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ВСТУП 

Актуальність теми дисертації. Перша світова війна (1914–1918 рр.) 

або, як її називали сучасники «Велика війна», стала однією з визначальних 

подій в історії людської цивілізації. Вона завершила «довге ХІХ століття» та 

визначила напрями політичного та соціально-економічного розвитку світу в 

майбутній історичній добі.  

 Безумовно, цей глобальний військовий конфлікт мав безпосередній 

вплив на революційні події в Росії (1917–1922 рр.), адже він загострив усі 

політичні, соціальні, економічні та національні суперечності, які існували в 

Російській імперії до 1914 року. 

 Однією з магістральних ліній, яка проходила крізь усю революцію в 

Росії (1917-1922 рр.), було протистояння Білого руху з Радянською владою. 

Але боротьба між білими та більшовиками не обмежувалася плануванням 

військових операцій та проведення бойових дій. Це було протиборство між 

кардинально протилежними політично-ідеологічними таборами, які 

презентували не тільки різні політичні та економічні програми, але й 

альтернативні концепції розвитку російської державності. 

 Не варто забувати, що змагання між більшовиками та білими було 

боротьбою державних утворень із різними економічними системами, що 

протистояли одна одній у Громадянській війні. Саме від ефективності та 

можливості вирішувати різні соціальні й економічні проблеми в підсумку 

залежала перемога тих чи інших сил у громадянському конфлікті. Тому не 

викликає здивування, що сучасні дослідники активно працюють над 

вивченням внутрішньополітичного курсу не лише більшовицького або білих 

урядів, а й інших учасників військового протистояння на території колишньої 

імперії Романових. 

 Відзначимо, що складна, суперечлива і доволі неоднозначна проблема 

дослідження історії Білого руху в роки Громадянської війни, за наявності 

широкої історіографічної бази, на сьогодні залишається перспективною в 

сенсі концептуальних аналітичних досліджень. Окрім того, проблематиці 
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вивчення соціально-економічної політики білогвардійських режимів 

українські та зарубіжні історики приділяли недостатньо уваги. Саме це, на 

наш погляд, зумовило наукову актуальність теми дисертації. 

 Услід за сучасною російською історіографією автор трактує Білий рух 

як військово-політичний рух, що сформувався під час Громадянської війни з 

різнорідних у політичному відношенні сил (від поміркованих соціалістів та 

республіканців до монархістів), які об’єдналися на основі загальних 

принципів («Єдина і Неподільна Росія» тощо) і поставили собі за мету 

повалення Радянської влади в країні. На противагу поширеній думці, 

монархісти складали лише невелику частину білого табору і вирішальної ролі 

в ньому не відігравали. Ідеологія білих була близькою до громадсько-

політичних ідеалів кадетської партії, саме вони визначали як стратегічні, так і 

тактичні засади Білого руху.  

 Під діяльністю уряду А. Денікіна дисертант розуміє роботу Особливої 

наради – структури, що виконувала роль дорадчого та вищого виконавчого 

органу влади і була створена при Головнокомандувачі Добровольчої армії у 

серпні 1918 р.    

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі історії нового та новітнього часу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і є 

складовою частиною кафедральної теми: «Країни Європи в ХХ столітті: 

проблеми політичного та соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, 

Велика Британія)» (Державний реєстраційний номер 0108U001794). 

 Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі наукового аналізу 

джерел та історичної літератури розкрити основні напрями соціально-

економічної політики уряду А. Денікіна. 

 Реалізація мети передбачала розв’язання таких завдань: 

- охарактеризувати апарат управління денікінського режиму в роки 

Громадянської війни; 
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- висвітлити основні політичні суперечності, які існували в таборі 

білих, та з’ясувати вплив ідеологічної доктрини Білого руху на 

формування cоціально-економічної політики уряду А. Денікіна; 

- охарактеризувати основні напрями та зміст соціальної та 

економічної політики денікінського уряду; 

- проаналізувати вплив економічної політики більшовиків на 

соціально-економічне становище ЗСПР; 

- окреслити роботу відділу пропаганди щодо агітації заходів 

денікінської адміністрації у соціальній та економічній царинах.  

 Об’єктом дослідження є історія Громадянської війни в Росії (1917-

1922 рр.). 

 Предмет дослідження – соціально-економічна політика уряду 

А. Денікіна. 

 Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з жовтня 1918 р. 

до весни 1920 р. Нижня хронологічна межа обумовлена тим, що лише після 

смерті генерала М. Алексєєва у жовтні 1918 р. А. Денікін став одноосібним 

лідером Добровольчої армії. Верхня межа – квітень 1920 року, коли генерал 

А. Денікін подав у відставку з посади Головнокомандувача ЗСПР. 

 Територіальні рамки охоплюють території, які впродовж вказаного 

періоду перебували під контролем білогвардійських військ. Це тогочасні 

області Донського, Кубанського і Терського козачих військ, вся територія 

Північного Кавказу, Воронезька, Курська, Орловська, Саратовська, 

Ставропольська, Тамбовська, Царицинська і Чорноморська губернії, велика 

частина території сучасної України. 

 Методи дослідження. При написанні роботи автор намагався 

дотримуватися загальнонаукових принципів наукової об’єктивності та 

історизму. Для реалізації визначеної мети та розв’язання окреслених завдань 

використано як загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція), так і 

спеціально-історичні методи дослідження (історичний, проблемно-
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хронологічний, синхронічний). Детальніше про це йдеться у першому 

розділі. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у всебічному 

вивченні та теоретичному осмисленні соціальної й економічної політики, як 

складової частини внутрішньополітичного курсу денікінського уряду. 

Дослідження має кілька аспектів наукової новизни:  

 Вперше 

- в українській історіографії здійснено дослідження соціально-

економічної політики уряду А. Денікіна в роки Громадянської війни; 

- опрацьовано і введено до наукового обігу низку невідомих та 

маловідомих архівних документів, які були опрацьовані в 

російських архівних установах; 

- проаналізовано розробку грошової реформи денікінського уряду та 

її результати; 

- досліджено вплив фінансової політики більшовицького уряду на 

соціально-економічне становище ЗСПР; 

- висвітлено роботу відділу пропаганди щодо агітації заходів 

денікінської адміністрації у соціально-економічній царині.  

Уточнено 

- особливості формування управлінської структури режиму Денікіна; 

- простежено вплив ідеологічної доктрини Білого руху на політику 

уряду А. Денікіна в соціальній та економічній царинах; 

Отримали подальший розвиток 

- комплексне вивчення внутрішньополітичного курсу денікінського 

уряду; 

- твердження про недостатню увагу лідерів Білого руху до агітації 

заходів денікінського уряду у соціально-економічній сфері серед 

широких народних мас. 

 Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в 

узагальненні соціально-економічних заходів уряду Денікіна, що може бути 
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використано для написання підручників та посібників з історії Громадянської 

війни в Росії. 

 Матеріали та висновки дисертації можуть слугувати для вивчення 

історії Громадянської війни в Росії (1917–1922 рр.), створення лекційних 

курсів та спецкурсів з історії Росії в роки Першої світової війни та Революції 

(1914–1922 рр.), Білого руху. 

 Апробація одержаних результатів. Окремі положення дисертаційної 

роботи висвітлено в доповідях на наступних конференціях: ІХ Буковинська 

міжнародна історико-краєзнавча конференція (м. Чернівці, 25-26 жовтня 

2013 р.); І Міжнародна науково-практична заочна конференція «Наукові 

пошуки: актуальні проблеми теорії та практики» (м. Київ, 14 квітня 2014 р.); 

IV Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, 

здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (м. Рівне, 

10-11 грудня 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Україна і світ: проблеми історії» (м. Маріуполь, 27 листопада 2015 р.); 

V Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, 

здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (м. Рівне, 

9-10 грудня 2015 р.). 

 Публікації. Окремі результати дослідження відображено у 13 

публікаціях, 6 із них опубліковано у фахових виданнях України, окремі з 

яких входять до іноземних наукометричних баз, одна – рецензія на книгу з 

цієї проблематики. 

 Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’ятьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
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РОЗДІЛ 1. Стан наукової розробки теми та джерельна база дослідження 

1.1. Історіографія 

Наукову літературу з цієї проблеми, на наш погляд, варто поділити на 

декілька підгруп, кожна з яких має свою специфіку: 1) праці радянських 

дослідників; 2) роботи представників білої еміграції; 3) дослідження західних 

істориків; 4) сучасна російська історіографія; 5) праці українських 

дослідників. 

 Слід зазначити, що в 20–30 рр. ХХ століття радянська історіографія як 

революції 1917 р., так і Громадянської війни, в межах якої й здійснювалися 

спроби дослідження проблеми Білого руху, розвивалася за специфічних 

умов. Оскільки не тільки в цей період, але й у наступні десятиліття 

радянській історичній науці була притаманна одна особливість, а саме – 

історики не розглядали Білий рух цілісно. Досліджувалися «колчаківщина», 

«денікінщина», «врангелівщина» як окремі історичні явища. 

 Однак, не зважаючи на це, в радянський час з’явилося чимало праць, 

які частково стосувалися дисертаційної проблеми. Однією з таких є книга 

радянського військового діяча та відомого спеціаліста з воєнної історії 

М. Какуріна [290]. Це була одна з перших фундаментальних робіт з історії 

Громадянської війни. Не випадково сучасні російські науковці вважають, що 

двохтомне дослідження М. Какуріна «залишило вагомий внесок в радянський 

період вивчення історії Громадянської війни» [Цит. за: 349, с. 12]. 

Хронологічні межі цієї книги охоплювали весь період масштабного 

громадянського конфлікту, в ній чимало місця відводилося опису бойових 

дій, плануванню військових операцій тощо. Однак автор лише частково 

розглянув внутрішню політику білих режимів, в тому числі й уряду Денікіна, 

побіжно окресливши заходи в економічній царині.  

 У цей же період з’являються наукові розвідки, де вперше окремо 

розглядається й власне внутрішньополітичний курс денікінського режиму. 

Першим в радянській історичній науці цю тему дослідив Д. Кін [302, 303]. 

Автор зосередив свою увагу на внутрішній політиці денікінського уряду, 
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зокрема на заходах в економічній сфері, соціально-економічному становищі 

Півдня Росії, розробці законопроектів, які стосувалися аграрної реформи та 

їх критиці тощо. Також Кін приділив увагу структурі цього політичного 

режиму, соціальним та політичним групам, які його підтримували, спротиву 

населення проти дій білогвардійських владних адміністрацій на місцях тощо. 

Однак, можемо помітити, що судження та висновки радянського дослідника 

були суб’єктивними, адже Кін зосередив увагу виключно на негативних 

сторонах політики денікінського уряду. 

 Також необхідно вказати роботу радянського дослідника М. Мальта 

[327]. Він одним з перших в радянській історичній науці розпочав 

досліджувати такий важливий аспект соціально-економічної політики 

денікінської адміністрації, як заходи в аграрній царині.    

 Слід зазначити, що в наступні десятиліття спроби розглянути як цей 

аспект, так і саму історію Білого руху звелися нанівець через політичні та 

ідеологічні мотиви, а вивчення цієї теми на три десятиліття стало 

забороненим. Проте, варто згадати ще одну причину такої ситуації, а саме: в 

той час тема Великої Вітчизняної та Другої світової війни стала провідною 

проблематикою для радянської історіографії. 

 Проблеми історії Громадянської війни знову опиняються в полі зору 

радянських дослідників у кінці 50–60 рр. ХХ століття. Їхні роботи були 

присвячені причинам поразки денікінського режиму у протистоянні з 

Радянською владою. В першу чергу, варто згадати праці К. Агурєєва [239], 

О. Алексашенка [240], В. Самаркіна [350], М. Супруненка [358]. Радянські 

дослідники, аналізуючи причини невдачі уряду Денікіна, зосередили увагу на 

опорі широких народних мас реакційній політиці білогвардійських органів 

влади на місцевому рівні, їх зловживанням владою тощо. Також 

досліджували партизанський рух на території ЗСПР, який підтримувала 

більшовицька влада. 

