питання, у Харківській 

партійній організації немає свободи критики. Відсутність критики 
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призводить до того, що верхівка відривається від рядових мас, і це 

загальноросійське явище»[41, арк. 25].  Він також указав на те, що в партії 

проти тих, хто критикує, застосовуються такі засоби примусу, як 

переведення та мобілізація в армію чи на завод. І таких випадків немало.  

Співдоповідач В. Г. Сегалович теж визнав, що в партії відсутні 

свобода критики й незалежність низових організацій. Він запропонував 

«підтримувати свободу критики, щоб вищі інстанції не втручалися в справи 

нижчих, не примушували голосувати як машини, тоді ми справді реалізуємо 

рішення Московської конференції» [41, арк. 46]. В. Г. Сегалович виступив 

якприбічник демократії. Він уважав свободу критики тим засобом, який 

оздоровить партію. Делегат А. Іванов розповів, що «коли в Харкові був 

Денікін, тільки впливові партійці могли зайняти місця у вагоні, щоб виїхати, 

а хто був нуль у партії, повинен був залишитися». А потім коли вони 

повернулися, говорили: «…тобі більше подобається Денікін, забирайся з 

партії» [41, арк. 168].  

Але не всі в партії висловлювались за втілення демократії в життя, 

особливо працівники апарату. Вони говорили, що авторитет комісарів 

створювався складно, а тепер завдяки «свободі критики цей авторитет 

дискредитується» і це «злочин, це удар в спину» [41, арк. 69]. Член 

політбюро ЦК КП(б)У Г. І. Петровський, який був присутній на 

конференції, тих, хто виступив з критикою, звинуватив в опозиційності, у 

тому, що вони далекі від життя і висловлюють речі, які не сумісні з 

більшовизмом, і тому «їм потрібно не тільки не давати виступати, але й 

гнати з партії» [41, арк. 80]. Працівники апарату були тільки на словах за 

демократію, вони вимушені були висловлюватися за неї тому, що 

отримували такі вказівки після партійних конференцій у вигляді керівних 

циркулярів. Показовим у цьому розумінні був виступ В. Г. Сегаловича на 

Харківському пленумі в жовтні 1920 р. Він критикує Я. А. Яковлєва – 

доповідача від губкому: «Товариш Яковлєв місяці два тому казав, що в 

партії багато незрілих елементів, які треба скеровувати, пригнічувати, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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стримувати в ім’я партійної дисципліни та спільних цілей. І ось коли я чую 

від товариша, який стоїть на чолі губкому,про свободу критики, я це вітаю, 

але в щирість заяви не вірю» [41, арк. 41]. Я. А. Яковлєв як партійний 

функціонер готовий підтримати будь-які резолюції партійних конференцій. 

Спочатку він виступає проти демократії та свободи критики, потім виступає 

за свободу критики та демократію. Делегат Чайка М. К. на цьому ж пленумі 

пояснює це тим, що«в партії керує такий комуніст, якому байдуже, яким 

буде наказ, йому важливо його виконати, щоб отримати підвищення» [41, 

арк. 52].Ці слова підтримав і делегат І. Н. Смирнов: «Вся партія отримувала 

вказівки зверху. Тому робота зосередилася у верхівках партії, а низи тільки 

виконували вказівки.Тому висунувся особливий елемент, який є 

«послушником» центру» [41, арк. 57].  Уже в цей період, практично на 

першому ж загальному зібранні губернської партійної організації, 

проявилось несприйняття іншої думки.  Незгода дорівнювалася 

нелояльності. 

У монографії «Становлення та утвердження тоталітарної партії в 

Україні» провідною є думка, що в партії було дві точки зору щодо 

демократії. Частина партії виступала за її розвиток, а друга вважала, що 

демократія, яку вимагає опозиція, є шкідливою, оскільки призводить до 

погіршення дисципліни в партії та порушує її міцність [37, с. 178]. Із цим 

твердженням складно не погодитись. Та, на нашу думку, у партії була також 

частина членів, які були не проти проведення демократії, але вважали,що 

проводити її потрібно обережно й не завжди. Вони просто не уявляли, що 

таке демократія і як її проводити. Наприклад, делегат Г. М. Макаровна тому 

ж пленумі Харківського губкому в жовтні 1920 р. наголошував: «Свобода 

критики в будь-який момент − це велике теоретичне антимарксистське 

безглуздя, яке може завдати багато шкоди. Біда наша не в тому, що ми 

пригнічуємо свободу критики, а в тому, що ми не змогли переконати маси в 

тому, що це необхідно. Треба, щоб комуністи під свист робітничого класу 

довели йому, що в його інтересах пригнічувати критику» [41, арк. 99]. Він 
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уважав, що свідомість мас дуже низька й нести в них свободу критики –це 

злочин перед партією. Ставити питання про демократію та виборність до 

«безтями» вважали неможливим й інші делегати. 

Такі думки висловлювали й надалі. На пленумі губкому в грудні 1923 

р. делегат І. І. Таутс зазначав, що «пожвавлення в партії може привести до 

небажаних наслідків у вигляді демагогічних виступів у осередках» 

[41, арк. 23].В Ізюмському партійному комітеті в грудні 1923 р. частина 

комуністів уважала, що демократію треба проводити ширше, а друга: що 

демократію треба стримувати. Комуніст М. Д. Махностверджував: «Зараз 

ми можемо проводити демократію ширше» [73, арк. 21]. Однак 

Й. І. Поплавськиййому заперечував: «Широка демократія може привести до 

угруповань…. Троцький занадто широкої демократії забажав» [73,арк. 22]. 

О. Вєрклов констатував: «Ми на 80 % про демократію маємо неясне 

уявлення і можемо при проведенні її в життя наробити багато дурниць» 

[73,арк. 21]. Уже в цей час в партії виявилася тенденція до однодумності. У 

партії від самого початку її існування сформувалась точка зору, що рядова 

партійна маса несвідома, тому виносити рішення на обговорення в осередки 

немає сенсу, і навіть не про всі рішення, які ухвалюються в партії, треба 

інформувати рядових членів. Зокрема, Г. Петровський уважав, що «не всі 

рішення партії треба доводити до широких мас. Наприклад, про те, що 

партія намагалась поширити революцію за кордоном, можна казати тільки 

серед відповідальних працівників» [41,арк. 80]. Навіть Ленін на ІХ з’їзді 

РКП(б), звертаючись до опозиції, яка дорікала йому в призначенстві та 

відсутності самодіяльності, підкреслював, що такі питання неможливо 

виносити на розсуд «несвідомої маси» [188,с. 252]. Рядова партійна маса в 

основі своїй була неписьменна, вона не пройшла етапу буржуазно-

демократичних революцій,коли можна набути досвіду легальної партійної 

роботи щодо захисту своїх інтересів. 

Резолюція, прийнята на ІІГубернській партійній конференції, мала 

декларативний характер. У ній було запропоновано: «На районних зборах 
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ставити всі питання на обговорення, заслуховувати доповіді наркомів, 

виступати проти надлишків у харчуванні, житлі та засобах пересування» 

[41, арк. 314]. Для боротьби з негараздами пропонувалиутворювати 

 контрольні комісії, яким повідомляти про всі факти зловживань. 

Отже, партія від початку свого створення діяла як недемократична 

організація. У ній було протистояння між рядовими комуністами та 

керівною верхівкою. Партійна маса не мала реальної влади, усі рішення 

надходили зверху. На словах декларували про розширення демократії, але 

пропонували робити це в бюрократичний спосіб, тому елементи 

демократизму, які ще були в партії, поступово знищувались. 

У цей же період у партії з’явилася частина членів, які керувалися 

ідеями, що були відірвані від реального життя. Не розуміючи елементарних 

економічних та соціальних законів життя, ці особи під впливом подій 

революції та громадянської війни вважали, що в мирний час можна 

революційним наскоком робити перетворення. Вони згодом становили 

основу лівої опозиції, пропонуючи й далі грабувати буржуазію, заборонити 

свободу торгівлі й проводити продрозкладку, поширювати революцію на 

Захід. Голова губкому Я. Яковлєв у своєму виступі, наприклад, зазначив: 

«Потрібно цілком ліквідувати торгівлю й піти на завод і сказати робітникам, 

що хліба не буде, мішечництва не буде, голодувати потрібно. Без цього 

соціалізму не побудуєш» [41, арк. 104]. Також він наголошував, що «у 

Петрограді робітники вміють голодувати, чого харківські робітники не 

вміють зовсім, і чого вони будуть повинні навчитись за Радянської влади» 

[41,арк. 162]. Делегат К. Павлов розповідав,що в одного відповідального 

товариша запитали: «Чому розганяють базари?» Він відповів, що в 

Німеччині робітники голодують більше, ніж у Росії. Це викликало в 

присутніх на конференції схвалення [41, арк. 61].  

Новим стимулом для обговорення проблем із демократією в партії 

було поширення ідей робітничої опозиції. Ентузіазм, викликаний 

перемогою революції, минув, загострилися економічні труднощі, почала 
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утворюватися опозиція, яка звинуватила партійне керівництво в опортунізмі 

та у відході від більшовицьких принципів. Вона була проявом невдоволення 

централізацією, що посилювалась, та впливом апарату. Монополія на владу, 

засоби масової інформації й інше розбещувала більшовиків 

уседозволеністю та притягувала кар’єристські, нерідко і кримінальні 

елементи. Ветеран партії Г. І. М’ясников говорив, що є внутрішня 

суперечність між прагненням до внутрішньопартійної демократії й 

однопартійною формою правління. На його думку, утвориласяпрірва між 

рядовими й керівними комуністами, якуможна перебороти, впроваджуючи 

демократичні принципи організації [194, с.179].  

НаVI Всеукраїнській конференції КП(б)У в грудні 1921 р. в доповіді 

ЦКК його голова С. І. Покко проголосив: «Панівне положення партії, 

довгострокове перебування на посадах робітників із керівного ядра − усе це 

сприяло відриву цього робітника від рядової партійної маси.  Бюрократизм, 

формалізм, непомітні спочатку, стали проявлятися в різких формах» 

[21, с. 46]. У партії не заперечували існування таких явищ, але пропонували 

лікувати їх не свободою критики, а пролетарськими методами – посиленням 

партійного контролю над апаратом. Та ефективність контрольних комісій, 

навіть занайсприятливішого добору кадрів непорівнювана з перевагами 

демократичного контролю самого суспільства через свободу друку та 

свободу критики. V Конференція КП(б)У, яка відбувалася восени 

1920 р., засудила погляди робітничої опозиції.  

Однак керівництво компартії не могло не реагувати на ті вади, які 

були в її лавах. Тому на конференції ухвалили резолюцію, у якій було 

відзначено, що «необхідно здійснювати ширшу критику як центральних, так 

і місцевих установ партії. Доручити ЦК циркуляром указати засоби 

розширення демократії на загальних зборах» [41, с. 126]. Методи 

демократизації партії були за своєю суттю бюрократичними. ЦК повинен 

був надіслати циркуляр, у якому вказувалося б, як розширити демократію. 

Конференція створила Контрольну комісію КП(б)У та контрольні комісії 
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при губкомах партії. Демократія запроваджувалась зверхупартійним 

апаратом, а не з ініціативи рядових партійців. На закиди робітничої опозиції 

про відсторонення робітників від керівництва господарською роботою 

Ленін зауважував: «Управляти господарством ми зможемо тоді, коли 

комуністи зуміють побудувати це господарство чужими руками, а самі 

будуть вчитись у цієї буржуазії й спрямовувати її тим шляхом, яким вони 

хочуть»[190, с. 92]. При цьому він розумів, що дуже багато комуністів не 

згодні з висуванням безпартійних на відповідальні господарські пости: «У 

широкій масі нашої партії цього усвідомлення необхідності залучення 

безпартійних до роботи немає» [190, с. 93].     

Активні учасники революції й громадянської війни хотіли 

користуватися плодами своєї перемоги та не збиралися поступатися 

привілейованими посадами  буржуазним спеціалістам, які не сприймали у 

своїй масі ідеї комунізму. Діяльність робітничої опозиції збіглася із 

впровадженням нової економічної політики. Основними причинами 

переходу до неї були: глибока соціально-економічна й політична криза 

більшовицької влади, тотальна господарська розруха, різке 

скорочення виробництва. На початку 1921 р. понад 40 % підприємств 

Харківщини не працювали, а інші були завантажені на 10-20 %. Кількість 

робітників зменшилась у 2,2 рази порівняно з 1914 р. і становила 27,3 тис. 

осіб [272, с. 157]. Спроби взяти на себе організацію мільйонів дрібних 

виробників з позиції економічної раціональності були безумством. 

Умоглядні настанови комуністичної доктрини спростовувалися самим 

життям. Державний апарат, хоч як його нарощували, не витримав 

конкуренції з ринком у забезпеченні елементарної життєздатності 

суспільства. 

Економічно-побутове становище робітничого класу в період НЕПу не 

тільки не покращилось, а стало ще гіршим. Тому діячі робітничої опозиції 

вважали, що від НЕПу виграли всі, окрім робітників. Їхня представниця 

О. Колонтай писала: «Пролетаріат героїчно в ці три роки громадянської 

https://histua.com/slovnik/v/virobnictvo-virobnictvo-suspilne
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війни ніс незлічимі жертви революції. Він терпляче чекав. Але тепер, на 

переломі подій, коли нерв життя республіки перенесений на господарський 

фронт, масовий робітник вважає зайвим «терпіти»й«вичікувати» [170]. Ці 

слова рядовим партійцям були близькі. Рівень їхнього життя переважно був 

нижчий, ніж у чиновників, спеціалістів, непманів та інших верств 

населення. У висловлюваннях опозиціонерів чітко простежується ненависть 

до інтелігенції. Опозиція вважала, що відсторонити робітників від 

вироблення нових форм організації виробництва та довірити цей процес 

фахівцям, які підготовлені для капіталістичного виробництва, – значить 

зіскочити з рейок науково-марксистського вчення. 

Процеси, які відбувалися в Харківській партійній організації, мали 

важливе значення для  КП(б)У через те, що кількість комуністів губернії в 

цей період становила більш ніж чверть – 26 % від усіх членів партії України 

[213, с. 205]. Виступ робітничої опозиції в Харкові перетворився на 

з’ясування стосунків між рядовими комуністами та працівниками 

партійного апарату. На ІV Харківській губернській партійній конференції у 

вересні 1921 р., наприклад, депутат Л. Вяхілєв заявив, що на продроботу та 

на виробництво  партійних керівників не мобілізують [52, арк. 38]. Делегат 

А. Й. Новиков зауважував, що «особи, які обіймають відповідальні пости і 

які брали участь у чварах, переводяться на ті ж посади в інших 

організаціях» [52, арк. 40]. У місцевих осередках виступи робітничої 

опозиції, як бачимо, не мали якоїсь платформи. Вони виражалися в тому, що 

рядові партійці відчували себе відстороненими від влади, вони не мали тих 

привілеїв, які були в керівної верхівки.  Їх дратувало, що вони винесли на 

собі увесь тягар війни, але не отримали відповідної винагороди, а 

представники інших класів обійняли керівні посади.  

Невдоволення загострювалось на тлі того, що економічне становище 

робітників погіршилось. На керівні посади часто потрапляли не більш 

освічені люди, а ті, хто більше влаштовував керівництво вчасним 

виконанням їхніх наказів. Монополія партії, яка володіла необмеженою 
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диктаторською владою, була головною причиною її розкладання, 

перетворення революціонерів на вельмож та причиною напливу кар’єристів. 

Люди без ідей, без переконань ставали ідеальними членами 

монополістичної диктаторської партії. Згідно з комуністичною доктриною 

робітничий клас уважався основним будівником соціалізму через 

притаманну йому класову свідомість. Але реальність виявилася іншою. В 

справі побудови нового суспільства він отримав другорядні ролі. Серед 

робітників було мало людей, здатних виконувати управлінські функції. 

В. Ленін писав: «Ми знемагаємо від недостачі сил, найменшу допомогу 

скільки-небудь тямущої людини – а з робітників потрійно, – ми беремо 

обома руками. Але в нас їх немає» [189, с. 43]. До революції та в період 

громадянської війни робітникам говорили, що вони передовий клас, 

рушійна силанового суспільства. У реальному житті більшість робітників 

опинилась без влади, а керівні посади отримали представники інших класів. 

Невдоволені рядові комуністи були й тим, що їх мобілізують на 

виробництво, усело на продподаткову роботу, а хліб отримують інші. 

Ветеранів партії дратувало, що комуністи, які нещодавно вступили в 

партію, змогли мати кращий соціальний стан, ніж вони. Керівник 

контрольної комісії Харківського губкому М. Невський констатував, що 95 

відсотків членів партії, які вступили до неї у 1920–1921-х рр. – «наносний 

накип» [52, арк. 59]. 

Робітнича опозиція стала однією з головних фракцій у дискусії про 

профспілки взимку 1920–1921-х рр. Вона виступала за незалежність 

профспілок і їхню керівну роль в економіці. Десятий з’їзд партії ухвалив 

резолюцію «Про синдикалістський і анархічний ухил», спрямовану проти 

робітничої опозиції, і резолюцію «Про єдність партії», де заборонялася 

фракційна діяльність під загрозою виключення. На з’їзді було ухвалено 

резолюцію про партійне будівництво,яка демагогічно проголошувала 

проведення робітничої демократії. У резолюції говорилося про необхідність 

активної участі членів партії в обговоренні всіх питань партійного 
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будівництва. Але обговорення не допускало критики, що розцінювалась як 

фракційна діяльність. Виступаючи від імені губкому наIVХарківській 

партійній конференції у вересні 1921 р., доповідач наголошував, що 

«розбіжність поглядів у партії в жодному разі не означає можливості 

існування фракцій партії в партії. Партія повинна бути єдиною і злочин 

робить той, хто намагається цю єдність зруйнувати» [52, арк. 6]. 

За рішенням Х з’їзду РКП(б) восени 1921 р. почалася чистка. Із 14 442 

членів Харківської партійної організації було виключено 2 195 членів, що 

складало більше ніж 15 %[213, с. 323]. Проводились організаційні заходи з 

обмеження демократії для членів партії й посилення влади партійного 

апарату, а на словах проголошувалась демократизація партійного 

життя.Тоталітарна сутність партіїприховуваласяза демократичною 

обгорткою. Усе це діялося,щоб не показувати справжнього обличчя партії 

та до реальної демократії не мало стосунку. У 1923 р. опозиціонери, серед 

яких були й колишні члени Харківської партійної організації Л. 

Сосновський, Рафаїл та Т. Сапронов в «Листі 46-ти» писали,що «після Х 

з’їзду склався режим фракційної диктатури, оскільки внутрішньопартійного 

товариського обговорення наболілих питань не було» [7, с. 84-85]. 

Резолюція з’їзду «Про єдність партії», на думку опозиціонерів, сприяла 

виникненню нелегальних угруповань та відриву партії від робітничих мас. 

На місцевому рівні очікування демократії були марними й 

породжували зневіру. Надалі, поки в партії можна було ще вільно 

висловлювати свою думку, члени партії говорили,що резолюції Х з’їзду так 

і не вийшло втілити в життя. Зокрема, виступаючи на загальноміських 

зборах Ізюмської організації КП(б)У у 1923 р., делегат О. М. Мізевич 

визнавав: «…попри постанови Х з’їзду,щось гальмувало втілення 

робітничої демократії, ЦК робив надто замкнуто» [73, арк. 20 зв.].   Делегат 

М. Д. Махнона тій же конференції відзначав: «Робітнича демократія після Х 

з’їзду не проводилась з об’єктивних причин» [252, арк. 22]. У книзі М. 

Геллера та О. Некрича, на нашу думку, було дано влучну оцінку рішень 
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Х з’їзду. «Резолюція «Про єдність партії», писали вони, усувала останні 

«пережитки» традиційних соціал − демократичних і соціалістичних партій. 

ВКП(б) ставала партією тоталітарною, у якій неприпустимою була вірність 

ідеям, була потрібна тільки вірність Вищій Інстанції, що ухвалює 

рішення» [28]. Такою вищою інстанцією ставав партійний апарат. 

Наступнимвиступом опозиції був «Лист 22-х» напередодні ХІ з’їзду 

РКП(б) у 1922 р. Із заявою виступив член ЦК РКП(б) О. Г. Шляпников та 

колишні члени робітничої опозиції, яких вийшло розбити, але не 

переконати. Опозиціонери вважали, що під час проведення НЕПу партія 

стає контрреволюційною й буржуазною. Вони звернулися із заявою до 

Комінтерну, у якій були скарги на засилля в партії непролетарських 

елементів,відсторонення робітників від управління та ігнорування 

керівництвом партії проведення в життя робітничої демократії. Цей виступ 

розцінили як такий,що порушує резолюцію Х з’їзду про єдність. Відповідно 

на ХІ з’їзді РКП(б) посилили повноваження контрольних комісій,  і тепер 

вони могли боротись з опозицією[176, с. 517]. Харківський губком засудив 

заяву 22-х до Комінтерну і назвав їхній виступ антипартійним і таким, що 

дезорганізовує [67, арк. 47 зв.].    

У кінці 1923 р. в партії виникла чергова дискусія. Опозиціонери, 

сучасники тих подій, вважали причиною дискусії «установлений режим 

нечуваного дотепер затиску, переслідування всілякої критики дій ЦК 

[138].  У кінці 1923 р. в країні спалахнулиробітничі страйки, які виявилися 

для партії повною несподіванкою. Унаслідок цих страйків та економічної 

кризи невдоволення партійних мас вилилося в дискусію. Нестійка 

економічна політика та все більш авторитарний,бюрократичний характер 

ухваленнярішень булипередумовами для тривалих партійних розбіжностей 

у 1920-х рр. Обидва ці чинники породили опозицію 1923 р. Кожна опозиція 

критикувала партійну політику та дії партійного апарату, і кожна ставала 

його жертвою. Дискусія точилась поміж Л. Троцьким, якогопідтримали 

Є. О. Преображенський, Ю. Пятаков, В. Косіор, Т. В. Сапронов, 
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Л. Каганович, О. Лобанов,Рафаїл, О. Г. Шляпников та інші, котрі виступили 

із «Заявою 46-ти» з одного боку, та більшістю політбюро ЦК РКП(б) з 

другого.  

В Україні партійне керівництво підтримало лінію ЦК РКП(б). 

Е. Квірінг– першийий секретар ЦК КП(б)У на сторінках партійної преси 

закликав взяти курс на добрий апарат та гарного партійного чиновника. Він 

писав,що «не той секретар поганий, який рекомендований зверху і 

прийнятий низовою організацією, а той, який не вміє працювати» [166].  У 

грудні 1923 р. на пленумі Харківського губкому також обговорювали 

питання, які були предметом дискусії. Делегат М. М. Попов виступив зі 

співдоповіддю про пожвавлення партійної роботи, у якій наголосив, що 

«методи роботи епохи воєнного комунізму використовуються партією і в 

теперішній час» [68, арк.22]. Він запропонував, щоб найбільш важливі 

проблеми партійного життя та країни в цілому ЦК передавав низовим 

організаціям на обговорення. Коли вони передаються вже розв’язаними, 

комуністи не хочуть їх обговорювати. Говорилося про необхідність 

ураховувати думку меншості, яка не згодна з офіційним доповідачем, 

потребу влаштовувати дискусійні вечори, проводити вільні дискусії на 

зборах та в пресі. Було запропоновано дати право осередкам самостійно 

виробляти порядок денний. М. Попов відзначив, що на тих, хто не згоден з 

офіційною лінією ЦК, наклеюють ярлик опозиціонера, замість того, щоб за 

допомогою дискусії розібратися в суті розбіжностей, які виникають 

[68, арк. 22]. 

Секретар губкому К. Кіркіж (був присутній на об’єднаному пленумі 

ЦК і ЦКК, на якому засудили виступ Л. Троцького та заяву 46-ти) висловив 

незгоду з доповідачем тому, що доповідь «не відповідає на основні питання, 

які зараз дебатуються в пресі» [68, арк. 23].  К.Кіркіж увластивій 

манеріапаратного працівникаперекрутив виступ М. Попова та підмінив 

предмет дискусії. Також він розкритикував лінію Є. О. Преображенського 

тому, що вона начебто спрямована на ревізію лінії партії та негативно 
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впливає на товаришів, які мобілізовані до армії. На наш погляд, ці 

аргументи не давали прямої відповіді на питання, які були порушені на 

пленумі й загалом під час дискусії. Вони слугували для того, щоб відвертати 

увагу присутніх на конференції від проблем, які намагалась порушити 

опозиція.   

Секретар Ізюмської партійної організації М. Р. Ізаков відзначив, що 

стаття Є. Преображенського неправильна, оскільки спрямована на перегляд 

усього партійного життя [243, арк. 23]. Г.Петровський заявив, щоніяких ідей 

опозиція не висунула та незрозуміло, чого вона хоче [68, арк. 24].  У 

виступах опонентів М. М. Попова звучать ті самі аргументи, які висувались 

більшістю ЦК РКП(б) проти Л. Д. Троцького та авторів «Листа 46-ти». У 

резолюції, яку ухвалив пленум, пропонувалося: розширити критику, 

розвивати самодіяльність у партії, обмежити призначенство, зважати на 

думку меншості. Перелік запропонованих заходів вміщено на майже 10 

сторінках машинописного тексту. Усі вони повторюють ті ідеї, що 

пропонувала опозиція. Троцький називав такі дії «апаратним вивертом» та 

твердив, що мислення бюрократів апарату пронизане духом формалізму, 

який є ідейною підкладкою бюрократизму [259, с. 181].  М. Попов теж 

бачив причину негараздів у партії в діяльності апарату. У заключному слові 

він промовив: «Я із самого початку не чекав розуміння із приводу критики 

тому, що тут більшість апаратні працівники» [68, арк. 24].  

Ще на пленумі висловлювалася думка, що причина відсутності 

демократії криється в низькому культурному рівні комуністів. «Треба 

покращити рівень культури, тоді ненормальні стосунки відпадуть самі 

собою» (делегат С. І. Гопнер) [68, арк. 23].  «Для того, щоб проводити 

робітничу демократію, необхідно покращити культурний рівень», – зазначав 

на загальноміських зборах Ізюмської організаціїцього ж рокуй делегат 

М. Махно [73, арк. 21]. Майже слово в слово про це написано в брошурі 

Л. Троцького «Новий курс». «В низці статейнаполегливо проводиться 

думка, що основним засобом пожвавлення партії є покращення культурного 
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рівня її рядових членів,після чого робітнича демократія відбудеться 

природно» [259, с. 200].  Л.Троцький не погоджувався з таким твердженням. 

Він уважав, що оживити партію можливо тільки шляхом колективної 

самодіяльності самого робітничого класу. 

Крім того, на пленумі було проголошено думку про те, що до різних 

осередків необхідний різний підхід(делегат І. Таутс) [68, арк. 2]. Л.Троцький 

із цього приводуписав, що «не можна ставити питання так, начебто 

застосування партійної демократії повинно бути залежним від ступеня 

підготовки до неї членів партії» [259, с. 200]. На нашу думку, значне 

поширення таких поглядів було вигідне партійному апарату, на місцевому 

рівні його представники використовували ті ж самі методи та аргументи, що 

й ЦК, щоб не розв’язувати ті питання з демократизації партійного життя, які 

порушувала опозиція. 

На цьому ж пленумі, як і на всіх попередніх, було порушено питання 

про привілеї партійної верхівки та взаємовідносини її з рядовими 

комуністами. Ця проблема була дуже нагальною для рядових членів партії, 

вона їх дуже хвилювала. Методи та шляхи побудови соціалізму, 

становлення партійної демократії для широких кіл партійців через їхню 

малограмотність були не такими актуальними, як привілеї партійної 

номенклатури. 

Дискусія проводилась й у повітових партійних організаціях 

губернії. На загальноміських зборах Ізюмської організації КП(б)У в 1923 р. 

спочатку зачитали доповідь, у якій було викладено точку зору більшості. 

Делегат С. Роскошний оголосив, що «питання про внутрішню партійну 

демократію виникало неодноразово, а нарив цей ніяк не може прорватися. 

Усе викладене доповідачем можна назвати перетасуванням. Леніна немає й 

на його місце висувається фетиш із десятком ідей, що гальмує розвиток 

нашого партійного життя. Не всі навіть знають лінію партії, хоча 

циркулярів і мільярди, але всі вони кабінетні й не пророблені 

колективно. Живемо ми за вказівками» [73, арк. 21]. Делегат М. Рогаль теж 
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наголосив: «Доповідач указав на одну лінію. А де ж друга?Про неї нам 

нічого не сказали. Апарат треба перетрясти, щоб секретар ніс 

відповідальність перед членами партії» [73. арк. 21]. Делегат 

Й. І. Поплавський висловився про те,що не треба сприймати думку 

осередківяк угруповання [73, арк. 22]. Комуніст Г. Ф. Антиповзаявив, що 

ЦК КП(б)У, побачивши резолюцію ЦК РКП(б), поспішив ухвалити її без 

обговорення з низами [73, арк. 23]. М. Р. Ізаков – секретар партійної 

організації виступив на захист партійного апарату. На його думку, треба 

вказувати на помилки апарату, але керівництво партією повинно 

залишатись в руках невеликої групи товаришів, які йдуть ленінським 

шляхом. Закінчив він свою промову словами: «Зараз наш вождь – 

Політбюро»[73, арк. 22].  

З наведених прикладів видно, що партійний апарат намагався 

нав’язати в організації лінію більшості політбюро, не обговорюючи ті 

питання, які були предметом дискусії. Збори засудили лінію опозиції, яка 

вела до «фракцій та угруповань, проголошуючи курс на вождя». На наш 

погляд, це результат того, що ідеї опозиції на місцях були донесені 

партійними функціонерами у викривленому вигляді. І хоча члени партії 

могли висловлювати свою точку зору, резолюція була прийнята та, яка була 

вигідна партійному апарату. НаVIII Всеукраїнській конференції КП(б)У, яка 

підбивала підсумки дискусії, делегат В. Маркович зазначив,що від складу 

керівної верхівкизалежаврезультатдискусії тахарактер резолюцій 

[23, с. 231]. Як бачимо, на місцях до цього часу практично був створений 

апарат,який міг втілити в життя всі рішення керівних органів. Промовисто 

про це сказав його представник М. Р. Ізаков. Головне завдання апарату він 

вбачав у тому, «щоб проводити в життя резолюції ЦК, і хто буде заважати 

це робити, того потрібно вибивати з партії» [73, арк. 22]. 

У Сумському повітовому комітеті було проведено загальні збори із 

приводу виступу Є. Преображенського та Л. Троцького. Перед початком 

загальних зборів доповідач окрпарткому ознайомив міську організацію із 
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ухваленою постановою політбюро й головними запереченнями, які 

висунула група Преображенського-Троцького. Виступаючи в дебатах, 

робітники партійного апарату зазначили, що «у нас в окрузі навіть ні до 

чого прискіпатися, а ось там у Харкові або в Москвідостатньо неподобств та 

інших гріхів хоч відбавляй»[74, арк. 44]. Партійні функціонери показали 

округовому керівництву,що в них немає ухилів від офіційної лінії партії. 

Дискусія була проведена й в осередках Сумського повіту. У 

політичній доповіді про хід дискусії зазначалося: «Щоб не впливати на 

дебати, окрпарткомом було запропоновано висувати доповідачів 

безпосередньо з членів осередків, при цьому прикріпленим до осередків 

членам комітету була дана директива виступити з відповідними 

роз’ясненнями після прикінцевого слова доповідачів»[74, арк. 44]. 

Фактично це був «апаратний виверт», контрольована партійним апаратом 

демократія. Після цього був скликаний розширений пленум окрпарткому. 

На зборах був присутній весь актив Сумського повіту. Був проведений 

диспут про робітничу демократію. Показово,що в ролі співдоповідачів, які 

відстоювали лінію Є. О. Преображенського та Л. Д. Троцького, виступили 

голова окрбюро та замісник голови агітпропу. Протягом двох днів 

виступили 40 осіб. Резолюцію на підтримку ЦК та його політичної лінії 

ухвалили одноголосно, зокрема й голосами обох співдоповідачів. Декілька 

осіб намагались в дебатах обстоювати точку зору Л. Троцького із 

застереженням, що вони його підтримують на 25-50 %. Виступ прибічників 

опозиції був дуже несміливий. Вони висловлювалися обережно, із 

застереженнями, бо відчувався тиск з боку апарату. 

Дискусію провели і в районах. Але там вона проходила, як 

відзначалось у звіті Сумського округового комітету КП(б)У, «мляво». Було 

з’ясовано, що «доповідь Л. Камєнєва та Т. Сапронова читали майже всі, 

статті Г. Зінов’єва та Є. Преображенського – половина організації, а лист Л. 

Троцького – лише кілька товаришів» [74, арк. 44 зв.]. Викладаючи суть 

статті Л. Троцького, більшість критикувала не статтю, а його особистість. 
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Промовці могли говорити про загальну постановку проблеми, але конкретні 

питання дискусії не розуміли. 

Це був добре зрежисований партійними функціонерами політичний 

спектакль. В осередках нібито проведена вільна дискусія, але під впливом 

членів комітету. Співдоповідачі − комуністи, які відповідають за 

пропаганду в партії та потім підтримують не опозицію, а резолюцію ЦК. На 

зборах присутній партійний актив, а опозиція виступає несміливо, із 

застереженнями. І все це на тлі того,що в осередках рядові члени або не 

читали виступів опозиції, або читали, але не розуміють предмета дискусії. 

Партійне керівництво Сумського повіту показало себе як дієва сила, що 

може нейтралізувати опозицію та втілити в життя рішення парткомів 

вищого рівня. У резолюції за загальними підсумками дискусії були 

запланованізаходи із втілення в життя принципів робітничої демократії. І в 

останньому пункті як глузування над цими принципами було записано: 

«збори вважають за необхідне швидше покінчити з дискусією і розпочатиз 

практичного проведення резолюцій Політбюро ЦК та ЦКК в життя» [74, 

арк. 47]. Тобто слова про робітничу демократію були просто ширмою. 

Головне для апарату було виконувати не рішення партійної маси, а рішення 

керівних органів, і про це було заявлено в незавуальованій формі.  

Підбиваючи результати дискусії, опозиція писала: «Тиск широких мас 

на партію був таким сильним, що верхівка партії була змушена піти на 

поступки. Але, проголосивши на словах внутрішньопартійну демократію, 

вона негайно ж почала найзапеклішу боротьбу за збереження керівного 

положення в партії, уживши всіх засобів, аж до підтасування резолюцій 

партійних організацій. Попри те, що більшість у партії були проти неї, 

партійній верхівці вдалося, спираючись на партійний апарат, одержати 

перемогу, придушити пролетарську частину партії й оголосити її 

«дрібнобуржуазним ухилом» [138]. 