 Важливою для нас була робота М. Каткова [300]. У цій книзі 

радянський науковець дослідив агітаційно-пропагандистську діяльність 
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більшовицького підпілля в тилу білогвардійців. Крім того, автор 

проаналізував не тільки агітаційні заходи більшовиків, які здійснювалися на 

території, що контролювалася білими, але й пропагандистську роботу урядів 

Колчака, Юденіча, Денікіна, Врангеля. Катков спробував на основі архівних 

документів та агітаційних матеріалів класифікувати методи пропаганди, 

засоби поширення пропагандистських листівок, прокламацій серед різних 

соціальних груп, визначити причини несприйняття білої пропаганди 

більшістю населення тощо. Звичайно, дослідник, працюючи в рамках 

марксистсько-ленінської методології, був змушений писати більше про 

колосальну перевагу більшовицької агітації над білогвардійською. 

Також Катков порівняв пропаганду більшовиків та урядів білогвардійців. 

Зауважимо, що такий компаративний аналіз був першою спробою в 

радянській історіографії. 

 Ще однією цінною працею є монографія радянської дослідниці 

Н. Думової «Кадетська контрреволюція та її крах» [272]. Як влучно 

зазначають сучасні російські науковці, ця робота стала унікальним явищем в 

радянській історіографії, адже це була спроба в жорстких ідеологічних та 

методологічних рамках написати об’єктивне наукове дослідження на основі 

широкої джерельної бази [288, с. 198]. По суті, книга Думової була певним 

підсумком здобутків радянської історичної науки: давала визначення таким 

поняттям як Білий рух, вказала та дала оцінку соціальним групам, які 

підтримували білогвардійців упродовж громадянського конфлікту тощо [288, 

с. 198–199]. Радянська дослідниця у своїй роботі зосередила увагу на впливі 

ідеологічної доктрини Білого руху та політичних організацій (ВНЦ та інші), 

які належали до табору білих, на внутрішню політику, яку реалізовували 

уряди Колчака, Денікіна та Врангеля. 

 Також слід згадати роботу В. Федюка, що була в основному присвячена 

висвітленню управлінської структури денікінського режиму [367]. Хоча ця 

розвідка є невеликою за обсягом та написана в рамках марксистсько-

ленінської методології, однак в ній автор запропонував низку цікавих 



12 

 

суджень, які не містили стереотипів радянської історичної науки. Скажімо, 

Федюк досить об’єктивно проаналізував заходи уряду Денікіна щодо 

вирішення робітничого та земельного питання, вказавши на їх недоліки, 

охарактеризував політичні сили, що складали основу білого табору на Півдні 

Росії тощо.  

 Отже, радянськими дослідниками було написано чимало монографій, 

де повністю або частково висвітлювалася згадана проблема. Хоча історики в 

Радянському Союзі були змушені працювати під ідеологічним та політичним 

тиском, вони доклали багато зусиль як для опублікування різного роду 

документів, так і написання концептуальних досліджень. Тому напрацювання 

радянської історичної науки стали важливим складником нашої 

дисертаційної роботи. 

Свої здобутки та особливості має й емігрантська історіографія. Праці 

на тему буремних подій 1917–1922 рр. писали особи, які були сучасниками 

або брали участь в окремих подіях вказаного вище періоду. Тим більше, 

історики в еміграції не обмежувалися жорсткими ідеологічними рамками, в 

яких були змушені працювати науковці в СРСР.  

 Серед робіт, на нашу думку, слід вказати на книгу Г. Покровського 

«Денікінщина. Рік політики і економіки на Кубані (1918–1919 рр.)», який був 

не надто відомим тогочасним політичним діячем [339]. У цьому дослідженні 

автор більшість уваги приділив політичним перипетіям та економічним 

взаємовідносинам між Добровольчою армією та Кубанським крайовим 

урядом на Півдні Росії. Покровський описав політичні та соціально-

економічні проблеми, що виникали у відносинах між цими двома військово-

політичними силами. Покровський детально зупинився на труднощах у 

фінансовій царині, встановленню єдиних митних кордонів тощо. 

 Не менш цінною є книга відомого російського військового теоретика 

М. Головіна, що брав участь у громадянському конфлікті (1917–1922 рр.) на 

боці білогвардійців [263]. У своєму дослідженні Головін зупинився 

виключно на подіях 1917–1918 рр. Звичайно, автор більше місця приділив 
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саме політичному та військовому аспектам, однак подав і цікаву інформацію, 

що стосується нашої проблематики. Так, дослідник писав про процес 

формування управлінської вертикалі денікінського уряду, причини 

непростих взаємин між Добровольчою армією та Всевеликим Військом 

Донським, про політичні партії та соціальні групи, які складали соціальну 

базу режиму Денікіна тощо. Однак, у всій праці відчувається негативне 

ставлення до генерала Денікіна та зовсім протилежне до лідера Дону – 

отамана П. Краснова. 

 Ще одна робота, яку, на нашу думку, слід вказати, це книга А. Зайцова 

«1918 рік. Нариси історії російської громадянської війни» [275]. Як і Головін, 

Зайцов розглянув лише початковий етап громадянського конфлікту та 

основний акцент зробив на політичних та військових подіях Громадянської 

війни в Росії. Тим не менше, автор вдало описав процес організаційного 

оформлення Добровольчої армії, формування бюрократичного апарату уряду 

Денікіна, відносини між Білим рухом та іншими антибільшовицькими 

силами, що існували на території колишньої Російської імперії тощо. 

 Проте варто зауважити, що, по-перше, праці цих авторів були 

присвячені лише початковому етапу Громадянської війни в Росії і загалом 

висвітлювали тільки військово-політичну історію. По-друге, окремі судження 

та оцінки як Головіна, так і Зайцова вважаються тенденційними. Адже вони 

були сучасниками тих подій і мали свою думку щодо деяких явищ та 

історичних постатей. 

 Також доцільно відзначити монографію Д. Лєховича [323]. Лєхович 

також був учасником Громадянської війни на боці білогвардійців та став 

першим дослідником історичної постаті генерала Денікіна. Хоча Лєхович в 

основному висвітлив життєвий шлях Головнокомандувача ЗСПР, але й подав 

чимало важливої інформації, яка стосується теми дисертації. Скажімо, автор 

описав ставлення самого Денікіна до певних історичних діячів та політичних 

сил, які складали основу Білого руху, окремих рішень, що були ухвалені як 

Особливою нарадою, так і більшовицьким урядом. 
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 Необхідно вказати, що неабиякий внесок в дослідження історії 

Громадянської війни в Росії, Білого руху та окремих аспектів 

внутрішньополітичного курсу уряду Денікіна зробили зарубіжні дослідники. 

Хоча доступ до неопублікованих архівних документів для них був 

обмежений, у своїх працях вони надавали перевагу побудові нових 

концептуальних схем та виробленню підходів в оцінюванні тих чи інших 

історичних подій, явищ, історичних постатей тощо. Проте одразу слід 

зауважити, що окремих фундаментальних робіт, які були б присвячені 

вивченню фінансово-економічної політики денікінського уряду, в зарубіжній 

історичній науці так і не з’явилося. Однак деякі аспекти внутрішньої 

політики режиму Денікіна все ж розглядалися західники науковцями. 

 Одним із найвідоміших істориків, які займаються дослідженням Білого 

руху в зарубіжній історіографії, є американець Пітер Кенез – автор низки 

книг, присвячених історії Громадянської війни на Півдні Росії. В одній із них 

він описав період правління генерала Денікіна, коли той очолював 

ЗСПР [396]. Ця монографія вважається однією з найкращих робіт з історії 

Білого руху Півдня Росії. Кенез комплексно підійшов до висвітлення як подій 

та явищ громадянського конфлікту в цьому регіоні, так і до денікінського 

режиму. Автор окреслив управлінську вертикаль уряду Головнокомандувача 

ЗСПР, політику, яку реалізовувала денікінська адміністрація на цій території, 

заходи пропагандистських структур уряду Денікіна, відносини з різними 

державними утвореннями, що виникли на теренах колишньої Російської 

імперії, стосунки Денікіна з іншими керманичами білого табору тощо. 

Особливу увагу Кенез приділив відносинам Білого руху з Українською 

Народною Республікою (УНР). На думку американського вченого, з усіх 

претендентів на владу в Україні Денікін був єдиним, хто не зробив жодних 

поступок націоналізму. Він заперечував існування українського народу та 

вважав, що немає жодних причин, щоб окремій провінції імперії надавати 

статус незалежної держави [396, с. 151]. 
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 Також варто б згадати окрему публікацію Пітера Кенеза, яка 

присвячена ідеологічній доктрині Білого руху в Громадянській війні [301]. 

Хоча ця праця не є великою, в ній автор зумів, на нашу думку, дуже влучно 

окреслити головні ідейні принципи, на яких ґрунтувалася ідеологія 

білогвардійців. 

 Важливими для нас є публікації американського історика Пітера 

Холквіста, який одним із перших спробував переглянути хронологічні межі 

революції в Росії [369, 394]. Він, як і частина інших західних науковців, 

пропонує вважати початком російської революційної доби не 1917, 

а 1914 рік, аналізуючи її в контексті загальноєвропейської кризи 1914–

1921 рр. з її політичними, ідеологічними та соціально-економічними 

наслідками. Також Холквіст побіжно розглядає окремі аспекти, які 

стосуються нашої теми. Скажімо, досліджуючи роль пропаганди в цей 

період, зарубіжний вчений порівнює роботу пропагандистських урядових 

структур білогвардійців та більшовиків. На думку Холквіста, з якою ми 

погоджуємося, обидві ці військово-політичні сили задіяли та вдосконалили ті 

методи, які були апробовані в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.). 

Тому, на погляд Холквіста, потрібно переглянути закиди щодо реакційності 

білої агітації та прогресивності більшовицької [369, с. 97]. 

 Однією з концептуальних монографій, яка була написана в зарубіжній 

історіографії, є праця Евана Модслі [385]. Хоча ця книга є узагальнюючою 

роботою з історії Громадянської війни, у ній є чимало цінних відомостей і 

суджень щодо нашої проблеми. Автор простежив як розвиток окремих явищ 

(«тріумфальна хода Радянської влади» тощо), так і історію регіонів та хід 

військових кампаній. Він зупинився на чинниках, які, на його думку, 

відіграли провідну роль у перемозі більшовиків у цьому військово-

політичному протистоянні: контроль промислових і транспортних центрів, 

підтримка етнічного російського населення тощо. Окремо зосередив увагу на 

впливі внутрішньополітичного курсу Радянської влади в роки 

громадянського конфлікту. Як стверджує Модслі, по суті реалізація політики 
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«воєнного комунізму» забезпечила економічну перевагу більшовиків над 

своїми супротивниками у Громадянській війні [402, с. 74]. 

 На нашу думку, окремої уваги заслуговує праця американського 

історика Стівена Маркса [401]. Хоча зарубіжний дослідник вивчає стан 

фінансів у Росії впродовж Першої світової та революції (1914–1922 рр.), у цій 

роботі є чимало цікавих міркувань щодо фінансової політики різних 

політичних режимів в роки громадянського конфлікту. Однак основний 

акцент Маркс зробив на заходах більшовицького уряду в фінансовій сфері, 

які здійснювалися після їх приходу до влади у жовтні 1917 року. Скажімо, 

автор категорично наполягає на тому, що ідея про готовність Радянської 

влади піти на ліквідацію грошей є міфом, який виник у роки Громадянської 

війни [401, с. 131]. Однак варто підкреслити, що таке твердження Маркса 

викликає чимало критики як з боку зарубіжних, так і сучасних російських 

істориків. 

 Також слід вказати дослідження Крістофера Лазарскі, яке присвячене 

висвітленню діяльності пропагандистських структур білих упродовж 1918–

1919 рр., коли лідерами Добровольчої армії були генерали Алексєєв та 

Денікін [398]. Автор на основі архівних матеріалів та мемуарної літератури 

описав структуру відділу пропаганди, окреслив основні напрямки 

пропагандистської роботи, методи агітації, які застосовували білогвардійці, 

спробував проаналізувати агітаційні матеріали, що поширювалися серед 

населення. Також Лазарскі детально зупинився на критиці цієї структури 

сучасниками та подав власний погляд на її недоліки. 

У своїй роботі дисертант часто порівнював заходи денікінського уряду 

у економічній царині з подібними діями РНК. Тому доцільно було б виділити 

наукову розвідку, яка присвячена внутрішній політиці більшовиків у період 

Громадянської війни. На наш погляд, слід виокремити одну з праць відомого 

британського історика Едварда Карра, у якій він зосередив увагу саме на 

політиці Радянської влади в фінансовій та соціально-економічній сферах 

[390]. Не зважаючи на те, що це концептуальне дослідження було завершене 
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ще декілька десятиліть тому, воно до сьогодні залишається однією з 

класичних праць із вказаної вище тематики у західній історичній науці. 

Цікавими для нас були міркування знаного англійського науковця щодо 

впливу економічної політики більшовицької влади на економічне становище 

білогвардійських режимів, планів проведення грошової реформи, дискусії 

серед більшовицьких лідерів про ліквідацію грошей тощо [390, с. 261]. 

 Доцільно зауважити, що вся проаналізована вище зарубіжна література 

є англомовною. Утім, багато напрацювань з історії Громадянської війни та 

Білого руху було зроблено представниками німецької історичної науки. З 

усього масиву наукових публікацій, на наш погляд, слід виділити 

монографію німецького історика Ніколауса Катцера «Білий рух в Росії: 

утворення, практика та політична програма в Громадянській війні» [395]. У 

своєму фундаментальному дослідженні автор зупинився на основних центрах 

формування Білого руху, ідейних засадах цієї військово-політичної сили, 

зовнішній та внутрішній політиці, що реалізовувалася білогвардійськими 

режимами, причинах їх поразки у протистоянні проти Радянської влади 

тощо. Також Катцер спробував проаналізувати розбіжності, які існують між 

сучасними зарубіжними та російськими науковцями щодо оцінювання тих чи 

інших дискусійних питань з історії Громадянської війни в Росії та Білого 

руху. 

 Варто зауважити, що чималий внесок у розробку проблеми зробили 

сучасні російські науковці. Після розпаду Радянського Союзу тема Білого 

руху набула величезного ажіотажу, що привело до появи чималої кількості 

публікацій, які мали ілюстративний характер та не відповідали критеріям 

науковості. Однак, починаючи з 2000-х рр., ця тенденція змінюється і 

з’являється низка робіт, які були виконані на високому професійному рівні та 

присвячені окремим аспектам соціально-економічної політики денікінського 

уряду. 

 Слід згадати праці сучасних російських фахівців, що розглядають 

заходи уряду А. Денікіна у соціальній та економічній царинах, у контексті 
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внутрішньої політики інших білогвардійських урядів, що існували в різних 

регіонах колишньої Російської імперії. Зокрема, це роботи В. Зіміної [278-

281] та Г. Трукана [362]. 

 Щодо публікацій Зіміної, то слід зазначити, що російська дослідниця 

була одним із найбільш відомих спеціалістів історії Білого руху у Російській 

Федерації. У своїх роботах вона розглядала уряди Колчака, Юденіча, 

Денікіна та Врангеля, які хоча й належали до табору білих, однак, мали свої 

специфічні особливості як у політичному характері, так і в реалізації тих чи 

інших заходів. Одна з її монографій була присвячена саме цьому 

питанню [280]. Багато уваги Зіміна приділила розгляду форм правління 

названих політичних режимів. Крім того, вона була однією з перших в 

сучасній російській історичній науці, хто спробував виділити окремі 

характерні риси військово-політичних моделей влади у білогвардійців. 

 Дослідження російського історика Трукана також присвячено процесу 

встановлення білогвардійських урядів, політиці, яку вони реалізовували в тій 

чи іншій сфері тощо [362]. Автор акцентував увагу на описі двох 

білогвардійських режимів – Колчака і Денікіна. Трукан висвітлив початкові 

етапи історії Білого руху на Сході та Півдні Росії, різні конфлікти між 

представниками білого табору, формування бюрократичного апарату, їх 

головні пріоритети як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Досить багато 

уваги було присвячено відносинам уряду Денікіна з союзниками. Автор 

спробував дати власну оцінку зовнішньополітичним зв’язкам денікінського 

режиму з країнами Антанти, обговоренню ідей та планів щодо допомоги 

країн-переможниць у Першій світовій війні (Великобританія, Франція, 

Сполучені Штати Америки) білогвардійцям у боротьбі з більшовиками тощо. 

 Якщо у роботах Зіміної та Трукана соціально-економічна політика 

денікінського уряду розглядається лише частково, то публікації російських 

істориків С. Карпенка [292-297] та Ю. Черниченко [375-377] присвячені 

винятково економічному курсу режиму Денікіна. 
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 С. Карпенко − один із найбільш відомих та фахових дослідників історії 

Білого руху. Більшість його публікацій присвячено висвітленню окремих 

аспектів внутрішньополітичного курсу урядів Денікіна та Врангеля. Багато 

уваги російський історик зосередив на заходах денікінської адміністрації у 

фінансовій царині: обговорення різних планів дій щодо стабілізації 

грошового обігу, зміни в податковій системі, пошук додаткових джерел 

поповнення бюджету, вплив ведення бойових дій на фінансову ситуацію на 

території, що контролювалися ЗСПР тощо [292-294, 296]. Також Карпенко 

займається дослідженням торговельної політики уряду Денікіна. Автор 

проаналізував як встановлювалася урядова монополія на зовнішню торгівлю 

та як це вплинуло на економічну ситуацію в регіоні, на становище окремих 

соціальних груп тощо [295, 297]. Але слід вказати на один недолік, який 

простежується в працях російського науковця. Карпенко чомусь недостатньо 

уваги приділив впливу ідеологічної доктрини білих на 

внутрішньополітичний курс білогвардійських режимів. На наш погляд, без 

врахування цього фактору ми до кінця не зможемо зрозуміти, чому лідери 

Білого руху відмовились від втілення в життя радикальних кроків у 

внутрішній політиці. 

 Російська дослідниця Черниченко також займається вивченням 

економічного курсу режиму Денікіна. Що характерно, авторка здійснює свої 

дослідження на основі відомостей із періодичних видань, що публікувалися 

на території, яка контролювалася ЗСПР. Скажімо, Черниченко на базі 

тогочасних газет та журналів описала кризу грошового обігу на Півдні Росії, 

при чому ввела в обіг низку нових важливих джерел, де міститься інформація 

про рух грошової маси на цій території [376]. Слід вказати публікацію, де 

Черниченко проаналізувала образ спекуляції та спекулянта на основі 

періодики Білого Півдня [377]. 

 Окремої уваги заслуговує монографія російського дослідника 

Я. Бутакова [252]. Не зважаючи на те, що у його досліджені висвітлено 

процес формування військово-політичної організації білих на Півдні Росії у 
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1917–1920 рр., автор акцентував увагу на деяких аспектах 

внутрішньополітичного курсу білогвардійської влади впродовж 

громадянського конфлікту. Бутаков описав заходи щодо ліквідації митних 

бар’єрів між Добровольчою армією та урядами Дону і Кубані, соціально-

економічну ситуацію на Півдні Росії в роки Громадянської війни тощо. 

 Також слід згадати публікації російських істориків О. Баранова [243] та 

М. Владимирського [255]. Хоча роботи цих авторів пов’язані з 

дисертаційною темою, однак присвячені вони досить вузькій проблематиці. 

Скажімо, у статті Баранова описано стан грошового обігу впродовж 1918–

1920 рр. на Кубані, однак у ній вміщено цікаві відомості щодо фінансово-

економічних зв’язків між Кубанським крайовим урядом та ЗСПР. У роботі 

Владимирського описано політичне життя одного з міністрів Денікіна, який 

відповідав за стан фінансів – М. Бернацького. 

 Варто наголосити, що деякі російські історики, які не працюють над 

нашою проблематикою, але є фахівцями з історії Громадянської війни, у 

своїх публікаціях частково зупиняються на окремих аспектах внутрішньої 

політики уряду Денікіна. Так, відомий російський науковець В. Цвєтков під 

час вивчення процесу встановлення та розвитку білогвардійських режимів 

упродовж громадянського конфлікту подав цікаві міркування щодо ролі та 

місця Особливої наради у владній вертикалі денікінського режиму, її 

реорганізації тощо [371]. Інший відомий історик Г. Іпполітов, знаний 

дослідник військової та політичної діяльності генерала А. Денікіна, також 

частково зупинився на внутрішній політиці уряду Головнокомандувача ЗСПР 

[286, 289]. Російський вчений у своїх роботах вказав на недоліки політичного 

курсу денікінського режиму та окремих урядових заходів, на причини 

низької ефективності роботи відділу пропаганди тощо [286, с. 378]. 

 Переходячи до вивчення проблеми соціально-економічної політики 

денікінського режиму в українській історіографії, слід зауважити, що поки 

вітчизняні історики не написали спеціального наукового дослідження з 

вказаної вище теми. Українські історики переважно займаються 
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дослідженням лише окремих аспектів історії Білого руху. Так, В. Крупина 

вивчає історію зародження та розвитку білогвардійського руху на теренах 

України, його специфіку на цій території, ставлення лідерів білих до 

української влади та місце українського питання в ідеології 

білогвардійців [411]. Науковець Я. Штанько досліджує відносини між ЗСПР 

та українськими урядами впродовж 1918–1920 рр. [417]. Він зосередив свою 

увагу на позиції денікінського та врангелівського режимів щодо 

гетьманського уряду П. Скоропадського й Директорії УНР. Цікавими є 

судження Штанька про зміни поглядів Врангеля на українське питання у 

1920 році. Відомий дослідник О. Реєнт у одній зі своїх праць частково 

розглядає ставлення робітників до денікінського режиму та його політики 

[348].  Цінною є робота О. Бойко, яка спробувала стисло окреслити процес 

встановлення денікінського режиму на українських землях, соціальну та 

економічну політику, яку втілювали в життя білогвардійські місцеві 

адміністрації, національну політику уряду А. Денікіна тощо [248]. 

 Окремої уваги заслуговують роботи українського історика 

С. Корновенка, який займається дослідженням аграрної політики урядів 

А. Денікіна та П. Врангеля у 1919–1920 рр. [312-318, 410]. У своїх роботах 

дослідник проаналізував заходи денікінської та врангелівської адміністрації у 

аграрній царині, їх зміст, основні положення, ставлення широких верст 

населення до такої політики, її недоліки тощо. Дослідник спробував 

порівняти аграрне законодавство цих режимів із аналогічним у країнах 

Центрально-Східної Європи в цей період. На нашу думку, також слід 

виокремити наукову статтю Корновенка, у якій автор висвітлив діяльність 

відділу пропаганди щодо поширення інформації про аграрну політику уряду 

Денікіна на українській території [313]. 

 Отже, аналіз наукової історичної літератури дає змогу зробити певні 

підсумки. Тема соціально-економічної політики уряду А. Денікіна так і не 

стала предметом спеціального дослідження. Зарубіжні, сучасні російські та 

українські історики, що займаються історією Білого руху, висвітлили лише 



22 

 

окремі важливі аспекти цієї тематики. Одні працюють над вивченням 

процесу формування військово-політичної організації білих в певних 

регіонах колишньої Російської імперії. Інші надають перевагу дослідженню 

окремих сторін внутрішньополітичного курсу денікінського уряду, 

відносинам між Білим рухом та державними утвореннями, що виникли в 

умовах Громадянської війни тощо. Дехто вивчає життєвих шлях відомих 

військових та політичних представників білого табору. 