Підсумки дискусії в цілому було підбито на ХІІІ конференції РКП(б), 

де виступ опозиції було засуджено і зроблено висновок, що це «ревізія 
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більшовизму» та «дрібнобуржуазний ухил». У прагненні закріпити здобуту 

на ХІІІ конференції перемогу партійного апарату було 

оголошено чистку партії. Під гаслом збереження класової чистоти партії з 

неї викидали опозиціонерів, зате залишали недоторканними обивательські 

елементи, які з остраху за свої місця завжди були готові підтримувати 

панівну групу.  

Для обговорення рішень ХІІІ конференції РКП(б) було проведено і 

Х  Ізюмську окружну партійну конференцію. Спочатку зачитали звіт 

губкому, в якому було відзначено, що після дискусії угруповань у партії 

немає. Вони періодично з’являються, правда, не політичні, але такі, що 

заважають роботі. Також було наголошено, що партія зміцніла завдяки 

дискусії [80, арк.1зв.]. Виступаючи від ревізійної комісії, делегат С. 

Старухін повідомив, що дискусія проходила нормально, але товаришам, які 

висловлювались проти, винесли догани. Він звинуватив секретаря 

окрпарткому М. Р. Ізакова в тому, що той «проводить неправильну лінію, 

бюро перебуває під його впливом, а деякі члени партії бояться 

виступати»[80, арк. 4 зв.]. Щодо винесення догани тим, хто виступав проти 

думки більшості, наголошував і делегат А. Шабленко [80, арк. 5 зв.]. 

Комуніст П. Д. Тарусін зазначав: «Про демократію ми розмовляємо багато, 

але в життя не провели. Демократії немає зовсім, вона полягає не тільки в 

тому, щоб засідання було відкритим. Приймаються переважно готові 

постанови, які укладено найчастіше одноосібно» [80, арк. 4 зв.]. 

Указувалось також на факти, коли секретар окружкому М. Ізаков заборонив 

виступати комуністу І.І. Кушнаренку на зборах. Розповідали, що партійна 

маса боїться виступати, а підлабузництво та нашіптування не припиняються 

[80,арк. 6]. 

Х Ізюмська конференція разом із загальними зборами Сумського 

повіту підтвердила, що партійний апарат на місцевому рівні до того часу 

закріпив свої позиції, згуртувався, організаційно сформувався. На словах він 

виступав за демократизацію внутрішньопартійного життя, а насправді робив 
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усе, щоб контролювати рядових членів та втілювати в життя не думку 

широких партійних мас, а рішення керівних органів партії.  

Найгостріше боротьба з опозицією в Харкові розвернулась в осередку 

Комуністичного університету, де ректором був відомий опозиціонер 

І. Дашковський. На VIII Всеукраїнській конференції КП(б)У в травні 1924 р. 

в доповіді І. Л. Булата з оргпитання було зазначено: «Більшість вишівських 

осередків була на боці опозиції. Промислові осередки стояли за лінію 

ЦК. Чистка, яка зараз проводиться, повинна пройти по вишівських та 

радянських осередках, цим ми доб’ємося скорочення дрібнобуржуазного 

елементу» [23, с. 179]. У книзі В. Греченка та О. Головка «Становлення та 

утвердження тоталітарної партії в Україні» відзначено: «Впадає в око, що 

опозицію підтримували в основному люди з більш високим рівнем освіти − 

комуністи з навчальних закладів, установ. Інша, більша частина партії, яка 

мала низький рівень освіти,орієнтувалась не за логікою життя, а за 

вказівкою секретарів парторганів, які, своєю чергою, керувались 

директивами вищих органів» [37, с. 186]. 

У Київському губкомі прийняли платформу опозиції. Нарком освіти 

України В. Затонський пояснював це так: «Робітники голосували за 

опозицію, тому що бачили окремі недоліки апарату, а в нас їх скільки 

завгодно є тому, що їх спіймали (мається на увазі опозиція спіймала) на цій 

демократії, на висуванні низів і таке інше» [255, с. 21]. Виникає питання, 

чому робітничі осередки, які часто стикались зі свавіллям партійного 

апарату, на відміну від вишівських, не підтримали в цілому по Україні та 

Росії ідеї опозиції. Адже ідеї опозиції об’єктивно були вигідні робітникам. 

Пояснюється це, на наш погляд, тим, що, як писала газета «Правда», «низи 

мовчать, величезна більшість членів партії не читає «Правди» або нічого не 

знає про дискусію, або знає про неї з чуток» [218]. Справді, більшість членів 

партії знала про дискусію в інтерпретації партійних функціонерів, а сама не 

вдавалася в її суть, особливо це стосується робітників. Уцьому конкретному 
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випадку свою роль відігравав рівень освіти. Важливим було й те, що народ 

не мав у своїй історії досвіду самоврядування та контролю за владою. 

Унаслідок дискусії в 36 з 43 партійних організацій Харківської 

губернії перемогла лінія трійки (Г. Зінов’єв, Л. Камєнєв, Й. Сталін) [37, 

с. 268]. Загалом по Україні опозиція зазнала поразки. «Рішучу відсіч 

опозиції дали комуністи України. 99 % виробничих осередків підтримали та 

схвалили лінію ЦК РКП(б). У 200 з 202 резолюцій, що надійшли до 

ЦК КП(б)У, рішуче засуджувалась опозиція й одночасно схвалювалась лінія 

ЦК КП(б)У. І тільки незначна кількість партійних організацій (переважно 

установ вишів) підтримала платформу опозиції» [11, с. 97]. У статті «До 

історії внутрішньопартійної боротьби в Україні у 20-ті роки» пояснюється 

перемога більшості ЦК тим, що лінія Г. Зінов’єва, Л. Камєнєва та Й. Сталіна 

на зміцнення влади та розширення привілеїв більшовицької еліти й 

партійно-радянського апарату була ближчою номенклатурникам, ніж 

намагання Л. Троцького, К. Радека та Х. Раковського продовжувати 

боротьбу за світову революцію [35, с. 120]. Справді, у той час вища 

номенклатура, за інформацією ДПУ, поступово «набула звичок 

справжнього панівного класу, що відбилося у використанні 

службового транспорту з корисливою метою, у придбанні за державний 

кошт розкішних автомобілів, карет і коней, використанні для поїздок на 

курорти протекційних вагонів і т. ін.» [139,  с. 55]. 

Отже, дискусія 1923 р. показала, що партійний апарат консолідувався, 

він відчув свою силу та владу й спробував її плоди у вигляді привілеїв. 

Партійний апарат, попри те, що опозиція висувала ідеї демократизації, які 

об’єктивно були вигідні рядовим партійцям, зумів ухвалити ті резолюції, які 

були потрібні партійній номенклатурі на місцях і в центрі. Апарат показав 

себе як дієва сила, що може нейтралізувати опозицію та втілити в життя 

рішення керівних органів. Він намагався нав’язати в організації лінію 

більшості політбюро без обговорення суті дискусії. На опозиціонерів 

навішували ярлики, не розбираючи предмета самої дискусії. Ідеї опозиції на 
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місцях були донесені партійними функціонерами у викривленому вигляді. І 

хоча члени партії могли висловлювати свою точку зору, 

резолюції приймали ті, які були потрібні партійному апарату. Від складу 

керівної верхівки залежав результат дискусії та характер резолюцій. 

Партійні робітники основне своє завдання бачили в тому, щоб втілювати в 

життя волю ЦК, а не волю всієї партії. У резолюціях, які ухвалювали, 

пропонувалося розширити критику, розвивати самодіяльність у партії, 

обмежити призначенство, дослухатися до думки меншості. Тобто слова про 

робітничу демократію були просто ширмою. Усі вони повторюють ті ідеї, 

що пропонувала опозиція. Номенклатура поширювала думки,що потрібно 

покращувати рівень культури та освіти партійців, вдосконалювати апарат. 

Застосування партійної демократії повинно залежати від рівня підготовки 

до неї членів партії. На місцях проводили добре зрежисовані партійним 

апаратом політичні спектаклі. В осередках нібито проведено вільну 

дискусію, але під впливом членів комітету. У викладенні суті статті 

Л. Троцького критикували не статтю, а його особистість. Опозицію 

підтримували переважно особи з більш високим рівнем освіти. Більшість 

членів партії не знала поглядів опозиції та не вдавалася в її суть, особливо 

це стосується робітників, яких інформували про дискусію партійні 

функціонери у своїй інтерпретації. 

Дискусія 1923 р. посилила вплив партійного апарату. Але це ще була 

не остаточна перемога. Як вважали опозиціонери, сучасники тих подій та 

активні учасники, ця перемога була закріплена під час так званої 

«літературної дискусії» із приводу «Уроків Жовтня» Л. Троцького 1924 р. 

[138]. Суперечливі та неоднозначні публікації із приводу історії Жовтневого 

перевороту партійних діячів того часу слугували приводом для нової 

дискусії. Й. Сталін звинуватив Троцького в тому, що йому потрібно 

розвінчати  ленінізм «для того, щоб протягнути троцькізм як єдину 

пролетарську ідеологію» [253, с. 348]. Г. Зінов’єв із цього приводу писав 

«...була боротьба за владу, все мистецтво якої полягало в тому, щоб зв’язати 
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старі розбіжності з новими питаннями. Для цього й був висунутий 

троцькізм» [202, с. 190]. У цей час народжуються два нові поняття: 

«ленінізм» і «троцькізм». З позиції офіційної партійної ідеології, «ленінізм» 

− система завжди правильних поглядів, а «троцькізм» − система поглядів 

завжди ворожих «ленінізму» і тому неправильних.  

У партійних організаціях як такої дискусії не було. Опозиціонери в 

заяві 15-ти писали: «Тиск партійного апарату й погрози репресій були 

настільки сильні, що вперше в історії партії члени партії «голосували 

п’ятами» − ішли зі зборів. Деякі втримувалися, лише одиниці голосували, й 

ніхто не насмілювався виступати» [138]. 

Атмосфера нетерпимості та цькування тих, хто висловлював свої 

думки, які не збігалися з лінією партії, була й у низових партійних 

організаціях. На ХІІ Ізюмській окружній конференції, яка відбувалася 

1925 р., у вступній промові секретаря окружкому зазначалося: «Нам, 

товариші, треба буде більш згуртуватися навколо ленінської більшовицької 

партії, навколо нашого вождя ЦК. Я вважаю, наша конференція буде 

розглядати всі питання під кутом зору єднання та згуртованості всієї нашої 

Ізюмської організації»[87, арк. 4 зв.].У виступі секретаря є пряма вказівка на 

те, що в організації не терпітимуть опозиції, що всі промовці повинні 

підтримувати лінію ЦК. У дебатах виступив делегат С. Роскошний. Він 

заявив, що в партії відбувається тиск, і в організаціях діють так, як 

диктують керівні органи, а звідси− фракції та угруповування: не дають 

вільно висловлювати свою думку, секретарів не обирають, а призначають. 

Усі рішення спускають зверху, а низи нічого не вирішують (викрики з 

місця: «брешеш, факти») [87, арк. 18]. Делегат К. Буланий у своєму виступі 

зазначив: «З такими товаришами, як Роскошний, потрібно безпощадно 

боротися, боротися з угруповуванням, яке хоче вести боротьбу проти 

правильного ленінізму, проти правильної політики нашої партії, проти тієї 

політики, яку проводить наше ЦК»[87, арк. 21].  Делегат Д. Лейтан назвав 

виступ С. Роскошного «ворожим». «Зокрема, як підходить до питання 
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товариш Роскошний, так підходять вороги партії, які стараються 

розчленувати, збочити ту лінію, яку проводить партія» [87, арк. 24]. Він 

закликав застосовувати більш жорстких заходів проти тих, хто підриває 

ленінську лінію ЦК. Делегат І. П. Кудін заявив, що з такими товаришами, 

які виступають проти ЦК, необхідно вести жорстоку боротьбу, а ЦК 

переводить їх в іншу губернію [87, арк. 25].  Представник ЦК із приводу 

того, що С. Роскошний у своїй промові назвав губком «департаментом», 

заявив: «Товариш Роскошний сказав, що губком той же департамент. Він 

висловив це слово з метою дискредитації партійного апарату. Слова про те, 

що апарат є «департаментом», доведеться взяти назад» [87, арк. 41]. Крім 

того, промовець звинуватив К.Кіркіжа – очільника губкому, що він на це не 

звернув увагу. Уприкінцевому слові К. Кіркіж сказав: «Із приводу виступу 

Роскошного. У вас, по-моєму, демократія є метою, а у нас демократія є 

вищою формою пролетарської диктатури» [87, арк. 40]. На наш погляд, 

тут секретар губкому використовує схоластичне кліше, яке немає жодного 

змісту. Окрім того, К. Кіркіж на конференції закликав боротись з ухилами в 

організації не тиском, а методом переконання. С. Роскошний звинуватив 

його в тому, що на словах він закликає переконувати, а коли потрапиш до 

нього в кабінет, «то тебе там так обскубуть, так адміністративно затиснуть, 

не пояснюючи, чому ти повинен зробити так, а не інакше» [87, арк. 12].  У 

практику партійних функціонерів входить звичка говорити одне, а робити 

зовсім інше. 

Секретар окружкому В. І. Рутковський у кінцевій промові наголосив: 

«Рішення, ухвалені на ХІІ конференції, ми зможемо твердо провести тоді, 

коли вся партійна маса буде активно допомагати втіленню цих рішень у 

життя. На конференції ми мали опозицію в особі товариша Роскошного, 

якому конференція дала цілком належну відсіч. Ці товариші помиляються у 

своїх поглядах. Конференція це врахувала і зробила свої висновки. Наша 

конференція відбулася спаяно, організовано й дружньо. Надалі цю спаяність 
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та єдність партії нам треба закріпити й щільно згуртуватися навколо старої 

гвардії, навколо штабу ленінців»[87, арк. 107]. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що вже від самого початку 

конференції було заявлено про згуртованість навколо вождя − ЦК. 

Викриками з місць засудили виступ члена партії, який суперечив загальній 

лінії. У прикінцевомуслові звучала клятва вірності «штабу ленінців» та 

«старій гвардії». Слово «департамент» стало приводом для звинувачення та 

цькування Недоречно вимовлене слово, сказане помилково чи випадково, 

перетворюється на злочин.  Кожний рядок, кожне слово опозиції 

інтерпретувалося, спотворювалося, фальсифікувалося. І хоча С. Роскошний 

ще мав можливість виступити із критикою, та атмосфера в організації була 

ворожою й не мала нічого спільного із дружньою критикою. 

На Х Куп’янській конференції, яка відбувалася в лютому 1925 р., було 

заявлено,що дискусія виявила ідеологічно хиткі елементи. До інодумців не 

застосовували«ніякої розправи, ніякого защемлення, якщо вони активно не 

проводили свою політику» [83, арк. 6].  На ХІ Куп’янській конференції в 

листопаді 1925 р. доповідачі повідомляли: «Якщо злочин зробить 

представник партійної верхівки, то на це не звертають уваги, якщо злочин 

зробить низовий робітник, його тиснуть сильніше» [82, арк. 18 зв.].У 

Куп’янській партійній організації ще можна критикувати, ставлення до 

інакомислення терпиме. Доки опозиціонери не проводять активної 

діяльності, з нимище миряться, але виявляють із тим, щоб надалі виключити 

з партії в період наступної партійної чистки. 

Отже, із другої половини 1920-х рр. атмосфера в місцевих партійних 

організаціях змінюється. З’являється ворожа нетерпимість до іншої думки. 

Апарат усе сильніше придушує прояви демократії. Та це був не 

одномоментний акт. Швидкість звуження демократії залежала від 

спроможності конкретного партійного комітету в конкретній партійній 

організації. Але процес цей відбувався в напрямку зменшення прав місцевих 
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партійних організацій та рядових членів, а партійний апарат усе більше 

організовувався та набирав сили. 

У цілому в партійній організації Харківської губернії опозиція зазнала 

поразки. На зборах партактиву Харкова 30 листопада 1924 р. були присутні 

800 осіб. Виступ Троцького був різко засуджений. У резолюції, прийнятій 

після доповіді Д. З. Лєбєдя, було відзначено: «Партія не може допустити 

ніякої ревізії ленінізму і підміни його троцькізмом … Актив Харківської 

партійної організації впевнений, що ЦК РКП(б) захистить партію від 

можливих виступів Троцького проти ленінізму та керівного ядра партії, а 

також нових смикань подібними виступами» [263].  

За словами опозиції, унаслідок дискусії 1924 р. виникла «нова, 

нечувана ще в історії партії структура, яка набула цілком закінченого 

вигляду. В самих партійних комітетах влада переходить у руки фактично 

призначуваних зверху секретарів. Партійні комітети в реальності виявилися 

підлеглими секретарям також, як партійна маса підлегла комітетам» [138].За 

допомогоювиняткових методів організаційного й матеріального насильства 

над партією, спираючись на монополію усного й друкованого слова, 

партійний апарат привласнив собі право говорити й діяти від імені партії й 

за партію. Члени партії вперше навчилися говорити не те, про що вони 

думають, і навіть голосувати не за те, у чому вони переконані. Вплив цієї 

«дискусії» був величезний. Партійна маса була приведена в стан 

деморалізації й пасивності. Встановилося самодержавство партійного 

апарату, партійні комітети остаточно перестали бути виконавцями волі 

партійних мас. Навпаки, партійні маси стали знаряддям уруках комітетів. 

У 1925 р. колишня Харківська  губернія поділялася на п’ять округ: 

Харківську, Сумську, Ізюмську, Куп’янську та Богодухівську, в партійних 

організаціях яких налічувалося відповідно 15 221, 1 773, 1 073, 916 членів. 

Харківський губком  зливався з апаратом Харківського окружкому, який 

безпосередньо підпорядковувався ЦК КП(б)У [200, с. 350]. Харківська 

округа була однією з найбільш індустріально розвинутих у 1925 р. На її 
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території діяло 3 290 великих, середніх і дрібних підприємств. Провідну 

роль відігравала велика державна промисловість, що налічувала 163 

підприємства, на яких працювало 40, 6 тисяч працівників [200, с. 353]. У 

цей час в партії починається боротьба з так званою «новою» опозицією. В 

основі її лежали боротьба за владу, питання політичного курсу керівництва 

державою та теоретичні питання побудови соціалізму. У цей період в 

Україні проходив ІХ з’їзд КП(б)У. Виступаючи з політичним звітом ЦК 

КП(б)У,Генеральний секретар Л. М. Каганович стверджував: «Важливіше за 

все тримати тверду ленінську, більшовицьку лінію. Вона повинна 

виражатися в тому, щоб не допустити ухилів у селянській політиці, щоб 

укріплювати внутрішню впевненість в успіхах побудови соціалізму, 

боротися з хитаннями всередині партії»[255, с. 58]. Він застерігає всіх від 

нападок на «ленінський ЦК» та на ленінізм. І хоча Л. Каганович згадав про 

негаразди: чиновницький окрик, залякування, пасивність, невміння 

розрізняти ділову критику та практичні вказівки від різних ухилів, за що 

відразу б’ють «обухом по голові». Але, за його словами, на перший план 

висувається єдність та згуртованість навколо ЦК. 

Аналогічні процеси проходили в низових партійних 

організаціях. Цікавим прикладом ставлення в партії до опозиції було 

засідання об’єднаного бюро Харківського окружкому й президії КК від 

08.10.1926 р., де слухали справу про поширення нелегальних документів 

опозиційного характеру на кондитерській фабриці. Маються на увазі два 

документи: «У Політбюро ЦК і МК», підписане Т. Сапроновим, і резолюція, 

прийнята на Рязано-Уральській залізниці. Один комуніст дав їх почитати 

іншому. З цього приводу влаштували розслідування. Детально з’ясовували, 

хто кому передав, хто кому що говорив, де виступав. Для розслідування 

викликали свідків. Засідання тривало два дні. Комуніста Карнавуха, який 

фігурував в опозиційному скандалі, виключили з партії [92, арк. 153]. Як 

бачимо, уже борються не тільки з тими, хто виступає як опозиціонер, а й із 

тими, хто лише читав друковані матеріали опозиції. 
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Партійні організації на місцях одностайно засуджують опозицію. На 

XIV партійній конференції Ізюмщини, яка відбувалася 1927 р., комуніста 

І. Клочка звинуватили в тому, що він був вдома у комсомольця 

Є. І. Касьяненка в той час, коли він мав опозиційні документи [88, арк. 35]. 

Комуністівзвинувачували за один факт присутності в приміщенні, де були 

опозиційні матеріали. У партії виникає патологічне бажання придушувати 

найменші прояви опозиційності. Навіть саме слово «опозиція» починає 

лякати. На цій самій конференції секретар Ізюмського окружного 

партійного комітету В. І. Рутковський у вступній промові наголошував: 

«Ми будемо вимагати від ЦК виключення з лав партії всієї опозиції. Партія 

вірить своєму ленінському ЦК і під його вірним керівництвом піде до 

подальших перемог світової революції, до подальшої перемоги соціалізму» 

(Бурхливі оплески) [88, арк. 2-3].  Через рік В.Рутковськогобуло знято 

зпосади. У резолюції ХVконференції Ізюмської парторганізації 

відзначено: «Внаслідок неправильної лінії бюро, тиску та відсутності 

самокритики склалася група цькування й дискредитації окремих товаришів, 

які намагалися протистояти неправильній лінії керівництва» [89, 

арк. 75]. Спочатку партійна організація підтримала шаленими оплесками 

виступ секретаря В. І. Рутковського. Через рік вона дружно засудила його 

діяльність та підтримала зняття з посади. Під репресії починають 

потрапляти навіть колишні прихильники лінії ЦК. Далі розкручується 

каральна машина. У низових партійних організаціях методи побудови 

соціалізму, які висуває опозиція, не обговорюються. Їх просто дружно 

засуджують та навішують ярлики. На ХІІ Куп’янській окружній конференції 

1926 р. констатували: «Опозиція намагалась нав’язати партії своє невір’я в 

справу соціалістичного будівництва, свої помилкові й шкідливі пропозиції з 

найважливіших політичних та господарських питань. Але партія дала 

рішучу відсіч розкладницькій діяльності опозиції» [85, арк. 2]. На ХІІІ 

Куп’янській окружній партійній конференції в 1927 р. всі промовці 

засуджували опозицію, вимагали виключення її членів з партії та інших 
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репресивних заходів. Докоряли ЦК, що він довго не ухвалював рішучих 

заходів проти опозиції та боявся її. Також було зачитано звернення до ЦК 

ВКП(б) та ЦК КПб(У): «Конференція вимагає припинити 

внутрішньопартійну боротьбу і вжити рішучих заходів до опозиції, яка 

порушує єдність ленінської партії. ХІІІ конференція цілком схвалює всю 

політику ЦК» [85, арк. 54].  

Отже, за період з 1925 до 1927 р. в місцевих організаціях майже 

одностайно засуджують опозицію. В організаціях з’являється атмосфера 

страху, репресіям піддаються комуністи, які тільки читали опозиційні 

матеріали або перебували в приміщенні, де були опозиційні листівки. У разі 

тільки проявів опозиційності проводяться справжні розслідування щодо 

покарання причетних до них.   

Х з’їзд КП(б)У, який проходив у листопаді 1927 р., став ще одним 

кроком з наступу на опозицію. На з’їзді висловили особливе задоволення з 

приводу рішучих заходів  ЦК проти опозиції та її антипартійних та 

антирадянських виступів.  ЦК запропонував виключити з партії всіх 

опозиціонерів, які виступають із критикою партії на безпартійних зборах та 

розпустити силою партійні організації, де виступає опозиція. Опозицію 

звинувачують не тільки в антипартійній, а й у контрреволюційній та 

антидержавній діяльності.  

На місцях тиск на опозицію також продовжувався. Наприклад,у 

Куп’янському окрузі відбувалося таке ж цькування комуністів за критичні 

висловлення на адресу ОПК і ЦК КП(б)У. Виступаючи на відкритті 

ХІV Куп’янської округової партійної конференції в1928 р., секретар 

парторганізації В. І. Кудрявцеворієнтував присутніх у такому: «Ми повинні 

й далі вести рішучу боротьбу з різними ідеологічними ухилами й хитаннями 

та примиренням до них» [86, арк. 2].  У промові від ЦК КП(б)У 

І. П. Федоров теж закликав вести боротьбу з ухилами «від основної 

ленінської лінії» [86, арк. 2].   
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Виступаючи на дебатах, делегат Б. Ясан застеріг організацію, щоб у 

процесі боротьби з ухиляннями при недостатній підготовці не збитися зі 

шляху, тому необхідно намагатися шукати золоту середину, ту єдину й 

правильну лінію, що намічена в рішеннях з’їздів та постанов 

[86, арк. 20 зв.]. Окрім того, вінвисловив критичні зауваження щодо того, 

що восени в бідняків забрали хліб і потім навесні не повернули. Ці 

недоліки, на його думку, не тільки головотество міських органів, але і 

наркомторга, яким керував ЦК. У прикінцевому слові секретар 

парторганізації назвав виступ Б. Ясана «куркульською промовою». 

А представник ЦК І. Федоров під гучні оплески заявив, що «з окремих 

випадків помилок на місцях не слід робити політично необґрунтованих 

висновків про діяльність усього ЦК». З приводу висловлення Б. Ясана про 

те, що «треба проводити в політиці лінію золотої середини», І. П. Федоров 

зазначив: «Ленін не вчив нас іти якимись «золотими серединками». Є 

правильна, пряма, монолітна лінія партії та ніяких «серединок» не може 

бути, а то такими виступами, як це зробили ви, можна скотитися до 

троцькізму (оплески)» [86, арк. 19 зв.]. Далі він закликав конференцію (під 

оплески) вивчати постанови партійного пленуму, які «є історичними й 

вказують шлях для будівництва майбутнього». Делегат Б. Ясан змушений 

був подати в президію лист-виправдання, в якому він заявив, що «його 

звинуватили в куркульському й троцькістському ухилах, але це різні ухили 

й тому ця оцінка не може претендувати на істину». Далі він відзначив, що 

його виступ міг викликати сумнів у абсолютній правильності всіх рішень 

партії, які потрібно постійно вивчати, щоб не збитися з правильного шляху. 

«Фразу «золоту середину» я допустив, як ту, що означає «єдино правильну 

лінію» [86, арк. 20 зв.].  І далі автор заявив, що він помилку в справі 

постачання бідноти вважає результатом перекручення політики партії на 

місцях і негнучкістю наркоматів.   

Зрозуміло, що в таких умовах не можна вести дискусії та 

обмінюватися думками із приводу практичної лінії партії. Роздратування в 
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організації спричиняє критика ЦК. ЦК стає тим органом, який поза 

критикою, рішення його з’їздів та пленумів можна тільки вивчати,а не 

обговорювати. Усі недоліки є результатом перекручування політики ЦК на 

місцях. Навіть такі центральні органи керівництва, як наркомати, можна 

було критикувати, але тільки не ЦК. У дискусії не висуваються ніякі 

конкретні аргументи. Дебати відбуваються не засуттю критичних 

зауважень. З виступу промовця береться одна фраза і навколо неї 

ґрунтується все звинувачення. До цієї фрази тільки додається 

залізобетонний аргумент, якого вже ніхто не міг відкидати. Цим аргументом 

було те, що Ленін не вчив іти «якимось там золотими 

серединками».Зленінського вчення робиться фетиш, його обговорювати не 

можна. Можна було виступати із клятвами у вірності та правильності 

накресленої лінії. Уціломув партії відбувався процес відвертого тиску й 

придушення. У резолюції, яку ухвалила конференція, звучить схвалення 

лінії партії та виправдання за виступ Ясана. «ХІV 

Куп’янськаокруговапартійнаконференція правильно зрозуміла лінію партії 

й рішення останніх пленумів ЦК. Були окремі виступи, але на них не слід 

зосереджувати увагу,бо це помилкове уявлення речей» [86, арк. 19 зв.]. На 

місцях хочуть показати партійному керівництву, що вони активно 

виконують його вказівки з боротьби з опозицією, а також запевнити в 

особистій відданості. Що надалі необхідно детально вивчати рішення 

пленумів, бо «вони є історичними  та накреслюють великий шлях щодо 

побудови майбутнього». І якщо «рішення пленумів вивчимо неправильно,то 

у нас не буде ясної уяви, як будувати соціалістичне господарство».Ось що 

писала опозиція із цього приводу 1926 р.: «Невдоволені, незгодні або ті, що 

сумніваються, не можуть підняти голос на партійних зібраннях. Члени 

партії бояться відкрито висловлювати в голос свої наболілі заповітні мрії, 

побажання та вимоги» [цит. за 158, с. 33].  

На ІІ конференції КП(б)У, яка відбувалася 1929 р., опозиції вже зовсім 

не надавали слова. Опозицію шельмували за її відсутності. Цього разу 
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боролися з «правим ухилом». Усі промовці на конференції засвідчили, що 

українська партійна організація завжди вела й буде вести боротьбу з будь-

якими ухилами. Воля української партійної організації буде збігатися з 

волею всієї партії. Доповідачі відкинули всі напади проти Й. Сталіна, 

заявивши, що він міцно та неухильно втілює в життя всі партійні рішення й 

ніколи з В. Леніном у нього ідейно не було розбіжностей. 

На місцях до опозиціонерів зараховують уже тих, хто захищав права 

робітників та висловлювався проти зниження розцінок та підвищення норм 

виробітку, тобто боровся за суто економічні права. Секретар осередку 

Харківського паровозного заводу В. Н. Пискарьову січні 1928 р. в таємному 

політичному звіті в Окружний комітет партії доповідав: «два опозиціонери, 

які були в осередку, виключені з партії, бо ніякі бесіди їх не 

«розфракціонили». Ці комуністи виступали проти зниження розцінок і 

організували підписку робітників проти розцінщика–партійця. Бюро 

цехових осередків відреагувало на це, як на явище, яке порушує партійну 

дисципліну» [96, арк. 2]. У лютневому звіті цей же В. Пискарьов пише, що 

100 комуністів організували підписку на захист деяких робітників без 

санкції партійних органів. Їм було вказано на недисциплінованість, панічну 

поведінку та «хвостизм» [96, арк. 3 зв.]. У тракторному цеху партієць 

організував збирання грошей «на шапки» на користь опозиціонерів, яких 

відправляли в заслання. Його виключили з партії, іншим оголосили сувору 

догану [96, арк. 4. зв.].  

На фабриці Тінякова «опозиціонери спробували зірвати конференцію, 

спекулюючи зменшенням відпустки». На фабриці ім. Л. Кагановича тих, хто 

виступали зі своїми пропозиціямиза збільшення зарплатні, проти перегляду 

норм та розцінок, збори позбавили права виступати [99, арк. 173.]. На 

заводіДЕЗ (Державний електричний завод) комуніста Б. А. Мілера назвали 

опозиціонером за те, що він розповсюджував листівки серед робітників, у 

яких було написано, що зарплатня зменшується й робітники голодують 

[99, арк. 98]. 
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У цей же період у партії починається боротьба з так званою 

примиреністю, яка була названа дуже шкідливою. Насправді це була 

боротьба із правим ухилом, спочатку замаскована такою фразою. У 

висновках та пропозиціях бюро ОПК з виборчої кампанії за 1928 р. було 

зазначено: «У цій кампанії харківською парторганізацією дана рішуча відсіч 

правоопортуністичному ухилу та примиренському до нього ставленню» 

[99, арк. 125]. На Журавлівській районній партійній конференції цього ж 

року говорили, що в районній організації є комуністи, які перебувають у 

дружніх стосунках із опозиціонерами й тим самим сприяють їхній роботі. І 

закликали порвати з такими комуністами [99, арк. 99]. Засуджується й так 

звана прихована опозиція. На цій же конференції делегат І. О. Просвірін 

заявив, що «троцькістів мало, але вони свідомо причаїлися, щоб стежити за 

тим, як працює партія. Цих людей осередки повинні виявляти та ставити 

про них питання» [99, арк. 99]. Уполітичному звіті за червень осередку ХПЗ 

(Харківський паротягобудівний завод) говорилося: «опозиційна робота 

виявилася в тому, що виключені з партії комуністи та деякі незнайомі люди 

ходять у барак до робітників» [96, арк. 9.зв.].  

З опозицією й далі бореться ДПУ. У таємному листі Іванівського 

райпарткому вказано, що комсомолець витягнув із кишені безпартійної 

робітниці опозиційну, а за суттю контрреволюційну листівку «До 

пролетарів ВЕКа, до всіх пролетарів Харкова». Про це «терміново було 

повідомлено в ДПУ, яке приступило до роботи» [96, арк. 59.зв.]. «Будь-який 

номенклатурник, який хоч одного разу перебував у тій чи тій «опозиції» 

генеральній лінії партії(читай, особисто Й. Сталіну) чи в якийсь спосіб 

виявив співчуття опозиціонерам, одразу ж потрапляв у поле зору чекістської 

структури»[139, с. 58]. 

Боротьба з опозицією приводить до ситуації, коли мало хто намагався 

зрозуміти, які ідеї вона висувала. У партії виконували вказівки керівництва 

про шкідливість правого ухилу й необхідність із ним боротись. У цей період 

не тільки опозиціонери, але й безпартійні висловлювались, що 
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«Індустріалізація – це, може, й добре, але харчів та предметів споживання 

не вистачає. Нам потрібні млини, і треба виділяти гроші на їхнє будівництво 

з тих мільйонів, які йдуть на Дніпробуд. Будують Держпром, копають 

шахти, а робітники живуть у будинках без скла» [99, арк. 98]. Але партією 

такі погляди були названі шкідливим правим ухилом, а його прихильники 

оголошувались опозиціонерами та з ними боролись всіма доступними 

методами. Боротьба з ухилами виходить на перший план, а практичні 

питання, які виникають перед країною, стають не такими важливими. 

Підбиваючи підсумки осінньої виборчої кампанії 1928 р., у 

Харківській окружній партійній організації зазначали: «партійна організація 

дала рішучу відсіч правому ухилу та залишкам троцькістської опозиції», 

хоча далі «були окремі спроби підмінити принциповий курс на боротьбу з 

правим ухилом, вузькопрактичним обговоренням завдань партії» [99, 

арк. 125]. 

В офіційних виступах на з’їздах та конференціях часто звітували про 

зростання рівня внутрішньопартійної демократії. Наприклад, у висновках 

окружної контрольної комісії за ступенем здійснення апаратом окрпарткому 

директив партії про внутрішньопартійну демократію за 1926 р. 

указувалось: «Демократія пожвавилася за допомогою живого зв’язку. 

Виїздів – 217, з них − інструкторського апарату ОПК− 68, за допомогою 

розширення пленумів і нарад, роз’яснювальною роботою, наданням 

письмових пояснень та циркулярів, охопленням партійно-просвітницькою 

мережею» [91, арк. 179].Х. Раковський назвав це «статистичним 

шарлатанством» і аргументував так: «Про зростання демократії в партії 

говорили в той час, коли в теках ЦК лежали справи про страшенний розклад 

партійного та радянського апаратів, придушення мас, про жахливий тиск, 

гоніння, терор» [224]. Це підтверджувалось і одностайністю голосування. За 

результатами дискусії «за ленінську політику партії голосувало 99,1 %, за 

опозицію 0,5 %, утримались 0,4 %. Відкинули лінію опозиції всі сільські 

осередки» [213, с. 237].  У цей період практично було закінчено з проявами 
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опозиційності. «З грудня 1927 р. по березень 1928 р. виключено з партії 86 

троцькістів. У вересні 1927 р. виключили І. Дашковського. Решта місцевих 

опозиціонерів були вигнані з лав Харківської партійної організації» 

[213, с. 247]. Система апаратного терору не могла зупинитися тільки на так 

званих ідейних ухилах, а неминуче повинна поширитися на все життя й 

діяльність організації. Це й відбулося надалі. 