 

 

1.2. Джерела та теоретико-методологічні засади роботи 

Об'єктивне наукове висвітлення нашої проблематики вимагало 

залучення та критичного осмислення комплексу архівних матеріалів, 

опублікованих документів, преси та мемуарної спадщини.  

Неопубліковані джерела, які стосуються теми нашого дослідження, 

зберігаються в російських архівних установах. Насамперед, у Державному 

архіві Російської Федерації (ДАРФ), Російському державному архіві 

соціально-політичної історії (РДАСПІ), Російському державному 

військовому архіві (РДАВ) та Архіві Будинку російського зарубіжжя імені 

Олександра Солженіцина (Архів БРЗ).  

Більшість важливих документів є у фондах ДАРФ. Зокрема, чимало 

нормативних актів, які присвячені соціальній, фінансовій та економічній 

політиці денікінського уряду, містяться у фондах засідань Особливої наради 

при Головнокомандувачі ЗСПР, Політичної канцелярії Особливої наради, 

Управління торгівлі та промисловості тощо. Зокрема, неабиякий інтерес 

становить доповідна записка в Управління торгівлі та промисловості про 

стан і перспективи відновлення економіки Півдня Росії [31]. Це джерело 

важливе тим, що подає не тільки панорамний огляд тогочасних економічних 

проблем у цьому регіоні, але й шляхи їх вирішення. Також були знайдені 

цікаві дані про соціально-економічну та торговельну політику уряду 

А. Денікіна.  
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Для написання четвертого розділу роботи використано багато архівних 

матеріалів, знайдених у фондах відділу пропаганди, який діяв при уряді 

Головнокомандувача ЗСПР. Так, дисертантом було опрацьовано суттєву 

кількість документів, які готувалися та поширювалися цією інституцією 

серед населення. Крім того, у цьому фонді є звіти й огляди про політичний, 

соціальний та економічний стан регіону, які готувалися цим органом 

спеціально для Особливої наради. 

Важливі архівні матеріали були опрацьовані в Російському державному 

архіві соціально-політичної історії (РДАСПІ). При цьому в цій установі 

автору вдалося дослідити не лише архівні документи, які стосуються 

внутрішньополітичного курсу денікінського уряду, але й джерела, що 

окреслюють основні напрямки соціально-економічної політики 

більшовицької влади. Також тут зберігається частина пропагандистської 

літератури, яка видавалася вже згаданим нами відділом пропаганди 

денікінського уряду (листівки, прокламації тощо).  

Необхідно підкреслити, що окремі цінні архівні нормативні акти були 

знайдені в Російському державному військовому архіві (РДВА). Хоча в цій 

установі зберігаються документи, які більше стосуються військової історії, 

однак тут було опрацьовано окремі джерела з досліджуваної нами теми. 

Скажімо, автором були вивчені фонди, де зберігаються розвідувальні дані 

організації «Азбука» про військово-політичне становище в різних регіонах 

упродовж 1918–1919 років, оперативні відомості штабу Добровольчої армії 

про стан справ на окремих територіях, підконтрольних білогвардійським 

військам тощо. 

Цінним для нас є також Архів Будинку російського зарубіжжя імені 

Олександра Солженіцина (Архів БРЗ). Важливим є те, що в ньому містяться 

неопубліковані спогади та листи як відомих, так і маловідомих діячів Білого 

руху. Так, нами були вивчені мемуари генерала П. Шатилова, яка займав 

високі посади в армії за роки правління А. Денікіна. У 1920 році він був 

призначений бароном П. Врангелем на посаду начальника Генерального 
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штабу [5]. Також цікавою є мемуарна спадщина офіцерів, які не займали 

високих посад, проте були безпосередніми свідками важливих подій на 

місцях. Це спомини Д. Звяніцева [8], О. Ребіндера [14] та інших. Окрім цього, 

знайдено документи, які розкривають окремі аспекти нашої теми. Наприклад, 

публікації відомого на той час професора М. Соболєва ілюструють його 

бачення реалізації аграрної реформи та її ролі в зменшенні надмірної 

грошової маси [6]. У цьому архіві також зберігаються деякі неопубліковані 

матеріали політичної організації ВНЦ, що об’єднувала політиків, які 

дотримувалися ліберально-демократичних поглядів. ВНЦ була структурою, 

яка, за словами Денікіна, відігравала роль «центристської політичної сили». 

Але для нас важливішим є те, що вона займалася підготовкою різних 

проектів розвитку як зовнішньої, так і внутрішньої політики, в тому числі і 

заходів у фінансовій та економічній царинах [13]. Ці документи окреслюють 

підхід цієї політичної сили до вирішення тогочасних соціально-економічних 

проблем. 

Не менш важливою групою джерел є опубліковані документи. Адже 

видані нормативні акти, закони, декларації дають можливість краще 

зрозуміти заходи денікінської адміністрації в економічній сфері.  

Багато цінного матеріалу міститься у виданнях радянської доби. Так, 

чимало необхідної інформації вміщено в хрестоматії «Громадянська війна в 

Росії», опублікованій під редакцією радянського дослідника 

С. Піонтковського ще в 1925 році [94]. У цій праці укладач подав багато 

наказів та розпоряджень, що стосувалися економічної та соціальної політики 

білогвардійських урядів Колчака, Денікіна, Врангеля. У 1940 р. було 

надруковано перший том «Документів з історії Громадянської війни в 

СРСР», який охоплював 1917–1918 роки. Хоча ця книга присвячена 

початковому етапу громадянського конфлікту, однак в ній є кілька 

документів, які стосуються і нашої проблематики. 

Також варто згадати трьохтомний збірник документів та матеріалів 

«Громадянська війна на Україні» [95]. У ньому вміщено дані, які надходили 
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до Радянської влади, про політичне, економічне й соціальне становище того 

чи іншого регіону, ставлення різних соціальних груп до білогвардійських 

режимів та їх політики тощо. Згадаємо й опубліковані збірки архівних 

джерел, які стосувалися певних регіонів колишньої імперії Романових. Це 

«Боротьба за владу Рад на Дону. 1917–1920 рр.» [77] та «Боротьба 

радянського народу з інтервентами та білогвардійцями на Півдні Росії» [78]. 

Окремої уваги заслуговує науково-історичний журнал «Червоний 

архів», який видавався впродовж 1922–1941 років у Москві центральними 

архівними установами СРСР [79, 81, 93, 117-123, 130, 133]. У ньому вміщено 

різноманітні документи, пов’язані з історією революційних подій та 

Громадянської війни в Росії, інтервенції, Білого руху та інших 

антибільшовицьких сил, серед яких і ті, що стосуються різних аспектів нашої 

теми. 

Також у Радянському Союзі було видано багато документів, які були 

присвячені внутрішній політиці Радянської влади в 1917–1922 роках. Серед 

них варто виділити збірник «Декрети Радянської влади 1917–1920 рр. як 

історичне джерело. Законодавчі акти в сфері усуспільнення капіталістичної 

власності» [107], «Директиви командування фронтів Червоної армії» [98, 99]. 

Хоча у цих роботах більшість матеріалів присвячена внутрішньополітичному 

курсу більшовицького уряду, однак у них міститься і низка цінних джерел, 

які дають змогу краще зрозуміти зміст окремих заходів Радянської влади в 

економічній царині, що були спрямовані на підрив соціально-економічного 

становища білогвардійських режимів. Проте варто зауважити, що відбір 

документів до вказаних вище збірників здійснювався тенденційно, оскільки 

вони тільки в негативного світлі зображають головних супротивників 

більшовиків – Білий рух та не висвітлюють недоліки більшовицької влади.  

Необхідно підкреслити, що не лише в Радянському Союзі займалися 

оприлюдненням різного роду документації про Громадянську війну. Чимало 

матеріалів про ці події публікували представники білої еміграції за кордоном. 

Серед них, на наш погляд, варто виділити багатотомник «Архів російської 
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революції», який видавався російськими емігрантами в Берліні в 20–30-і роки 

ХХ ст. та був перевиданий у 90-і роки в РФ [127, 167, 173, 182, 192, 195-196, 

198-199, 202-204, 213, 232]. Цінність цього видання полягає в тому, що в 

ньому були надруковані різні уривки зі спогадів антибільшовицьких діячів 

того часу. 

Хотілося б акцентувати увагу на ще одному збірнику під назвою 

«Білий архів», який виходив друком в 20-і роки ХХ ст. в Парижі під 

редакцією Я. Лисового [126]. У ньому публікувалися документи та матеріали 

з історії революції, більшовизму, Білого руху тощо. Окремі з них присвячені 

нашій дисертаційній темі. Так, в цій збірці міститься доповідна записка 

одного з білогвардійських генералів, який досить об’єктивно спробував 

порівняти пропаганду білих та більшовиків [126, с. 127-133]. 

Також доцільно згадати відому збірку матеріалів, яка виходила в 

Белграді впродовж 20-х років минулого століття, – «Донський літопис» [104–

106]. Документи в ній стосуються переважно історії Дону та донського 

козацтва в роки революції, проте в ній зустрічаються цікаві дані про 

соціальне та економічне становище цього регіону у зазначений період, 

ставлення місцевого населення до більшовиків та антибільшовицьких сил 

тощо. 

Варто зазначити, що відбір документів до емігрантських видань теж 

був тенденційним. Адже у більшості матеріалів йшлося про військові та 

політичні події в революційний період. Не так багато документів стосувалося 

економічної політики. На нашу думку, такий відбір був спробою 

аргументації поразки саме військовими та політичними причинами, а не 

промахами у внутрішній та зовнішній політиці. 

Після розпаду Радянського Союзу та відкриття вільного доступу до 

втаємничених фондів тема антибільшовицьких сил, в тому числі білих, в 

Громадянській війні в Росії стає надзвичайно популярною як серед 

російських, так і серед зарубіжних істориків. З’являється величезна кількість 

наукових монографій та статей, підручників, посібників, енциклопедій тощо. 
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Не припиняється робота над публікацією архівного матеріалу. На думку 

дисертанта, слід виділити збірники документів, які були присвячені історії 

політичних партій в революційний період (1917–1922 рр.). Це журнали 

засідань уже згаданого нами ВНЦ та протоколи засідань кадетської партії 

[92, 137]. Звичайно, ці роботи безпосередньо не стосуються нашої теми, 

однак на засіданнях цих організації обговорювали не тільки фінансові та 

соціально-економічні проблеми, але й спроби їх вирішення. Так, на засіданні 

ВНЦ часто був присутній начальник Управління фінансів М. Бернацький, 

який не лише говорив про економічні труднощі денікінського режиму, але й 

пропонував власні рецепти розв’язання цих проблем. До речі, саме на 

нарадах ВНЦ М. Бернацький уперше висловив бачення грошової реформи. 

Такі ж проблеми обговорювалися на зібраннях конституційно-демократичної 

партії [137]. 

На наш погляд, особливу увагу слід приділити збірнику документів під 

назвою «Журнали засідань Особливої наради при Головнокомандувачі ЗСПР 

А. І. Денікіні. Вересень 1918-го – грудень 1919 року» [111]. Це перше повне 

видання матеріалів засідань Особливої наради, яка по суті виконувала 

функції уряду при Денікіні. В них зафіксовано всі питання як внутрішньої, 

так і зовнішньої політики, про які йшлося на нарадах цієї установи. Крім 

цього, у виданні вміщено додатки, в яких наводяться дані з певних питань, 

погляди різних військових та політичних діячів на деякі проблеми, копії 

урядових стенограм та зборів різних законодавчих комісій тощо. Це видання 

є надзвичайно важливим джерелом для істориків, які досліджують 

внутрішньо- та зовнішньополітичний курс денікінського уряду.  

Також надзвичайно інформативним джерелом є мемуари діячів, які 

брали участь в тих буремних подіях, оскільки цей вид джерел дає нам 

первинні судження відомих військових та політичних діячів про тогочасні 

явища чи події.  

Особливої уваги заслуговують спогади Головнокомандувача ЗСПР 

генерал-лейтенанта А. Денікіна [189-191]. Один із лідерів Білого руху 
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написав їх як на основі власних споминів, так і матеріалів із канцелярії 

Особливої наради. Денікін не тільки описав бойові дії, внутрішню та 

зовнішню політику свого уряду, але й намагався дати власну оцінку 

причинам поразки у боротьбі проти більшовиків. Як влучно зазначив один із 

сучасних російських дослідників, спогади Денікіна можна вважати 

«енциклопедією Білого руху, а отже, усієї історії Громадянської війни» [408, 

с. 5]. 

Не менш цінними є записки іншого відомого керманича білих – барона 

П. Врангеля, який очолив ЗСПР після відставки Денікіна весною 

1920 року [183-184]. Хоча оцінки, які подав у своїх споминах Врангель, як 

самої постаті Денікіна, так і його внутрішньої та зовнішньої політики є дещо 

суб’єктивними. Адже конфлікт, який існував між двома вождями білого 

табору, вплинув на судження та висновки Врангеля щодо денікінського 

періоду історії Білого руху Півдня Росії. Тим не менш, ця робота вміщує 

багато цікавої інформації щодо нашої теми, зокрема, про недоліки 

управлінського апарату денікінської адміністрації, заходи уряду А. Денікіна 

у соціальній та економічній сферах тощо. 

Важливими для нас були спогади білогвардійського генерала 

О. Лукомського, який належав до найближчого оточення Денікіна та 

Врангеля [205]. Багато уваги він приділив перипетіям Громадянської війни на 

Півдні Росії впродовж 1918–1920 років, відносинам Добровольчої армії як з 

державними утвореннями, що виникли на теренах колишньої Російської 

імперії, так і з іноземними державами, внутрішньополітичному курсу білої 

влади тощо. Хоча Лукомський займав високі посади як при Денікіні, так і 

Врангелі, однак він зумів подати неупереджені оцінки щодо періодів їх 

правління, вказати на недоліки їх політики тощо. 

Слід зазначити, що важливими для розгляду вказаної теми є не тільки 

спомини військових генералів, але й політичних діячів, які поділяли 

ідеологічну платформу білогвардійців. Серед них можна вказати працю 

К. Соколова, який був представником партії кадетів, тривалий час очолював 



29 

 

відділ пропаганди при уряді А. Денікіна та належав до найближчого 

оточення Головнокомандувача ЗСПР [225]. Автор чимало написав про 

політику денікінської адміністрації в різних сферах державного життя, про 

відносини з Доном та Кубанською радою тощо. Що характерно, Соколов 

описав усі ці події не як відсторонена особа, а як людина, що «несе 

відповідальність за політику Денікіна» [225, с. 4].  

Також вагомими є спогади відомого політика, депутата III та 

IV скликань Державної Думи Н. Савіча, який працював в урядах Денікіна та 

Врангеля [221]. Він відтворив період російської революції, охарактеризував 

політичне, економічне становище денікінського режиму та вказав на його 

недоліки. На наш погляд, найбільш цінним є те, що автор, будучи за 

ідейними переконаннями поміркованим консерватором, у своїх мемуарах 

передав бачення та розуміння буремних подій 1917–1922 років правими 

політичними групами, які теж належали до табору білогвардійців. 

Не можемо оминути увагою спогади політиків, які в цей період не 

належали до табору білих. Цікавими для нас були мемуари діячів Української 

революції (1917–1921 рр.) – В. Винниченка [174-176], 

М. Ковалевського [201], І. Мазепи [206], Є. Чикаленка [231]. У їхніх роботах 

вміщено чимало цінної інформації про ставлення представників Директорії 

УНР і місцевого населення як до самого режиму Денікіна, так і до політики, 

яку він реалізовував на практиці.  

Доцільно згадати спомини більшовицьких керманичів, де знаходимо 

цікаві дані з досліджуваної теми. Зокрема, згадаємо праці Л. Троцького [148, 

229], С. Будьонного [171], Ф. Раскольнікова [218]. У своїх роботах вони 

описали ставлення широких верст населення до заходів денікінської 

адміністрації у соціальній та економічній сферах, пропагандистських 

матеріалів, які готувалися та поширювалися відділом пропаганди при уряді 

А. Денікіна тощо.  

У 2000-х рр. з’явилася серія збірників мемуарів відомих та 

маловідомих діячів білого табору, редактором якої був російський історик 
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С. Волков [83-87]. Що характерно, автор побудував це багатотомне видання 

так, що кожна книга була присвячена важливому етапу в історії Білого руху в 

Громадянській війні в Росії.  

Проте варто пам’ятати, що при аналізі цього виду джерел потрібно 

враховувати суб’єктивізм висновків та суджень авторів споминів. Для цього 

необхідно мати чітке уявлення про мемуариста, його погляди та переконання. 

Тому при використанні мемуарної літератури слід порівнювати інформацію, 

яка там міститься, з архівними джерелами та враховувати ставлення інших 

сучасників до деяких подій чи явищ. 

Цінним джерелом є тогочасні періодичні видання, які виходили на 

територіях, що контролювалися білогвардійцями. Зокрема, найбільш 

популярними були газети «Київське життя», «Часовий», «Чорноморський 

маяк», «Відродження Росії» та інші. В цих газетах є чимало даних про 

головні політичні події того часу, про реакцію різних соціальних груп на 

певні рішення денікінського уряду тощо. Так, у газеті «Часовий» 

розміщували журналістські статті про необхідність започаткування грошової 

реформи, яка, на думку журналістів, стабілізувала б фінансово-економічне 

становище ЗСПР та побороти надзвичайно швидкий ріст інфляції [152–153]. 

А от у газеті «Чорноморський маяк» публікувалися статті з критикою 

управлінської системи денікінського режиму та закликом до втілення 

реорганізації бюрократичного апарату [154, 165]. Однак, варто пам’ятати, що 

незалежно від політичних та ідеологічних вподобань журналіста, 

опублікована інформація не могла бути абсолютно об’єктивною. Тому слід 

критично сприймати дані, які подавалися в тогочасних друкованих виданнях. 

На наш погляд, джерельна база дослідження є цілком достатньою для 

комплексного висвітлення особливостей соціально-економічної політики 

уряду А. Денікіна. 

Щодо теоретико-методологічних засад цього дослідження, то вивчення 

соціально-економічної політики уряду А. Денікіна вимагає розуміння не 

тільки внутрішньополітичного курсу, що реалізовувався цим режимом, але й 
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тогочасних умов, які впливали на практичні дії різних військово-політичних 

сил, що були учасниками масштабного громадянського конфлікту. Тому, на 

наш погляд, головним завданням цієї частини роботи має бути не стільки 

розкриття особливостей політики денікінської адміністрації, а загального 

сприйняття буремних подій 1917–1922 рр., тобто російської революції. Автор 

поділяє думку частини сучасних російських та західних дослідників і вважає, 

що Громадянська війна є одним з етапів революції в Росії. Тим більше, що 

ще однією з причин, чому дисертант вирішив акцентувати увагу саме на 

специфіці революційного періоду, а не політики білогвардійського режиму, є 

помилкове бачення частини нинішніх істориків сутності подій упродовж 

1917–1922 рр. Адже сьогодні окремі науковці помилково стверджують, що 

ніякої революції тоді не сталося, а був тільки політичний переворот, який 

здійснили певні політичні групи та частина еліти.  

Одну з кращих спроб пояснення сутності революції не тільки в Росії, 

але й як певного феномену загалом, здійснив всесвітнього відомий вчений та 

російсько-американський соціолог – Питирим Сирокін. Він став класиком не 

лише для соціології та філософії ХХ століття, але й інших гуманітарних 

дисциплін, де його ідеї та концепції отримали продовження. Своє 

трактування революції як тривалого історичного явища Сорокін найкраще 

виклав у двох невеликих публікація, які були написані в еміграції [427-428]. 

Він поставив перед собою завдання не описати російську революцію як 

історик – чітко відобразити конкретний історичний процес з його унікальною 

специфікою, а як суспільствознавець – дослідити ті риси, які були 

притаманні таким же явищам в інших країнах [428, с. 266]. Тому спробуємо 

коротко окреслити його погляди на цей феномен в історії людства. 

Для Сорокіна революція в Росії є однією з великих революцій, які 

кардинально вплинули на історичну епоху, в якій вони відбувалася. Тим 

більше, події 1917–1922 рр. є чудовим прикладом, де можна чітко 

простежити спільні риси, що були притаманні іншим потужним 

революційним рухам [428, с. 269]. 
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Цікавими для нас є критерії оцінювання революції, що були 

сформовані відомим дослідником. По-перше, ці події здійснюють перелом у 

поведінці людей, їх психології, ідеології, віруваннях та цінностях. По-друге, 

революція породжує зміни в біологічному складі соціуму, в процесі його 

відтворення та відбору. По-третє, це – деформація усієї соціальної структури 

суспільства. По-четверте, революція руйнує фундаментальні соціальні 

процеси [428, с. 269-270]. Однак, зазначав вчений, зовсім інша річ – оцінка 

цього феномену, адже вона є особистою справою кожного індивіда. Тому 

наукове вивчення цього явища повинно бути суто об’єктивним [428, с. 270]. 

Далі Сорокін спробував виділити фази революції. На його думку, вона 

поділяється на три періоди. Перший – дуже короткий. Він характеризується 

радістю звільнення народних мас від тиранії старого порядку та очікуванням 

обіцяних реформ, політика нового уряду м’яка, нерішуча, а інколи безсильна. 

Друга фаза – деструктивна. У цей час руйнуються життєздатні інститути та 

цінності суспільства, знищується не тільки стара еліта, але й чимало 

представників інших верств населення. Революційний уряд на цьому етапі 

тиранічний, а його політика переважно деструктивна, насильницька та 

терористична. Останній період – конструктивний. Знищивши всі 

контрреволюційні сили, революція починає створювати новий соціальний та 

культурний устрій. При чому основою цього нового ладу є не тільки 

революційні ідеали, але й реанімування окремих дієздатних дореволюційних 

інститутів, цінностей тощо. У цей час нові та старі моделі поведінки 

гармонізуються та співіснують [427, с. 223]. 

Соціально-історична концепція Сорокіна щодо пояснення такого 

історичного процесу як революція, на нашу думку, досить влучно описує та 

характеризує природу подій, явищ і тенденцій, що мали місце в Росії 

впродовж 1917–1922 рр. Запропоновані ідеї відомого дослідника дають змогу 

краще зрозуміти генезис Громадянської війни та пояснюють як логіку самої 

революції, так і історичних діячів на цьому етапі.  
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Якщо говорити про методи та наукові принципи цієї роботи, то для її 

написання автор використав низку як загальнонаукових, так і спеціально-

історичних методів, які допомогли відтворити цілісну картину тих подій і 

розкрити тему соціально-економічної політики уряду А. Денікіна. Серед 

загальнонаукових методів, що були задіяні, необхідно вказати наступні. 

Першочергову роль відіграли методи аналізу та синтезу. Використання цих 

методів дозволило простежити та визначити окремі аспекти економічної 

політики денікінського режиму, дати критичну оцінку заходам уряду в 

фінансовій та економічній царинах, розглянути їх в комплексі як складову 

внутрішньополітичного курсу уряду А. Денікіна. Методи індукції та дедукції 

дозволили на підставі аналізу фактологічного матеріалу сформувати 

узагальнюючі висновки, що лягли в основу дисертаційної роботи. 

Також використано метод моделювання, що входить до 

загальнонаукових методів дослідження. Так, дисертантом на основі 

опублікованих та неопублікованих документів, мемуарної літератури була 

здійснена спроба моделювання проекту майбутньої реформи денікінської 

адміністрації у фінансовій царині. Жодного конкретного плану дій так і не 

було зафіксовано в жодному документі, хоча напрями вирішення 

фінансового питання загалом були окреслені. Тому автор здійснив спробу на 

основі вже вказаних вище джерел сконструювати моделі майбутнього 

реформування монетарної сфери, яке задумували керманичі білих. 