Необхідно відзначити, що вже в перші роки існування радянської 

влади в партійній організації Харківської губернії проявилась нетерпимість 

до інакомислення. Членів партії, які уявляли собі методи побудови 

соціалізму не так, як це уявляв ЦК, виключали з партії, а обрані ними 

керівні органи й створену організацію розпускали, хоча це суперечило 

статуту. Після громадянської війни частина комуністів вимагала більшої 

свободи критики, ініціативи мас, боротьби з бюрократизмом. Вони робили 

спроби демократизувати партійну організацію губернії. Але вона від самого 

початку була створена як недемократична організація. У ній постійно 

існувало протистояння верхів та низів, рядова партійна маса нічого не 

вирішувала, усі рішення надходили зверху, була відсутня свобода критики. 

Деякі елементи демократизму, які були в осередках, поступово 

знищувались. Монополія на владу розбещувала більшовиків 

уседозволеністю і притягувала в партію кар’єристські й навіть кримінальні 

елементи. У партії формально декларували думку, що прірву, яка 

утворилася між рядовими й керівними комуністами, можна перебороти, 

впроваджуючи демократичні принципи організації, свободудруку, свободу 

критики. Але лікували хвороби партії апаратними методами – посиленням 

партійного контролю над апаратом та за допомогою циркулярів, одержаних 

від керівних партійних органів. 

У партійній організації Харкова ніхто не аналізував ті ідеї, які 

 висувала  опозиція, не лунала конструктивна критика її поглядів і не 

наводились аргументи, чому вони повинні бути засуджені. Для боротьби з 

опозицією в Харківській партійній організації використовували ті самі 
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аргументи, які використовували й у Москві. Ідеї опозиції доносили на місця 

у викривленому вигляді, тому малописьменна партійна маса не могла 

зрозуміти суті розбіжностей.  

В осередках говорили про відсутність демократії та необхідність 

боротьби з надмірностями з боку губкому. Рядові партійці були 

незадоволені привілеями, кращим матеріальним забезпеченням партійного 

керівництва. Лунала критика з того приводу, що рядова партійна маса 

нічого не вирішує, усі рішення ухвалюються в центрі та спускаються в 

осередки в уже готовому вигляді. Та ці виступи не були оформлені в якусь 

ідейну  платформу. Партійний апарат Харкова виступав проти опозиції, яка 

була в Москві та Петрограді, оскільки на керівні посади партії потрапляли 

люди, які вчасно виконували накази «зверху». 

Атмосфера певної лібералізації, що запанувала в економіці під час 

НЕПу, стимулювала протилежний процес усередині самої партії. 

Створювати фракції заборонялось, за це передбачалось покарання аж до 

виключення. Усе це посилювало вплив партійних керівників на рядових 

членів. Об’єктивно проводили організаційні заходи з посилення влади 

партійного апарату, а на словах проголошували демократизацію партійного 

життя. Тоталітарна сутність партії прикривалася демократичною обгорткою. 

Усе це робилось, щоб приховати справжнє обличчя партії, і до реальної 

демократії не мало стосунку. Тому спроби демократизувати партію робили 

неодноразово, але вони були марними та породжували зневіру в рядових 

партійців. 

З часом вплив апарату в партійній організації Харківщини все більше 

посилюється. Він показує себе агресивною силою, яка може нейтралізувати 

«опозицію» та провести в життя рішення керівних органів. Партійні 

працівники головне своє завдання вбачають у тому, щоб виконати волю ЦК, 

а не всієї партії. Партійний апарат свідомо поширював ідеї, що основним 

засобом пожвавлення партії є покращення культурного рівня її рядових 

членів, після чого робітнича демократія додасться сама собою. Застосування 
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партійної демократії повинно залежати від ступеня підготовки до неї членів 

партії, тому її потрібно застосовувати обережно й не завжди. 

В осередках посилюється тенденція до однодумності, формується 

точка зору, що демократизація − це добре, але єдність важливіша. Той, хто 

пропонував альтернативні шляхи,оголошувавсяпрактично ворогом. Незгода 

сприймалася як нелояльність. Уже в цей період у партії сформувалась 

думка, що рядова партійна маса несвідома, тому виносити рішення на 

обговорення в осередки немає сенсу, навіть не про всі рішення, які 

ухвалюються в партії, треба інформувати рядових членів. Справді, рядова 

партійна маса в основі своїй була неписьменна та несвідома. Вона не 

пройшла етапу буржуазно-демократичної революції, коли можна набути 

досвіду легальної партійної роботи з відстоювання своїх інтересів. Усе це 

сприяло концентрації влади в руках партійного апарату. 

З другої половини 1920-х рр. у партійній організації Харківщини  

нетерпимість та цькування тих, хто висловлював свої думки, які не 

збігалися з лінією ЦК, посилюється. Необережно вимовлене слово, сказане 

помилково чи випадково, трактується як злочин.Кожний рядок, кожне слово 

опозиції по-своєму інтерпретувалося, спотворювалося, 

фальсифікувалося.Атмосфера в організації сталаворожою, не мала нічого 

спільного із дружньою критикою. Доки опозиціонери не проводять активної 

діяльності, з ними ще миряться, але їх виявляють, щоб надалі виключити з 

партії в період наступної партійної чистки. У партійній організації 

починається перелом у бік однодумності, а також з’являються елементи 

культу вождя, усе більше лунає заклик до єдності. Єдність висувається на 

перший план, практичні питання життя партії та країни майже не 

обговорюються. Виникає патологічне бажання придушувати найменші 

прояви опозиційності, навіть саме слово «опозиція» починає лякати. Під 

репресії починають потрапляти навіть колишні апологети. У низових 

партійних організаціях ідеї опозиції дружно засуджують та навішують на 

них ярлики. У таких умовах неможливо вести дискусію та обмінюватися 
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думками із приводу практичної лінії партії. Роздратування в організації 

викликає критика ЦК, який стає органом поза критикою. Рішення з’їздів та 

пленумів можна тільки вивчати, а не обговорювати. Усі недоліки 

оголошувалися результатом перекручування політики ЦК на місцях. На 

партійних зібраннях можна було виступати із клятвами у вірності та 

правильності проведеної лінії. У цілому в партії відбувався процес 

відвертого затиску й придушення. В осередках з’являється страх перед 

керівними організаціями. Рішення центральних органів стають єдиним 

керівним документом. Уже ніхто не говорить про самодіяльність, критику, 

необхідність зважати на думку рядових членів. Раніше також мало зважали 

на думку партійних осередків, але в партії на різних рівнях поширювалася 

риторика про демократизацію. Вертикаль влади в партії укріпилась 

настільки, що необхідність у такій риториці зникла. Її заступив  страх. 

У кінці 1920-х рр. у партійній організації Харківщини опозиціонерами 

вважали тих, хто захищав права робітників, висловлювався проти зниження 

розцінок та підвищення норм виробітку. Тобто тих, хто боровся за суто 

економічні права. Засуджується так звана прихована опозиція. Це дає 

можливість оголосити опозиціонером будь-кого, хто із чимось не згоден чи 

висловлює якусь критику. З опозицією все більше починає боротися ДПУ. 

Опозиціонерів зараховують до ворогів радянської влади. Надалі такі завзяті 

виконавці самі ставали жертвами режиму, який створювали своїми 

руками.Система апаратного терору не зупиняється тільки на так званих 

ідейних ухилах, реальнихчи вигаданих, а неминуче поширюється на все 

життя й діяльність організації. 

 

2.2. Місцеві організації: специфіка функціонування 

 

На IV конференції КП(б)У, яка відбувалася 1920 р., панувала думка, 

що в Україні надто слабка організація, щоб мати свій ЦК. Зазначали, що 

безглуздо з політичних питань вести дебати щодо КП(б)У, тому що вся 
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політична діяльність визначається в Москві. На КП(б)У дивились як на 

обласний комітет РКП [240, с. 151–152]. На VI Всеукраїнській конференції 

КП(б)У в грудні 1921 р. М. О. Скрипник  стверджував, що ЦК був 

реєстратором вказівок ЦК РКП(б) [21, с. 28]. На ІХ з’їзді КП(б)У делегат 

П. К. Солодубзауважував: «На Україні неможливо взяти на роботу 

коректора, навіть тоді, якщо його затвердив Раднарком України, а Москва 

не затвердила.Я повинен сказати,що в мене зібрано 100 випадків порушення 

Союзом своєї Конституції» [136, с. 120]. ЦК КП(б)У виконував вказівки 

ЦК РКП(б). ЦК Компартії України давав розпорядження губкомам, які, 

своєю чергою, керували роботою повітових та волосних комітетів. У партії 

створювалась жорстка вертикаль влади, одним з наслідків якої була 

неможливість рядовими партійцями обирати своїх керівників різних рівнів. 

У партії вважали, що вибори поки проводити зарано, оскільки рівень 

свідомості рядових комуністів ще низький, тому тільки старі загартовані 

комуністи, які пройшли школу підпілля, зможуть обіймати керівні посади. 

Існувала певна недовіра старих партійців до молодих. Ця недовіра 

базувалася на традиційних поглядах більшовиків про керівництво 

партійною роботою професійними революціонерами. Якщо проводити 

вибори, то маси можуть обрати не «професійного революціонера». Окрім 

того, в Україні було мало як партійних осередків, так і комуністів. Основна 

маса їх приїздила з Росії. З грудня 1920 р. по листопад 1921 р. за 

розпорядженням ЦК КП(б)У були направлені з Росії понад 5 тис. комуністів 

[36, с. 145]. Спочатку в Україні утворювали ревкоми, а потім ревкоми 

почали утворювати партійні осередки. У звіті Харківського губернського 

комітету КП(б)У за грудень-березень 1920 р. було вказано: «Коли в усій 

губернії були створені ревкоми, почали займатися добором товаришів для 

партійної роботи. Але оскільки членами повітових ревкомів призначали 

виключно комуністів, то на них покладали обов’язки з відновлення 

партійних органів у місті» [39, арк. 7]. Дослідник з Канади Є. Пастернак 

писав: «Черговими секретарями КП(б)У були особи, не обрані на 
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конференціях КП(б)У, а прислані з Москви, які не лише не були 

українцями, але й не були пов’язані з українськими землями, масами та 

комуністичним рухом» [219, с. 43]. Навіть один із керівників ЦК КП(б)У 

того часу Я. Яковлєв (Епштейн) різко критикував кадрову політику. Він 

наголошував: «До нас направляли цю сарану, покидьків Російської 

комуністичної партії, яка заповнювала всі шпари нашого радянського 

організму і прижилась для того, щоб краще поїсти на Україні, і при 

першому ж гарматному пострілі тікала...» [222, с. 134].  

Члени Харківського губкому так само не були обрані. У матеріалах 

обласного партійного архіву так описується його утворення: «Губернський 

комітет нинішнього складу почав свою діяльність, коли був організований 

комітет у складі: О. П. Богуславського, О. М. Іванова, П. А. Кіна, І. Козлова, 

Рафаїла, Т. Сапронова, О. К. Сербіченка й Л. С. Сосновського» 

[39, арк. 6]. Призначений був і голова губкому. У протоколі від 16 лютого 

1920 р. читаємо: «Увести в бюро губкому як голову товариша О. М. Іванова, 

увести в губком як члена губпаркома та члена бюро т. Батракова» 

[43, арк. 30].  Наступний керівник губкому теж був призначений. У 

протоколі Харківського губкому від 22 жовтня 1920 р. 

зазначалося:«Секретарем губкому призначити т. Мусульбаса І. А.» [42, 

арк. 54].      

Голова Харківського губернського комітету Л. С. Сосновський та 

член губкому Рафаїл також були переведені в Катеринославський губком 

без згоди губкому. На Харківській губернській конференції, яка відбувалася 

11-15 березня 1920 р., з’ясувалося, що в Л. Сосновського були розходження 

з Х. Раковським щодо продовольчого й інших питань, а Рафаїл розмістив у 

пресі інформацію про невідвідування Х. Раковським суботника, маючи на 

руках постанову про заборону робити це. У резолюції наголошувалося: 

«Конференція вважає, що ЦК вчинив неправильно, ставши на шлях 

репресій, а губком правильно тому, що всі члени партії, незалежно від 

їхнього положення, мають зобов’язання та підпорядковуються партійній 
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дисципліні» [40, арк. 3]. На ІV Харківській губернській конференції у 

вересні 1921 р. порушували питання, чому не виконувалась резолюція 

губкому про повернення Т.Сапронова, Рафаїла та інших товаришів, 

надісланих ЦК? На що із Президії одержали відповідь: «Резолюція губкому 

була доведена до відома ЦК, а більше від губкому нічого не залежить» [52, 

арк. 17].  Також без згоди губкому був переведений секретар губкому 

М. М. Попов. У січні 1922 р. М. Попов був відкликаний для роботи в ЦК. На 

пленумі губкому виступили щодо неможливості звільнення його до 

губконференції. Постановили: наполягати перед ЦК залишити для роботи 

секретарем губкому. І далі в матеріалах архіву записано: «Про вибори 

секретаря губкому. У зв’язку з відкликанням ЦК РКП(б) т. М. Попова 

постановили: обрати секретарем т. К. Кіркіжа» (колишній заступник голови 

губвиконкому) [65, арк. 4].   

Цю практику була продовжено, й 1926 р. П. П. Постишева не обирали 

секретарем Харківського окружного комітету, а призначили в політбюро. 

Ось як про це записано в матеріалах архіву: «Г. Петровський і Л. Каганович 

висувають К. Кіркіжа напосаду голови ЦКК КП(б)У. Бюро просить 

залишити його з огляду на труднощі в боротьбі із внутрішньопартійною 

опозицією. Г. І. Петровський і Л. Каганович аргументують,що зараз дуже 

важливо боротися з бюрократією за режим економії та з фракційністю за 

єдність партії» [92, арк. 168]. І далі в протоколі указано: «Постанову 

Політбюро «Про висування К. Кіркіжа проголосували 

одностайно.Погодилися з кандидатурою т. П.Постишева, висунутого 

Політбюро ЦК КП(б)У на роботу секретарем ХОПК»[92, арк. 170].  

Призначенство існувало й на низовому рівні. У протоколі засідання 

бюро Харківського губкому від 10.08.1922 р. написано: «підбір секретарів 

осередків повітком має намір провести незалежно від минулих виборів у 

зв’язку з присланими губкомом п’яти робітників, кращих, ніж ті, які є на цій 

роботі» [66, арк. 5 а.]  Призначення на виборні посади тривало не тільки в 

період створення партійних осередків, а й надалі, коли вже на місцях 
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існувала розгалужена мережа партійних організацій. На ХІІ Куп’янській 

окружній конференції в лютому 1925 р. делегат М. Федотов говорив: 

«Нав’язування працівників без згоди тієї чи тієї організації траплялося 

особливо за останній час. Якщо будь-де скажеш про це, то відповідають, що 

це є політика партії» [85, арк. 6].  

Керівнікомітети не тільки призначали, а також знімали з виборних 

посад осіб за різні провинності. За конфлікти, які виникали в партійних 

організаціях, за те, що вони не влаштовували очікувань керівництва. На 

ІV Харківській губернській конференції делегат О. Фірсов указував: «До 

кожної конференції ми бачимо 2-3 рази змінений губком. І коли ми 

слухаємо звіт того чи того губкому на конференції, ми бачимо тільки 

останні дні його праці» [52, арк. 3].  

У партії робили спроби демократизувати кадрову політику. 

Наприклад, у резолюції засідання пленуму Харківського губкому за 1923 р. 

було вказано: «Пленум із метою пожвавлення роботи вважає за необхідне 

проводити такі заходи: децентралізувати облік і розподіл кадрів. ЦК РКП(б) 

розподіляє центр і губернську п’ятірку, ЦК КП(б)У– завідувачів відділів, 

губернські парткоми −окружкоми. Призначення проводити через засідання 

бюро відповідних комітетів, а не одноосібно завідувачами оргвідділів. 

Зняття товаришів з виборних посад та призначення чи рекомендацію 

проводити якомога рідше, намагаючись пристосовувати до перевиборів і 

зважаючи більше на підпорядковані організації, рішуче стати на шлях 

підбору найкращих секретарів комосередків через висування самими 

осередками» [68,арк. 30]. На загальноміських зборах Ізюмської організації 

КП(б)У 1923 р. в резолюції записали: «виборність проводити твердо і 

неухильно» [73, арк. 23]. Ці резолюції так і залишились нереалізованими. У 

протоколі Харківського округового партійного комітету (ХОПК) від 

16.09.1926 р. вказано: «Доручити оргвідділу підшукати кандидатури 

секретарів Старовірівського райпарткому й райвиконкому, знявши негайно 

з роботи тих, хто зараз працює» [92, арк. 78 зв.].   
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Перед партією стояли завдання, що потребували чіткого й точного 

виконання наказів, які надходили з керівних органів. Вільні вибори в партії 

не сприяли висуненню таких людей. Тому, починаючи з низових 

осередків,виборів у прямому значенні цього слова не було. На всі керівні 

посади в партії не обирали комуністи зі своїх лав, а рекомендували, 

висували, затверджували й навіть призначали й знімали керівні органи, а 

підлеглі повинні були формально проголосувати за пропоновану 

кандидатуру. Аналіз партійних документів Харківщини це промовисто 

підтверджує. Вибори в партії проводили, але вони проходили формально, 

їхній результат був визначений заздалегідь. 

Засобом впливу на партійні організації та підвищення їхньої 

керованості зверху була регламентація вступу в партію. На цьому шляху 

ставилися жорсткі бар’єри у вигляді випробувальних термінів, 

рекомендацій, поділу кандидатів на категорії. Перевагу віддавали 

промисловим робітникам від верстата, іншим вступ у партію обмежувався. 

Усі, хто бажав вступити в партію, ділилися на чотири категорії: 1) 

робітники промисловості зі стажем не менше 5 років; 

2) сільськогосподарські й промислові робітники, інженери або техніки; 3) 

члени колгоспів, учителі; 4) інші службовці. Кандидати І категорії повинні 

надати по 3 рекомендації від членів партії зі стажем не менше 5 років, 

кандидати ІV категорії – 5 рекомендацій від членів партії зі стажем не 

менше 10 років. Випробувальний термін для кандидатів І категорії 

встановлювався один рік, для інших – 2 роки, для вивчення програми партії 

та уставу й перевірки особистих рис кандидата. У партію приймали в 

первинній організації й затверджували кандидатуру районною або міською 

організацією. Переваги мали промислові робітники. Партія ставила своєю 

метою постійне зростання членів партії завдяки прийняттю робітників від 

верстата. На VII Всеукраїнській конференції КП(б)У, яка проходила у квітні 

1923 р., зазначалось, що потрібенмаксимальний контроль та фільтрація при 

прийнятті в партію. Перевагу треба  віддавати робітникам від верстата. Для 
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селян та інтелігенції вступ у партію необхідно обмежити [22, с. 75-76]. У 

серпні 1924 р.  ЦК КП(б)У дав завдання партійним організаціям республіки 

з регулювання чисельності комуністів з числа робітників. «Треба прийняти 

робітників 2 500, селян − 550, інших –70. Для посилення складу партії, 

переведення в члени партії проводити тільки коштом прийняття робітників 

від верстата» [76, арк.43]. Для селянства та інтелігенції доступ у партію був 

утруднений. У передовій статті газети «Комуніст» – органу ЦК КП(б)У – 

відзначалось, що «на ХІ з’їзді було встановлені суворі рогатки, які дуже 

утруднювали, якщо не зробили зовсім неможливим, доступ туди селян» 

[168].  

Після смерті Леніна в січні 1924 р. партія поставила завдання 

прийняти за ленінським набором 100 000 комуністів. Виконуючи завдання 

партії по масовому призову  нових членів,  Харківський губком 28 лютого 

1924 р. дав вказівку райкомам та окрпарткомам приймати в партію нових 

членів за рахунок виключно  робітників від верстата. Непромислових 

робітників треба приймати на загальних підставах [75, арк. 33 б]. У доповіді 

ревізійної комісії Харківського губкому було зазначено: «За ленінським 

набором до кінця березня подано заяв 7 809, прийнято в партію 8 097. До 

кількості прийнятих входять виключно робітники, зайняті на виробництві» 

[76, арк. 44]. За період з 1 січня по кінець березня 1924 р. кількісний склад 

Харківської партійної організації збільшився майже у 2 рази. Це збільшення 

відбулося коштом прийняття робітників від верстата. Згідно з таємним 

циркуляром ЦК КП(б)У від 20 серпня 1924 р., парторганізація України мала 

нараховувати 71,4 % робітників, 17,5 % селян та 11,1 % інших. Розуміючи 

це, селяни на Харківщині говорили, що «вступити в партію так само 

складно, як і в минулому до дворянства» [36, с. 138.].Досить влучна 

характеристика, тим більше, що комуністи ставали справді новим 

дворянством, кастою недоторканних. На 1 січня 1926 р. в Харкові було 226 

партійних осередків, у яких налічувалося 14 527 комуністів. У сільських 

районах 86 партійних осередків об’єднували 2 208 членів і кандидатів у 
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члени партії [132, с. 356]. Склад Харківської округової партійної організації 

на 1 жовтня 1927 р. нараховував 19 667 членів та кандидатів. З них 

робітники становили 63,4 %, селяни − 9,3 %, службовці − 27,3 %. [208, 

с. 25]. 

    Сприяли фальшивій згуртованості й твердості партії, розвитку 

дисципліни і єдності, відсутності в неї фракцій та течій так звані «чистки». 

Система чисток слугувала для того, щоб захищати ортодоксальність партії й 

монолітність її лав. Завдяки чистці з партії були виключені всі, хто був не 

згоден із політикою, яку проводила партійна верхівка. За допомогою 

системи чисток усі небажані елементи з партії видалялися. Чистки стають 

регулярними й систематичними. Вони проводились згідно з рішеннями ЦК 

у 1920, 1921, 1924, 1925, 1929, 1930 рр. та інших. Ось що писав сучасник 

тих подій щодо чисток: «Для вироблення одностайності в роботі всіх 

губкомів, для підкорення їх строгому керівництву центру, для оздоровлення 

організацій та очищення їх від розкладницьких, нехлюйських та міщанських 

елементів, і нарешті, для пристосування до своєрідних умов роботи в деяких 

районах, ЦК провів перереєстрацію членів партії» [240, с. 170]. У комісії з 

чистки потрібно було включати авторитетних, політично грамотних 

комуністів, які не були раніше в інших партіях і опозиції. Усі члени партії 

повинні були проходити через перевіркові комісії, де ретельно перевіряли 

їхню діяльність. Завданням чистки було «зробити партію більш однорідною, 

нещадно викинути з рядів партії всі далекі їй, шкідливі для її успіхів, 

байдужі до її боротьби елементи, викриваючи схованих троцькістів і 

прихильників інших антипартійних груп і очищаючи від них партію» [177, 

с. 489-490]. 

  На наш погляд, чистки виконували функцію залякування. У газеті 

«Пролетарий» указувалось, що в тих, хто не проходив чистку, забирали 

зброю та партквиток, що справляло на оточення дуже сильне враження 

[214]. Під час проведення чисток застосовувались брутальність та тиск. 

Члени перевіркомів  висловлювались так: «Скажіть правду, бо ми й так все 
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дізнаємось».  «Виправдовуватись будеш у міліції». «На ХПЗ у відповідь на 

критику казали: «прошу зауважень не робити, бо ми маємо право вести 

збори як нам захочеться»[214]. 

   У проведенні чисток брала участь і ВУЧК. В таємному листі голова 

комісії указував, що виключених з партії потрібно поділяти на чотири 

групи. В першу повинні входити ті, хто проник у партію, щоб розкласти її з 

середини, у другу − ті хто використовував партію для скоєння злочинів, у 

третю − випадковий елемент, у четверту − виключені за невитриманість та 

пиятику. Перші три групи не могли бути повернуті знову в партію,  

представники четвертої групи у разі виправлення могли бути відновлені в 

партії. За представниками першої групи потрібно було встановити 

ретельний нагляд [58, арк. 26]. Звісно, що члени партії, які критикували, 

висловлювались за демократизацію внутрішньопартійного життя, не 

погоджувались з партійними рішеннями й були тими, хто розкладав партію 

зсередини. На VIII Всеукраїнській конференції КП(б)У доповідач від ЦК 

прямо сказав, що потрібно позбавитись у ході чистки тих, хто був на боці 

опозиції в дискусії 1923 р. [23, с. 179]. Отже, чистки були засобом боротьби 

з проявами опозиційності в осередках. Голова Харківського губкому 

Я. Яковлєв на пленумі в жовтні 1920 р. прямо заявляв, що перереєстрація 

була «механічним способом оздоровлення партії» [108, арк. 34]. 

Чистки часто мали характер проведеної наспіх кампанії. На згаданому 

пленумі Харківського губкому відзначалось, що перереєстрація тривала два 

місяці. «Губтрійця ознайомилась з 10 650 та перевірила 8 485 членів 

організації» [41, арк. 34]. Коли бчистка проводилась без вихідних, то 

перевіркова трійка повинна була розглядати по 140 справ щоденно 

(підрахував автор). Це створювало в партії атмосферу невпевненості та 

нестабільності. Партійці розуміли, що можуть бути виключені з партії 

вбудь-який момент і з надуманих причин. У пресі того часу писали, що під 

час чистки можливі помилки, оскільки робота перевіркових комісій 

проходить у нервових умовах. Наводиться приклад, коли виключили з 
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партії комуністку, яка не виконала розпорядження райкому та не здала 

золоту обручку на допомогуПоволжю, яке голодує, мотивуючи це тим, що 

обручка– пам’ять про чоловіка, який загинув на колчаківському фронті 

[165]. Іншу комуністку під час чистки звинуватили в тому, що вона 

злякалась переходити дорогу, коли перебігла чорна кішка [164].  

   Причини, за яких можна було позбавитись партквитка, нічим не 

обмежувались, зовсім не були визначені критерії.Газета «Пролетарий» 

писала: «За що виключають з партії? Багато таких, які викинуті за все, чи то 

здирництво, пияцтво, невиконання партійних обов’язків» [215]. У 

статистичних відомостях про хід чистки в Журавлівському районі 

Харківської округи в 1929 р. наводилися причини виключення: як чужий 

елемент − 105 осіб, за крадіжки − 43, за пияцтво − 88, пасивність − 166, 

порушення партдисципліни − 35, бюрократизм − 14, використання 

службового становища − 23, недбале ставлення − 13, приховування хлібних 

надлишків − 22, відмова входження в колгосп − 13, різні причини − 221. 

Разом було перевірено 3 671 члена партії [101, арк.9]. Отже, за 

невизначених причин, було виключено більш ніж третину з усіх 

виключених (підрахував автор). У книзі «Становлення та утвердження 

тоталітарної партії в Україні» наводяться приклади про виключення з партії 

за відповідь на питання: «З ким ви бажаєте одружитись: з міщанкою чи 

робітницею?». Ставились запитання незаміжнім комуністкам: «Як ви 

задовольняєте свої статеві потреби?» Або: «Яку паралель можна провести 

між рівнем моря та трудовим процесом?» «Що таке 22?» [37, с. 127.] На такі 

питання або неможливо було відповісти, або варіантів відповідей могло 

бути кілька.        

Створенню обстановки невпевненості сприяла й чисельність 

виключених з партії. У Зміївському повіті після чистки осередку однієї 

військової частини вибуло до 25 % її членів [214]. Як уже зазначалось, 

1929 р. вЖуравлівському районі було виключено з партії 638 членів з 3 671, 

що становило 17 % (підрахував автор). Тобто кожний шостий був 
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виключений. Невизначеність критеріїв та необмеженість причин, з яких 

виключали з партії,сприяли тому,що в осередках керівництво могло 

використовувати чистки як засіб особистої розправи з небажаними членами. 

На ІІ губернській конференції наголошували: серед тих, кого виключили з 

партії, є «матеріал чесний, пролетарський, який не завів партійного 

кумівства. А ті, хто заздалегідь отримав гарні посвідчення відповідальних 

товаришів, не були виключені з партії» [41, арк. 147]. Панувала думка, що 

губком був поблажливим до тих, хто прийшов у партію «з корисливих 

мотивів» [41, арк. 158]. Це породжувало страх перед партійним 

керівництвом та не створювало атмосферуактивності рядових партійців. 

Контроль партії над своїми членами доходив до того,що вона 

намагалась втручатись навіть в особисте життя, регламентуючи побут. На 

VII Всеукраїнській конференції КП(б)У 4–10 квітня1923 р. в доповіді про 

організаційну діяльність ЦК КП(б)У підкреслювалося: «Треба поставити 

завдання проникнути в особисте життя кожного члена партії, щоб 

полегшити боротьбу з намаганням створити затишок та спокій» [22, с. 69]. 

На VIII Всеукраїнській конференції КП(б)У 12–16 травня 1924р., 

виступаючи від Центральної Контрольної Комісії КП(б)У, О. Медведєв 

доповідав: «Я вважаю, що ЦКК повинна внести питання зоздоровлення 

побуту. Необхідно впливати на робітників усередині їхнього домашнього 

побуту» [23, с. 128]. На окружній нараді щодо роботи з жінками секретар 

Харківського губкому К. Кіркіж наголошував: «Виховання дітей повинно 

проходити в пролетарському дусі та бути осередком справжньої 

пролетарської спільноти» [265]. Партійні органи регламентували, як мусять 

бути вдягнені комуністи. У матеріалах архіву читаємо: «Дати наказ усім 

комуністам в 5-денний термін здати шкіряні тужурки. Не здають ті, хто 

отримав їх на фронті іменним наказом» [42, арк. 63].     

Партійний комітет давав дозвіл на здобуття вищої освіти. У протоколі 

Харківського губкому натрапляємо на такий запис: «Зняти т. Мальчикова та 

передати в губком для притягнення до відповідальності за самовільний 
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вступ до вишу без санкції парторганів. Запропонувати в терміновому 

порядку перевірити набір у виші з метою перевірки тих, хто вступив без 

санкції парторганів» [75, арк. 137]. 

У побуті все, що було притаманне буржуазному суспільству, на думку 

партії, повинно бути заборонене. Губкоми рішуче підтримали та провели це 

на місцях. Але обмеження стосувались не всіх комуністів. У доповіді ЦКК 

С. Покко на VI Всеукраїнській конференції КП(б)У в грудні 1921 р. 

зазначав: «Відрив частини відповідальних робітників від мас і зловживання 

привілеями, яке переходить всі межі дозволеного і створює розлад 

всередині партії» [21, с. 47]. Він наводить приклади тиску на підлеглих 

загрозами репресій та арештів, відрядженням небажаних співробітників, 

отримання керівниками зайвих речей та харчів, використання службових 

засобів пересування для прогулянок. Наводить приклади, коли виставили 

охорону на могилі жінки партійного працівника, використовуючи 

відряджених червоноармійців, захопили дачне приміщення, що було 

призначене для відпочинку дітей та інші. На пленумі Харківського губкому 

в грудні 1923 р. наголошували про нерівність матеріального становища 

членів партії в побуті, указували на наявність у керівних робітників 

автомобілів та прислуги. 

Про моральне розтління в партії свідчило пияцтво й венеричні 

хвороби. На VII Всеукраїнській конференції КП(б)У зазначалось: «Велика 

проблема пияцтва, яка охоплює цілі організації, особливо сільські. 

Порушується питання про заборону пиячити членам партії взагалі» 

[22, с. 69]. У матеріалах Харківського архіву так само зазначалось часто про 

пияцтво в партійних осередках [46, арк. 58]. Свідченням про моральний 

розклад в організаціях був і великий відсоток тих, хто захворів на 

сифіліс»[72, арк. 3 зв.]. Але ставлення до пияцтва теж було вибірковим. На 

ІV Харківській губернській партійній конференції у вересні 1921 р. делегат 

О. Глушинський зазначав: «Коли п’є комуніст, його виключають з партії, 

коли п’є відповідальний комуніст, його захищають» [52, арк. 70]. Про 
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різний ступінь відповідальності серед комуністів говорили й на 

ХІ Куп’янській окружній партійній конференції в листопаді 1925 р., коли 

відповідальних комуністів за скоєний злочин не карали, а навпаки, 

відправляли в інше місце на вищу посаду і з партії не виключали. Рядових 

членів виключали з партії за менші провини [84, арк.18 зв.]. Упартії 

планували заходи боротьби із привілеями. Але в умовах, коли рядова 

партійна маса нічого не вирішувала, боротьба з надмірностями партійної 

верхівки проводилась руками її самої. Тому ця боротьба була боротьбою 

тільки на папері. 

Багато негараздів були пов’язані з неграмотністю. Станом на початок 

1926 р. у ВКП(б) було 28 тисяч комуністів, які не знали абетку [262, с. 233].  

На VIВсеукраїнській конференції КП(б)У в грудні 1921 р. наводилися 

приклади низького освітнього рівня партійних організацій [21, с. 65]. У 

таємній політичній доповіді Куп’янського окружкому за 1923 р. відводиться 

належне місце в протоколі одного із сільських осередків: «Слухали читку 

Коваленка. Постановили: «Через нашу неграмотність політграмота 

засвоюється дуже погано й важко» [241, арк. 24]. У політдоповіді Сумського 

повітового комітету за липень 1923 року читаємо: «На питання, хто такий 

меншовик, отримав відповідь − це не більшовик і не контрреволюціонер. А 

есер – не меншовик і не християнин. Вищим адміністративним центром в 

Росії є Комінтерн» [79, арк. 39 зв.]. Упротоколі № 27 засідання бюро 

Харківського губкому від 27.03.1924 р. зазначалось, як в одному з партійних 

осередків читають таємний лист протягом кількох зборів. «У зв’язку з 

незрозумілістю прочитаного постановили: просити ЦК писати листи 

коротші та більш зрозумілою мовою» [78, арк.7]. Ліквідація неписьменності 

відбувалася дуже повільно. У 1922 р.навчалися грамоти приблизно 

1 000 осіб[209, с. 20]. Це було пов’язано з відсутністю матеріального 

забезпечення. Навіть 1925 р. повідомлялося про відсутність підручників, 

слабкий рівень підготовки викладачів, нестачу приміщень. Велика кількість 

неграмотних членів партії створювала для керівництва партії сприятливі 
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умови з маніпулювання свідомістю та спрощувала керованість такими 

членами. 