Метод порівняння є одним із головних загальнонаукових підходів, що 

використовувалися під час написання цього дослідження. Його використання 

дозволило розглянути проблему фінансової та економічної політики 

денікінської адміністрації в комплексі як із схожими заходами, що 

реалізовувалися іншими білогвардійськими урядами, так і з кроками в цих 

сферах Радянської влади. Цей метод дозволив знайти спільні та відмінні риси 

в економічній політиці різних військово-політичних сил, що брали участь у 

Громадянській війні на території колишньої Російської імперії. 
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Окрім того, за допомогою методу порівняння було визначено, що 

головною рисою економічного курсу як білих, так і більшовиків була емісія 

грошей, а основним завданням – боротьба з інфляційними процесами, 

зафіксованими в усіх регіонах Росії. 

Не менш важливу роль відіграв статистичний метод. Так, дисертантом 

були здійснені підрахунки бюджетного фінансування окремих галузей 

економіки. Для прикладу, були проаналізовані відомості про грошове 

забезпечення, яке виділялося на транспортну сферу, на роботу відділу 

пропаганди, що існував при уряді Головнокомандувача ЗСПР тощо. 

Разом із загальнонауковими методами у роботі було використано низку 

спеціально-історичних. Перший – це історичний метод. Він дозволив 

розглянути проблему з урахуванням особливостей часових, географічних та 

воєнно-політичних умов, у яких діяв уряд А. Денікіна.  

Застосування проблемно-хронологічного методу дало змогу визначити 

найбільш важливі напрями соціальної та економічної політики, яку на 

практиці реалізовував денікінський режим. Метод класифікації дозволив 

здійснити систематизацію як засобів пропагандистської роботи, так і 

агітаційної літератури, що видавалася відділом пропаганди. 

Слід зазначити, що кожна проблема, поставлена автором, 

досліджувалася у хронологічній перспективі: від виникнення самої проблеми 

до спроб її вирішення. Це дозволило побачити складнощі, що виникали перед 

денікінською адміністрацією, без відриву від попереднього періоду, коли 

власне з’являлися причини та передумови цих викликів.  

Також апробовано синхроністичний метод, який дав змогу відобразити 

зміни в конкретно-історичній ситуації під час правління уряду Денікіна.  

 Слід зазначити, що крім використання як загальнонаукових, так і 

спеціально-історичних методів дослідження, ця праця ґрунтується ще на 

низці наукових підходів та принципів. Так, одним із головних є принцип 

історизму. Він пов'язаний з усіма названими методами дослідження та 

базується на нерозривній єдності предмету дослідження з історичною 



35 

 

епохою, соціально-економічними та військово-політичними умовами того 

часу.  

 Також під час написання дисертації автор дотримувався принципу 

об’єктивності при оцінці історичних подій, явищ, постатей тощо. Він дав 

змогу уникати певних стереотипних оцінок, суджень та висновків, які 

логічно не пов’язані з наведеними у роботі фактами, а відтак несуть загрозу 

суб’єктивному ставленню до тих чи інших військово-політичних сил, що 

брали участь у громадянському конфлікті, різних заходів уряду Денікіна у 

фінансово-економічній царині тощо.  

 Разом із вказаними стрижневими принципами при роботі з 

опублікованими та неопублікованими документами, був задіяний 

індивідуально-орієнтований підхід, який дає змогу проаналізувати постать 

автора наративу, зв'язок його особистості із самим твором та часовим 

періодом, коли він створювався. Цей методологічний прийом надзвичайно 

продуктивний при широкому аналізі історичного контексту документів, 

мемуарів, преси тощо. 

Таким чином, використання загальнонаукових і спеціально-історичних 

методів, дотримання наукових принципів дозволило нам висвітлити тему 

дисертаційної роботи, уникаючи поширених ідеологічних та методологічних 

штампів. 
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Розділ 2. Формування та структура денікінського урядового апарату 

2.1. Військово-політична організація Білого руху на Півдні Росії у 

1918 році та створення Особливої наради при Добровольчій армії 

Революція в Росії (1917–1922 рр.) являла собою складний процес, який 

за своїми політичними, соціальними, економічними та культурними 

наслідками та значенням, на думку окремих зарубіжних науковців, вплинув 

на хід історії не тільки російської держави, але й усього світу. Однією з 

магістральних ліній, що проходила крізь усю революцію, було масштабне 

військово-політичне протистояння між більшовиками та білогвардійцями. 

Білий рух сягає своїми витоками виступу генерала Л. Г. Корнілова в 

серпні 1917 р., спрямованого на порятунок зруйнованої революцією 

державності. Жовтневі події у Петрограді надали цьому процесові виразного 

антибільшовицького характеру, і цей рух став найбільш активною та 

послідовною силою, що протистояла більшовизму у 1917–

1920 роках [244, с. 417]. 

Початок Білого руху Півдня Росії повʼязують із військовими 

формуваннями, які почав створювати з листопада 1917 р. у м. Новочеркаську 

генерал М. В. Алексєєв. Об’єднані у так звану «Алексєєвську організацію», 

вони 9 січня 1918 р. отримали офіційну назву – Добровольча армія. Очолив 

усі війська, установи та заклади «Алексєєвської організації» генерал 

Л. Корнілов. Цивільна влада та управління фінансами належали до 

компетенції М. Алексєєва [426, с. 11]. 

Однією з перших проблем, яка виникла при обговоренні питань щодо 

організації та керівництва Добровольчою армією, стало суперництво між 

Корніловим та Алексєєвим. Один із лідерів Білого руху Півдня Росії генерал 

О. Лукомський пізніше, у листі до генерала А. Денікіна весною 1920 р., 

описав драматичну картину їх взаємин. За його словами, Алексєєв прагнув 

«грати першу роль» і Корнілова не міг терпіти. Корнілов ненавидів 

Алексєєва, вважаючи його лицемірною та ненадійною людиною. Він не міг 

пробачити йому участі у ліквідації «корніловського путчу» у серпні 1917 р. і 
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того, що він особисто заарештував Корнілова за наказом Голови Тимчасового 

уряду О. Керенського [362, с. 127]. 

У зв’язку із загостренням ситуації частини Добровольчої армії 

наприкінці січня 1918 р. були переведені до м. Ростова-на-Дону. Звідси, під 

постійною загрозою нападу більшовицьких військ, добровольці відступили 

за р. Дон, де була проведена реорганізація армії. Однак становище 

продовжувало погіршуватись, і 22 лютого 1918 р. Добровольча армія 

виступила у Перший Кубанський («Крижаний») похід, метою якого було 

очищення території Кубанської області від радянських військ [426, с. 261]. 

Кубанський напрям було обрано тому, що 17 березня 1918 р. у станиці 

Новодмитрієвській представниками командування Добровольчої армії та 

довіреними особами уряду, армії і Законодавчої Ради Кубані було підписано 

протокол, за умовами якого кубанські загони переходили під оперативне 

підпорядкування Л. Корнілова. Ця угода стала початком процесу 

організаційного становлення південного центру антибільшовицької 

боротьби. Відзначимо, що остаточно склад його учасників визначився 

22 травня 1918 р., коли між урядами Донської та Кубанської області було 

укладено угоду про всебічну фінансову та військову допомогу в боротьбі 

проти більшовизму [227, с. 153]. 

На початку квітня 1918 р. об’єднані сили добровольців та кубанців 

здійснили спробу заволодіти столицею Кубані – м. Катеринодаром. Однак 

13 квітня, під час штурму міста, загинув Л. Корнілов. Командування 

перейняв генерал-лейтенант А. Денікін, який очолив відступ частин 

Добровольчої армії та кубанців в межі Донської області, де в районі станиць 

Мечетинської та Єгорликської завершився Перший Кубанський 

похід [426, с. 261].  

У липні 1918 р. почався Другий Кубанський похід Добровольчої армії, 

план якого готувався з середини травня. Головну мету цього наступу 

командування вбачало у звільненні від більшовиків усього Північного 

Кавказу з метою забезпечити тил для майбутнього розгортання сил та 
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«походу на Москву». Чимала ставка робилася військовим керівництвом на 

можливе поповнення новими добровольцями на Кубані [256, с. 153]. 

Тільки наприкінці літа 1918 р. після кровопролитних боїв Добровольча 

армія заволоділа столицею Кубанського війська Катеринодаром, а в кінці 

осені взяла під свій контроль більшу частину Північного Кавказу, 

Ставропольську та Чорноморську губернії. Після цих успіхів, які дісталися 

білим надто великою ціною, на політичній карті колишньої Російської імперії 

нарешті з’явилось білогвардійське державне утворення, яке володіло 

власною територією та отримало можливість формувати свій управлінський 

апарат, здійснювати власну зовнішню та внутрішню політику, не зважаючи 

на уряди Дону та Кубані [256, с. 154]. 

Цікаву характеристику Добровольчої армії дав український політичний 

діяч П. Сулятинський, який є автором дослідження про революційні події на 

Кубані в цей період. Він згадував: «У цей час Добровольча армія була не 

державним організмом, а військово-політичною організацією. У першу чергу 

вона звертала увагу на питання військового характеру – відродження 

російської армії та відбудову протинімецького фронту. Питаннями 

цивільного управління майже не цікавилися тому, що, з одного боку, були у 

гостях на Дону та Кубані, де був власний незалежний від них апарат влади, а 

з другого – що прийде слушний час і можна буде змусити органи цивільної 

влади працювати на себе» [226, с. 146]. Саме захоплення восени 1918 р. 

великих територій, які тепер були під контролем білих, поставило на порядок 

денний питання про створення апарату цивільного управління.  

Спочатку управлінські функції на місцях належали командуванню 

Добровольчої армії. Усіма цивільними справами на підконтрольних 

територіях керували призначені А. Денікіним військові губернатори. 

«Військові губернатори підпорядковувалися командувачу армії і були 

відповідальними тільки перед ним. Таке спрощене «воєнно-похідне» 

управління грунтувалося на «Положенні про польове управління військ», 

відволікало мене від ведення військових дій та викликало на місцях надмірну 
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ініціативу, яка межувала з свавіллям», ‒ пригадував генерал А. Денікін 

[191, с. 702]. Також Головнокомандувач Добровольчої армії акцентував увагу 

на тому, що ця система управління почала викликати нарікання не тільки з 

боку місцевого населення, але й від представників офіцерства. У своїх 

спогадах він зазначав: «Військове губернаторство почало обростати 

махровим кольором старого чиновництва. Обростали і елементами 

авантюристичними, які виросли в умовах революції та громадянської війни. 

Військові губернатори губилися на фоні лихоліття та гнітючого безладдя» 

[190, с. 704]. Відомий політичний діяч, представник партії кадетів М. Астров 

так згадував цей період: «Безправ’я, свавілля, панування воєнщини скрізь і 

вcюди» [4, арк. 55]. Скажімо, на скаргу міського голови про реквізиції на 

окраїнах Ставрополя, реакція військового губернатора П. Глазенапа була 

такою: «А я вважаю це справедливим. Раніше вони грабували, тепер нехай їх 

грабують» [203, с. 127]. 

Разом із цим, виникла низка важливих питань, від правильного 

вирішення яких багато чого залежало. Помилки у принциповому розв’язанні 

проблем цивільного управління, особливо пов’язаних з приватною власністю 

та встановленням самоврядування (міського і земського), які пов’язані з 

виборчим законодавством, загрожували дуже серйозними наслідками [205, 

с. 491]. 

До того часу під керівництвом М. Алексєєва не існувало жодної 

вертикалі цивільного управління, а в його розпорядженні перебувало тільки 

чотири ад’ютанти, які записували усі накази. Генерал чудово усвідомлював, 

що зі звільненням земель від більшовицької влади виникнуть нагальні 

соціальні та економічні проблеми як регіону, так і населення, що там 

проживає.  