Неграмотність, тиск на опозицію, відсутність критики та свободи 

слова призводить до того, що ідеологія партії – ленінізм, сприймається як 

догма. Ленінська теорія зводилася до кількох простих принципів та 

сукупності практичних рецептів. Тільки ЦК міг монопольно визначати, 

відповідають ті чи ті теоретичні установки вченню Леніна. Той, хто не 

приймав партійну доктрину цілком, повинен залишити партію. 

Опозиціонери мали вибір між каяттям чи виключенням. Ленінізм стає 

справжнім засобом боротьби проти опозиції відразу після смерті Леніна. На 

VIII Всеукраїнській конференції КП(б)У в травні 1924р. в Політичному звіті 

перший секретар ЦК КП(б)У Е. Й. Квірінг наголосив: «Лінія опозиції− це 

ухил від ленінізму. Не можна відходити від ленінізму, особливо в той 

момент, коли партія молода і комуністи не знають теорію та історію 

партії»[23, с. 30]. Таку саму лінію проводили й на місцях. У протоколі 

розширеного пленуму Харківського губкому КП(б)У від 18 червня 1924 р. 

читаємо таку резолюцію: «Більшовицька твердість та непримиренність 

з’їзду, захист основ ленінізму проти опозиції з її дрібнобуржуазним ухилом 

є найкраща гарантія єдності та згуртованості партії навколо ЦК. Пленум 

упевнений, що ЦК без Леніна, як і за Леніна, буде проводити витриману 

більшовицьку лінію [75, арк. 5 б]. У партії вважали, що ленінізм треба 

підтримувати, навіть не розуміючи його сутності. Промовисто про це було 

сказано на VII Всеукраїнській конференції КП(б)У. «Ілліч був за НЕП, про 

це кажуть усі постанови й резолюції ЦК, і нам потрібно як дисциплінованим 

товаришам підкоритися, може, не завжди розуміючи, у чому зміст цієї 

політики» [22, с. 52]. Ленінізм перетворюється на засіб боротьби з 

інакомисленням. На загальноміських зборах Ізюмської організації КП(б)У 

говорили: «Леніна немає і висувається на його місце фетиш з десятка ідей, 

пов’язаних із життям особистості, що гальмує розвиток нашого партійного 

життя» [73, арк. 109]. У  передовій статті в газеті «Комуніст» ішлося, що 
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«збочення ленінізму є початком переродження ідеології нашої партії. Тому 

потрібна одностайна, дружня відсіч партії всім спробам збочення або ревізії 

ленінізму. Нехай знають усі, що найменша спроба збочення ленінізму 

зустріне у наших лавах рішучу відсіч» [167]. 

   Монополія партії на владу приводить до її монополії на ідеологію. У 

країні припиняється будь-яке обговорення шляхів подальшого розвитку всіх 

сфер суспільного життя. В осередках дуже часто не розуміли суті ні 

правого, ні лівого ухилів, ні ідей Троцького та Преображенського, але 

одностайно приймали на зборах резолюції, які їх засуджували. У країні 

починається панування войовничого неуцтва. У 1929 р. на партійній 

конференції Журавлівського району делегат С. Фалькевич обурюється тим, 

що в Головліті надрукували працю двох професорів, які дають економічний 

аналіз наслідків ліквідації торгових і промислових підприємств. За словами 

цього делегата, стаття є «дрібнобуржуазним тиском на партію» [99, 

арк. 105]. 

Ідеологія стає засобом переконання й згуртування країни для 

побудови того майбутнього, яке було накреслено одноосібно керівництвом 

партії. Її потрібно було прийняти без обговорення й виконувати, не 

розуміючи тих практичних питань, які стояли перед країною, та переконати 

громадян у тому, що партія сама знає, куди і як рухатись. В умовах, коли 

монополія на ідеї належала партійному керівництву, ідеологія стає 

важливою сферою суспільної діяльності. Вона стає певним стандартом 

мислення, списком правильних та неправильних думок. Для громадянина 

важливо бути прибічником ідеології, а ділові й моральні якості 

відсуваються на друге місце. На засіданні бюро ХОПК у лютому 1929 р. 

наголошували, що у вишах студенти захоплюються своєю спеціальністю, а 

комуністичне виховання поставлене не на належному рівні» [99, 

арк. 103]. Показовою щодо цього була так звана справа Б. Башаєва, який був 

керівником будівництва ЕСХАРу (Електростанція Харкова). Але він 

виступив проти економічної та кадрової політики партійного осередку, 
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звернувшись у газету «Правда» та ЦК ВКП(б)[97, арк.142]. Секретар ХОПК 

П. П. Постишев зазначив, що директор будівництва –гарний господарник, 

але засудив його поведінку. Відповідно рішенням Окружної Контрольної 

Комісії Б. Башаєв був знятий із посади.  

    Ідеологічна лінія партії оголошувалася найправильнішою, тому 

головною була боротьба за чистоту цієї ідеології. Відомо, що відразу після 

приходу до влади більшовики запровадили цензуру, закривали газети й 

журнали, які критично ставилися до нової влади.Тому компартія 

контролювала пресу. Газета «Пролетарий», а згодом «Харковский 

пролетарий» була органом Харківського губкому КП(б)У, губвиконкому та 

губернської Ради профспілок, але керували нею з губкому. У матеріалах 

губкому зазначалося: «Розпочати видавати газету «Харковський 

пролетарий». Фракції губвиконкому скласти кошторис та відпустити кошти 

для видання газети»[75, арк. 45]. Губком партії створював, фінансував 

редакцію газет та призначав головного редактора [67, арк. 85 зв.]. 

Монопольний контроль над пресою сприяв проведенню пропаганди, 

якарозколювала суспільство,протиставляла інтереси одних інтересам інших, 

пробуджувала негідні інстинкти та була зброєю в класовій боротьбі. Це 

дозволяло впливати на людей, робити їх більш слухняними.  

 

 

Висновки до другого розділу: 

 

Отже, у процесі перетворення Харківської партійної організації на 

організацію тоталітарного типу можна виділити три етапи. Перший етап 

(1920 − перша половина 1923 рр.) − час коли в осередках була відносна 

свобода. Рядові члени партії виступали за необхідність ширшого 

впровадження демократичних принципів в партійне життя. Керівництво 

партійної організації Харківщини на словах неодноразово декларувало про 
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необхідність розширення демократії, але пропонували робити це в 

бюрократичний спосіб.  

Другий етап (друга половина 1923− кінець 1927 рр.) період посилення 

та консолідації апарату в партійних осередках Харківщини. Рядові 

комуністи місцевих партійних організацій губернії могли висловлювати 

свою позицію з різних питань, але резолюції ухвалювали ті, які були вигідні 

партійному апарату. Партійні комітети робили усе, щоб контролювати 

рядових членів та проводити в життя не думку широких партійних мас, а 

рішення керівних органів партії. Апарат показав себе як дієва сила, що може 

нейтралізувати невдоволення в осередках та провести в життя рішення 

керівних органів.  

  Третій етап (кінець 1927−1929 рр.) – період, коли атмосфера в 

місцевих партійних організаціях змінюється. З’являється ворожа 

нетерпимість до іншої думки. Апарат усе більше придушує прояви 

демократії. Проте це був не одномоментний акт. Швидкість звуження 

демократії залежала від спроможності партійних комітетів знищити зародки 

демократії у своїх організаціях. Права місцевих партійних організацій та 

рядових членів зменшувались, а партійний апарат усе більше 

організовувався та набирав сили. 

    Прояви опозиційності в партійній організації, на відміну від 

загальносоюзного центру, не мали ідейної платформи. Вони виявлялися в 

незадоволенні низьким матеріальним станом рядових комуністів та 

привілеями партійної номенклатури. Розвиток партійної демократії та 

методи побудови соціалізму для партійної маси були не такими 

злободенними. 

   Сприяли розвитку  дисципліни та єдності так звані чистки. Система 

чисток слугувала для того, щоб захищати ортодоксальність партії та 

монолітність її лав. Завдяки чистці з партії були виключені всі, хто був не 

згоден із політикою, яку проводила партійна верхівка. Чистки створювало в 

партії атмосферу невпевненості та нестабільності. Вони виконували 
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функцію залякування, цьому сприяла атмосфера в осередках під час їх 

проведення.  

Система апаратного терору не зупинилася тільки на так званих 

ідейних ухилах, реальних або вигаданих, а неминуче поширювалася на все 

життя й діяльність організації. Контроль партії над своїми членами доходив 

до того, що вона намагалась втручатись навіть в особисте життя.  

Попри створюваний міф про чесних та безкорисливих комуністів 

партійна номенклатура дозволяла собі надлишки в побуті. Вибіркова 

відповідальність проявлялась і в разі скоєння злочинів. Якщо злочин скоїв 

рядовий комуніст, його карали, якщо керівник, то до нього ставились 

поблажливо, навіть за кримінальний злочин він міг бути не покараний. Про 

моральне розтління в партійній організації свідчило значне поширення 

пияцтва та венеричних хвороб.  

Хоча партійна організація представляла столичний регіон, в 

осередкахбільшість комуністів була неграмотною або малограмотною. 

Велика кількість таких членів партії сприяла маніпулюванню їхньою 

свідомістю.Монополія партії на владу призвела до її монополії на ідеологію. 

У країні починається панування войовничого неуцтва.  

Сприяла згуртованості партійної організації Харківщини й кадрова 

політика. На початку 1920-х рр., коли тільки створювались партійні органи, 

губком призначав на партійні посади в парткоми всіх рівнів, навіть іноді й в 

сільські осередки. Він керував і роботою рад, профспілок та комсомолу на 

території губернії. Губком іноді втручався в роботу навіть сільрад та 

низових профспілкових та комсомольських організацій. З 1925 р., коли вже 

була створена розгалужена система партійних організацій, рад, профспілок 

та комсомольських осередків і адміністративний поділ змінився на сільраду 

− район − округа, округові комітети мали всю повноту влади в межах свого 

округу до рівня районного комітету. Райкоми керували роботою місцевих 

партійних осередків. Харківський округовий комітет керував роботою і 

партійного комітету міста Харкова.  
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Ідеологічна лінія партії оголошувалася найправильнішою, тому 

головною була боротьба за чистоту цієї ідеології. Відомо, що відразу після 

приходу до влади більшовикизапровадили цензуру. Харківський губком 

створював і фінансував  орган Харківського губкому, Харківської міськради 

та губернської ради профспілок газети «Пролетарий» (згодом «Харковский 

пролетарий»), він же призначав і головних редакторів.   

Отже, на початку створення партійної організації Харківщини частина 

комуністів уважала, що настав час впроваджувати демократію. Партійний 

апарат протистояв спробам демократизувати партійне життя. Це 

протистояння в різні періоди відрізнялося за методами. Якщо на 

початку1920-х рр. більше застосовувались мобілізації на продподаткову 

роботу та на виробництво, винесення доган, позбавлення права виступати 

на зборахі все це супроводжувалось риторикою про необхідність 

проведення демократії, то в другій половині 1920-х рр. застосовувалися 

більш радикальні методи − виключення з партії. Замість виключених з 

партії набирали нових членів, які були малоосвіченими, не мали уявлення 

про демократію та були лояльними до керівництва. Спроби побудувати 

диктатуру пролетаріату як найвищу форму демократії призвели до того, що 

в кінці 1920-х рр. була створена тоталітарна партія, яка повністю поневолює 

маси своєю доктриною та втручається в приватне життя. 
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РОЗДІЛ 3. КП(б)У, МІСЦЕВІ РАДИ ТА ГРОМАДСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРКІВЩИНИ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ПАРТОКРАТІЇ 

 

3.1. Більшовицькі організації  Харківщини та місцеві ради: від 

елементів взаємодії до тотального контролю 

 

До часу перемоги Жовтневого перевороту більшовики у великих 

містах України, за винятком Донбасу, не мали більшості в Радах. Кількість 

місць, які отримали різні партії, відповідала їхньому впливові. Попри це,  

більшовицька влада не визнавала непідконтрольні їй ради, які виникли в 

період 1917–1918 рр., що було підтверджено на І з’їзді КП(б)У в резолюції 

«Про ставлення до так званих «рад» [171, с. 21]. Про це писали історики 

КПРС у радянські часи: «Замість рад, що стихійно виникли, більшовики 

розгорнули роботу з конструювання підконтрольних рад» [25, с. 51]. ЦК 

партії наказував місцевим організаціям: «Усі Ради, які не висловились за 

підтримку нової революційної влади, повинні бути переобрані» [221, с. 44]. 

У зв’язку із цим перед більшовиками постало важливе завдання − 

перевибори Рад, у яких вони були в меншості. Підготовку й проведення 

виборів проводили виконкоми або ревкоми під керівництвом комуністичних 

партійних органів. Організацією ревкомів займались насамперед комісари 

військових частин, комуністи, командири й навіть рядові червоноармійці. 

«Упроцесі побудови органів влади використовувались ревкоми, які були в 

політвідділах 13 та 14 армії» (армії, які звільняли Харків від Денікіна) [182, 

с. 194]. За суттю це були неконституційні органи. Їхня діяльність не 

регулювалася законами, і вони виражали волю не широких мас, а партійних 

комітетів.  

В обстановці, коли в радах був сильний вплив інших партій, 

Харківський губком та губвиконком вимушені були заміняти ради 

ревкомами, а самі виконкоми розпускались [123, арк. 134; 134, арк. 67 зв.]. 
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У Вовчанську Харківської губернії ревком був створений замість 

виконкому, тому що більшість у ньому належала лівим есерам [201, с. 38]. 

«Партійним та радянським органам у низці випадків довелося вдатися до 

рішучих заходів – заміни рад ревкомами» [258, с. 131]. До кінця 1920 р. в 

Харкові діяло 20 ревкомів [115, арк.49-51]. 

Проводилась і так звана реорганізація (повна або часткова заміна 

виконкомів). Був реорганізований Зіньківський виконком, у якому 

переважали боротьбисти. Новий склад виконкому став повністю 

більшовицьким. Рішенням комісії губпарткому та губвиконкому був 

реорганізований та поповнений комуністами Прилуцький повітвиконком. 

Подібні факти були в Зміївському та Лебединському повітах Харківської 

губернії [123, арк. 134; 134, арк. 67 зв.]. Це відбувалося під приводом того, 

що виконкоми захищали інтереси не бідняків, а заможних селян. 

«Очищенню» органів влади від небажаних елементів сприяло й 

регулярне проведення перевиборів рад. У квітні – травні по всьому 

Лівобережжю відбулися перевибори місцевих рад у зв’язку із закінченням 

тримісячного терміну повноважень [201, с. 79]. Тимчасове положення про 

організацію робітничо-селянської влади на місцях, яке регулювало процес 

створення влади, детально його не описувало, а мало в цілому загальний 

характер. Тому  ради на місцях на той час  мали право доповнювати або 

змінювати чинне законодавство [261, с. 10]. Іноді повітові органи влади 

проводили вибори на основі інструкцій, вироблених ними довільно, 

безвідносно до досвіду, який був, та чинних урядових положень [201, с. 51]. 

Окрім того, більшість інструкцій та положень, які визначали порядок 

проведення виборів, створювали комітети КП(б)У або за вказівками 

партійних керівників. Загалом законодавство про вибори повинно мати 

певну стабільність та незалежність від влади, влада не повинна 

підлаштовувати його у своїх інтересах залежно від зміни ситуації, але в 

Україні воно утворювалось компартією у своїх партійних інтересах. Окрім 

того, влада на місцях могла його не виконувати чи доповнювати. Сам 
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процес виборів також  повинен бути незалежним від втручання влади. Але 

навіть такий аспект передвиборчої компанії, як термін виборів, визначався 

партійними організаціями. В. Ленін у роботі «Чергові завдання радянської 

влади» писав, що «всякі бюрократичні формальності й обмеження виборів 

відпадають, маси самі визначають порядок і строки виборів, при цілковитій 

свободі відкликання вибраних» [186, с. 191]. Можна було би погодитись з 

такими словами, коли б терміни справді визначали маси чи хоча б обрані 

ними ради. У протоколі пленарного засідання Харківського губпаркому за 

березень 1920 р. зазначено: «Про час виборів у повітові ради та призначення 

губкомісій. Доручено відділу управління видавати мандати за наявними 

виборчими списками, указувати терміни виборів та представляти на розгляд 

у губпарком» [242, с. 369]. 

Терміни могли бути перенесені, якщо парткоми не були готові до 

виборів. У протоколі № 24 засідання бюро Харківського губпаркому від 16 

лютого 1920 р. занотовано: «Про вибори в раду робітничих депутатів: Через 

утруднення  та непредставлення до губпаркому списків кандидатів від 

районів, відкласти вибори на наступний понеділок 8 березня» 

[43, арк. 35].Терміни могли змінити для того, щоб не допустити до виборів 

представників інших партій. Наприклад, в інформаційному бюлетені 

губвиконкому зазначалось: «У Лебединському повіті 30 березня 1920 року 

есери намагалися зірвати повітовий з’їзд рад. При виборах у виконком 

висунули список від нібито безпартійних, унаслідок такої провокації вибори 

були відкладені до наступного дня» [113, арк. 5].Якщо ситуація на виборах 

складалася не на користь комуністів, вони могли відкласти вибори на 

невизначений термін. Виразно свідчить про це зведення Харківського 

окружного відділу ДПУ «Про економічне та політичне становище»: «У селі 

Велика Данилівка зірвані вибори. Під час зборів були викрики куркулів із 

натовпу, що не потрібні в Радах КНС члени РКП і КСМУ. Неодноразові 

пропозиції виборчкому оголосити список  виставлених осіб для введення їх 
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у Раду успіху не мали, і перевибори через становище, що склалося, 

відкладені на невизначений термін» [71,арк. 45 зв.].  

Згідно з демократичними принципами, вибори повинні проводитись 

регулярно в заздалегідь установлені терміни, але більшовики призначали їх 

так, щоб вплинути на результати виборів. Дослідник радянського 

будівництва С. Наумов писав, що «для визначення моменту організації рад 

від комуністів вимагалась велика обережність і точність в оцінці 

обстановки. Передчасний перехід до рад міг призвести до того, що в ради 

могли потрапити вороги» [201, с. 47]. І. Плахтій також наголошує, що 

вибори в ради було вирішено провести спочатку в містах, оскільки там була 

більш сприятлива обстановка [225, с. 109]. 

 Парткоми також керували створенням виборчих комісій на місцях, 

хоча було визначено, що Центральна виборча комісія призначає 

губернських голів комісій. Формально виборчі комісії не залежали від 

партійних органів, фактично призначення губернських голів і членів 

виборчих комісій відбувалося в губкомах КП(б)У. У протоколі 

Харківського губкому від 12 червня 1920 р. вказувалося: «Виборча комісія 

призначається під головуванням О. К. Сербиченка та членів А. Рубінштейна 

− завідувача агітаційного відділу та трьох представників від районів [134, 

арк. 30]. «Повітові виборчі комісії створювались у складі заввідділів 

управління повітвиконкому, членами повітового парткому та повітового 

бюро профспілок, волосні – представниками комосередку, замісником 

голови волвиконкому, представниками КНС» [112, арк.400]. Членами 

волосних виборчих комісій часто були голови волосних ревкомів та 

представники від комосередку [107, арк. 12]. Для роботи головами волосних 

виборчих комісій Харківський губком партії направив 230 комуністів [118, 

арк. 4]. У Чугуївський повіт на допомогу виборчим комісіям були 

направлені 15 курсантів кавалерійських та піхотних курсів, у Харків − 12, у 

Лебединський та Сумський − 23 червоноармійці [119, арк.1; 117, арк. 14; 

111, арк. 12]. У виборчі комісії рекомендувалось активно включати міліцію, 
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військово-будівельних робітників та представників військово-

територіальних частин [116, арк. 21]. Члени опозиційних партій практично 

не могли потрапити до виборчих комісії, тому що в губкомі компартії 

визначали, кого туди допускати. Виборча комісія, замість того, щоб 

організувати вибори та неупереджено стежити за тим, щоб представники 

різних верств населення та політичних партій мали рівні права та 

можливості на виборах, навпаки, виконувала функцію фільтра проти 

небажаних елементів. 

У виборчій кампанії брала участь і міліція, яка повинна була агітувати 

за комуністів та перешкоджати представникам інших партій. У наказі щодо 

міліції № 462 за вересень 1922 р. пропонувалося проводити агітацію через 

роз’яснення на користь комуністичної за складом ради. Міліціонер повинен 

викривати намагання есерів пролізти до рад та проводити агітацію серед 

заможних селян проти радянської влади. У наказі наголошувалося також, 

що міліція може розраховувати на гарну матеріальну винагороду, якщо буде 

виконувати цей наказ [122, арк. 46]. 

Але коли навіть, попри вжиті заходи, до рад потрапляли невгодні 

елементи, то проводились перевибори. У зведенні Харківського окружного 

відділу ДПУ вказувалося, що «перевибори пройшли взагалі успішно, за 

винятком Вовчанського району, де доводилося призначати перевиборчі 

збори внаслідок зчиненої куркулями кампанії – «Ради без комуністів» 

[243, арк. 49 зв.]. Про це вказується й у доповіді Харківського губкому за 

грудень − січень 1922 р. «Вслабких районах і волостях повіту, де обрані 

куркулі, вибори скасовуються та висилаються для перевиборів члени 

повітпаркому та повітвиконкому. На заводі Гельферіх–Саде робітники 

обирали три рази меншовиків, але вибори скасувалися. Так було до того 

часу, поки не обрали депутатів, бажаних комуністам» [56, арк. 18.]. 

Представники опозиційних партій не могли потрапити в керівні 

органи та до виконкомів. У протоколі засідання  більшовицької фракції 

членів міськради від 07.04.1920 р. зазначалось: «Відношення до інших 
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фракцій: підтвердити постанову об’єднаного засідання парткомів спільно з 

губкомом від 3 квітня про недопущення меншовиків ні в президію, ні у 

виконком, причому за мірою виявлення фізіономії, повести агітацію про 

відкликання з рад представників меншовиків-боротьбистів допускати» [49, 

арк. 1]. 

Попри всі вжиті компартією заходи, навесні 1920 р. меншовики 

провели в харківські ради 245 депутатів. У жовтні 1920 р. вони отримали 

лише 12 місць [225, с. 268]. Різке зменшення депутатів з опозиційних партій 

восени 1920 р. було результатом здійснення ВУЧК превентивних арештів 

серед Харківських соціал-демократів. Б. Бер, голова харківських 

меншовиків, на з’їзді незаможних селян і конференції робітників у вересні – 

жовтні 1920 р. говорив: «Ми маємо тут у Харкові арештованих меншовиків 

− членів Ради робітничих депутатів [110, арк. 33]. Репресивні заходи були 

вжиті також проти партії борьбистів. У таємному циркулярному листі ЦК 

КП(б)У від 20.04.1920, який було адресовано всім губкомам, записано: 

«Поставити перед усіма місцевими організаціями питання про обмеження 

впливу цієї партії та про виключення її представників з апарату влади на 

місцях. Питання про виключення з органів влади на місцях повинні 

ухвалити місцеві партійні комітети залежно від політики місцевих груп 

борьбистів» [47, арк. 3]. Згідно зі спогадами І.Шпорхуна, члена Харківської 

ЧК, у місті в 1920 р. були викриті підпільні типографії меншовиків, есерів 

та анархістів [106, арк. 18]. 

На наступних виборах у ради навесні 1921 р. опозиційні партії мали 

249 місць, а восени того ж року тільки 27. Починаючи з 1922 р., у міськраді 

представників інших партій не було, окрім комуністів та безпартійних 

[144, с. 169]. Це сталося також унаслідок репресій. Напередодні виборів 

більшовики здійснили понад 300 обшуків і десь близько 120 арештів. Хоча 

ордерів було виписано більше – декілька тисяч, але у влади не вистачало 

сил. Так само було й напередодні виборів 1922 року [32,с. 182]. Окрім того, 

чекісти взяли на облік усіх членів опозиційних партій, починаючи від 
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правих есерів і закінчуючи меншовиками [114, арк. 15]. За наявними в 

повіті окремими членами «антирадянських» партій велося негласне 

посилене спостереження [114, арк. 82]. Також вилучались неопубліковані 

матеріали, списки організації, партійні квитки, агітаційні листівки. Було 

ліквідовано Головний комітет України та Харківський губернський комітет 

соціал-демократичної партії. У документах указувалося, що агітація серед 

робітників та проведення зборів зумовила ліквідацію партії в Харкові у 

березні 1922 р. Тобто статутна діяльність партії стала приводом для її 

ліквідації. У зверненні меншовиків «До всіх робітників Харкова» 

вказувалося: «ЧК провели масові обшуки серед Харківських соціал-

демократів, і наші товариші знову кинуті в тюрми. Владі мало того, що в 

соціал-демократів немає своєї преси, що закриті всі її клуби, що члени 

РСДРП сидять у тюрмах. Влада хоче, щоб на виборах було гробове 

мовчання» [62, арк. 101]. 

Більшовики, маючи владу в країні, окрім арештів, обшуків та 

вилучення агітаційних матеріалів у опозиції,  навпаки, могли залучати 

державні кошти та державні установи, з усіма їхніми можливостями для 

того, щоб проводити в ради членів своєї партії та підконтрольних їм 

безпартійних [43, арк. 70]. У протоколі № 2 засідання губкому від 5 жовтня 

1922 р. був затверджений план проведення кампанії щодо перевиборів у 

ради. Згідно з ним фракції губвиконкому необхідно надати кредити для 

втілення його в життя. Також наказувалося розпочати негайну друковану 

кампанію в газеті «Пролетарий» [67, арк. 120]. Губком тут же давав 

розпорядження про фінансування газети губвиконкомом [67, арк. 126]. 

Залучення державних коштів дозволяло більшовикам проводити потужну 

агітаційну кампанію проти своїх суперників. На  IV Всеукраїнському з’їзді 

рад у травні 1920 року вказувалося, що виборчі комісії «агітацію проводять 

засобами відповідних радянських органів (Наркоматом освіти, 

Держвидавом), які розробляють агітаційну літературу, спеціальну газету, 

плакати, листівки, платівки, організовують концерти, агітпоїзди. У виборчій 
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комісії створюються секції агітаційна, статистична (збирає матеріал про 

вплив компартії в масах і вплив куркулів на склад Рад), господарська − 

(відкриває кредити, які асигнує всім радянським закладам, виконує 

доручення комісії)»[246, с. 67]. У Харківському губкомі було розроблено 

«План проведення кампанії для проведення перевиборів у Ради». 

Губвиконком відпустив необхідні кредити для втілення його в життя. План 

складався з 6 пунктів, які включали випуск листівок, гасел та друковану 

кампанію в газеті «Пролетарий», яка фінансувалася з державних коштів. 

План також передбачав організацію виставки за темою «Меншовики та 

есери в карикатурах» та проведення «політичних судів над куркулями, 

меншовиками та есерами, які пролазять у Ради»[67, арк. 120]. 

При всіх губкомах були створені агітаційні відділи, які працювали на 

постійній основі. Під час виборів вони відіграли важливу роль. У них був 

постійний штат співробітників, які набули досвід і займалися питаннями 

агітації професійно. Більшовицькі агітатори не гребували тенденційною, 

необ’єктивною та навіть ворожою характеристикою своїх конкурентів. 

Меншовиків звинувачували в тому, що вони «прихвосні буржуазії, які 

зрадили робітниче діло», що вони «в Грузії розстрілюють та саджають за 

ґрати робітників», у Латвії та Фінляндії «доклали руки до справи 

придушення робітників», що вони «лакеї жовтого ІІ Інтернаціоналу» та «на 

своїй конференції збирали матеріали для того, щоб за кордоном на гроші 

Пілсудського надрукувати та дискредитувати владу робітників» 

[110, арк. 35]. У бюлетені НКВС 11.09.1922 р. вказувалось: «Буржуазно-

куркульським та есерівсько-меншовицьким елементам нема місця в радах» 

[122, арк. 139]. УПЛСР писала: «Такі листівки підривають єдиний фронт 

радянських партій. Боротьба не повинна переходити із площини 

принципових розбіжностей у площину безвідповідальних виступів» 

[48, арк. 2]. На наш погляд, у країні, де рівень освіти був дуже низький, а 

компартія мала монополію на засоби масової інформації, така пропаганда 

мала надзвичайний вплив на виборців. Більшовики відрізнялися також 
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умінням у потрібну мить привернути маси на свій бік різноманітними 

гаслами та обіцянками, часто надалі їх не виконували або відмовлялися від 

обіцяного. 

Окрім того, голосування відбувалося за списками, які складали 

місцеві парткоми. Подавати голоси можна було тільки за списком. Будь-які 

персональні зміни в них не допускались інструкціями. Безпартійні  

кандидати могли потрапити в списки тільки з відома комуністичних 

парткомів, за визначеною  квотою. Подавати списки могли й опозиційні 

партії. Траплялись випадки, коли списки, запропоновані компартією, не 

приймались, що було радше винятком. У звіті ГубЧК «Про вибори в 

міськраду» за 05.11.1921 р. зазначалось: «До списку, виставленому 

комосередком, ставились вороже. Список не був ухвалений. Ухвалили той, 

який висунули збори» [62, арк. 29]. У тому ж звіті вказувалось: «На багатьох 

зборах наголошували, що не знають кандидатів, яких внесли в список» 

[62, арк. 59]. 

Згодом, коли інші партії перестали бути для комуністів конкурентами, 

голосування за списком було скасовано. Але списки кандидатів 

продовжували складати в парткомах. Партійні органи регулювали, щоб у 

них були пропорційно представлені жінки, молодь, безпартійні, 

представники різних національностей, робітники й селяни [91, арк. 24]. 

Пропорційне представництво всіх верств населення в радах створювало 

ілюзію демократичності рад, що всі представники народу беруть участь в 

управлінні державою. У ради потрапляли не кращі фахівці, які розумілися 

на державному управлінні в результаті конкуренції з іншими фахівцями, а 

представники різних верств населення, за волею партійних функціонерів, за 

анкетними даними, за принципом політичної лояльності та особистої 

відданості. 

Складався ще список так званих «центральних кандидатур» для 

проведення до міськради. До нього входили В. Чубар, С. Косіор, 

П. Постишев, М. Скрипник, Й. Якір, В. Затонський та інші. Вище 
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керівництво просто розподіляли за радами. У стенограмі засідання бюро 

ХОПК 14.02.1927 р. «Про вибори в Міськраду» зазначалось: «Висунули 

центральний список, а також треба провести ще голову учкпрофсожу 

(дільничний комітет профспілки залізничників) та секретаря осередку. Тому 

норму з представництва, яку висунула партія, не виконаємо» [93, арк. 84]. 

Розподіляли за радами й середню ланку керівників. У зв’язку з цим 

виникали непорозуміння. «Щодо робітників, то ми не можемо витримати 

той відсоток, який указано в директиві ОПК. Багато хто хоче провести в 

міськраду голів фабкомів та секретарів осередків» [93,арк. 71]. Зрозуміло, 

що «відповідальні товариші» виконували інші обов’язки, тому не могли 

приділяти уваги роботі в радах. У тій же доповіді наголошувалося: «Не 

потрібно висувати в міськраду голову завкому профспілки та секретаря 

осередку, вони не будуть там працювати тому, що й так завантажені» [93, 

арк. 107].  

Важливим аспектом впливу на процес виборів було й те, що право 

обирати надавали переважно не окремим громадянам, як передбачалось 

Конституцією, а колективам підприємств, профспілкам, частинам Червоної 

армії. Подібна практика була спрямована на безумовну перевагу комуністів 

у міськрадах. Те, що проведення виборів від кожного підприємства, 

військової частини окремо не було демократичним, вважали навіть у 

радянській історіографії [249, с. 129]. 

Партія регулювала склад рад і за допомогою введення норм 

представництва. В. Ленін у роботі «Чергові завдання радянської влади» 

писав, що соціалістична демократія − це вибори без обмежень. Але 

обмеження були для деяких категорій виборців.Згідно з Конституцією 

Української СРР 1919 р., терміни, порядок обрання місцевих органів влади, 

норми представництва визначалися ВУЦВК. С. В. Кульчицький уважає, що 

«через несприятливі для себе умови більшовики не бажали зв’язувати собі 

руки введенням пункту про норми представництва в Конституцію УСРР, як 

це було в Росії» [183, с. 56]. Норми представництва виробляли в 
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комуністичних партійних комітетах. У протоколі Харківського губкому від 

12 червня 1920 р. зазначалося: «Доручити  т.Сербіченку та міському 

Пленуму представити проєкт норми представництва, терміни скликання 

ради та категорії виборців» [42, арк. 30]. Згідно з такими розробленими 

нормами робітники мали втричі більше своїх представників у радах, ніж 

службовці та учні. У лютому 1921 р. норма від робітників була 1 від 150, від 

службовців та учнів вишів – 1 від 450, учні партшкіл прирівнювалися до 

робітників [61, арк. 13]. У червні 1921 р. норми представництва почали 

регулювати центральні органи. Постановою ВУЦВК «Про вибори в 

міськраду» норми представництва змінились, але й вони були 

дискримінаційні. Від фабзавкому робітників висувався 1 делегат від 100 

виборців, від радянських службовців та учнів − один кандидат від 300 

виборців, від жінок робітників та безробітних − один кандидат від 100 

виборців [59, арк. 37]. Найсприятливішими були норми представництва для 

червоноармійців. У протоколі комісії щодо скликання безпартійної 

червоноармійської конференції в м. Харкові зазначалося: «За міркуванням 

воєнного часу, норму представництва не повідомляти, а повідомити її 

безпосередньо військкомам: 1 − від 10. Про інструкцію, опубліковану в 

пресі, не згадувати» [60, арк. 47].  С.Кульчицький пояснює це не 

доктринальними причинами, а тим, що червоноармійці були захожими, а 

робітники й селяни – місцевими [183, с. 57]. 

Важливим інструментом передвиборчої кампанії були безпартійні 

робітничі конференції, оскільки вони могли ухвалювати резолюції, які 

повинні були враховувати радянські органи, а також видавати свої накази. 

На конференції звітували голови виконкомів рад про виконану роботу. 

Ураховуючи ці обставини, більшовики намагалися всіма наявними в них 

засобами схилити конференції на свій бік, не зупиняючись навіть перед 

прямими фальсифікаціями. Ось як пише про це один із відповідальних 

партійних робітників у своєму звіті про інспекційні поїздки до Сумського 

повіту: «Минулий рік комуністи залишили в Сумському повіті про себе 
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погану згадку. У виборах могли брати участь лише члени профспілок. 

Профспілки поділялися на дві категорії – виробничу та невиробничу. Тобто 

виробнича мала більше представництво. Причому цей розподіл брався 

навмання. Наприклад, спілка «Голка» належала до першої 

категорії» [46, арк. 59]. На безпартійні робітничі конференції делегатів 

висували також комуністи.  

Крім робітничих, селянських і червоноармійських конференцій, 

використовувалися ще й такі форми підготовки виборів, як наради 

ударників, зльоти та пленуми партійних і радянських органів, конференції 

молодих виборців. На всіх цих зібраннях проводилася відповідна агітація, 

створювалася громадська думка в підтримку комуністичної партії. 

Факти, які наведені, свідчать про те, що уже на перших етапах виборів 

незалежні від компартії сили мали невисокі шанси потрапити до Рад. 

Становище погіршувалося ще й тим, що частина населення взагалі не мала 

можливості брати участь у виборах. Вони були офіційно позбавлені 

виборчого права. В. Ленін писав із цього приводу: «Коли мова йде про 

повалення  буржуазії, тільки зрадники або ідіоти можуть добиватись 

формальної рівності прав для буржуазії» [187, с. 60]. Згідно з інструкцією, у 

виборах навесні 1919 р. мали право брати тільки робітники, які працювали 

на державних підприємствах. Не могли брати участь у виборах жінки 

робітників та червоноармійців, кустарі та інші. Не передбачалось висування 

безпартійних кандидатів у депутати [109, арк. 18].      

Згідно з ухваленим потім законом, виборчих прав позбавлялися особи, 

що використовують найману працю, ті, хто живе на відсотки від капіталу, 

колишні поліціянти та жандарми. Окрім того, закон чітко не регламентував 

категорії осіб, позбавлених виборчих прав. Принцип використання найманої  

праці, закладений в основу, міг трактуватися досить широко. Часто 

позбавляли виборчих прав небажаних елементів, які застосовували найману 

працю лише декілька днів на рік. До такої категорії часто потрапляли 

середняки, кустарі, службовці, інтелігенти й навіть біднота. Канадський 
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дослідник Є. Пастернак зазначав, що «позбавлення права голосу голови 

родини автоматично позбавляло цього права всіх членів родини та не було 

обмежено термінами. Воно було довічним» [219, с. 156]. У газеті 

«Харківський пролетарий» розповідається про вибори 1925 р. й 

наголошується, що комісією окрвиконкому було проведене обстеження 

Малинівської сільради Чугуївського району. Обстеження встановило: 

вибори були проведені неправильно. До сільради потрапило 7 осіб, яких у 

1923 р. позбавили виборчого права за хуліганство та самогоноваріння [264]. 

На тих, хто був позбавлений виборчого права, також покладалось 

обтяження податком у сумі 20−120 карбованців на рік. Цей податок 

використовувався для місцевих потреб. Також членів родини, яких 

позбавили права голосу, не брали до армії, а тільки до тилового ополчення, 

що було трудовим батальйоном» [219, с. 156]. Влада зіштовхувала 

представників різних верств населення для того, щоб легше було ними 

керувати. Протиставлення інтересів намагались робити також і руками 

самих виборців. Парткоми звертались до них із закликом: «Товариші 

виборці, вимагайте від своїх виборчих комісій уважного відношення до 

вилучення з виборчих списків осіб, позбавлених виборчих прав» [122, 

арк. 113]. Позбавлення виборчих прав мало сильний моральний вплив. У 

повідомленні ЦВК від 20.04.1920 р. «Про хід виборів до Рад Харківської 

губернії» записано: «Опублікування списків осіб, позбавлених виборчих 

прав, призводить до розколу серед селянства, куркульство пригнічене» [241, 

с. 210]. Моральному пригніченню сприяло й те, що згідно з циркуляром 

ЦВК списки позбавлених виборчих прав за два тижні друкували в пресі або 

розміщували на помітному місці [122, арк. 85]. Наказом по НКВС № 462 за 

вересень 1922 р., на міліцію покладався обов’язок стежити за тим, щоб 

позбавлені виборчих прав не брали участі у виборах [122, арк. 46]. Суворим 

було покарання − примусові роботи терміном до 2-х років. Тим, кого обрали 

в ради, загрожувало заслання до таборів до закінчення громадянської війни. 

Навіть присутність на виборчих або передвиборчих зборах тих, кого 
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позбавили виборчих прав, каралась 2,5 роками примусових робіт, а вибори 

могли бути анульовані [122, арк. 121]. Дослідник М. Тимошенко вказував, 

що «партійним та радянським органам довелось провести значну роботу з 

очищення радянських органів від куркулів. Зусиллями місцевих комуністів 

було здійснено очищення рад» [258, с. 124].  

Крім офіційно позбавлених прав, список таких осіб міг 

розширюватись різними інструкціями та роз’ясненнями. Зокрема, у 

телеграмі за підписом Г. Петровського, О. Шумського та Єрмоленка 

(заступник  наркома НКВС) указувалось: «Доповнення та роз’яснення до 

статті 11 інструкції щодо виборів у Ради: До позбавлених виборчих прав 

належать й ті, хто своїми діями зганьбив себе щодо Революції та Радянської 

влади» [122, арк. 121]. Також голова ВУЦВК Г. Петровський у своєму листі 

в 1922 р. давав додаткові вказівки про те, що робітники приватних 

підприємств користуються виборчим правом, якщо вони є членами 

профспілок [122,арк. 60]. Місцеві органи КП(б)У на власний розсуд, попри 

Конституцію УСРР, могли розширювати список позбавлених виборчих 

прав. У матеріалах Харківського губкому вказувалось, що в Будянській 

волості відбулися вибори волвиконкому, куди ввійшли всі комуністи. 

П’ятдесят одного громадянина було позбавлено виборчих прав. Серед них − 

спекулянти, злодії, торговці, колишні городові, петлюрівці [51, арк. 12]. 

Дружин службовців рішенням губкому теж було позбавлено виборчих прав 

[75, арк. 165].  Контрольно-ревізійні комісії, які створювались під 

керівництвом інструкторів партійних та радянських органів, також виганяли 

куркулів з органів влади та арештовували їх [258, с. 126]. Селяни, які давали 

більшість товарного хліба, позбавлялись права обирати та бути обраними. 

Партійні органи, зокрема Харківський округовий партійний комітет, міг 

навіть скасувати вибори по всьому округу [75, арк. 190].   

Процес виборів був досить формалізованим, особливо на селі. 

Кандидатів не висували заздалегідь та не обговорювали запропонованих 

ними програм. Перед початком виборів інструктори, представники 
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виборчих комісій або голови ревкомів  виступали перед селянами із 

промовами та висували кандидатури. З-поміж кандидатів шляхом 

відкритого голосування обирали сільраду [258, с. 60]. В окремих селах 

збори не проводились зовсім, як це було в 5 волостях Чугуївського та 6 

волостях Куп’янського повітів [115, арк. 49]. Серед комуністів ширилася 

навіть думка зовсім не проводити вибори в селах, а просто виділити 

виконкоми з комнезамів, попередньо очистивши їх від середняків та 

куркулів. У протоколі № 50 засідання бюро Харківського губкому від 13 

жовтня 1920 р. читаємо: «Про перевибори сільських волосних рад: Є 3 течії: 

І − виступають за передачу влади в селах та волостях комнезамам, які 

виділяють зі свого складу виконкоми. ІІ − т. Я. А. Яковлєв за комнезами та 

ради. Причому комнезами очистити від середняків та куркулів. ІІІ − т. 

О. К. Сербіченко − за проведення Конституції Радянської влади в селах та 

волостях» [39, арк. 69]. Застосовувалися й інші засоби, щоб обмежити 

доступ у ради небажаних, з точки зору комуністів, елементів. Наприклад, у 

протоколі засідання комісії з керівництва кампанією з перевиборів у 

міськради від 26.10.1921 року, вказувалося: «Настрій студентства відомий, 

потрібно застосувати всі засоби, щоб розпорошити студентство, це вдасться 

лише в тому разі, коли не буде можливості обирати у своєму навчальному 

закладі, а лише на загальноміських студентських зборах» [63, арк. 20]. 

Результатом проведення такими методами виборів до рад став 

значний абсентеїзм. Виборці перестали ходити на вибори. Сучасник тих 

подій А. Буценко писав про виборчу кампанію 1923–1924 рр.: «Необхідно 

відмовитись від тиску на виборців, висувати безпартійних, проводити 

правильне голосування, перегляд лінії взагалі. Змінити методи роботи, хоч 

до цього не були досить підготовлені наші місцеві керівні органи − 

райвиконкоми та сільпартосередки» [20, с.6]. У виборчій кампанії 1921 р. по 

Харківській губернії брало участь лише 25 % від загального числа виборців. 

У 1922 р. по Україні − 22, 3%; по Харківській губернії − 30−35 %; у 1923 р. 

− відповідно 35, 2 % та 37, 8 %; у 1924 − до касації 41, 9 % та 30 % 
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[144,с. 171]. У 1922 р. в цілому у виборах до міських Рад брали участь 

36, 5 % виборців, а в сільські − лише 22 %. У 1923 р. відповідно – 37 % і 

47 % [277, с. 19]. Низька явка на вибори населення була ознакою низької 

легітимності влади. 

 У 1924 р. на нараді губернської та окружної виборчої комісій 

разом із представниками губкому були розглянуті результати перевиборів 

сільрад. Були названі причини пасивності селян на виборах: ігнорування 

думки селянського активу, нав’язування списку кандидатів, свавілля у 

позбавленні виборчих прав [124, арк. 3]. Ухвалили провести повторні 

вибори. ЦК назвав причину пасивності виборців у тому, що «на місцях 

неправильно розуміли лозунг партії про втягування широких мас у 

радянське будівництво» [5,с. 45]. Автори книги «Ради за 50 років» причину 

того, що «в цілому по країні більшість виборців не брали участі в виборах», 

вбачали в тому, що ради не змогли «знайти себе» в умовах мирного 

будівництва [251, с. 220].А на ХІІ з’їзді РКП(б) було сказано, що 

радянський апарат через бюрократичне збочення не може повністю 

розгорнути свого значення передавального механізму від партії до 

селянських мас [9, с. 473].Як завжди, центральна влада звинуватила в 

прорахунках місцеві органи. Центр свідомо проводив політику 

відсторонення від виборів «класово чужих елементів», тиску на виборців, 

втручання партійних органів у виборчий процес. Певна відповідальність 

лежала й на місцевих органах влади − як партійних, так і радянських. 

Законодавство чітко не регламентувало процес виборів. Але в умовах 

жорсткої централізації місцеві органи влади не могли проводити 

самостійної політики. Тому центральні органи, зокрема ЦК партії, несли 

відповідальність за відсторонення виборців від участі у виборах. Вони 

завжди могли сказати, що проводять політику в інтересах широких 

народних мас, але на місцях трапляються окремі випадки, коли несвідомі 

працівники викривлюють волю ЦК та політбюро. Це була соціальна 

демагогія, яка  виправдовувала побудовану систему влади. 
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У 1924 р. через низьку явку вибори були анульовані. Під час нових 

виборів  восени 1924 р. провели місячник перевірки списків виборців, який 

проводився згідно з постановою ВУЦВК «Про виборчі права громадян та 

порядок проведення виборів» із метою виявлення порушень виборчого 

законодавства. Відповідно кількість осіб, які мають виборчі права, 

збільшилась на 11 %. [144, с. 56].В абсолютних цифрах кількість 

позбавлених виборчих прав зменшилась з 23 тис. до 21 тис. [9, с. 234].Для 

підвищення активності були впроваджені заходи з пожвавлення рад. 

Зокрема, у постанові ЦВК СРСР 16 січня 1925 р. вказувалось, що вибори до 

рад скасовуються, якщо в них брали участь менше ніж 35 % виборців [9, 

с. 235]. Проте вжиті заходи не дали бажаних результатів. Адміністративний 

тиск, відсторонення від виборів окремих категорій селян загалом не 

припинилися. Ситуація кардинально й не могла змінитись, тому що не 

змінювалась система. А окремі покращення не могли істотно вплинути на 

виборчий процес. Формально позбавляти виборчих прав могли лише 

виборчі комісії. Перелік категорій громадян, які могли бути позбавлені 

виборчого права, був вичерпним, та не міг бути розширений посадовими 

особами та іншими органами. Але практично це не завжди виконувалось. У 

1926 р. ситуація з позбавлення виборчих прав не покращилась.  

У стенограмі доповіді «Про хід перевиборів у сільради» вказувалось, 

що позбавлено виборчих прав 5,5 % виборців, торік − 1,3 %. Наводились 

приклади, де відсоток позбавлених виборчих прав високий − Феськівська 

сільрада Дергачівського району − 27 %, Валківський район − 15,8 %. В 

інших сільрадах відсоток коливався в межах від 27 до 7,1. Пояснюють це 

тим, що на територіях районів є монастирі, перекупники, які 

використовують найману працю [93, арк. 38]. У цій же доповіді наводився  

приклад Лозівського району, де поновили 313 осіб у виборчих правах, які 

були раніше безпідставно позбавлені. В Охтирському районі позбавили 

виборчого права 163 особи, а в іншому з 300 виборців позбавили права 67 

осіб. Доповідач поставив риторичне питання «Відкіля це!? Чи у нас багато 
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куркулів, чи ми позбавляємо права голосу середняків!» [93, арк. 46]. За 

словами Б. В. Кубасова, в 10 разів збільшилася кількість позбавлених 

виборчих прав [93, арк. 47]. Наводилися приклади, коли з 500 виборців 

позбавляли виборчого права 300 осіб,  коли зі 190 позбавлених права − 120 

із них відновляли в правах. Позбавляли права обирати перекупника, який 

протягом року продав дві телички. Позбавили виборчих прав і колишнього 

члена Центральної ради. У доповіді указувалось, що апеляції затримують і 

відновляють у правах, коли вибори вже минули [93, арк. 48].  

Окружком вимушений був виправляти ситуацію. Пропонувалося 

ухвалити заходи проти притискування середняків під час виборів сільрад, і 

терміново переглянути списки позбавлених виборчих прав, призначати 

повторні вибори та в потрібних випадках проводити касацію виборів. 

Приводом до касації вважали недостатній відсоток явки на виборчі збори, 

хоча б по одній виборчій дільниці цієї сільради.  

Політика відсторонення від виборів за майновим принципом була 

несправедливою. Вона проводилась свідомо для розшарування села, щоб 

поставити під контроль влади заможного селянина, який давав значну 

частину товарного хліба. У стенограмі доповіді «Про хід перевиборів у 

сільради»  доповідач наводить приклади питань, які ставлять виборці на 

місцях:«Чому не позбавляють виборчих прав тих, хто отримує зарплатню 

450–500 карбованців на місяць, а куркулів позбавляють, хоча вони такого 

доходу не мають?» [93, арк. 38]. Або «чому не позбавляють виборчих прав 

членів партії, які носять шуби по 500–1 000 карбованців та мають прислугу, 

а нещасного крупорушника – позбавляють» [93, арк.43]. Ситуація не 

покращилась й у 1929 р. Виступаючи  на бюро ХОПК про хід виборів до 

рад, П. Постишев доповідав: «У нас є небезпека відсторонення деінде 

середняка. Такі перевибори ми будемо опротестовувати» [97, арк. 38]. 

Унаслідок проведення такими методами виборів із рад уже в перші 

роки радянської влади практично були усунені всі політичні сили, які могли 

бути конкурентами більшовиків. Це сприяло тому, що ради стали 
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слухняним інструментом у руках партії. Комуністична партія, витиснувши з 

Рад своїх  опонентів, стала монопольно визначати державну політику. У 

зв’язку із цим виникла проблема взаємовідносин партії й рад та 

розмежування їхніх повноважень. У протоколах Харківського губкому 

трапляються записи про розмежування функцій між губкомом та 

губвиконкомом у галузі радянської роботи. Губком на папері надавав 

губвиконкому самостійність у рамках чинних декретів, сам же губком як 

вища інстанція міг розв’язувати питання, які виходили за їхні рамки. Тобто 

губком стояв навіть над законом. На місцевому рівні парткоми фактично 

керували радами відповідного рівня. У протоколі засідання Харківського 

губкому КПУ № 42 від 7 вересня 1922 р. зазначено: «Питання радянські. 

Звернути увагу Харківського повіткому про неприпустимість втручання 

парткому у розв’язання технічних питань, пов’язаних з продподатковою 

кампанією та необхідністю розв’язання цих питань по радянській лінії 

згідно з директивою про розмежування  радянської та партійної роботи» 

[67, арк.110]. Але на практиці до комуністів, які працювали в радянських 

органах та не виконували рішення парткому, застосовувалися суворі 

санкції. Секретар Харківського губкому в таємному листі наголошував: 

«Деякі члени партії, які стояли на чолі радянських установ, дозволяли собі 

не виконувати розпорядження свого губкому, цим завдавали непоправної 

шкоди партії та підривали її авторитет. Будь-яке прохання, що виходило від 

губкому, повинно прийматися членами партії незалежно від їхнього рангу 

як наказ, будь-яке розпорядження − як бойовий наказ» [201, арк.11].  

Вважалося, що парткоми повинні були керувати радами через фракції. 

Але фракції комуністів у радах не самі розв’язували поточні питання, а 

виконували вказівки партійних комітетів, які безпосередньо керували 

діяльністю рад. У звіті ЦК КП(б)У на ІХ з’їзді зазначалося: «Неправильність 

партійного керівництва полягає в тому, що осередки це керівництво 

здійснюють безпосередньо, ігноруючи фракції, іноді навіть не скликаючи 

їх» [157, с.71]. Така ж ситуація була й на місцях. 20 квітня 1920 р. в листі 



129 

 

Харківського губкому всім райкомам пропонувалось: «Попри кількаразові 

попередження, втручаються в роботу радянських органів, вносячи 

плутанину. Надалі керувати через фракції. Потрібно впливати на членів, які 

стоять на чолі установ, а не звертатися з офіційними вимогами до самих 

установ» [108, арк.135].  

Партія робила певні спроби керувати через фракції. У матеріалах 

Державного архіву Харківської області можна побачити записи такого 

змісту: «Пленум постановляє: Президії через фракцію губвиконкому 

простежити за своєчасним та повним відпуском Губвіділу ЧК належного 

держпостачання» [65, арк.6]. Починаючи із січня 1923 р., радянські та 

профспілкові органи не мали права у своїх рішеннях посилатися на 

попередні рішення ЦК партії та місцеві партійні комітети [220, с.99]. Але всі 

намагання керувати радами через фракції так і залишились на папері. У 

протоколі засідання  пленуму Харківського губкому КПУ 1923 р. голова 

губвиконкому  К. Кіркіж зазначав: «Самостійності окремим фракціям ми 

давати не можемо, оскільки радянський апарат вийде з-під контролю» 

[68, арк. 23]. У звіті губкому про роботу між ІV та V губпартконференцією 

записано: «Величезну частину уваги та сил губкому в особливості 

партійних органів на селі поглинало керівництво, а часто безпосереднє 

ведення радянської роботи.  

Як можна уявити собі в наших умовах виконання продподатку, 

гужподатку, посівну кампанію без самої дієвої участі партії?» [64, арк. 3]. 

Архівні матеріали показують, що без партійних органів ради навіть не 

могли самостійно скликати своє засідання, не могли створити порядку 

денного. Навіть скликати фракцію ради без відома губкому було 

неможливо. О. Д. Плотников стверджує, що «питання порядку денного рад 

усіх рівнів без затвердження попередньо відповідним партійним комітетом 

просто не розглядались» [24, с. 50]. Про це писав і дослідник М. Куліченко: 

губком затверджував періодичність пленумів рад, а також питання, які 

повинні бути обговорені [182, с. 242]. 
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У протоколі №44 засідання бюро Харківського губкому від 04.07.1921 

р. зазначено: «Вважати скликання фракції губвиконкому без відома бюро 

губкому та без затвердження порядку денного – ненормальним» [54, 

арк. 68]. Парткоми призначали також дати губз’їздів рад [242. с. 370]. 

Втручання партії в діяльність рад не могло не накласти свій відбиток 

на їхню діяльність. Партія намагалась побудувати ради за своєю подобою, 

вибудувати жорстко централізовану вертикаль рад різних рівнів та 

підкорити всі ради партійній владі. Уже в 1924 р. дослідник радянського 

будівництва Я. Л. Берман акцентував увагу на тому, що «в перші місяці 

радянського будівництва Ради не визнавали ніякого втручання з боку 

центру. «Уся влада на місцях» − таким було їхнє гасло. Із середини 1918 р. 

роздрібненість рад та непокора центру були зжиті, але виник перегин у бік 

бюрократичного централізму» [13, с. 70-71].Ради були механічними 

виконавцями розпоряджень центру. Тут, на наш погляд, треба говорити про 

ради як представницькі органи народу та виконкоми – виконавчі органи при 

радах. Уже в березні 1919 р. в резолюції VIII з’їзду РКП(б) з оргпитання в 

розділі про радянське будівництво наголошувалось: «На загальних зборах 

рад треба вирішувати за можливості всі основні питання суспільного життя. 

Треба боротись проти тенденції передавати рішення всіх справ виключно 

виконкомам. Ради повинні працювати не тільки як апарат агітації та 

інформування, але і як діловий механізм» [176, с. 107]. Про це говорилося і 

на нараді заввідділів губвиконкомів, яка проходила в Харкові в 1920 р. «В 

окремих радах робота зосереджувалась у виконкомах, а часто вирішувалась 

безпосередньо головою виконкому або ревкому. Це відривало їх від 

широких мас, перетворюючи на бюрократичні організації» [234, с. 7].  

Дослідники того часу також говорили про перехід усіх владних 

повноважень до виконкомів. М. А. Рейснер наголосив, що «Совдепія 

перетворилась на виконкомію» [248, с. 15]. Співробітники РСІ виявили, що 

вже в період 1923–1924 рр. представницькі ради на місцях не мали ніякої 

реальної влади та не могли виражати інтереси трудящих [162, с. 102]. Уся 
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реальна влада зосереджувалась у виконавчих органах, що свідчило про 

повний відрив органів управління від широких народних мас.  

Засідання рад мали часто лише урочистий характер. На них 

обговорювались загальнополітичні питання, і порівняно мало уваги 

приділялось безпосередньо практичним питанням радянського будівництва. 

Сільради, формально маючи всю повноту влади на відповідній 

території,мало займались питаннями господарського та культурного 

розвитку села. Вони, як раніше, зосереджували основну увагу на фіскальних 

функціях, будучи фактично апаратом зі збору податків із населення [144, 

с. 54]. 

Президії виконкомів переважно були й президіями рад, а в окремих 

випадках цілком самостійними органами влади, які проводили роботу 

окремо від президії ради. Усі постанови ради передавалися на затвердження 

до виконкому, котрий або впроваджував їх у життя, або скасовував. Ради 

опинились у становищі відділів виконкому, а не реальним органом 

народовладдя. У грудні 1925 року Л. Каганович, виступаючи на ІХ з’їзді 

КПУ, заявляв: «Партія своєчасно поставила питання про пожвавлення рад 

та своєчасно загострила його. На майбутніх виборах ми повинні 

перетворити ці виборні органи на апарат, що діє» [157, с. 50]. 

Пропонувалось розширити масову роботу, проводити розширені та виїзні 

пленуми, місцеві наради з радянського будівництва, створювати депутатські 

групи, реально звітувати та відкликати депутатів. Також була пропозиція 

висувати робітників та селян на радянську роботу, більше використовувати 

секції як найкращий засіб залучення до масової роботи, реально виконувати 

накази.  

Загалом право відкликання депутатів повинно належати виключно 

виборцям, але детально розробленого механізму та закону про відкликання 

депутатів не було, діяльність секцій зовсім не відповідала покладеним на 

них завданням. У багатьох випадках вони існували лише формально, голова 

ради звітував перед виборцями лише раз на рік. Робота сільрад будувалася 
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так, що вони не звітували перед виборцями. Були намагання пожвавити 

роботи рад, використовувати засоби примусу. У 1927 р. намагалися 

стимулювати діяльність рад відкликанням пасивних депутатів. Але 

відкликання відбулося внаслідок кампаній та не пожвавило роботу рад. 

Ужиті заходи виявилися недостатніми. Упродовж 1926−1927 рр. діяльність 

контрольних органів з обстеження низового радянського апарату показала, 

що, попри певне пожвавлення діяльності місцевих органів, проблема їхньої 

бюрократизації та малоефективності залишилася, як і раніше, гострою 

[162, с. 109-110]. Надмірний централізм, дріб’язкова опіка, втручання в 

оперативну роботу, надмірний контроль, недостатня ясність у розмежуванні 

функцій, слабка кваліфікація привела до надцентралізованого центру, який 

фактично керував безправним місцевим апаратом влади.Це мало також і 

зворотний бік. У радах траплялось немало випадків бездіяльності, 

порушення дисципліни, перевищення повноважень та службові злочини. У 

цілому по губернії із січня по жовтень 1922 р. за бездіяльність, розтрату 

коштів, невиконання розпоряджень центру було відсторонено від посад 

понад 50 голів волвиконкомів. Увесь склад виконкому Олексіївської волості 

за розтрату податку був відданий до суду [121, арк. 14].     

Безправності рад сприяло й те, що вони не мали фінансової 

самостійності. Фінансами розпоряджалися парткоми. Як відомо, фінанси − 

це основа функціонування будь-яких органів. Той мав владу, хто 

розпоряджався фінансами. Губком міг, наприклад, на основі постанови 

бюро губкому взяти гроші для боротьби із засухою [57, арк. 79]. Прохання 

виділити кошти навіть ніяк не обґрунтовувалось. У протоколі засідання 

губкому зазначалося: «У відділ управління Харківського губвиконкому. 

Харківський губпарком просить видати з каси відділу 10 мільйонів 

карбованців. Секретар губпаркому» [57, арк. 124]. Губвиконком звітував 

перед губкомом про використання фінансів. У протоколі засідання 

Харківського губкому КПУ № 19 від 9 червня 1922 р. записано: «Питання 

радянські. Доповідь фінвідділу. Заслухавши доповідь губернського 
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фінвідділу про його фінансову роботу, визнати її задовільною. 

Запропонувати губвиконкому з коштів, які він має, надати можливу 

допомогу губрозшуку» [67, арк. 67]. 

Із другої половини 1920-х рр., коли робота рад була налагоджена й 

партійні органи були впевнені, що повністю контролюють ради, 

комуністичні фракції в радах отримали більшу самостійність. Але вони 

тільки готували пропозиції. А всі рішення фракцій контролювали та 

затверджували парткоми. У протоколі № 11 від 28.01.1926 р. засідання бюро 

ХОПК «Про бюджет м. Харкова» зазначалося: «Затвердити постанову 

фракції окрвиконкому, прийняту з питання створення бюджету м. Харкова» 

[91, арк. 16]. Виступаючи на бюро ХОПК 15.01.1929 р. із приводу 

фінансування ЕСХАРу, його секретар П. Постишев наголосив: «Окружний 

виконком сам мільйони не витрачає, а отримує на це санкцію окружкому» 

[97, арк. 133]. 

Парткоми могли використовувати державні кошти й на суто партійні 

потреби. У протоколі засідання Харківського губкому КПУ № 44 від 18 

вересня 1922 р. занотовано: «Поставити доповідь фракції губвиконкому про 

фінансування політпросвіту з місцевих коштів на найближчому засіданні 

президії губкому» [67, арк. 115]. У 1923 р. губком зазначав, що отримав  від 

радянських та інших органів на утримання апарату 8 300 карбованців, на 

організаційні видатки – 1 200 карбованців, агітацію – 5 000 

карбованців[244, с. 180]. У висновку про постановку фінансової роботи 

Харківським губкомом, проведену представником фінвідділу ЦК РКП 

03.11.1923 року, зазначалося: «Губком отримував від губвиконкому 

спеціальні кошти на різноманітні видатки з утримання партапарату по 

50 000 карбованців на місяць. Вважати неприпустимим отримання коштів 

від губвиконкому»[70, арк. 91]. Але ці приписи були формальністю. 

Парткоми продовжували отримувати гроші від виконкомів. У протоколі 

бюро окрпаркому № 7 від 04.01.1926 р. зазначалось: «Про бюджет 

окрпаркому: Фракції ОВК забезпечити повністю» [91, арк. 4]. У 
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найкращому разі партійні органи брали кредит у виконкомів, але це було не 

прохання надати гроші, а наказ.  

Розпорядження парткомів фінансами рад призводить до того, що їхні 

бюджети, особливо місцеві, не мали достатнього фінансування для 

виконання своїх функцій. М. І. Калінін наголошував: «Якщо ми хочемо, 

щоб місцеві ради справді  стали органами суверенного народу, то цього без 

фінансової основи не зробити» [159, с. 178]. Дослідниця Б. Кринська ще 

1930 року, вивчаючи проблему сільських бюджетів, дійшла висновку, що в 

період воєнного комунізму в них зовсім не було коштів, у відновлювальний 

період бюджети не отримали необхідного розвитку [181, с. 47]. Лише 

законом від 14 серпня 1925 р. дозволяється у великих сільрадах, з 

особливого в кожному окремому випадку дозволу окрвиконкому, мати 

самостійний бюджет [20, с. 34].У 1926 р. в Харківській окрузі 61 сільраді з 

388 було дозволено складання кошторисів. На рівні району 75–80 % 

районного бюджету використовувалося виключно на втримання 

адміністративного апарату, і лише 20−25 % − на потреби села. Причому з 

80 % адміністративних витрат району лише 10–15 % потрапляли в сільради, 

а все інше поглиналось районним апаратом. Обстеження показало, що 

сільські бюджети на 1928–1929 рр. введені лише в 33 % сільрад від 

загальної  кількості, їхній розмір  становив лише 5,4 % районного бюджету 

[162, с. 107].              

У 1929 р. робиться нова спроба пожвавити діяльність рад. 

Пропонувалось надати радам право затвердження та виконання бюджету, 

право володіння підприємствами місцевого значення, землею, обрання та 

відкликання суддів та інше. Але це були недостатні міри щодо перетворення 

їх на органи реальної влади. Аналіз наданих радам прав показує, що рівень 

децентралізації був низький. Він не підривав надцентралізовану систему 

управління, а лише давав їм можливість не перетворитись на абсолютно 

формальні установи. Окрім того, реформа 1929 р. була суперечливою. 

Виконання директив центру стає для органів радянської влади на місцях 
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найважливішим завданням, відсуваючи на другий план народовладдя та 

місцеві проблеми. Обстеження низового держапарату, котрі проводились в 

1929 р., ще раз засвідчили, що апарати сільрад і райвиконкомів усе ще не 

відповідали своєму призначенню [162, с. 115]. Ради не мали певної 

автономії для виконання властивих їм функцій, законодавство чітко не 

визначало їхню компетенцію. Чинні уривчасті інструкції ВУЦВК 1921 р. 

застаріли та не мали ясного та детального визначення повноважень рад та 

їхніх відносин з іншими радянськими та партійними органами. Усе це 

створювало організаційну плутанину, паралелізм у роботі, породжувало 

тяганину, формалізм, відсутність фінансової самостійності. Фінансування 

контролювалося партією та було недостатнім для виконання радами своїх 

функції. 

На наш погляд, намагання партії пожвавити, активізувати, надати 

більшу самостійність радам мали суто демагогічний характер. Тоталітарна 

партія не могла надати радам самостійності, вона не могла випустити їх з-

під свого контролю і звинувачувала самі ради в бюрократизації. На ХІІ з’їзд 

РКП(б) зазначалось, що радянський апарат у силу бюрократичного збочення 

не може повністю розгорнути свого значення головного передавального 

механізму від партії до селянських мас [112, с. 473]. 

Ще одним засобом впливу партії  на ради був обов’язок рад звітувати 

перед партією за виконані справи. На засідання бюро Харківського губкому 

КПУ від 19 січня 1921 р. першим питанням стояла доповідь губвиконкому 

про відродження сільського господарства, про радянське будівництво, про 

радянську демократію, про вибори губвиконкому [54, арк. 5]. Ради нижчих 

рівнів звітували перед парткомами відповідного рівня. У доповіді 

Зміївського райпаркома указувалось: «Керівництво райпаркомом 

радянським апаратом ведеться в повсякденній роботі, зв’язок і контакт 

повний» [90, арк. 21]. Парткоми посилали своїх представників для 

обстеження роботи рад. Обстеження були дуже ретельними з указування 

найменших дрібниць. В акті обстеження Чугуївського райвиконкому 
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комісією від райпаркому вказуються недоліки й заходи для їхнього 

усунення. Описується м’ясна крамниця: скільки м’яса зіпсувалося, які 

борги, які були бочки. Дуже детально розповідається про асенізаційний 

обоз, лікарню, пожежну команду та ін. Акт обстеження всього на 70 

сторінках машинописного тексту (підрахував автор) [90, арк. 134]. А в 

протоколі засідання Бюро ХОПК 09.02.1929 р. дається текст про обстеження 

міськради на 60 сторінках машинописного тексту [98, арк. 142].  

Парткоми контролювали кадрову політику рад усіх рівнів. Партійні 

комітети на початку створення рад масово переміщали туди комуністів для 

обіймання різноманітних посад. У протоколі № 2 засідання Харківського 

губкому КПУ 25 жовтня 1920 р. зазначалося про необхідність переміщення 

з виробничих осередків на радянську роботу 33 осіб та було запропоновано 

райпарткомам виділити нових товаришів, які підлягали 

переміщенню[43, арк. 84]. Якщо комуніст виключався з партії з якихось 

причин, його знімали з відповідальної посади в державних та громадських 

організаціях[77, арк. 15]. Ради не могли розв’язувати кадрові питання без 

узгодження з партійними органами, якщо їхні працівники були 

комуністами. В «Положенні про розподіл партробітників» за 1922 р. 

зазначалось: «Згідно з Постановою бюро губкому від 31 серпня відрядження 

членів партії для роботи в губернських профспілкових, кооперативних, 

радянських органах провадиться виключно губкомом.Відрядження 

відповідними центральними профспілковими, радянськими, 

кооперативними  органами допускається  лише при узгодженні з губкомом 

через ЦК. Не може бути відряджений для постійної роботи губорганами в 

повіт без санкції губкому» [120, арк. 14]. Партійні комітети призначали 

делегатів на з’їзди рад та членів ВУЦВК[55, арк. 28]. Партійні органи 

визначали роботу найвищого керівного органу губернії – губернського 

з’їзду рад, а після ліквідації губерній окружних з’їздів рад. У його роботі 

повинні були брати участь представники рад усіх рівнів. Але на практиці 

було по-іншому [54, арк. 116].  



137 

 

Губком партії призначав і всіх членів губвиконкому. У протоколі 

№ 13 Харківського губкому від 6 грудня 1922 р. «Про вибори в 

губвиконком» надавався список із 40 осіб, яких призначили у губвиконком 

[67, арк. 137]. Партійні органи призначали і Президію губвиконкому, його 

голову та замісників. Вибори проходили формально, а фактичне 

призначення відбувалося в губкомі. На засіданні Харківського губкому 

партії 22.10.1920 р. було ухвалено: «затвердити головою губвиконкому А. 

Іванова» [42, арк. 54 а].  У протоколі № 2 засідання Харківського губкому 

КП(б)У 25 жовтня 1920 р. зазначалося: «Засідання відкриває т. Волін і 

пропонує обрати головою ради т. Іванова» [39, арк. 78]. 

У губкомі призначали й завідувачів відділів та секретаря 

губвиконкому [67, арк. 25]. Після ліквідації губкомів розв’язували кадрові 

питання округові партійні комітети [93, арк. 157]. ОПК призначав і 

заввідділів ОВК [93, арк. 159], і заступників завідувачів відділів ОВК [94, 

арк. 2]. Парткоми навіть контролювали, хто буде тимчасово виконувати 

обов’язки заступника голови окрвиконкому на короткий термін 

відрядження. У протоколі № 6 засідання бюро ХОПК від 14.12.1925р. 