Особлива нарада була створена у серпні 1918 р. в Катеринодарі 

генералом М. Алексєєвим як «вищий орган цивільного управління» на 

території, яку контролювала Добровольча армія. Рішенням від 18 серпня 

1918 р. він затвердив Положення про Особливу нараду при Верховному 
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керівнику Добровольчої армії [111, с. 6]. Як зазначив відомий військовий 

діяч П. Шатілов, який належав до найближчого оточення барона П. Врангеля, 

«необхідність володіти апаратом для реалізації загальнодержавних функцій 

змусили генерала Алексєєва створити структуру, яка б займалася цими 

справами» [5, арк. 128–129]. 

Ініціатива створення Особливої наради належала відомому політику 

правих поглядів та публіцисту В. Шульгіну, який улітку 1918 р. при зустрічі 

з М. Алексєєвим чи не першим висунув ідею про необхідність створення 

спеціальної владної структури, яка б займалася вирішенням усіх поточних 

питань. Назва цієї установи була пов’язана зі спогадами про Особливу нараду 

з питань оборони, що діяла в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.), 

членом якої разом із Шульгіним був М. Львов, який також перебував при 

Добровольчій армії. Саме він підготував проект «Положення про Особливу 

нараду при Верховному керівникові Добровольчої армії». В. Шульгін ще раз 

повернувся до цього задуму в серпні, коли військове командування білих 

перебралося до Катеринодару та прийняло на себе управління частинами 

територій Ставропольської та Черноморської губернії, що були звільнені від 

більшовиків. Новий, більш детальний проект В. Шульгіна було перероблено 

за участі генерала А. Драгомирова та остаточно затверджено генералом 

Алексєєвим 18 серпня 1918 року. 

Рішення про створення Особливої наради вважалося таємним через 

складну політичну ситуацію і оприлюднене тільки в обмеженій кількості 

примірників. Перше засідання відбулося 28 вересня, коли «Положення» про 

цю установу вже суттєво застаріло, адже не відповідало тогочасним реаліям. 

Головою наради став помічник Головнокомандувача Денікіна з політичних 

питань генерал А. Драгомиров [111, с. 6]. 

У документі, в підготовці якого брав участь В. Шульгін, чітко 

визначалися питання, які буде вирішувати цей владний інститут: 1) розгляд 

усіх проблем, які пов’язані з відновленням органів державного управління на 

звільнених від більшовиків територіях; 2) обговорення та підготовка 
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тимчасових законів із різних сфер життя держави; 3) встановлення відносин з 

усіма областями колишньої Російської імперії для з’ясування дійсного стану 

справ та зв’язку з їх урядами, політичними партіями для спільної роботи 

щодо відновлення великодержавної Росії; 4) налагодження відносин із 

представниками держав Антанти, колишніми союзниками та підготовка 

плану спільних дій в боротьбі проти коаліції Центральних держав; 

5) виявлення місця перебування та встановлення тісних контактів з відомими 

діячами з усіх царин державного управління, а також із найбільш знаними 

представниками громадськості та земського самоуправління, торгівлі, 

промисловості і фінансів для залучення їх в потрібну хвилину до розбудови 

держави; 6) залучення осіб, які вказані у пункті §5, до вирішення усіх 

поточних питань [191, с. 708]. 

За «Положенням» від 18 серпня 1918 р. Особлива нарада повинна була 

складатися з наступних відділів: ‒ державного будівництва; ‒ внутрішніх 

справ; ‒ дипломатично-агітаційного; ‒ фінансового; ‒ торгівлі та 

промисловості; ‒ продовольства та постачання; ‒ землеробства; ‒ шляхів 

сполучення; ‒ юстиції; ‒ народної освіти; ‒ контролю. На чолі кожного з них 

повинен був стояти керівник відділу та два його помічника. Керівник мав 

право особистої доповіді перед Верховним керівником та командуючим 

Добровольчої армії. Також користувався правом законодавчої ініціативи у 

царині свого відомства. Складені законопроекти зі згоди голови Особливої 

наради виносились на розгляд членів цієї установи.  

Головою Особливої наради був Верховний керівник Добровольчої 

армії генерал від інфантерії М. Алексєєв. Його заступниками були: першим – 

командувач армією генерал-лейтенант А. Денікін, другим ‒ помічник 

Верховного керівника генерал від кавалерії А. Драгомиров, третім – 

помічник командувача армією генерал-лейтенант О. Лукомський. 

Постійними членами цього органу були: командувач армією генерал-

лейтенант А. Денікін, помічник Верховного керівника генерал А. 

Драгомиров, помічник командуючого армією генерал О. Лукомський, 
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начальник штабу армії генерал-майор С. Романовський та всі начальники 

відділів Особливої наради. Окрім постійних членів з дозволу голови 

Особливої наради запрошувалися провідні спеціалісти з тих питань, які мали 

обговорюватися [111, с. 9]. 

Засідання цього владного інституту поділялися на «великі» та «малі». 

«Великі» засідання Особливої наради призначалися для «вирішення 

найбільш важливих питань загальнодержавного значення та для розгляду 

складних законопроектів, які стосувалися компетенції декількох відділів». 

Головував на них генерал М. Алексєєв. «Малі» засідання були призначені 

для «розв’язання нагальних проблем, які були пов’язані зі встановленням 

цивільної адміністрації на місцевості, яка контролювалася Добровольчою 

армією» [111, с. 9–10]. 

Таким чином, вказане вище «Положення» передбачало створення 

дорадчого органу влади при Верховному керівникові Добровольчої армії, 

який би готував важливі законодавчі акти, що стосувалися як 

загальнодержавних проблем, так і місцевих. Поділ на «великі» та «малі» 

засідання Особливої наради фактично відображав дуалізм влади у таборі 

білих між М. Алексєєвим та А. Денікіним, який виник після смерті генерала 

Л. Корнілова весною 1918 року. 

Також важливим є те, що саме зі створенням Особливої наради при 

генералі М. Алексєєві почалася активна робота щодо формування вищого 

управлінського апарату на теренах, які контролювалися військовими 

частинами білих. Хоча цей процес щойно розпочався, він був яскравим 

свідченням того, що біла армія на Півдні Росії була не тільки певною 

військовою силою, яка протистояла Радянській владі, але й почала набувати 

рис окремого державного утворення. 

Як влучно зазначив американський науковець Мартін Маля, 

визначальним роком російської революції є 1918, а не 1917, коли більшовики 

захопили владу, чи 1919, коли Радянській владі вдалося відбити наступ 

білогвардійських військ на усіх фронтах. Адже саме 1918 р. був найбільш 
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продуктивним з точки зору формування як більшовицького, так і білих 

режимів на території колишньої Російської імперії, що були головними 

супротивниками у цьому військово-політичному конфлікті [383, с. 110]. 

Початок будівництва системи управління та поява власної території 

поставили перед лідерами Білого руху Півдня Росії серйозну проблему – як 

розвивати відносини з новими державами, які з’явилися на політичній карті 

Росії після 1917 року. Саме від цього залежало одне з ключових питань 

Громадянської війни (1917–1922 рр.) – чи зможуть усі антибільшовицькі 

сили об’єднатися в єдину коаліцію проти більшовиків. Якраз ця 

проблематика активно обговорювалася на перших засіданнях Особливої 

наради. Тому, на наш погляд, варто детальніше зупинитися на цьому. 

Існували серйозні протиріччя між Добровольчою армією та отаманом 

ВВД П. М. Красновим. Спільна нарада донського отамана та керівництва 

білогвардійців, яка відбулася 28 травня 1918 р. у станиці Маничській, 

засвідчила неприховану прихильність останнього до ідей військової 

диктатури. Командування Добровольчої армії прагнуло підпорядкувати собі 

керівництво донськими збройними силами, перетворити ВВД на базу 

постачання добровольців, не беручи натомість на себе жодних зобов’язань 

[201, с. 201–202]. 

У свою чергу, Донський уряд розглядав Добровольчу армію як 

рівноправного союзника, а не найвищу інстанцію, і вважав, що на цей час 

немає на території колишньої Російської імперії єдиної Верховної влади, яку 

б можна було визнати ідеалом для майбутнього. П. Краснов та інші 

представники Дону уявляли єдину Росію не у формах «всепоглинаючого 

централізму та нівелювання за єдиним зразком». Все це пояснювало бажання 

зберегти права, якими користувалися донські козаки [104, с. 144]. Тим 

більше, що армія ВВД, до поразки Німеччини у Першій світовій, впродовж 

1918 р. отримувала суттєву воєнну підтримку від німців. Це дозволяло мати у 

своєму розпорядженні численну та добре укомплектовану військову силу, з 

якою білогвардійці мусили рахуватися. 
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Представники Білого руху під іншим кутом зором бачили цю 

проблему. На їх погляд, не можливо було повністю порозумітися з Доном 

через дві причини. Перша – хто буде виконувати роль об’єднавчого центру в 

антибільшовицькій боротьбі на Півдні Росії: Дон чи Добровольча армія? 

Адже, на думку лідерів білих, перші претендували на роль регіональної сили, 

а другі – загальнодержавної. Друга причина – це те, що в очах урядів та 

військового керівництва країн Антанти Дон був недавнім союзником – хоча й 

невільним – німців, а Добровольча армія зберегла свою союзницьку 

орієнтацію [190, с. 92]. 

Однак було б неправильно ототожнювати централізм білих лише з 

відстоюванням ідеї «Єдиної та Неподільної Росії». На наш погляд, підхід до 

побудови спільного та скоординованого центру бере свій початок не тільки 

від зовнішньополітичної доктрини Добровольчої армії, але й подій «Великої 

війни» (1914–1918 рр.). Адже участь царської Росії у цій війні яскраво 

засвідчила, що для успішного ведення бойових дій потрібен єдиний центр 

управління, а не поділ на військову та цивільну адміністрації. Такий принцип 

управління білогвардійці називали воєнною диктатурою. Тому буде 

правильним погодитися з міркуваннями сучасного російського історика 

В. Цвєткова, що ідея воєнної диктатури, яка була так популярна серед білого 

генералітету та вищого офіцерства, бере свій початок від Першої світової 

війни і стає одним з головних принципів ідеології Білого руху [371, с. 200]. 

Також непростими були відносини лідерів Білого руху з урядом 

Кубані. Хоча сучасна російська історіографія дещо тенденційно підходить до 

висвітлення питання складних взаємовідносин між Добровольчою армією та 

Кубанського радою. Так, російський історик Я. Бутаков стверджує, що 

Кубанський уряд проявив свою ідейну та організаційну аморфність, а тому не 

міг стати базою для формування єдиної антибільшовицької влади й вніс 

потужну деструктивну тенденцію в державне будівництво «білої» Росії, що 

стало однією з причин поразки білогвардійців. Інший історик М. Карпов не 

сумнівається, що причиною поганих відносин керівництва білих та верхівки 
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кубанського козацтва був місцевий сепаратизм та небажання Кубані брати 

участь у загальнодержавній справі [333, с. 9–10]. Відомий дослідник історії 

Білого руху Півдня Росії С. Карпенко наполягає, що основу «кубанського 

сепаратизму» варто шукати в економіці. Він вважає, що основна причина 

конфлікту полягала у зіткненні економічних інтересів Добровольчої армії та 

Кубанського уряду, який прагнув зберегти свою самостійність у питаннях 

зовнішньої та внутрішньої торгівлі, яка приносила чималі кошти бюджету 

регіону [333, с. 10]. 

Необхідно відзначити, що негативні характеристики кубанського 

козацтва та його керівництва присутні й у зарубіжній історичній науці. 

Скажімо, автор наукових робіт, присвячених подіям Громадянської війни на 

Півдні Росії, американський історик Пітер Кенез пише, що для козаків Кубані 

Громадянська війна була боротьбою проти некозацького населення та селян, 

а кубанський уряд реалізовував свою егоїстичну політику [333, с. 11]. 

На погляд автора, такі підходи та висновки окремих сучасних 

російських та зарубіжних науковців щодо відносин між Добровольчою 

армією та Кубанського радою спрощують всю складність взаємовідносин 

між двома антибільшовицьким силами, яке призводить до спотворення 

тогочасних реалій. 