зазначено: «Погодитися із залишенням заступником голови окрвиконкому т. 

Махна на час поїздки   т. Гавриліна на XIV з’їзд партії» [90, арк. 227]. 

Архівні документи показують, що партійні органи призначали і президію та 

голів секцій міськради, голів повітових та волосних виконкомів. На місцях 

могли враховувати думку місцевих партійних органів. «Список, наданий 

Петінським райпарткомом, – сказано в протоколі засідання Харківського 

губкому, − затвердити, запропонувати райпарткомам включити до складу 

райвиконкому рад трьох безпартійних; список Іванівського райпаркому 

переглянути разом із представниками райпарткому; ввести до складу 

райвиконкому членів комосередків великих підприємств і трьох 

безпартійних» [42, арк. 58 а]. Партійні органи також знімали посадовців у 

радах усіх рівнів. 
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На початку 1920-х рр., як правило, призначення в ради відбувалося за 

згодою партійних комітетів. У другій половині 1920-х рр. фракції 

комуністів, як уже зазначалось, отримали більшу самостійність, тому 

кадрові питання вирішувались через комуністичні фракції рад відповідного 

рівня, з подальшим затвердженням у партійному комітеті. Виступаючи на 

засіданні бюро ОПК, П. Постишев підкреслив: «Нам потрібно буде 

створити відповідний апарат міськради. Доручити Президії міськради 

спільно із фракцією ОВК створити цей апарат» [94, арк. 166]. 

Підпорядковані парткоми намагалися розв’язувати кадрові питання на 

своєму рівні. У листі в губком від Основ’янського районного комітету 

компартії зазначено: «Пропозиції до тез з організаційного питання. 

Підпорядкувати в партійному відношенні всіх відповідальних радянських 

працівників районним комітетам, надавши можливість використовувати 

таких для партійної роботи в районах самостійно районним комітетам» 

[42, арк. 55]. Але, як свідчать матеріали архіву, кадровими питаннями в 

основному керував губком, а згодом окружкоми. Самостійність у кадрових 

питаннях надавалась місцевим парткомам щодо працівників, які були 

виключені з якихось причин із партії. У протоколі засідання Харківського 

губкому КП(б)У № 34 від 15 грудня 1921 р. зазначалось: «Про 

відповідальних працівників міліції, виключених із партії. Не залишати таких 

на відповідальних посадах. Повідомити повітпарткомам, що їм надається 

право знімати таких з посад без попереднього узгодження з губкомом та 

міліцією» [55, арк. 28].   

Губком партії намагався контролювати  призначення або зняття не 

тільки відповідальних радянських службовців, але й технічних працівників. 

У протоколі від 13.06.1920 р. засідання Харківського губкому зазначалося: 

«1. Усі відповідальні робітники можуть бути запрошені на роботу в 

радянські установи тільки за затвердженням губкому. 2. Про всі звільнення 

та переміщення технічних робітників радянських установ повинні 

інформувати обліково- розподільчий відділ губкому. 3. Запрошення 



139 

 

іногородніх товаришів на роботу проводиться через обліково-розподільчий 

відділ» [42, арк. 17]. Призначення на такі посади, як завміськнаросвіти, 

завміськздраву, начальник міліції, голова губернської ЧК, голова РСІ, 

голова губ’юсту, губвоєнком, судді, прокурори, захисники, директори 

підприємств, ректори вишів та інших проходило в парткомах [67, арк.16-

17,38,52,65-66; 75,арк.22,25,66,75,136; 90,арк. 17,113,115].   

Попри повний контроль за кадрами, які призначалися в ради, партійні 

органи неодноразово здійснювали «чистки», які проводилися не за діловими 

якостями, а за соціальним походженням. У протоколі № 25 засідання 

Харківського губкому КПУ від 23 грудня 1920 р. зазначалось: «Під час 

чистки керуватися такими директивами: 1. Вилучити всіх колишніх великих 

торговців та відправити їх на Донбас. 2. Повернути фахівців до 

спеціальностей. 3.Усіх колишніх власників підприємств повернути на 

підприємства робітниками» [42, арк.76]. У доповіді комісії щодо чистки 

радянських установ її голова В. Радін писав: «Нашим обов’язком було 

подивитися всі списки радянських працівників, скоротити їхній штат та 

вилучити неугодні елементи, яких ще не встигла чи не змогла вилучити ЧК. 

Перевірено 8 400 службовців, з них 2 700 ми вирішили зняти без всякої 

шкоди роботі» [53, арк.11]. 

Отже, комуністична партія як організація тоталітарного типу не могла 

не підкорити собі ради як представницькі органи народу, що потрапляють 

під її контроль. Передусім партійні комітети Харківщини намагалися 

повністю контролювати всі етапи виборів у ради. Комуністи практично 

відсторонили від виборів усіх, хто міг бути для них конкурентом. Робилося 

це незаконними, недемократичними методами, з використанням тиску на 

суперників.  

Партійні комітети повністю контролювали кадрову політику в радах. 

На початку 1920-х рр. кадрові призначення в ради переважно проходили в 

партійних комітетах. У другій половині 1920-х рр. фракції комуністів у 

радах отримали більшу самостійність, тому призначення проходило через 
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комуністичні фракції відповідного рівня, з подальшим затвердженням у 

партійних комітетах. Парткоми призначали на такі посади, як 

завміськнаросвіти, завміськздраву, голів губернської ЧК, РСІ, начальників 

міліції, губернського управління юстиції, губвійськкому, суддів, 

прокурорів, захисників, директорів підприємств, ректорів вишів та інших 

установ Харкова. Під контроль партії потрапляли всі кадрові перестановки 

не тільки відповідальних радянських службовців, але й технічних 

працівників. 

Партійні органи складали порядок денний рад та контролювали його  

виконання. Фінанси рад також були під партійним контролем. Ради як 

представницькі органи не мали ніякої реальної влади та не могли виражати 

інтереси трудящих. Розпорядчі функції зосереджувались у виконавчих 

органах рад – виконкомах. Але й виконкоми були залежними від партійних 

органів.  

Коли робота рад Харківщини була налагоджена й партійні органи 

були впевнені, що повністю контролюють їх, комуністичні фракції в радах 

отримали більшу самостійність. Проте всі рішення фракцій контролювали 

та затверджували парткоми. Ради всіх рівнів звітували про свою діяльність 

перед партійними органами.  

Архівні документи вичерпно підтверджують, що комуністична партія 

з моменту завоювання нею влади в Україні поставила ради під свій 

контроль. Уся влада в Україні належала не радам, як проголошували 

більшовики, а партії.  

 

3.2. Одержавлення громадських організацій столичного регіону: 

прийоми, методи, результати 

 

Складовою політичної системи України були профспілки. Профспілки 

до революції були досить масовою організацією. У 1917 р. в Росії 

налічувалось 1, 45 млн членів профспілок [159, с.14]. Більшовики вже в цей 
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період намагались впливати на них, щоб мати можливість використовувати 

їх у своїх цілях. Станом на вересень-жовтень 1917 р. майже 70 % 

промислових робітників працювали на підприємствах, де діяли 

більшовицькі фабзавкоми. Вони активно пропагували програму більшовиків 

[262, с. 409]. Партія не могла не залучати профспілки як союзника у 

поваленні чинного устрою. Профспілки, на думку комуністів, повинні були 

не тільки виконувати функцію економічного захисту трудящих, розвитку та 

виховання, але і їхнього визволення. За словами дослідника М. Шуміхіна, 

перед революцією профспілки стали найбільш масовими організаціями 

робітничого класу та відіграли велику роль у підготовці та проведенні 

революції, ставши «на ділі опорними пунктами більшовицької партії» [276, 

с.157].  

Після жовтня 1917р. більшовики ще не мали монопольного впливу на 

профспілки. На початку січня 1919 р. низку харківських профспілок на 

таких підприємствах, як ХПЗ, ВЕК, Гельферіх-Саде контролювали 

меншовики [38, арк.15]. Меншовики відновили легальні профцентри Бюро 

півдня Росії в Харкові, які вважали своїм головним завданням відбудову 

незалежних від влади профспілок. Попри переслідування з боку денікінців, 

профспілкові центри в Харкові та Києві діяли більш незалежно, ніж будь-

коли пізніше [32, с. 179]. Головним завданням профспілкового руху 

меншовики вважали збереження його незалежності від панівної 

більшовицької партії. З поверненням Червоної армії компартія використала 

всі важелі влади, щоб ліквідувати вплив меншовиків на профспілковий рух. 

Зокрема, було ліквідовано керівництво Харківської центральної ради 

профспілок, у якому мали вплив меншовики. Більшовики не могли 

пробачити РСДРП не співробітництва з Денікіним у профспілках, а самого 

існування профспілок під керівництвом соціал-демократів та критики з 

їхнього боку політики компартії, що відвертало від неї робітників. 

Монополія на владу дозволяла більшовикам використовувати будь-які 

засоби в боротьбі за вплив на профспілки. Але влада комуністів ще не була 
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такою сильною, щоб розпочати тотальні масові дії проти меншовиків, які на 

початку 1920 р. в Харкові мали доволі сильний вплив на професійний рух, 

попри утиски. Вони посідали міцні позиції на заводах Мельгозе, 

Шпільберга, на 1-й та 3-й суконних фабриках [63, арк.43-44]. 

І Всеукраїнський з’їзд профспілок, який проходив у квітні 1921 р., піддав 

меншовиків різкій критиці за намагання відвернути увагу робітників від 

політичної боротьби за владу рад, за намагання протиставити профспілки 

радянській державі. З’їзд виразив недовіру меншовицькому керівництву та 

виніс рішення про ліквідацію його керівного органу Уцентропрофу. 

Головна мета з’їзду була досягнута: від керівництва були відсторонені 

меншовики, профспілки інтегрувалися в партійно-політичну систему, 

незаперечно виконуючи всі її накази [212, с. 30].  

На початок 1921 р. кількість членів профспілок в Росії становила вже 

6. 9, а в Україні − 1, 125 млн [155, с. 353]. У Харківській губернії 

профспілкова організація налічувала 140, 8 тис. членів [273, с. 299]. 

Більшовики не могли залишити масову організацію, чисельність якої 

швидко зростала без свого впливу. Після І з’їзду профспілок почався процес 

їхньої більшовизації на місцях, який передбачав видалення меншовиків, 

розпуск та підконтрольні вибори невгодних спілок, перереєстрація членів з 

одночасними чистками. У ході її проведення виключались нетрудові 

елементи та ворожі особи радянській владі. До вересня 1922 р. кількість 

членів профспілок скоротилась на 1/3 порівняно з початком року 

[211, с. 197]. З’їзд також ухвалив резолюцію про повну підтримку 

радянської влади, про перетворення профспілок з органів економічної 

боротьби на органи соціалістичного будівництва. У березні 1922 р., як уже 

зазначалося, ДПУ ліквідувало Головний комітет РСДРП в Україні та 

Харківський губком. Після цього удару меншовики припинили роботу в 

профспілках. За часів «контрреволюційних урядів» вони легально діяли в 

профспілках. Із встановленням «диктатури пролетаріату» меншовики – 
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партія робітничого класу – вимушені була згадати засоби нелегальної 

діяльності часів царизму. Їх було оголошено «авангардом усієї реакції».  

У перші місяці 1921 р. ЦК КП(б)У мобілізував на керівну роботу в 

профспілки 506 комуністів, а в губкоми − 200. У цей же період ЦК РКП(б) 

направив в Україну на профспілкову роботу 623 комуністи [211, с. 197-198]. 

Згідно з постановою бюро Харківського губкому від 31 серпня відрядження 

членів партії для роботи в губернських профспілкових органах проводив 

виключно губком. Відрядження відповідними центральними 

профспілковими органами допускалося лише за узгодження з губкомом 

через ЦК. Також не могло бути відрядження для постійної роботи 

губорганами в повіт без санкції губкому [120, арк. 14]. 

Важливі рішення щодо профспілок було ухвалено на ІХ з’їзді РКП. У 

резолюції з’їзду зазначалось, що профспілки тільки формально були 

безпартійними, а за суттю стають комуністичними та проводять політику 

Комуністичної партії. «Тільки в цій мірі забезпечена перемога диктатури 

пролетаріату та побудова соціалізму» [176, с. 255]. Надалі партія постійно 

виходила із цієї установки, використовуючи профспілки як інструмент своєї 

політики. Також на з’їзді зазначалось, що керівництво партії профспілками, 

як і радами,  повинно було проводитись через комуністичні фракції. Кожна 

фракція підпорядковувалася партійному комітетові. А фракція ВЦРПС – 

ЦК РКП(б). Постанови ВЦРПС могли бути скасовані ЦК РКП. Місцеві 

комітети повинні були скеровувати ідейну роботу профспілок та не 

займатися їхньою дріб’язковою опікою. Відносини між ними, як і між 

радами, повинні були регулюватися Статутом партії. Але партія, не завжди 

чинила ідейний вплив на профспілки (як і на ради) через фракції, а й 

безпосередньо втручалась в їхню діяльність. На засіданні бюро 

Харківського губкому від 03.12.1924 р. у доповіді Харківської губернської 

ради професійних спілок (далі ГРПС) «Про масову роботу профорганів» 

зазначалось: «Метод керівництва ГРПС зводився до особистих викликів та 

відвідування ГРПС, участь у конструюванні правлінь, звітність ГРПС на 
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з’їздах та конференціях» [187, арк. 6]. Питання профруху пророблялись на 

бюро губкому, комуністи брали участь у проведенні з’їздів та конференцій 

профспілок [187, арк. 1]. Бюро губкому затверджувало план роботи ХГРПС 

на рік [67, арк. 28]. Партійні органи могли навіть ліквідувати 

профспілку[67, арк. 41]. Керівництво здійснювалося й через фракції, але 

вирішальне слово було за парткомом відповідного рівня. Наприклад, під час 

ухвалення губкомом тез доповіді на губернському профз’їзді 

постановили:«Тези ухвалити бюро фракції радпрофу разом із 

представниками губкому. У разі розбіжностей передатина розгляд Президії 

губкому» [67, арк. 4].  

Вплив партії на громадські організації через фракції в них міг би 

вважатися демократичним, але за умови якщо в суспільстві є декілька 

партій і жодна з них не має монополії на владу. В Україні після 1922 р. з 

комуністичною партією майже ніхто не конкурував. Вона правила 

монопольно. Тому керівництво партії громадськими організаціями через 

фракції не відповідало демократичним нормам. Партія як організація 

тоталітарного типу намагалась контролювати всі суспільні відносини та всі 

елементи політичної системи. Інакше, якщо хоча б одна зі складових 

системи мала би незалежність, це призвело би до її розбалансування та 

самознищення. 

Окрім безпосереднього контролю та керівництва через фракції, ще 

однією з дієвих форм партійного впливу на профспілки було взаємне 

представництво: членів губкомів партії обирали до складу профспілок, а 

робітники профспілок − у склад парткомів. Згідно з розподілом обов’язків 

серед членів політбюро ЦК КП(б)У в період 1920−1930-х рр. один із членів 

політбюро обов’язково відповідав за партійно-радянське керівництво 

діяльністю профспілок. У губерніях і повітах голови місцевих 

профспілкових об’єднань обирались до складу бюро губкомів і повіткомів. 

Засобом втручання й контролю над профспілками були ревізійні 

комісії при партійних органах. У протоколі засідання ревізійної комісії 
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Харківського окрпарткому за жовтень-грудень 1928 р. зазначалось, що 

комісія обстежувала  питання профроботи, зокрема перевиборча кампанія, 

економічна робота спілок, робота з укладання колдоговорів, розцінка та 

норми [95, арк. 19]. 

На ІІ Всеукраїнському з’їзді профспілок, який проходив 1924 р., 

завершився процес організаційного оформлення профспілок. Згідно з його 

рішенням керівництво спілками перейшло від територіального принципу до 

централізованого. Об’єднання профспілок у всеукраїнському масштабі 

також сприяло партійному керівництву професійним рухом [273, с. 299]. У 

демократичних суспільствах головні завдання профспілок пов’язані зі 

здійсненням їхніх функцій − захисту прав та інтересів працівників у сфері 

праці й пов’язаних із працею відносин. Саме із цією метою профспілки 

виникли, для цього в них об’єднувалися й об’єднуються трудящі 

добровільно відповідно до їхніх інтересів та сфери діяльності для захисту 

трудових, соціальних та економічних інтересів своїх членів.  

Незалежність профспілок − перший з основних принципів, який 

забезпечується прямою забороною всякого втручання органів державної 

влади й посадових осіб у їхню діяльність, що забезпечується майновою 

самостійністю, правом розробляти й затверджувати свої статути, визначати 

структуру, обирати керівні органи та інше. Але профспілки не мали 

незалежності. Їхня кадрова політика визначалась у партійних комітетах. У 

протоколі № 39 від 06.01.1922 р. засідання бюро Харківського губкому були 

схвалені кандидати в Президію Радпрофу [67, арк. 4]. У протоколі № 45 

засідання бюро Харківського губкому від 23.01.1922 р. зазначалось: 

«Остаточно підтвердити т. Медвєдєва О. у голови ХГРПС. На найближчому 

пленумі губкому кооптувати т. О. Медвєдєва в губком та президію 

губкому» [67, арк. 14]. На папері партія боролась із призначенством у 

профспілках. У протоколі засідання бюро губкому за 1925 рік в резолюції 

«Про масову профроботу на селі» зазначалось, що для підйому авторитету 

профосередків перед союзною масою та пожвавлення їхньої діяльності 
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потрібно посилити проведення виборності профосередків на загальних 

зборах, відмовитись від нав’язування виборних кандидатур, небажаних із 

боку союзної маси. Засуджувалась практика з боку місцевих партійних 

осередків за частою зміною виборних профробітників [81, арк. 87]. А на 

практиці голова Харківської ГРПС навіть сам звертався в губком із заявою 

про необхідність направлення в розпорядження ХГРПС восьми партійних 

працівників, для заміщення різних посад. Оргвідділу була надана вказівка – 

дібрати [67, арк. 20]. Губком  вирішував, коли надати відпуску голові 

харківських профспілок, хто буде його замінювати на той час [67, арк. 94]. 

 Партійні органи також вирішували, хто поїде делегатом на найвищий 

керівний орган профспілок. У протоколі засідання бюро губкому від 

07.09.1922 р. зазначалось: «Про направлення делегатів на Всеросійський 

з’їзд профспілок. Доручити фракції губрадпрофу обговорити кандидатури 

товаришів (даються прізвища)» [67, арк. 110 зв.]. Партійні органи також 

знімали з посад профспілкових керівників [81, арк. 177].   

На виробництві кандидатів на керівні посади профспілок висували 

партійні осередки.Секретар Червонозаводського райпаркому М. М. Муклє у 

своїй доповіді в Харківський окружний партійний комітет зазначав, що під 

час проведення виборів у профоргани на ХПЗ (Харківський 

паротягобудівний завод) в абсолютній більшості проходили кандидати, 

намічені осередками [96, арк. 83]. У Політичному звіті осередку заводу 

«Серп і молот» за квітень 1928 р. вказувалось, що «Кандидати в завком були 

висунуті осередками. Вони й були обрані. Робітники проявили 

індиферентність. Кажуть, що від завкому все одно немає користі, вони 

захищають лінію господарників» [96, арк. 68]. Були випадки, коли висунуті 

парткомами кандидати в завком не проходили. Ці випадки в партії 

розглядались як недостатня згуртованість комуністів [96, арк. 10]. У 

доповіді робітників комунального господарства за І півріччя 1927 р. 

випадок висування кандидатур групою членів спілки розцінювався як 

приклад погано проведеної підготовчої роботи [125, арк. 72]. Якщо члени 



147 

 

профспілок висували незалежного від партії кандидата в керівні органи, 

його могли не обрати під надуманим приводом. Зокрема, у газеті 

«Харьковский пролетарий» зазначалось, що не обрали в завком члена 

профспілки тому, що він домовласник, а його дочка одружена з білим 

генералом. Колишній офіцер також не проходить. Не обрали кандидата, 

який раніше торгував на базарі [267]. Парткоми не пропускали повз свою 

увагу такий аспект, як затвердження характеристики працівникам 

профспілок [67, арк. 115 зв.]. 

 Наслідком партійного керівництва кадрами профспілок було те, що 

вони не виконували своє головне завдання щодо захисту економічних 

інтересів  трудящих. Уже в червні 1920 р. на засіданні Харківського 

губрадпрофу під час розгляду страйку текстильників у Новій Баварії було 

ухвалено рішення: оплату не проводити, бо страйк був викликаний 

«присутністю на фабриці непролетарського елемента». Відділу праці було 

доручено «вжити заходів до його відсторонення» [212, с. 31]. У політичному 

листі Іванівського райпаркому в період з 01.06. по 01.09.1928 р. зазначено: 

«Цілком таємно. Робітники різко невдоволені спілками, які слабко 

допомагають їм у справі підвищення зарплатні» [96, арк. 58 зв.]. У політзвіті 

Червонозаводського райпаркому за червень 1928 р. наводились приклади 

невдоволення роботою спілок, які захищали інтереси адміністрацій 

підприємств, а не своїх членів [96, арк.18]. У газеті «Харьковский 

пролетарий» – органу Харківського губкому, губвиконкому та губернської 

ради профспілок, яка не могла різко критикувати своїх видавників, у замітці 

«Перевибори фабзавкому ВЕК» також писалось, але в м’якій формі, що 

профспілки не захищають інтересів своїх членів [266].   

В умовах, коли внаслідок некомпетентної господарської політики 

держава опинялась у кризі, профспілки, навпаки, сприяли зменшенню 

зарплатні та підвищенню норм виробітку. Вони посилались на те, що по 

всій промисловості було зниження продуктивності праці, скорочення 

фінансування, недоліки в постачанні сировиною, її погана якість, 
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зношеність устаткування [126, арк. 4]. У таємній політдоповіді осередку 

заводу «Серп і молот» за лютий 1928 р. зазначено: «Весь місяць минув під 

знаком нівелювання розцінок. З цією метою були проведені пленуми 

завкому» [96, арк. 68]. А також розповідали, що на заводі ВЕК 

 П. Постишев, зайшовши в обрубний цех і побачивши, які там умови праці, 

зауважив, що не потрібно знижувати розцінки, але їх усе одно знизили» [96, 

арк. 68]. Робітники скаржилися: «Зараз п’ють нашу кров, більше ніж раніше. 

Що це за робітничо-селянська влада? Ми ледве кінці з кінцями зводимо. 

Профспілки на боці адміністрації та не захищають робітників» [96, арк. 68]. 

Взагалі профспілки тільки підтримували ті рішення, які ухвалювали 

партійні органи з регулювання заробітної плати та норм виробітку. При 

Харківському Окрпарткомі була створена комісія з перегляду норм і 

розцінок. Вона керувала цією кампанією через райкоми й фракцію спілок 

[95, арк.11]. 

Профспілки не захищали інтереси трудящих також і під час укладання 

колективних договорів. На нараді в Харківському губкомі 10.06.1924 року 

про результати проведення ГРПС кампанії з укладання колективних 

договорів наголошувалось: «Констатувати, що проведена кампанія певною 

мірою зменшила фонд зарплатні, а також упорядкувала питання про 

тарифікацію» [77, арк. 1]. У резолюції за звітом Президії на ІІ Пленумі 

ХОРПС у травні 1926 р. зазначалось, що були випадки, коли  господарські 

органи не виконували пунктів колдоговорів, і профспілки на це не 

реагували [126, арк. 29]. Профспілки радше виступали на боці держави, ніж 

на боці своїх членів. У доповіді ОРПС про колдоговірну компанію в лютому 

1929 р. зазначено: «Довелось скликати конференції по два рази та 

пояснювати неприйнятність вимог робітників. Недостатньою мірою 

загострювались спілками загальні політичні завдання та труднощі, які 

стоять перед промисловістю» [99, арк. 184]. 

Діяльність профспілок не відповідала принципу захисту інтересів 

усіх, хто працює. З її членів виключались соціально чужі та неугодні 
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елементи. У звіті спілок Харківської окрпрофради за травень-жовтень 

1927 р. зазначено: «Виключено 3-х членів спілки – один родич кустаря, два 

− родичі приватного власника» [125, арк. 4]. У дорпрофсожі Південної 

залізниці в першій половині 1927 р. виключено колишніх служителів 

культу, колишніх жандармів трьох осіб, із судимістю – трьох осіб [125, 

арк. 33]. Члени профспілок, які були позбавлені виборчих прав, також могли 

бути виключені з профспілок [127, арк. 8].   

Унаслідок такого партійного керівництва профспілки займалися 

непритаманними їм функціями. Комуністи виходити з ленінської тези про 

те, що профспілки є школою комунізму. «Складно оцінити всю широту 

функцій профспілок або навіть повірити в неї. Участь профспілок виявилась 

у всьому: у боротьбі з внутрішніми та зовнішніми ворогами революції, у 

мирному відновленні господарства, інтервенції та громадянській війні, 

індустріалізації та колективізації, проведенні культурної революції, 

розв’язанні національного питання та інших галузях суспільного життя» 

[159, с. 82]. Про широту завдань профспілок свідчить їхня організаційна 

структура. У завкомах були такі сектори: організаційний, інформаційний, з 

культурної роботи, агітмасовий, сектор зарплатні, соціально-побутовий, 

сектор постачання, житловий, охорони праці, громадського харчування, 

інженерно-технічний сектор, бюро добровільних спілок. Профспілки 

займались покращенням радянського апарату, брали участь у його чистці, 

мобілізували робітничі маси для боротьби з бюрократизмом, займалися 

колективізацією сільського господарства [237, с. 503, 527, 530]. У період 

масової колективізації партія цілком поклала на профспілки організацію 

шефської допомоги робітничого класу селянству [211, с. 269]. Г. Зінов’єв, 

виступаючи на VІ з’їзді профспілок, ставив їм завдання − підвищувати 

продуктивність праці [150, с. 25].  

У партії була думка, що профспілки повинні боротись із простоями та 

браком, цікавитись не тільки своїм верстатом, бригадою й цехом, але й 

цехами та заводами, які постачають їхньому підприємству сировину, паливо 
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та інше. Вони повинні пов’язувати конкретні потреби робітників з 

інтересами соціалістичної промисловості [235, с. 223]. Тобто профспілкам 

ставилось завдання керівництва господарством. М. П. Томський, голова 

профспілок СРСР, уважав, що неможливо брати участь в управлінні 

виробництвом та захищати інтереси пролетаріату. Його звинуватили в 

правому ухилі та протиставленні захисту матеріальних інтересів 

робітничого класу інтересам соціалістичної промисловості. Розгром 

керівництва ВЦРПС на чолі з М. Томським проводився під приводом 

боротьби із тред-юніонізмом, який за суттю був захистом повсякденних 

інтересів трудящих.  

На засіданні президії Харківської окрпрофради спілок також 

обговорювалось широке коло питань: про тракторобуд, про забезпечення 

населення м’ясом та хлібом, про реорганізацію місцевої промисловості, 

проєкт закону про квартплатню, про ліквідацію безробіття, про збір коштів 

англійським шахтарям, які страйкують. Профспілки боролись за підвищення 

продуктивності праці та культурного рівня мас, зниження цін, виконання 

постанови партії та радянської влади щодо режиму економії [133, 129, 130, 

4, 132, 131]. На засіданнях президії Харківської окружної ради профспілок 

за червень-грудень 1927 р. було розглянуто 607 питань (підрахував автор). 

Усі ці питання, на наш погляд,  не  стосувалися безпосередньо економічного 

захисту членів профспілки [128]. 

Вагоме місце в роботі профспілок посідала участь у виборах у ради. 

Вони вивішували списки, плакати, готували доповіді, проводили вечори, 

улаштовували виставки книг, організовували бібліотеки. Виконували інші 

директиви партії з організації виборів [125, арк. 32].  

Профспілки виконували навіть адміністративно-каральні функції.На 

губернських з’їздах Харкова в лютому та грудні 1920 р. вони 

зобов’язувались використовувати до робітників засоби примусу в інтересах 

виробництва. У протоколі засідання бюро губкому за 1925 р. зазначалось: 

«Необхідно зжити випадки покладання на профробітників, які очолюють 
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профорганізації, виконання адміністративних функцій – збирання податків, 

проведення обшуків, адміністративного тиску на селян, які відбуваються в 

практиці роботи профорганізацій» [81, арк. 87].   

Отже, із приходом до влади комуністи почали процес більшовизації 

профспілок на місцях, який передбачав видалення з їхніх лав меншовиків, 

розпуск та підконтрольні вибори невгодних спілок, перереєстрація членів з 

одночасними чистками. Також було здійснено організаційне оформлення 

профспілок. Керівництво спілками перейшло від територіального принципу 

до централізованого.Провели об’єднання профспілок у всеукраїнському 

масштабі, що сприяло партійному керівництву ними. 

Діяльність профспілок не відповідала принципу захисту інтересів 

усіх, хто працює. З її членів виключались соціально чужі та неугодні 

елементи. Унаслідок такого партійного керівництва профспілки виконували 

непритаманні їм функції, що не стосувалися захисту прав трудящих. 

У демократичних суспільствах головні завдання профспілок пов’язані 

зі здійсненням функції щодо захисту прав та інтересів працівників у сфері 

праці й пов’язаних із працею відносин. Їхня незалежність − перший з 

основних принципів діяльності. Але тогочасні профспілки не мали 

незалежності, а були повністю підконтрольні партії. Їхня кадрова політика 

визначалась у партійних комітетах, а не вибором керівних органів. Низові 

організації та рядові члени були безправними. Профспілки захищали не 

права трудящих, а радше інтереси держави.  

 На початку 1920-х років в Україні складовою політичної системи 

були  комсомол та інші молодіжні організації різного спрямування. 

Більшовики не тільки намагалися вплинути на розвиток молодіжного руху 

України, але й бажали підкорити його задля боротьби за владу. На VI з’їзді 

РСДРП визначалось, що невідкладним завданням було сприяння утворенню 

класових соціалістичних організацій робітничої молоді та приділення 

максимуму уваги цій роботі [175, с. 592]. До Жовтневого перевороту за 

безпосередньої участі й під керівництвом більшовиків утворюються Спілки 
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соціалістичної робітничої молоді (далі ССРМ) − попередники  комсомолу. 

Їхньою метою була підготовка помічників і партійний резерв у боротьбі за 

владу. Головне завдання спілки зводилось до боротьби за соціалістичний 

устрій майбутнього суспільства, через розвиток класової свідомості 

молодих робітників.  

У програмі ССРМ були визначені засоби досягнення цієї мети: 

обговорення всіх питань робітничого життя, розроблення проєктів законів, 

спрямованих на покращення економічного та політико-правового  

становища робітничої молоді, сприяння її самодіяльності у всіх сферах 

життя. За суттю це була демагогічна програма залучення юнацтва в спілки 

робітничої молоді, що повинно було забезпечити популярність РСДРП у 

молодіжному середовищі і тим самим розширити її можливості в підготовці 

партійного резерву.  

Зафіксовані в статуті положення про виборність керівних органів 

більшою мірою були спрямовані на популяризацію спілки в молодіжному 

середовищі та мали декларативний характер, оскільки конкретного 

механізму функціонування такої демократичної системи розроблено не 

було. Для вступу в організацію не існувало обмежень, пов’язаних із 

національністю, віруванням, мовою. Єдиною вимогою була належність до 

робітничого класу. Це найкращою мірою відповідало ідеалам більшовиків 

про створення спілки, де б панував робітничий клас, керований 

більшовицькою партією, та свідчило про бажання комуністів підкорити 

юнацький рух і використовувати його в боротьбі за владу. ССРМ Харкова в 

листопаді 1917 р. мала понад 250 членів, у грудні − 600 [269, с. 52]. 

На основі ССРМ було створено комсомол. У 1919 р. більшовики 

зустрілися із сильною конкуренцією боротьбистів. При партії УКП 

(боротьбистів) на початку 1919 р. виникла й досить численна Комуністична 

юнацька спілка (КЮС), у яку входила лівоесерівська молодь. Вона відразу 

стала успішним конкурентом комсомолу й тому КП(б)У вирішила об’єднати 

свої організації молоді. Відносини партії та комсомолу були визначені на 
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V конференції КП(б)У в листопаді 1920 р.: КСМУ визнає програму та 

тактику КП(б)У й підкорюється її політичним директивам. Перебуваючи під 

контролем партії, вона є організацією цілком автономною. Самодіяльність 

молоді є основою молодіжного руху. Комсомол сам визначає методи 

агітаційної, пропагандистської, організаційної роботи та форми участі в 

радянському будівництві.Контроль партії не повинен допускати 

дріб’язкового втручання в його справи. ЦК партії налаштовував місцеві 

організації налагодити матеріальне забезпечення та безперервне 

фінансування, впливати на радянські органи, щоб вони допомагали 

комсомолу там, де стикаються з роботою КСМУ [171, с. 122-124]. 

Компартія декларувала позапартійний статус комсомолу, його 

масовість (тобто вільне прийняття у члени всіх верств молоді) та 

самодіяльність. Але разом із тим завжди підкреслювалась комуністична 

сутність комсомолу, його підконтрольність більшовицькій партії. На наш 

погляд, уже в цьому приховувалася суперечність. Як і стосовно рад та 

профспілок, декларується самодіяльність, незалежність та одночасно 

керованість партією. Теоретично керівництво партії комсомолом повинно 

було здійснюватися через комуністів, які працювали в комсомолі. При 

цьому партія не повинна була стримувати ініціативу комсомольців та 

підміняти собою комсомол.  

На початку 1920-х рр. вплив комсомольської організації Харківщини 

на молодь був ще незначним. Це було пов’язано з кількома причинами. 

Комсомол не був достатньо організаційно оформлений, кількість 

комсомольців та організацій була незначна, слабкий був зв’язок із місцями, 

не вистачало коштів. Молодь ставилась до різних політичних організацій 

насторожено. На  І Харківському пленумі КСМУ в листопаді 1920 р. 

доповідач А. Бєлєнький повідомив про розклад губкому у зв’язку з 

відкликанням ЦК РКСМ деяких членів, відсутністю коштів та поганим 

зв’язком з місцями [102, арк. 16]. Із Сумського повіту доповідали, що 

«робота на селі погана, молодь не піддається організації» [50, арк. 53]. На 
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засіданні бюро губкому комсомолу в 1920 р. зазначалося, що в Петинському 

районі у зв’язку з нестачею коштів робота гальмується. Доводиться 

розпускати навіть деякі підрайони [103, арк. 22].  У цей період 

комсомольська організація Харківщини налічувала близько тисячі 

комсомольців [213, с. 194].  

Партія в цей час не мала змоги достатньо впливати на комсомол. На 

VI конференції КП(б)У в грудні 1921р. наголошували, що підтримка була 

декларативною та не просувалася далі матеріальної. Від формального 

представництва треба перейти до органічного зв’язку та впливу на КСМУ 

[171, с. 182]. Партія як організація тоталітарного типу намагалась 

контролювати й керувати всім життям країни. Обсяг першочергових 

завдань, особливо господарських, які вона вирішувала, був занадто великий, 

та за недостатньої кількості досвідчених партійних кадрів керівництво 

комсомолом відходило на другий план. Партія втручалась у роботу 

комсомолу, але систематичного, повсякденного керівництва ще не було.  

На ІІ з’їзді КСМУ Харківської губернії 21.08.1920 р. представники з 

місць доповідали: «У Валках партія та інші органи Радянської влади не 

йдуть назустріч та навіть стримують роботу. У Вовчанську нема коштів, 

погане ставлення партії та повітвиконкому» [102, арк. 16]. Це підтверджує й 

один із керівників комсомолу Л. Шацкін. На його думку, після створення 

комсомолу компартія недостатньо приділяла йому уваги. Щоб виправити 

ситуацію, він запропонував ухвалити спеціальну резолюцію, яка би 

спрямовувала парторганізації на сприяння комсомолу [180, с. 16]. 

Л. Шацкін виступив навіть ініціатором закріплення в документах 

необхідності партійного керівництва комсомолом. 

Також не було єдності й у самому українському комсомолі. В 

організації точилася дискусія між «класовиками» та «масовиками». 

«Класовики» виступали проти залучення до комсомолу молоді із середняків 

та інтелігенції. «Масовики» вважали, що треба приймати в комсомол і 

представників непролетарської молоді, але із проходженням ними 
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кандидатського стажу. В. Ленін та Й. Сталін виступали за відкрите й масове 

прийняття молоді. Вони вважали, що комсомол повинен стати школою 

комуністичного виховання та перевиховання [210, с. 31]. Унаслідок дискусії 

«класовики» були кваліфіковані як анархо-синдикалістський ухил, а 

пропаганда їхніх ідей несумісна з належністю до КСМУ. Ідеолог 

«класовиків» В. А. Дунаєвський виступав також за визнання необхідності 

одержавлення комсомолу. Його прихильники перемогли в дискусії із цього 

приводу на ІV з’їзді РКСМ у вересні 1921 р. [3, с. 29], але в партії засудили 

«дунаєвщину» і запропонували відмовитись від одержавлення комсомолу. 

Для «зміцнення» КСМУ застосували випробуваний метод – чистку, 

унаслідок якої зі спілки було виключено 17 % від загального числа членів 

[154, с. 45]. Чистка в масовій, не класовій, самодіяльній організації, якою 

проголошувався комсомол, була неприродною.  

«Масовики», які виступали за масовий вступ молоді в організацію з 

метою її перевиховання, своїми діями перекреслювали те, що декларували. 

Вони не перевиховували тих, з ким були не згодні, а виключали їх з 

організації. Також усупереч декларації про масове прийняття у комсомол 

посилювались і класові вимоги до чинних і потенційних членів 

КСМ [34, с. 84]. 

Не було єдності в керівництві КСМУ щодо взаємовідносин із РКСМ. 

Керівництво комсомолу України бажало мати рівноправні стосунки із 

РКСМ, а не підкорюватись йому. Вони намагались це закріпити в статутних 

документах та вступити в Комуністичний інтернаціонал молоді як 

самостійна організація. Але РКП(б) та КП(б)У не могла дозволити 

існування самостійної молодіжної організації в Україні. Наявність 

незалежної від центру численної молодіжної організації суперечила самій 

природі партії, томуза підтримки керівництва ЦК КП(б)У вдалося 

примусити ЦК КСМУ подолати самостійницькі настрої та узгодити 

підпорядкування ЦК комсомолу України ЦК РКСМ [238, с. 297]. 
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Взаємини між КСМУ й КП(б)У також не були конкретно визначені. 

Це було пов’язано з дискусією про «нейтральність» та «рівноправність» 

комсомолу. Опозиція заперечувала необхідність партійного керівництва 

спілкою, пропагувала ідею «рівності» комсомолу, його право самостійно 

ухвалювати будь-які питання [156, с. 171]. Край дискусії поклав ІІІ з’їзд 

КСМУ в травні 1921 р., який засудив прихильників «рівноправності» і 

вирішив, що спілка повинна підпорядковуватись політичному контролю та 

керівництву з боку КП(б)У [228, с. 312]. Але політичне керівництво та 

контроль зводились до того, як зазначалось у протоколах губз’їзду та 

пленумів Харківського губернського комітету КСМУ, що «партія дивиться 

на комсомол як на свій відділ» [105, арк.12].Демократичні засади 

комсомолу швидко згортались уже в першій половині 1920-х рр.  

Безпосереднє втручання партії в справи комсомолу приводить до того, 

що від самого початку створення комсомол копіює методи роботи партії. У 

комсомолі, як і в партії, замість виборів на посади відбувалось призначення. 

У протоколі засідання губкому КСМУ від 07.04.1920 р. зазначено: «Вибори 

оргбюро: Постановили виділити оргбюро з трьох товаришів, а саме Марков, 

Богданов, Касьянов» [103, арк. 15]. У низових організаціях так само 

комсомольці не обирали своїх секретарів. Їх «переміщували» з однієї 

організації в іншу. Наголошували, що масове переміщення секретарів 

осередків приводить до дезорганізації роботи. Цей процес намагались лише 

обмежити, якщо в осередку не було свого секретаря [105, арк. 11]. Але, як 

показують архівні матеріали, призначенство в комсомолі було постійною 

практикою. Його керівництво навіть само себе призначало на посади. У 

протоколі № 21 Засідання оргбюро губкому комсомолу за 1920 рік читаємо: 

«Присутні: Касьянов, Кривець, Санжаревський» «Про штат співробітників 

губкому»: члени губкому Касьянов, Кривець, Санжаревський, Короткий, 

Щербак» [50, арк. 40]. 

У комсомолі насаджується жорстка централізація. Низові організації 

не мали самостійності. Рішення загальних зборів керівними організаціями 
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не беруться до уваги. Зокрема, загальні збори комсомольців Міського 

району виступили проти звільнення губкомом комсомолу одного зі своїх 

керівників комсомольця Г. Тодера та вирішили оскаржити дії губкому в ЦК 

КСМУ. Губком постановив, що міська організація занепадає за відсутністю 

дисципліни. Її реорганізували, протокол зборів було анульовано. Г. Тодера 

виключили з організації без права вступу, опублікували в пресі та довели до 

партійних та радянських організацій» [102, арк. 50]. У зведенні № 2 

Сумського повіткому КСМУ Харківської губернії з 24.06 по 24.07.1920 року 

зазначалось: «Робота ведеться виключно на підставі інструкцій Губкому, що 

являє собою дуже вузьке поле діяльності» [102, арк. 81]. Бюро губкому 

комсомолу могло навіть розпустити цілу районну комсомольську 

організацію. У протоколі № 4 від 22.04.1920 р. «Про Журавлівський 

райком»: було зазначено: «Через невитриманість та неорганізованість 

Журавлівського райкому постановили: райком ліквідувати та призначити 

оргбюро для організації знову цього райкому. Склад оргбюро Куколь Я. М., 

 М. Малишев, І. І. Томах» [50, арк. 18]. У серпні 1920 р. Гутянська 

організація була ліквідована та реорганізована губкомом КСМУ через 

наплив міщанства [175, арк.8]. 

Мірою кількісного зростання та організаційного оформлення вплив 

партії на комсомол посилюється. Станом на початок 1921 р. в лавах КСМУ 

нараховувалось 55 тис. членів [192, с. 35]. У вересні 1920 р. в Харківській 

губернії було 85 організацій КСМУ [102, арк. 95]. Комуністи намагаються 

організацію, що кількісно зростала, більш систематично контролювати та 

посилити свій вплив. ЦК партії націлював місцеві осередки на більш тісний 

контакт із комсомольськими організаціями. Якщо в першому півріччі 1920 

р. Харківський губком партії обговорював питання КСМ 8 разів, то в 

другому − 18 разів. У червні цього ж року губком зобов’язав райкоми та 

повіткоми помінятися своїми представниками з організаціями КСМ, 

направивши в їхні лави всіх молодих комуністів до 20 років. Відповідно до 

кінця липня в Ізюмській комсомольській організації з 240 комсомольців 114 
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були комуністами, у Богодухівській з 253 комсомольців 38 були 

комуністами [182, с. 222]. 

Партійний вплив поширювався й на кадри комсомолу. Усупереч 

рішенню бюро КСМУ, політбюро КП(б)У затвердило своєю постановою 

призначення керівником комсомолу УСРР Д. Гуревича [262, с. 452]. 

С. Височиненко, секретар Харківського губкому комсомолу, був 

призначений у губкомі партії [76, арк. 69]. Від самого початку утворення 

комсомолу, вважає дослідник М. С. Дорошко, без санкції партійних 

інстанцій не могло відбутись призначення на відповідну посаду будь-якого 

комсомольського керівника [141, с. 228]. Але парткоми призначали не 

тільки керівників, а й впливали на всю кадрову політику комсомолу. 

Зокрема, у Харківському губкомі партії визначали штати комсомольських 

організацій. У протоколі засідання бюро губкому від 10 січня 1922 р. 

йдеться про затвердження штатів партійних організацій губкомів та 

повіткомів КСМУ та дається доручення оргвідділу розробити штати 

райкомів КСМУ [67, арк. 5]. У протоколі № 4 засідання бюро губкому від 

19.10.1922 р. йдеться  про виділення партійців для роботи в КСМУ [67, 

арк. 124]. 

Але в цей період вплив партії на комсомол був іще слабким. В огляді 

діяльності губернської комсомольської організації за 1923 р. зазначалось, 

що «зв’язок із партією не налагоджений. Ідейного керівництва немає, усе 

зводиться тільки до отримання матеріальної допомоги» [105, арк. 46]. У 

протоколах губкому партії за 1924 рік також зазначалось: «Робота 

керівництва губкомом КСМУ проходила не в достатньому контакті та до 

кінця звітного періоду розклеїлась» [76, арк. 69]. У самому комсомолі 

проводиться робота з укріплення централізованої вертикалі влади та 

дисципліни. У резолюції ІІ з’їзду КСМУ наголошувалось: «Спілка 

перебуває в такому становищі, коли найсуворіший централізм, найсуворіша 

дисципліна є абсолютно необхідною. Усі рішення вищої інстанції 

абсолютно обов’язкові для нижчої. Кожна постанова повинна  бути 
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передусім виконана й лише після того допустимі скарги відповідному 

спілчанському центру» [192, с. 25]. Керівник Харківського комсомолу 

А. Малкін виступав за незаперечне підкорення уставу рішенням загальних 

зборів та керівних органів [150, арк. 20]. Але робота з побудови вертикалі 

влади в Харківському комсомолі ще не давала бажаних результатів. У 1923 

р. зазначалось, що губкомом комсомолу «взагалі зроблено мало через 

організаційну недбалість організацій» [105, арк. 46]. Тому комсомольське 

керівництво само виступало за більш тісний зв’язок із партією. У резолюції 

ІІ з’їзду Харківського губернського КСМУ зазначено: «Пов’язати роботу 

парткомів та спілок, партії здійснювати тиск на органи, які стосуються 

роботи комсомолу» [245, c. 220]. 

Попри зростаючу присутність партії в комсомолі це ще не давало 

бажаних результатів. Молодь складніше, ніж старше покоління 

організовувалася та піддавалася дисципліні, комсомольські керівники були 

недостатньо досвідченими. Істотним чинником у цьому процесі було 

кількісне зростання комсомольців, яке мало вибуховий характер. Якщо на 

кінець лютого 1920 р. в повітах  Харківської губернії було 30 осередків 

КСМ,  які об’єднували 1 760 комсомольців, то у другій половині 1922 р. – 

3 172 [200, с. 329]. З червня 1922 р. по травень 1923 р. губернська 

комсомольська організація зросла з 4 162 до 8 637 членів. У січні 1924 р. 

комсомольська організація губернії налічувала 456 осередків, у яких 

перебувало 18 332 членів [273, с. 58]. До кінця 1924 р. організація уже 

нараховувала понад 23 000 комсомольців [173, с. 56]. На кінець 1925 р. 

налічувала 29 тис. [200, с. 350]. На 1 січня 1929 р. комсомольців було 34 479 

членів, а на 1 січня 1930 р. – 40 469 [231, с. 42].  Хоча партійні органи й 

намагалися, щоб зростання організацій відбувалося за рахунок заводських 

осередків, та на селі відбувався стихійний колективний вступ до лав 

комсомолу [105, арк. 32]. Тому парткоми не могли налагодити ідейне 

керівництво молоддю, яка швидко кількісно зростала. Це констатували ще у 

1929 р. і на  партійних конференціях Харкова [99, арк. 106].      
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Істотне значення у відносинах партії та комсомолу мала матеріальна 

підтримка з боку партійних та залежних від неї державних органів. У 

протоколі № 4 засідання Харківського губкому від 19.10.1922 р. йдеться про 

виділення кошторису на політосвітроботу КСМ  із сум губполітпросвіти 

[67, арк. 124]. Фінансування на втримання штатів комсомолу надходило 

також і партії. Партія контролювала використання коштів, які вона виділяла 

комсомолу. У протоколі засідань ревізійної комісії Харківського 

окрпарткому за жовтень-грудень 1928 р. описується ревізія окружкому 

КСМУ [95, арк. 60]. 

У губкомі визначали плани роботи комсомолу. У протоколі № 16 

засідання бюро губкому комсомолу читаємо: «План роботи на селі: у 

зв’язку з постановою губпарткому раніше намічений план змінити, а саме… 

(дається перелік змін)» [267, арк. 30]. Парткоми дозволяли проведення 

комсомольських конференцій, визначали їхній порядок денний та 

доповідачів, дозволяли проведення демонстрацій молоді [95, арк. 42]. Та 

навіть затверджували план проведення свят [67, арк.104 зв.].  

Втручання партії в справи комсомолу були й на центральному рівні. 

Пленуми ЦК ВЛКСМ проводилися лише з дозволу ЦК ВКП(б), який 

контролював питання, що виносилися на їхній розгляд, а то й визначав 

порядок дня, створював комісії для керівництва проведенням 

комсомольських з’їздів. Проєкти документів з’їздів ВЛКСМ попередньо 

розглядалися в ЦК партії, обговорювалися на політбюро. У Центральному 

Комітеті партії необхідно було погоджувати документи ЦК ВЛКСМ перед 

їхньою публікацією [260, с. 38]. 

У партії розуміли: щодо міри кількісного зростання комсомол стає 

більш дієвим інструментом впливу на молодь. На ІХ з’їзді КП(б)У в грудні 

1925 р. зазначалося, що на 1 червня 1924 р. кількість членів ЛКСМУ 

нараховувала 107 860 осіб, а на 1 вересня 1925 р. – 263 054 осіб. Кількісне 

зростання ЛКСМУ посилило вплив цієї організації на широкі маси 

робітничо-селянської молоді та його участь у суспільно-політичному житті, 
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особливо села» [171, с. 408]. На з’їзді зазначалось, що партія керує 

комсомолом як через партійний актив, так і безпосередньо через бюро 

осередків, уникаючи втручання, яке б знизило ініціативу комсомолу 

[171, с. 408]. З’їзд задекларував неможливість рівноправних відносин партії 

й комсомолу. Зрозуміло, що партія тоталітарного типу не може ні з ким 

поділяти владу, усі повинні бути в країні залежні від неї й бути під її 

контролем.  

На з’їзді також наголошувалось, що необхідно розвивати 

внутрішньоспілкову демократію,  залучати маси для обговорення 

принципових та практичних питань [171, с. 410]. Комсомол так само, як і 

партія, декларував демократизацію в діяльності організації. Найбільш 

вагомі рішення щодо цього ухвалив пленум ЦК ВЛКСМ у листопаді 1926 р. 

Пошук оптимальної демократичної системи виборів ЦК ВЛКСМ називав 

серед головних елементів перебудови роботи комсомолу [206, с. 86]. Тоді 

ставилося завдання ширшого обговорення комсомольцями кандидатур у 

складі керівних органів. Було визнано неправильним, неприпустимим для 

самодіяльної організації «нав’язування» кандидатур у бюро осередків і 

комітетів, голосування списком.  

Головну увагу при виборах пропонувалося спрямовувати на 

підготовчу роботу, насамперед на попереднє обговорення кандидатур у 

первинних організаціях, на зборах активу, у цехових осередках. Ставилося 

завдання до зборів та конференцій проводити звіти в підлеглих 

комсомольських колективах, знайомити комсомольців з матеріалами звітів 

для того, щоб вони могли дати об’єктивну оцінку роботі комітетів 

комсомолу й обраного в них активу.  

Порушувалося й таке принципове питання демократизації виборної 

системи, як можливість комсомольської організації або осередку зміни своїх 

керівників, будь-якого секретаря, будь-якого бюро чи комітету» [206, 

с. 115]. Але ці установки в наступні роки не були втілені в життя. Усе 

більше позначався розрив між словом і ділом, між тим, що говорилося в 
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документах, і тим, що було на практиці. На X з’їзді ВЛКСМ так само 

критикувалася система, коли вже після затвердження ЦК ВЛКСМ комсоргів 

шкіл, помічників політвідділів з комсомольської роботи в сільському 

господарстві, на залізничному транспорті їх обирали комсомольці. 

Відповідно вибори ставали фікцією, звичайною формальністю. Цікаво, що 

на з’їзді не пропонували передати розв’язання цих питань безпосередньо 

комсомольським організаціям.  

Делегати говорили лише про вдосконалення бюрократичної 

антидемократичної системи добору й розміщення кадрів для того, щоб ЦК 

ВЛКСМ спочатку висловлював рекомендації з кадрів, потім їх обирали 

комсомольці та вже після цього вони би затверджувалися в ЦК [1, с. 116]. 

Втілення в життя цих пропозицій могло трохи демократизувати систему 

добору кадрів, але вона однаково залишалася би далекою від справжньої 

демократії — настільки затвердився формалізм у розв’язанні кадрових 

питань. О. Косарєв, Генеральний секретар ЦК ВЛКСМ, на X з’їзді 

критикував комітети комсомолу, які намагалися самостійно, без відома ЦК 

ВЛКСМ розв’язувати питання щодо секретарів райкомів. 

Ухвалений X  з’їздом Статут уводив порядок, за яким секретарі райкомів, 

міськкомів затверджувалися обкомами, крайкомами, ЦК комсомолу 

республік, а потім і ЦК [1, с. 54]. 

Комсомольські працівники не відчували своєї відповідальності перед 

членами ВЛКСМ. Комітети комсомолу були над комсомольцями, а не в 

їхньому підпорядкуванні. Комсомол утрачав свою основу як самодіяльна, 

самокерована організація. Усе більше усталювалися однаковість, 

централізація у всій діяльності союзу. Втрачалася специфіка особливості 

комсомолу як молодіжної за своїм духом виховної організації. Апарати 

комітетів комсомолу були відірвані від комсомольців і тому працювали самі 

на себе. Спілка молоді ставала частиною державної системи, її діяльність 

одержавлювалась, підкорялася розв’язанню державних проблем, 

народногосподарських завдань. Як частина суспільства, комсомол не міг не 
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сприймати, не реалізовувати у своїй структурі тоталітарну систему. 

Централізація витісняла демократизм із союзу, обмежувала ініціативу, 

творчість, самодіяльність комсомольців та їхніх організацій. Досяг апогею 

розрив між словом і ділом. У документах проголошувалася демократизація 

всіх сторін комсомольського життя, але на практиці все було навпаки. 

Партійне керівництво стримувало розвиток комсомолу, обмежувало 

самодіяльність, перешкоджало саморозвитку. Партійне керівництво 

комсомолом вело до того, що в комсомольських організаціях не прагнули 

проявляти ініціативу, заформалізували свою діяльність. Спроби 

демократизувати його були марними, оскільки мали демагогічний характер. 

Демократизм декларувався тільки на словах і створював ілюзію того, що 

комсомол та партія намагаються створити демократичну організацію. Мета 

створення та принципи його побудови суперечили принципам демократії. 

Суворе дотримання класового принципу, дисципліни, формування складу 

спілки, перехід від територіального до територіально-виробничого способу 

створення місцевих організацій, тісний зв’язок із Російським комсомолом, 

закріплення принципу централізму та його переваги над демократизмом − 

усе це здійснювалось під впливом керівної партії, і було спрямоване на 

встановлення монополізму, на перетворення КСМУ в один з елементів 

тоталітарної системи. У статуті  КСРМУ чітко  не визначались 

взаємовідносини вищих органів спілки з нижчими. Чітко не визначались 

їхні права, обов’язки та функції. Статут не гарантував самостійності 

низових організацій, що свідчило про недоліки в розробленні організаційної 

структури спілки порівняно зі статутом ССРМ, та створювало таку 

організаційну структуру, яка забезпечувала безконтрольну владу керівних 

органів комсомолу, передусім ЦК.  

Це давало панівній партії через керівництво спілки, без широкої 

дискусії та обговорення скеровувати розвиток молодіжного руху у своїх 

інтересах і добиватися підтримки своєї політики з боку членів 

комсомольської організації. Для керівництва спілками на місцях 
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створювались губернські та повітові комітети. Функції цих органів у статуті 

не були чітко визначені, окрім того, що губком у своїй роботі повинен 

керуватися вказівками ЦК, а повіткоми вказівками ЦК та губкому 

[203, с. 152]. Отже, всі декларації про демократизацію комсомолу були 

марні. О. Мільчаков (з 1927 р. Генеральний секретар ЦК ЛКСМУ) у промові 

на пленумі МК ВЛКСМ у вересні 1926 р. свідчив про залякування, страх 

виступати, щоб не сприйняли це як ухил [197, с. 64]. А сучасник тих подій 

О. Баришев писав 1927 р. про те, що в низці організацій комсомольці не 

обирають свій актив, а його призначають керівні органи [10, с. 98-99].  

Партія, безпосередньо втручаючись у справи комсомолу, не могла не 

використовувати його в боротьбі проти опозиції. Тому комсомол із початку 

свого створення бере участь у боротьбі з усіма ухилами. У виписці із 

протоколу засідання міськпленуму 19.09.1920 р. зазначено: «У зв’язку з 

виникненням махаєвсько-шовіністичного ухилу всім членам вести боротьбу 

з ним [173, с. 219.] Наприкінці 1923 р. в період внутрішньопартійної 

дискусії, розгорнутої у зв’язку із пропозиціями Л. Д. Троцького щодо 

розширення внутрішньопартійної демократії, які він виклав у статті «Новий 

курс», комсомольці включились у боротьбу з Троцьким. На ІХ з’їзді КП(б)У 

було задекларовано, що комсомол не повинен бути нейтральним у 

внутрішньопартійній боротьбі [171, с. 410]. Розширений Пленум ЦК 

ЛКСМУ в листопаді 1927 р. відзначив, що комсомол взяв активну участь у 

дискусії. Комсомол ніколи не був нейтральний у боротьбі проти 

антибільшовицьких ухилів і течій, і цього разу підтримує більшовицьку 

партію та дає різку відсіч опозиціонерам [156, с.188]. З кінця 1920-х рр. весь 

комсомол мобілізовувався на боротьбу із «правою» та «лівою» небезпекою. 

На це орієнтував комсомольські організації Центральний Комітет ВЛКСМ, 

а його відповідно ЦК ВКП(б). До боротьби були залучені й комсомольці 

Харківщини. У протоколі № 17 засідання  бюро ХОПК від 05.03.1929 р. 

зазначалося: «Про скликання пленумів райкомів ЛКСМУ. На пленумах 

запланувати доповіді з подальшим завданням боротьби з ухилами» 
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[100,арк. 105]. Пленум ЦК КП(б)У в листопаді 1929 р. констатував: «Разом 

із партією та під її керівництвом комсомол дав відсіч троцькізму» [171, 

с. 671].     

Партія використовувала комсомол під час проведення колективізації 

сільського господарства. В Україні комсомол повинен був відіграти та 

відіграв особливу роль: виконувати директиви партії активно й без жалю до 

своїх односельців [210, с. 61]. 

Комсомол як організація тоталітарного типу намагався 

монополізувати вплив на молодь. Тому він за підтримки партії вів боротьбу 

з іншими юнацькими організаціями. Якщо до громадянської війни були 

випадки спільної роботи членів КСМУ з представниками інших робітничих 

угруповань молоді, то надалі починається боротьба з ними. Методи її були 

різноманітні.  

Агітаційно-пропагандистська робота, що критикувала діяльність цих 

організацій на сторінках партійної та комсомольської преси [172, с. 45]. 

У цій боротьбі комсомол спирався на могутній партійно-державний апарат. 

Керівництво комсомолу Харківщини неодноразово зверталось до органів 

державної влади та партійних комітетів із проханням ліквідувати 

некомсомольські молодіжні організації чи припинити фінансування їхньої 

діяльності [103, арк. 3; 104, арк. 3]. КСМУ в боротьбі з некомуністичними 

молодіжними об’єднаннями широко використовував  пресу, щотижневий 

наклад якої в Україні в 1924 р. сягав 217 тис. примірників. [192, с. 193]. ЦК 

РКСМ (загоном якої був комсомол України) звернувся до керівництва ВЧК 

із пропозицією створити «спеціальний орган із представниками ЦК РКСМ 

для спостереження за некомуністичними організаціями молоді». 

Погодившись із цією пропозицією, президія ВЧК зазначила, що комсомол 

може бути використаний як «інформаційний апарат». З цього часу почалося 

тісне співробітництво КСМ із каральними державними органами. 

Спеціальний орган для боротьби з «антирадянськими молодіжними 

організаціями» активно діяв також у ДПУ УСРР. Унаслідок «плідного 
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співробітництва» КСМУ та ДПУ сотні членів інших молодіжних об’єднань 

були репресовані [234, с. 30]. 

Унаслідок систематичних репресій, що не припинялись до середини 

1925 р., на всій території України не залишилось жодної організації молоді, 

ні навіть групи некомуністичного спрямування. В умовах тоталітарного 

режиму всі незалежні від партії об’єднання були приречені. Право на 

існування мав тільки комсомол як складова чинного режиму. На думку 

М. Безотосного, зникнення небільшовицьких молодіжних об’єднань, які 

спиралися на значні верстви молоді, відбулося не внаслідок об’єктивних 

закономірностей їхнього внутрішнього розвитку, а стало результатом 

цілеспрямованої політики більшовицького режиму [12, с. 105].  

Отже, комсомольська організація Харківщини від самого початку 

створювалась за ініціативи партійних органів, за їхньої матеріальної  та 

організаційної підтримки. Партія декларувала самостійність комсомолу, але 

з самого початку безпосередньо втручалась у його поточні справи. На 

початку 1920-х рр. вплив комсомольської організації Харківщини на молодь 

був ще незначним. Попри те, що губернська комсомольська організація була 

близько як до керівних органів партії, так і до керівництва КСМУ, до кінця 

1920-х рр. систематичного ідейного керівництва партії комсомолом так і не 

було налагоджено. 

Комсомолу відводилася роль інструменту, який сам не може 

проявляти ініціативу, а повинен лише виконувати волю компартії. 

Комсомол, включений у компартійну систему, був нею створений, 

обслуговував її інтереси, став одночасно активним її творцем та жертвою. 

Відповідно до програмно-статутних документів компартії та комсомолу, 

останній був організаційно самостійною спілкою та формально мав ці 

атрибути. Комсомол не входив до складу партії, у нього були своя програма 

та статут, проводилися з’їзди та конференції. Але фактичної самостійності 

він не мав. Програму й статут міг прийняти лише після узгодження з 

партійними органами. З’їзди, конференції всіх рівнів та навіть збори в 
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первинних організаціях комсомол проводив тільки після одержання згоди 

парткомів. Його організаційна структура повністю дублювала організаційну 

структуру компартії. Партія вважала комсомол інструментом, приводним 

пасом, знаряддям для підпорядкування молоді.  

Комсомольські органи все більше відривалися  від молоді, від її 

запитів та інтересів. Спілка перетворювалася на організацію з твердим 

керуванням зверху, незаперечним централізмом. Комсомольські апарати 

підмінювали собою виборні органи. Усю організацію роботи здійснювали 

штатні працівники. Загальні збори, конференції, з’їзди не мали реальної 

влади. Більшість комсомольців не залучалася до вироблення рішень, 

обговорення пекучих питань молодіжного руху. Вони механічно голосували 

за пропозиції, що нав’язувалися їм. Комсомол не міг залишатись 

незалежним від партії, слугував завоюванню й зміцненню її впливу на 

молодь та робив її слухняною режиму. Він виконував роль провідника 

політики партії. Склалася така система, коли комітети комсомолу не 

залежали від рядових комсомольців, не відповідали перед ними за свою 

роботу, а були підзвітні тільки керівним органам. Стосунки партії та 

комсомолу нагадували взаємовигідний симбіоз. Партія керувала 

комсомолом, надавала йому всебічну підтримку, а комсомол проводив 

політику партії серед молоді та підтримував її у всіх сферах діяльності. Всі 

об’єднання молоді некомсомольського спрямування  за сприяння  партії 

були знищені. Залишився тільки комсомол керований партією.  

 

 

Висновки до третього розділу: 

 

Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що в Україні протягом 

1920-х рр. більшовики,  прийшовши до влади, обіцяли втілити в життя 

лозунг «Уся влада радам». Але перед ними постало завдання − переобрання 

рад. Комуністична партія не хотіла  визнавати незалежні від неї ради, які 
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виникли в період 1917−1918 рр. На перших же етапах виборчий процес 

потрапляв під партійний контроль.  

На початку 1920-х рр. губком керував роботою рад усіх рівнів. Коли 

адміністративний поділ змінився на сільраду − район − округ, округові 

партійні комітети керували округовими та районними радами. Партійний 

комітет Харківської округи керував і міською радою. В низові ради округові 

парткоми уже не втручались, ці функції виконували райкоми партії.  

Матеріали Харківського обласного архіву свідчать, що ради не 

впливали не тільки на кадрову політику, але без партійних органів навіть не 

могли самостійно скликати своє засідання, не могли укласти порядок 

денний.  

Харківський губком розпоряджався й фінансами рад на виконання 

суто радянських потреб з керівництва державними справами, а також на 

партійні потреби. Ради всіх рівнів звітували про свою діяльність перед 

партійними органами. Відсутність фінансів та прав у галузі економічної та 

господарської роботи приводить до того, що більшість функцій рад 

залишалась суто адміністративною, бюрократичною.  

Партійна організація Харківщини контролювала й місцеві профспілки. 

Їхня кадрова політика визначалась у партійних комітетах. Профспілки, як і 

партія, були побудовані на засадах жорсткої централізації, вони не обирали 

керівні органи, осередки та рядові члени були безправні. Результатом 

партійного керівництва харківськими профспілками було й те, що вони 

виконували непритаманні їм функції. Отже, профспілки Харківщини всіх 

рівнів перебували під повним партійним керівництвом та не виконували 

основного свого завдання  (захисту прав трудящих), а натомість стали 

засобом впливу партії на них. Вони злилися з партійно-державним 

апаратом, повністю були підконтрольні партії та захищали радше інтереси 

держави, аніж інтереси своїх членів. 

 Комсомолу Харківщини також відводилася роль інструменту, який 

сам не може проявляти ініціативу, а повинен лише виконувати волю 
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комуністичних парткомів. Партійні комітети втручалась у роботу 

комсомольських організацій губернії, але систематичного, повсякденного та 

ідейного керівництва не досягли.  

На початку 1920-х рр. вплив партії на комсомол був недостатнім, тому 

що обсяг першочергових завдань, особливо господарських, які партія 

вирішувала, був занадто великим, за недостатньої кількості досвідчених 

партійних кадрів керівництво комсомолом відходило на другий план, 

молодь  сама по собі менш дисциплінована та організована, взаємини між 

КСМУ й КП(б)У не були конкретно визначені, не вистачало 

комсомольських керівників. Лави комсомольців у другій половині 1920-х 

років швидко зростали, і парткоми не встигали контролювати таку кількість 

молоді.  

Змістовна діяльність комсомолу Харківської губернії, особливо в 

політичній сфері, регулювалася, визначалася й контролювалася партійними 

комітетами. У принципах взаємин партії й комсомолу передбачалась 

обов’язковість звітів та доповідей комітетів комсомолу партійним 

органам.Партійне керівництво комсомолом мало директивний характер. У 

відносинах компартії й комсомолу виявлялася відмінність між 

проголошуваною демократичною формою партійного керівництва й 

антидемократичною практикою. Партія вважала комсомол інструментом, 

приводним пасом, знаряддям для підпорядкування молоді. Декларувалося 

демократичне внутрішньосоюзне життя, а в реальності процвітав 

бюрократизм, відсутність виборів, повна залежність від партії. 

Комсомольські органи все більше відривалися від молоді та ставали засобом 

впливу партії на неї. 

В умовах тоталітарного режиму всі незалежні від партії об’єднання 

молоді були приречені. Право на існування мав тільки комсомол як 

складова тогочасного режиму. Унаслідок систематичних репресій, що не 

припинялись до середини 1925 р., не залишилось жодної некомсомольської 

організації молоді, навіть групи. Зникнення цих об’єднань, які спиралися на 
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значні верстви молоді, відбулося не внаслідок об’єктивних закономірностей 

їхнього внутрішнього розвитку, а стали результатом цілеспрямованої 

політики.  

Отже, партія підкоривши собі ради, комсомол та профспілки  в кінці 

1920-х рр. в цілому побудувала тоталітарну систему. 
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексне дослідження становлення тоталітарної політичної 

системи на матеріалах Харківщини дозволило сформулювати та 

обґрунтувати низку  висновків, які виносяться на захист.  

   У радянській історіографії термін «тоталітаризм» не 

використовувався, тому й наукових праць, присвячених йому, не було. Але 

створено багато робіт, які характеризували елементи політичної системи 

1920-х років. Написана велика кількість книг, присвячених інститутам 

політичної системи.  Характерною рисою досліджень цього періоду є те, що 

фактичні дані використовували вибірково для демонстрації тих чи тих 

досягнень, підтвердження правильності обраного шляху, тому часто факти, 

які вважалися неприйнятними, замовчували або називали сумнівними. 

Через це їхнє використання вимагає критичного ставлення та кардинальної 

переоцінки. Окремі аспекти формування тоталітарної політичної системи  

розглядали і за роки незалежності, але комплексного дослідження з їхньої 

історії періоду 1920-х рр. на місцевому рівні так і не було створено. Між 

тим різноманітна джерельна база, представлена опублікованими та 

архівними документами, а також матеріалами періодичної преси, дає змогу 

це зробити. 

Підсумовуючи дослідження процесу перетворення Харківської 

партійної організації на організацію тоталітарного типу, можна виділити 

три етапи.  

Перший етап (1920 р. − перша половина 1923 р.) – час, коли в 

партійній організації панувала відносна свобода, ще не були знищені 

традиції соціал-демократії. В осередках під тиском рядових членів, частина 

яких  тільки нещодавно повернулась з громадянської війни, велись дебати 

про необхідність ширшого впровадження демократичних принципів. 

Пропонувалось застосовувати виборність на керівні посади, колективно 

обговорювати всі питання як місцевого, так і загальнопартійного життя. 
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Лунала критика, що  в осередках нічого не вирішується, усі рішення 

ухвалюють у центрі та спускаютьв уже готовому вигляді. Одна частина 

членів партійних осередків виступала за розвиток демократії, а друга 

вважала, що демократія є шкідливою, оскількипогіршує дисципліну в партії. 

Була також частина членів, які виступали не проти демократії, але вважали, 

що застосовувати її потрібно обережно й не завжди. Вони просто не 

уявляли, що таке демократія і як її проводити, а головне вони не мали 

досвіду застосування її на практиці. Водночас керівництво партійної 

організації Харківщини не було зацікавлене в цьому. Воно на словах 

неодноразово декларувало розширення демократії, пропонуючи робити це в 

бюрократичний спосіб. Тоталітарна сутність партії прикривалася 

демократичною обгорткою, і до реальної демократії не мала стосунку.  

У місцевих осередках прояви опозиційності  виражалися й у 

невдоволенні рядових комуністів відсутністю тих привілеїв, які були в 

керівної верхівки.  Їх дратувало, що вони винесли на собі увесь тягар війни, 

але не отримали відповідної винагороди. Так звані «пристосуванці», які 

вступили в партію після війни, такі привілеї отримали. Ця проблема була 

близькою для рядових членів партії, вона їх дуже хвилювала. Методи та 

шляхи побудови соціалізму, становлення партійної демократії для широких 

кіл партійців, через їхню малограмотність, були не такими актуальними, як 

привілеї партійної номенклатури. 

Другий етап (друга половина 1923 р. − кінець 1927 р.) – період 

посилення та консолідації апарату в  партійних осередках Харківщини. 

Рядові комуністи місцевих партійних організацій губернії могли 

висловлювати свою точку зору щодо різних питань, але резолюції 

приймались ті, які були вигідні партійному апарату. Широкі маси партійців 

практично не брали участі в загальнопартійних дискусіях, тому що не 

розуміли ідеї, які обговорювались, через свою малограмотність. Окрім того, 

партійний апарат осередків намагався нав’язати свою лінію, не 

обговорюючи ті питання, які були предметом дискусії, або доносив їх до 
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рядових комуністів у перекрученому вигляді. В партійній організації 

Харківщини створювалиапарат, який міг провести в життя рішення керівних 

органів. Він закріпив свої позиції, згуртувався, організаційно сформувався, 

відчув свою силу та владу і спробував її плоди у вигляді привілеїв. Партійні 

комітети робили все, щоб контролювати рядових членів та проводити в 

життя не думку широких партійних мас, а рішення керівних органів партії. 

Апарат показав себе як дієва сила, що може нейтралізувати невдоволення в 

осередках та втілити в життя рішення керівних органів.  

Третій етап (кінець 1927 р. − 1929 р.) – період, коли атмосфера в 

місцевих партійних організаціях змінюється. З’являється ворожа 

нетерпимість до іншої думки. Апарат усе більше придушує прояви 

демократії. Однак це був не одномоментний акт. Швидкість звуження 

демократії залежала від спроможності партійних комітетів знищити зародки 

демократії у своїх організаціях. Права місцевих партійних організацій та 

рядових членів зменшувались, а партійний апарат усе більше 

організовувався та набирав сили. 

У партійних організаціях майже одностайно засуджують опозицію, 

з’являється атмосфера страху, репресіям піддаються комуністи, які тільки 

читали опозиційні матеріали або перебували в приміщенні, де були 

опозиційні листівки. У разі проявів опозиційності проводяться справжні 

розслідування з покаранням причетних. У таких умовах не можна вести 

дискусії та обмінюватися думками із приводу практичної лінії партії. У 

дискусії не висувалися жодні конкретні аргументи. Дебати відбувалися не 

по суті критичних зауважень, з промови  бралася одна фраза, і навколо неї 

ґрунтувалося все звинувачення. 

 У партійних осередках усіх  округ Харківщини посилюється 

тенденція до однодумності, формується точка зору, що демократизація − це 

добре, але єдність важливіша. Того, хто пропонував альтернативні 

шляхи, оголошувалипрактично ворогом. Незгода сприймалася як 

нелояльність. Посилюється нетерпимість та цькування тих, хто 
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висловлював свої думки, які не збігалася з лінією ЦК. Необережно 

вимовлене слово, сказане помилково чи випадково,трактується як 

злочин.  Кожне слово опозиції по-своєму інтерпретувалося, 

спотворювалося, фальсифікувалося. Атмосфера в організаціїсталаворожою, 

не мала нічого спільного із дружньою критикою. Доки опозиціонери не 

проводять активної діяльності, з ними ще миряться, але їх виявляють, щоб 

надалі виключити з партії в період наступної партійної чистки.  Виникає 

патологічне бажання придушувати найменші прояви опозиційності.  

Під репресії починають потрапляти навіть колишні апологети. У 

низових партійних організаціях ідеї опозиції дружно засуджують та 

навішують на них ярлики. У таких умовах неможливо вести дискусію та 

обмінюватися думками із приводу практичної лінії партії. Роздратування в 

організації викликає критика ЦК, який стає органом поза критикою. 

Рішення з’їздів та пленумів можна тільки вивчати,а не обговорювати. Усі 

недоліки оголошували результатом перекручування політики ЦК на місцях. 

На партійних зібранняхможна було виступати із клятвами у вірності та 

правильності проведеної лінії. У цілому в партії відбувався процес 

відвертого тиску й придушення. Як свідчать матеріали Харківського 

архіву,в осередках з’являється страх перед керівними організаціями. 

Рішення центральних органів стають єдиним розпорядчим документом. Уже 

ніхто не говорить про самодіяльність, критику, необхідність 

враховуватидумку рядових членів. Раніше також мало дослухалися додумки 

партійних осередків, але в партії на різних рівнях поширювалася риторика 

про демократизацію. Вертикаль влади в партії укріпилась настільки,що у 

такій риториці більше не було потреби. На її місце прийшов страх. 

 У партійній організації Харківщини опозиціонерами вважали тих 

осіб, які захищали права робітників, висловлювалися проти зниження 

розцінок та підвищення норм виробітку. Тобто того, хто боровся за суто 

економічні права. Засуджується так звана прихована опозиція. Це дає 

можливість оголосити опозиціонером будь-кого, хто із чимось не згоден чи 
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висловлює якусь критику. З опозицією все більше починає боротися ДПУ. 

Опозиціонерів зараховували до ворогів радянської влади.  

Підсумовуючи, треба сказати, що прояви опозиційності в партійній 

організації, на відміну від загальносоюзного центру, не мали ідейної 

платформи. Вони виявлялися в незадоволенні низьким матеріальним 

становищем рядових комуністів та привілеями партійної номенклатури. 

Розвиток партійної демократії та методи побудови соціалізму для партійної 

маси були не такими злободенними. 

Сприяли штучній згуртованості й твердості в партійній організації, 

розвитку сліпої дисципліни та єдності, відсутності в ній фракцій та течій так 

звані «чистки». Система чисток слугувала для того, щоб захищати 

ортодоксальність партії та монолітність її лав. Завдяки чистці з партії були 

виключені всі, хто був не згоден із політикою, яку проводила партійна 

верхівка. У Харківській губернській організації упродовж 1920-х рр. було 

проведено п’ять чисток. Вони часто мали характер проведеної поспіхом 

кампанії. До виключених часто потрапляли ті особи, які були нелояльні до 

керівництва. Деякі повіти проводили чистки самостійно, не дочекавшись 

офіційного проголошення. 

Чистки створювали в партії атмосферу невпевненості та 

нестабільності. Партійці розуміли, що можуть бути виключені з партії в 

будь-який момент і з надуманих причин, формальні критерії яких не були 

визначені. Чистки виконували функцію залякування, цьому сприяла 

атмосфера в осередках під час їх проведення. Створенню стану 

невпевненості сприяла й кількість виключених із партії. В осередках 

позбавляли партійного квитка до 25 % членів партії. 

Система апаратного терору не зупинилася тільки на так званих 

ідейних ухилах, реальних чи вигаданих, а неминуче поширювалася на все 

життя й діяльність організації. Контроль партії над своїми членами доходив 

до того, що вона намагалась втручатись навіть в особисте життя. У 

партійній організації губернії регламентували побут: як повинні бути 
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одягнені комуністи, забороняли певні танці, втручались у сімейне життя та  

виховання дітей, давали дозвіл на вступ до вишів. Але регламентація мала 

вибірковий характер. Попри створюваний міф про чесних та безкорисливих 

комуністів, партійна номенклатура дозволяла собі надлишки в побуті. 

Вибіркова відповідальність проявлялась і у скоєнні злочинів. Якщо злочин 

скоїв рядовий комуніст, його карали, якщо керівник, то до нього ставились 

поблажливо, навіть за кримінальний злочин він міг бути не покараний. Про 

моральне розтління в партійній організації свідчило значнепоширення 

пияцтва та венеричних хвороб.  

Попри те, що партійна організація представляла столичний регіон, в 

осередках більшість комуністів була неграмотна або малограмотна. Велика 

кількість таких членів партії створювала можливості для маніпулювання 

їхньою свідомістю. Монополія партії на владу призвела до її монополії на 

ідеологію. Ідеологічна лінія партії оголошувалася найправильнішою, тому 

головною була боротьба за чистоту цієї ідеології. Відомо, що відразу після 

приходу до влади більшовикизапровадили цензуру, закривали газети й 

журнали, які критично ставилися до нової влади. Тому компартія 

контролювала пресу. Харківський губком  створював і фінансував  орган 

Харківського губкому, Харківської міськради та губернської ради 

профспілок газети «Пролетарий» (згодом «Харковский пролетарий»), він 

жепризначав і головних редакторів. Монопольний контроль над пресою 

сприяв проведенню пропаганди, яка розколювала суспільство, 

протиставляла інтереси одних інтересам інших, пробуджувала негідні 

інстинкти та була зброєю в класовій боротьбі. Це дозволяло впливати на 

людей, робити їх більш слухняними. 

Сприяла згуртованості партійної організації Харківщини й кадрова 

політика. Перед комуністами стояли завдання, що потребували чіткого й 

точного виконання наказів, які надходили з керівних органів. Вільні вибори 

не сприяли висуненню таких людей. Виборність зверху до низу, 

задекларована в статуті партії, була відсутня. Спочатку це пояснювалось 
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тим, що в Україні практично не було партійних осередків і не було з кого 

обирати. За мірою збільшення чисельності партійної організації України та 

Харківської губернії, виборність на всіх рівнях так і не була запроваджена. 

На всі посади в партії рекомендували, висували, затверджували й навіть 

призначали й знімали керівні органи, а підлеглі повинні були формально 

проголосувати за пропоновану кандидатуру.  

На початку 1920-х років, коли тільки створювались партійні органи, 

губком призначав на партійні посади в парткоми всіх рівнів, навіть іноді й в 

сільські осередки. Він керував і роботою рад, профспілок та комсомолу на 

території губернії. Губком іноді втручався в роботу навіть сільрад та 

низових профспілкових та комсомольських організацій. З 1925 р., коли уже 

було створено розгалужену систему партійних організацій, рад, профспілок 

та комсомольських осередків і адміністративний поділ змінився на сільраду 

− район − округу, округові комітети мали всю повноту влади в межах свого 

округу до рівня районного комітету. Райкоми керували роботою місцевих 

партійних осередків. Харківський округовий комітет керував роботою і 

партійного комітету міста Харкова. Аналіз партійних документів 

Харківщини це промовисто підтверджує. Вибори в партії проводились, але 

вони відбувалися формально, їхній результат був вирішений заздалегідь.  

Округові партійні комітети керували й округовими та районними 

радами, профспілками та комсомольськими організаціями на території 

округу. Партійний комітет Харківської округи керував і міською радою. В 

низові ради, профспілки та комсомол округові парткоми уже не втручались, 

ці функції виконували райкоми партії.  

Отже, на початку створення партійної організації Харківщини частина 

комуністів вважала, що настав час впроваджувати демократію в практику 

партійного життя. Мірою укріплення партійного апарату та посилення його 

тиску на осередки така риторика стала неможливою. У цей період певною 

мірою пожвавилась економіка країни, боротьба партійних низів переходить 

з обстоювання політичних свобод у площину економічних прав. Опозиційно 
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налаштовані комуністи виступають за збільшення зарплатні та покращення 

умов праці уже не на партійних зборах, а в робітничому середовищі − у 

профспілках, робітничих гуртожитках, на підприємствах. 

Партійний апарат протистояв спробам демократизувати партійне 

життя. Це протистояння в різні періоди відрізнялося за методами. Якщо на 

початку 1920 - х рр. більше застосовувались мобілізації на продподаткову 

роботу та на виробництво, винесення доган, позбавлення права виступати 

на зборах (і все це супроводжувалось риторикою про необхідність 

проведення демократії), то в другій половині 1920-х рр. застосовувалися  

більш радикальні методи − виключення з партії. Замість виключених з 

партії набирали нових членів, які були малоосвічені, не мали уявлення про 

демократію та були лояльними до керівництва. Постійно відбувавсяпроцес  

перетворення партійної організації Харківщини на організацію 

тоталітарного типу, якій була притаманна однодумність, непримиренність 

до критики, сувора централізація, призначенство, безправ’я рядових членів 

та безконтрольна влада партійного апарату. Спроби побудувати диктатуру 

пролетаріату як найвищу форму демократії призвели до того, що в кінці 

1920-х рр. було створено тоталітарну партію, яка повністю поневолює маси 

своєю доктриною та втручається в приватне життя. Партійний апарат, 

спираючись на монополію усного й друкованого слова, привласнив собі 

право говорити та діяти від імені партії й за партію. 

Комуністична партія як організація тоталітарного типу не могла не 

підкорити собі й інші інститути політичної системи. Тому ради як 

представницькі органи народу потрапляють під її контроль. Передусім  

партійні комітети Харківщини намагалися повністю контролювали вибори в 

ради. Чинне законодавство, яке регулювало виборчий  процес, детально 

його неописувало, а мало в цілому загальний характер. Тому  ради на місцях 

на той час  мали право доповнювати або змінювати чинне законодавство. 

Іноді повітові органи влади проводили вибори на основі інструкцій, 

вироблених ними довільно, безвідносно до досвіду, який був, та чинних 
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урядових положень. Окрім того, більшість інструкцій та  положень, які 

визначали порядок проведення виборів, створювалися  комітетами КП(б)У 

або за вказівками партійних керівників.  

Харківський губком та комісія щодо скликання безпартійної 

червоноармійської конференції в м. Харкові своїми розпорядженнями 

розробили норми представництва в ради для різних категорій виборців, про 

інструкції, які були опубліковані в пресі пропонували не згадувати.    

У виборах могли брати участь лише члени профспілок. Профспілки 

поділялися на дві категорії – виробничу та невиробничу. Тобто виробнича 

мала більше представництво. У Сумському повіті комуністи робили цей  

розподіл навмання. 

Місцеві органи КП(б)У на власний розсуд, не зважаючи на 

Конституцію УСРР, могли  розширювати список позбавлених виборчих 

прав. Наприклад, позбавляли права голосу жінок службовців, працівників 

приватних підприємств. Позбавляли виборчих прав і тих, хто «своїми діями 

зганьбив себе щодо Революції та Радянської влади». Принцип використання 

найманої  праці, закладений у законодавстві, міг трактуватися досить 

широко. Часто позбавляли виборчих прав небажаних елементів, які 

застосовували найману працю лише декілька днів на рік. Критерії, за якими 

позбавляли виборчих прав, були дуже розмиті. Партійні органи, зокрема 

Харківський округовий партійний комітет, міг навіть скасувати вибори по 

всьому округу.   

Окрім того, згідно з циркуляром ЦВК персональнісписки позбавлених 

виборчих прав друкували в пресі або розміщували на видному місці за два 

тижні до виборів. Покарання за участь у виборах позбавлених виборчих 

прав –примусові роботи терміном до двох років,а проникнення в ради –

концтабір до кінця громадянської війни. 

Згодом спиок категорій громадян, які могли бути позбавлені 

виборчого права, був вичерпним, та не міг бути розширений посадовими 

особами та іншими органами. Але практично це не завжди виконувалось. У 
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1926 р. ситуація з позбавлення виборчих прав не покращилась. Наводились 

приклади, де відсоток позбавлених виборчих прав високий − Феськівська 

сільрада Дергачівського району – 27 %, Валківський район − 15,8 %. В 

інших сільрадах відсоток коливався в межах від 27 до 7,1. У Лозівському 

районі поновили 313 осіб у виборчих правах, які були раніше безпідставно 

позбавлені їх. Ситуація не покращилась й у 1929 р.  

Комуністи практично відсторонили від виборів усіх, хто міг бути їм 

конкурентом. Робили це незаконними, недемократичними методами, з 

використанням тиску на суперників. Проведення такими методами виборів 

приводило до того, що з боку виборців поставав значний абсентеїзм, вони 

перестали ходити на вибори, що було ознакою низької легітимності влади.      

Визначення термінів виборів відбувалося теж у більшовицьких 

партійних комітетах. Вони могли бути перенесені,якщо комуністичні 

осередки не були готові з якихось причин, чи могли бути відкладені на 

невизначений термін, якщо вподобання виборців були не на користь 

компартії.  

  Наступним етапом було складання списків кандидатів. Безпартійні  

могли потрапити в списки тільки з відома комуністичних парткомів, за 

визначеною ними квотою. Такі кандидати були повністю підконтрольні 

комуністам. Партія стежила за тим, щоб у списках пропорційно були 

представлені безпартійні, молодь, жінки, українці, представники 

нацменшин. Цим підтримувалась ілюзія демократичності. Згодом, коли 

голосування за списками було замінене на персональне, комосередки 

укладали та затверджували список кандидатів, які повинні були потрапити в 

ради різних рівнів. 

Парткоми керували й створенням виборчих комісій на місцях, хоча 

було визначено законодавством, що Центральна виборча комісія призначає 

губернських голів комісій. Формально виборчі комісії не залежали від 

партійних органів, фактично призначення губернських голів і членів 

виборчих комісій відбувалося в губкомі. Як правило, губернська виборча 
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комісія утворювалася з заступника голови Харківського  губвиконкому, 

заввідділів губкому партії та представників від райкомів. Повітові виборчі 

комісії створювали  в складі заввідділів управління повітвиконкому, членів 

повітового парткому та повітового бюро профспілок, волосні – 

представників комосередків, замісників голів волвиконкомів, представників 

КНС.  Членами волосних виборчих комісій часто були голови волосних 

ревкомів та представники від комосередків, червоноармійці, міліція та 

військові курсанти. Для роботи головами повітових виборчих комісій  

губком направляв комуністів.   

Утворені виборчі комісії виконували функцію фільтра для неугодних 

елементів. Представники опозиційних партій практично не могли потрапити 

у виборчі комісії. 

Навіть попри вжиті заходи, коли в ради потрапляли небажані для 

партії елементи, проводились перевибори. Неугодні ради розпускали й 

«обирали» на їхнє місце інші. Серед комуністів панувала навіть думка − 

зовсім не проводити вибори в селах, а просто виділити виконкоми з 

комнезамів, попередньо очистивши їх від середняків та куркулів. 

  Теоретично легальні партії та незалежні кандидати мали право 

укладати списки своїх кандидатів. Більшовики уклали угоду з борьбістами 

та боротьбістами про співробітництво під час виборів. Виборчі списки 

повинні були складатись разом, але виступати партії повинні були на 

більшовицькій платформі. Опозиційні партії на початку 1920-х років брали 

участь у виборах. Навесні 1920 р. меншовики провели в харківські ради 245 

депутатів. У жовтні цього ж року вони отримали лише 12 місць. Різке 

зменшення депутатів з опозиційних партій восени 1920 р. було результатом 

здійснення ВУЧК превентивних арештів серед Харківських соціал-

демократів. Харківська ЧК здійснювала арешти їхніх членів, не допускала 

публічних виступів, публікації друкованих звернень, закривала типографії, 

ліквідовувала партійні організації. Унаслідок цього з рад Харкова були 

витіснені представники всіх опозиційних партій. Більшовики, маючи владу 
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в країні, навпаки, могли залучати державні кошти та державні установи з 

усіма їхніми можливостями, для того, щоб проводити в ради членів своєї 

партії та підконтрольних їм безпартійних. Залучення державних коштів 

дозволяло більшовикам проводити потужну агітаційну компанію проти 

своїх суперників. Комуністи не зупинялися перед тенденційністю, 

необ'єктивною та навіть ворожою характеристикою своїх конкурентів. 

Представники опозиційних партій не могли потрапити  в керівні 

органи рад та до виконкомів. 3 квітня 1920 р. було ухвалено постанову 

об’єднаного засідання парткомів спільно з губкомом від 3 квітня 1920 р. 

«Про недопущення меншовиків ні в президію, ні у виконком». 

Отже, партійні комітети визначали порядок проведення виборів та їхні 

терміни, призначали членів виборчих комісій, складали списки виборців та 

встановлювали норми представництва, на власний розсуд позбавляли 

громадян виборчих прав, використовували державні кошти в партійних 

інтересах, розпускали обрані ради, склад яких їх не влаштовував, та могли 

зовсім cкасувати вибори. 

У середині лютого 1921 р. на Харківщині уже існувала 1 400 сільських 

та волосних рад. На початку 1920-х років кадрові призначення в ради 

проходили переважно в партійних комітетах. У другій половині 1920-х рр. 

фракції комуністів в радах отримали більшу самостійність, тому 

призначення відбувалося через комуністичні фракції відповідного рівня, з 

подальшим затвердженням у партійних комітетах. Парткоми призначали на 

такі посади, як завміськнаросвіти, завміськздраву, голів губернської ЧК, 

РСІ, начальників міліції, губернського управління юстиції, губвійськкому, 

суддів, прокурорів, захисників, директорів підприємств, ректорів вишів та 

інших установ Харкова. Під контроль партії потрапляли призначення чи 

зняття не тільки відповідальних радянських службовців, але й технічних 

працівників. 

Матеріали Харківського обласного архіву свідчать, ради не впливали 

не тільки на кадрову політику, але без партійних органів навіть не могли 
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самостійно скликати своє засідання, не могли укласти порядок денний. 

Парткоми, визначаючи порядок денний засідань рад, та 

розв’язувалипоставлені на цих засіданнях питання. Партійні органи 

розуміли, що вони  втручаються в справи, які належали до компетенції рад, 

а ради тільки їх дублюють, тому постійно намагалися за допомогою різних 

циркулярів та постанов розмежувати компетенцію парткомів та рад. 

Практично ж ці циркуляри залишалися лише на папері, і партійні комітети  

безпосередньо керували всіма сферами діяльності рад усіх рівнів, попри те, 

що більшість у радах також належала комуністам. 

 Харківський губком розпоряджався й фінансами рад, він визначав і 

затверджував бюджет губернії та міста. Кошти він використовував як на 

виконання суто радянських потреб з керівництва державними справами, так 

і на партійні потреби: агітацію, утримання партійного апарату та інші. 

Розпоряджання парткомів фінансами рад призвело до того, що бюджети 

рад, особливо місцевих, не мали достатнього фінансування для виконання 

своїх функцій.  

Коли робота рад Харківщини була налагоджена й партійні органи 

були впевнені, що повністю контролюють їх, комуністичні фракції в радах 

отримали більшу самостійність. Проте всі рішення фракцій контролювали 

та затверджували парткоми. Ради всіх рівнів звітували про свою діяльність 

перед партійними органами.  

Відсутність фінансів та прав у галузі економічної та господарської 

роботи приводить до того, що більшість функцій рад залишалась суто 

адміністративною, бюрократичною. Ради як представницькі органи не мали 

ніякої реальної влади та не могли виражати інтереси трудящих. Уся реальна 

влада, яку дозволяли їм мати партійні комітети, зосереджувалась у 

виконавчих органах, що свідчило про повний відрив органів управління від 

широких народних мас. Ради не мали певної автономії у виконанні 

притаманних їм функцій. Їхня компетенція не була чітко окреслена на 

законодавчому рівні. Намагання партії пожвавити, активізувати, надати 
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більшу самостійність радам мали суто декларативний характер. Тоталітарна 

партія не могла надати радам самостійності, вона не могла випустити їх зі 

свого контролю та звинувачувала самі ради в бюрократизації. 

Утручання парткомів Харківщини в діяльність місцевих рад не могло 

не накласти свій відбиток. Партія намагалась побудувати ради за своєю 

подобою, вибудувати жорстко централізовану вертикаль різних рівнів із 

незаперечним підкоренням рад нижчого рівня радам вищого рівня та 

підкоренням всіх рад партійній владі.  

Архівні документи вичерпно підтверджують, що комуністична партія 

з моменту завоювання нею влади в Україні поставила ради під свій 

контроль. Уся влада в Україні належала не Радам, як проголошували 

більшовики, а партії. Ради не могли виражати інтереси народу та 

виконували декоративну функцію. Розпорядчі функції зосереджувались у 

виконавчих органах рад – виконкомах. Але й виконкоми були залежними 

від партійних органів. Партійні комітети Харківщини, формально не маючи 

влади, використовували ради як ширму для легітимізації своєї діяльності. 

Право громадян на участь у керівництві суспільними справами могло бути 

реалізоване передусім саме через місцеві ради, які являють собою основу 

участі народу в керівництві державними справами. Вони повинні мати 

певну самостійність у розв′язанні  всіх питань у межах своєї компетенції, 

мати необхідні ресурси для цього та будуватись на демократичних засадах. 

Центральні органи влади мають право контролювати доцільність та 

законність дій місцевих органів влади. 

Партія як громадська організація не згадувалась ні в Конституції 

України, ні в інших нормативних документах. Відповідно формально вона 

не мала ніяких владних повноважень. Тому ради були потрібні партії для 

легітимізації її діяльності. Вони  створювали ілюзію народного 

представництва. Тоталітарна влада тримається не тільки на примусі, а й на 

міфах та соціальній демагогії. Ради як органи, вільно обрані народом, що 

виконують його волю, і були таким міфом.  
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Партійна організація Харківщини контролювала й місцеві профспілки. 

Після Жовтневого перевороту більшовики не мали монопольного впливу на 

них. Низка профспілок на великих підприємствах губернії перебувала під 

впливом меншовиків. Комуністи  не могли допустити самого існування 

профспілок під керівництвом соціал-демократів та критики з їхнього боку 

політики комуністичної партії. З приходом до влади у Харкові вони почали 

процес більшовизації профспілок, який передбачав усунення меншовиків 

від керівництва, розпуск непідконтрольних спілок, перереєстрацію членів з 

одночасними чистками. У ході проведення чисток виключались небажані 

для партії елементи. 

На початок 1921 р. у Харківській губернії профспілкова організація 

була уже численною. Вона налічувала 140, 8 тис. членів.У демократичних 

суспільствах головним завданням профспілок був захист прав та інтересів 

працівників у сфері праці й пов'язаних із працею відносин. Їхня 

незалежність − перший із основних принципів діяльності. Але профспілки 

Харківщини не мали незалежності. Їхня кадрова політика визначалась у 

партійних комітетах. Профспілки, як і партія, були основані на засадах 

жорсткої централізації, вони не обирали керівні органи, осередки та рядові 

члени були безправні. Методи керівництва губкомом зводилися до 

особистих викликів та відвідування губернської ради профспілок, участі в 

конструюванні правлінь, звітності ГРПС на партійних з’їздах та 

конференціях.Питання профруху вирішувались на бюро губкому, де 

затверджували план роботи ХГРПС на рік, та робили зауваження. Партійні 

органи могли навіть ліквідувати профспілку. 

 Окрім безпосереднього контролю та керівництва через фракції, ще 

однією з дієвих форм партійного впливу на профспілки було взаємне 

представництво: членів губкомів партії обирали до складу профспілок, а 

робітників профспілок − до складу парткомів. У губернії та повітах голів 

місцевих профспілкових об`єднань «обирали» до складу бюро губкомів і 

повіткомів. 
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 Засобом втручання й контролю над профспілками були ревізійні 

комісії при партійних органах, які контролювали всі сфери їхньої 

діяльності, зокрема й кадрові призначення.Згідно з рішенням бюро 

Харківського губкому  відрядження членів партії для роботи в губернських 

профспілкових органах проводив виключно губком. Центральні 

профспілкові органи узгоджували кадрові питання з губкомом через ЦК. 

Призначення в профспілкові органи повітів санкціонувалося губкомом 

партії. На засіданні бюро Харківського губкому призначались кандидати в 

Президію Радпрофу. На виробництві у завкоми профспілок кандидатів на 

керівні посади висували партійні осередки. Випадки, коли кандидати від 

парткомів у завком не обирали, розглядались як недостатня згуртованість 

комуністів. Висування кандидатур групою членів спілки розцінювалося як 

приклад погано проведеної підготовчої роботи. Наслідком партійного 

керівництва кадрами спілок було те, що вони не виконували свого 

головного завдання щодо захисту економічних інтересів трудящих, а спілка 

не відповідала принципу захисту інтересів усіх, хто працював. З 

Харківських спілок з надуманих приводів виключали небажані керівництву 

члени. 

Іще одним результатом партійного керівництва харківськими 

профспілками було те, що вони виконувалиневластиві їм функції. На 

засіданнях президії  спілок обговорювалось широке коло питань, більшість з 

яких прямо не стосувалися економічного захисту своїх  членів. Профспілки 

виконували навіть адміністративно-каральні функції. Вони застосовували до 

робітників засоби примусу в інтересах виробництва, збирали податки, 

проводили обшуки, тиснули на селян під час проведення проведення 

колективізації. Значне місце в роботі профспілок посідала участь у виборах 

у ради. Вони проводили агітацію на користь комуністичної партії. Отже, 

профспілки Харківщини всіх рівнів перебували під повним партійним 

керівництвом та не виконували основного  свого завдання – захисту прав 

трудящих і стали засобом впливу партії на них. Вони злилися  з партійно-
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державним апаратом, повністю були підконтрольні партії та захищали 

радше інтереси держави, аніж інтереси своїх членів. 

Комсомолу Харківщини також відводилася роль інструменту, який 

сам не може проявляти ініціативу, а повинен лише виконувати волю 

комуністичних парткомів. Відразу після встановлення Радянської влади в 

Харкові за ініціативою губкому партії почала створюватись комсомольська 

організація губернії. Восени 1920 р. було створено 85 місцевих 

комсомольських організацій,  до складу яких входило 2 500 членів. Але на 

початку 1920-х рр. вплив комсомолу на молодь був незначний. Комсомол не 

достатньо організаційно сформувався, мало було комсомольців та 

організацій, слабкий був зв'язок із місцями, не вистачало грошей. Молодь 

ставилась до різних політичних організацій насторожено. У цей період 

вплив партійних комітетів губернії на комсомол обмежувався матеріальною 

підтримкою. Партійні комітети втручалась у роботу комсомольських 

організацій губернії, але систематичного, повсякденного та ідейного 

керівництва  не досягли.  

 За мірою кількісного зростання та організаційного оформлення вплив 

партії на комсомол посилюється. Губком намагався організацію, що 

збільшувалася, поставити під більш систематичний контроль. ЦК партії 

націлював місцеві партійні організації на тісніший контакт із 

комсомольськими організаціями. Партійний вплив на комсомол проявлявся 

в збільшенні присутності комуністів у лавах комсомолу.Частіше 

обговорювали питання комсомолу на засіданнях губкому партії. Унаслідок 

цього в комсомолі насаджується жорстка централізація. Низові організації 

не мали самостійності, їхні рішення  керівництво не брало до уваги. Спроби 

низових комсомольських організацій проявити самостійність та 

незалежність закінчувались їхнім розпуском. 

Якщо на початку 1920-х рр. вплив партії на комсомол був 

недостатнім, тому що обсяг першочергових завдань, особливо 

господарських, які партія вирішувала, був занадто великий, і за недостатній 
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кількості досвідчених партійних кадрів керівництво комсомолом відходило 

на другий план. Мало значення те, що  сама молодь складніше за старше 

покоління організовувалася та піддавалася дисципліні,  взаємини між 

КСМУ й КП(б)У  не були конкретно визначені, не вистачало 

комсомольських керівників. У другій половині 1920-х рр. все більша 

присутність партії в комсомолі теж не давала бажаних результатів. Істотним 

чинником у цьому процесі було кількісне зростання комсомольців. На 

кінець 1925 р. комсомольська організація Харківщини  налічувала 29 тис., а 

на 1 січня 1930 р. кількість комсомольців  Харківщини уже становила з 

40 469 членів. Тому парткоми не могли налагодити ідейне керівництво 

комсомольською молоддю. І це констатували ще у 1929 р. на  партійних 

конференціях Харкова. 

Змістовну діяльність комсомолу Харківської губернії, особливо в 

політичній сфері, регулювали, визначали й контролювали партійні комітети. 

У принципах взаємин партії й комсомолу передбачалась обов'язковість 

звітів та доповідей комітетів комсомолупартійним органам.Партійне 

керівництво комсомолом мало директивний характер. У взаємовідносинах 

компартії й комсомолу виявлялася відмінність між проголошуваною 

демократичною формою партійного керівництва й антидемократичною 

практикою. Партія вважала комсомол інструментом, приводним пасом, 

знаряддям для підпорядкування молоді. Більшість комсомольців не 

залучалося до обговорення поточних питань. Вони механічно голосували за 

вже ухвалені рішення. Комсомол робив молодь слухняною режиму. 

Декларувалося демократичне внутрішньосоюзне життя, а в реальності 

процвітав бюрократизм, відсутність виборів, повна залежність від партії. 

Комсомольські органи все більше відривалися від молоді та ставали засобом 

впливу партії на неї. 

 В умовах тоталітарного режиму всі незалежні від партії об'єднання 

молоді були приречені. Право на існування мав тільки комсомол як 

складова режиму, що існував. Необхідно підкреслити, що в цій боротьбі 
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комсомол, спираючись на могутній партійно-державний апарат, не гребував 

ніякими засобами. Керівництво Харківського комсомолу неодноразово 

зверталось до органів державної влади та партійних комітетів із проханням 

ліквідувати некомсомольські молодіжні організації. Унаслідок 

систематичних репресій, що не припинялись до середини 1925 р., не 

залишилось жодної некомсомольської організації молоді, навіть групи. 

Зникнення цих об'єднань, які спиралися на значні верстви молоді, відбулося 

не внаслідок об’єктивних закономірностей їхнього внутрішнього розвитку, а 

стало результатом цілеспрямованої політики.  

Спробипобудувати диктатуру пролетаріатуяк « найвищуформу 

демократії» призвели до того, що в кінці 1920-х років переважно була 

побудована жорстка тоталітарна система, центральним елементом якої стала 

партія. Вона  підкорила собі  ради, профспілки та комсомол. У тоталітарній 

системі немає  незалежних елементів, це може її розбалансувати та 

знищити. 
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