Щоби розібратися у цьому питанні, краще звернутися до архівних 

документів, а саме до протоколу одного з засідань представників 

Добровольчої армії та Кубанського краєвого уряду, що відбулося наприкінці 

жовтня 1918 р., де обговорювалися суперечності, що існували між лідерами 

білих та урядом Кубані. На нашу думку, саме це архівне джерело яскраво 

демонструє позиції як лідерів Білого руху, так і верхівки кубанської еліти. 

Генерал О. Лукомський, який був одним із представників делегації 

Добровольчої армії, заявив, що, після того, як білогвардійці спільно з 

кубанськими військами звільнили Катеринодар, на Кубані сформувалося дві 

владних вертикалі: влада Головнокомандувача білої армії, з одного боку, та 

влада Кубанського уряду – з іншого. Це призвело до того, що між ними 
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почали виникати різні конфлікти не тільки в царині цивільного управління, 

але й у військових питаннях [111, с. 37-38]. Також події Першої світової 

війни другої половини 1918 р. продемонстрували, що це збройне 

протистояння у Європі завершується. Тому, союзники будуть налагоджувати 

контакти з тими силами, які не заплямували себе зв’язками з Німеччиною. 

Усі ці обставини спонукають замислитись над ідеєю формуванням єдиного 

уряду, який зможе ліквідувати усі непорозуміння між Добровольчою армією 

та верхівкою кубанського козацтва та буде репрезентувати на міжнародній 

арені інтереси якщо не всієї російської держави, то, принаймні, Півдня Росії 

[111, с. 37-38]. 

Делегацію від Кубані очолював голова ККУ Л. Л. Бич. У своїй промові 

він акцентував увагу на тому, що протиріччя між Добровольчою армією та 

Кубанським урядом почалися не з остаточного звільнення території Кубані 

від більшовиків, а беруть свій початок ще з Першого кубанського походу 

(лютий–квітень 1918 р.), коли білогвардійці вперше намагалися звільнити 

цей регіон від більшовицької влади. Далі у промові Л. Бича йшлося про те, 

що Кубанська рада представляє інтереси місцевого населення та вирішує усі 

питання місцевого значення [111, с. 38-39]. Щодо створення спільного уряду 

та єдиної вертикалі влади, то Л. Бич не заперечував. Однак виступав не 

тільки за об’єднання Добровольчої армії та уряду Кубані, але й інших 

державних утворень, що існують на просторах колишньої Російської імперії 

(Дон, Терек, Грузія, Україна, Сибір). Лише за умов формування єдиного 

антибільшовицького табору, зазначав Л. Бич, можливо здобути перемогу над 

більшовизмом та представляти інтереси усієї Росії перед союзниками після 

завершення війни з Німеччиною [111, с. 38-39]. 

 У відповідь на це, генерал О. Лукомський заявив, що німецька 

орієнтація урядів Дону та України заважає Добровольчій армії розпочати з 

ними перемовини. Що стосується переговорів з країнами Антанти, то 

делегація буде складатися із представників, яких буде персонально обрано 

[111, с. 39]. 
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 Далі голова краєвого уряду заявив, що єдиний можливий шлях 

об’єднання Добровольчої армії та Кубані це підписання рівноправного 

договору між ними. Адже інші державні утворення ніколи не підуть на повне 

підпорядкування білим генералам [111, с. 39]. 

 Потім між представниками делегацій розпочалася жвава дискусія, у 

якій головним питанням була майбутня форма влади. Делегати від 

білогвардійців наполягали, що умовах війни влада повинна бути 

диктаторською, і на чолі цієї диктатури повинен стояти Головнокомандувач 

Добровольчої армії, яка буде представляти загальнодержавні інтереси. 

Представники кубанського уряду стверджували, що вони також прагнуть 

вирішувати національні задачі. Однак, на їх погляд, такий устрій як 

диктатура виключає можливість федеративного ладу майбутньої Росії, а 

одноосібна влада позбавлена перспектив перебудовуватися [111, с. 40-41]. 

 Як бачимо, зміст протиріч, що існували між Білим рухом та 

Кубанською радою, полягав у різному баченні побудови владної вертикалі. 

Одні вважали, що під час військово-політичного протистояння з 

більшовиками найкращою формою влади буде диктатура, яка дозволить 

ефективно використовувати всі наявні ресурси для потреб армії. Інші 

наполягали, що найбільш придатною буде федерація, де кожне державне 

утворення користуватиметься рівними правами. На їх погляд, саме такий 

підхід допоможе сформувати єдиний антибільшовицький фронт. Усе це 

суперечить оцінкам деяких сучасних російських дослідників про те, що уряд 

Кубані не бажав брати участь у вирішенні загальнодержавних справ.  

 Ми багато уваги приділили взаємовідносинам між Добровольчою 

армією та урядами Дону і Кубані саме для того, щоби показати, що 

суперечності між ними виникли ще 1918 р., а не у 1919. Однак саме вони 

будуть суттєво впливати на реалізацію політики білих в економічній царині 

та агітаційно-пропагандистській діяльності, про що йтиметься в наступних 

розділах. 
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 Повертаючись до питання створення Особливої наради, слід зауважити, 

що на практиці недоліки «Положення 18 серпня», яке було підготовлене 

поспіхом та позбавлене юридичної визначеності, проявилися дуже швидко. 

Тому вже у листопаді 1918 р. назріло питання про підготовку нового 

положення, яке б враховувало всі вади попереднього документу. Цією 

роботою повинна була займатися спеціальна комісія під керівництвом 

начальника Відділу юстиції. Комісія виконала це доручення у січні 1919 

року [111, с. 10]. 

 Разом із цим, 26 січня 1918 р. генерал Денікін, згідно домовленостей з 

отаманом Війська Донського та Кубанською радою, вступив у командування 

всіма збройними силами, що діяли на території Півдня Росії, що викликало 

перейменування усіх установ, які існували при Головнокомандувачі. Також 

було офіційно проголошено про створення нової військо-політичної 

організації – Збройних Сил Півдня Росії, яка тепер об’єднувала сили 

Добровольчої армії, Дону та Кубані. Відповідно, була підготовлена нова 

редакція проекту «Положення про Особливу нараду при Головнокомандувачі 

Збройних Сил Півдня Росії». Вона була розглянута на засіданні Особливої 

наради 25 січня 1919 р. та затверджена генералом Денікіним 2 лютого цього 

ж року [111, с. 10]. 

 Підсумовуючи, варто наголосити, що успішне завершення бойових 

операцій у 1918 році дозволило керівництву Білого руху Півдня Росії 

заволодіти значними територіями, на яких почав активно формуватися 

управлінський апарат білої влади. Створення Особливої наради у серпні 

1918 р. як органу, який перебуває на верхівці владної структури 

білогвардійського режиму, було ще одним свідченням, що Добровольча 

армія на Півдні Росії є не тільки певною військовою силою, але й починає 

набувати рис окремого державного утворення. 
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2.2. Структура, функції та склад Особливої наради при 

Головнокомандувачі Збройних Силах Півдня Росії 

 Суттєве розширення підконтрольних територій та підпорядкування 

військових частин Дону та Кубані Головнокомандувачу Добровольчої армії 

змусило переглянути законодавчу основу Особливої наради, яка до того 

виконувала тільки дорадчі функції. В тодішніх умовах, коли разом з 

військовими завданнями потрібно було вирішувати низку соціально-

економічних проблем, таких повноважень Особливої наради було 

недостатньо. 

Детально описав рішення А. Денікіна про затвердження нового 

документу, що мав би за нових обставин регулювати роботу цього органу, у 

своїх спогадах К. Соколов, політичний діяч, який працював у Особливій 

нараді та входив до найближчого оточення Головнокомандувача. Він 

зазначав, що на основі державно-правової «імпровізації», яку затвердив 

генерал М. Алексєєв 18 серпня 1918 року, неможливо було контролювати 

величезну територію та реалізовувати свою політику [224, с. 74]. Сам 

А. Денікін у своїх спогадах підкреслював, що нові важливі питання та 

проблеми, які потребували швидкого вирішення, вимагали розширення меж 

«алексєєвського» положення та змушували надавати Особливій нараді нових 

владних функцій [190, с. 290]. 

 Відомий політичний діяч М. Федоров, який очолював політичну 

організацію ВНЦ та безпосередньо працював у Особливій нараді, в одному зі 

своїх листів відзначив причину затвердження нового статуту. Він писав: 

«Метою підписання нового положення є можливість реалізовувати свою 

економічну та соціальну політику» [12, арк. 139]. 

 Тому можна погодитись із думкою сучасного російського історика 

Г. Трукана, що саме гострі тогочасні проблеми змусили Головнокомандувача 

ЗСПР наділити Особливу нараду новими владними 

повноваженнями [362, с. 136].   
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 Аналізуючи безпосередньо «Положення про Особливу нараду при 

Головнокомандувачі ЗСПР» від 2 лютого 1919 р., необхідно наголосити, що 

цей нормативний документ містив такі розділи: 1) Загальне положення; 

2) Про Особливу нараду; 3) Про відділ законів; 4) Про канцелярію Особливої 

наради. 

 У першому розділі йшлося про саму структуру цього інституту. Так, 

Особлива нарада складалася з таких відділів: - військове управління; -

управління внутрішніх справ; - управління землекористування; - управління 

закордонних справ; - управління релігійних справ; - управління народної 

освіти; - управління пошти та телеграфу; - управління продовольства; -

 управління шляхів сполучень; - управління торгівлі та промисловості; -

 управління фінансів; - управління юстиції; - управління державного 

контролю. Також при Особливій нараді створювалися відділи законів, 

пропаганди та канцелярія. Потрібно акцентувати увагу на тому, що 

начальники відділів наділялися правами міністрів та несли повну 

відповідальність за стан справ у своїх відомствах безпосередньо перед 

Головнокомандувачем ЗСПР. Також керівники управлінь мали право 

особисто доповідати перед Головнокомандувачем, однак Голова Особливої 

наради мав бути повідомлений про зміст цієї доповіді [37, арк. 4–5 ]. 

 У другому розділі вказаного документу йшлося безпосередньо про 

роботу цієї владної установи. При обговоренні важливих питань, за згоди 

Голови Особливої наради, могли бути присутні особи, що не були членами 

цього органу влади. Право пропонувати на розгляд певні рішення мали 

Головнокомандувач, Голова Особливої наради та начальники управлінь. Усі 

постанови затверджувалися особисто Головнокомандувачем і одразу 

набували чинності закону. Також наголошувалося, що в законодавчій та 

управлінській царинах Особлива нарада є дорадчим органом при 

Головнокомандувачі [37, арк. 5–6]. 

 У третьому розділі детально вказувалися питання, якими повинен 

займатися відділ законів. Так, ця структура повинна була працювати над 
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підготовкою законодавчих пропозицій щодо державного будівництва, 

слідкувати за точністю редакції усіх законів та розпоряджень і 

опубліковувати їх, систематизувати законодавчі акти. Відділ законів повинен 

був надавати свої висновки щодо різних проектів та їх відповідності 

існуючому законодавству [37, арк. 6–7]. 

 У четвертому розділі надавалася характеристика роботи канцелярії при 

Особливій нараді. Канцелярія мала працювати над такими завданнями, як 

підготовка всіх матеріалів при обговоренні різних питань, перевірка ведення 

журналу, куди переносилися всі затверджені рішення, контроль за 

своєчасним друкуванням та розповсюдженням усіх прийнятих постанов [37, 

арк. 7]. 

 Детально проаналізувавши ці положення, можемо констатувати, що 

документ визначав структуру Особливої наради та розподіляв межі 

повноважень між різними управліннями, які за своїми функціями виконували 

роль міністерств. Однак, цей інститут влади не був незалежним у прийнятті 

своїх рішень та безпосередньо контролювався Головнокомандувачем ЗСПР 

Денікіним. 

 Паралельно з цим органом функціонувала так звана «Мала» Особлива 

нарада. Вона була створена для полегшення роботи Особливої наради, а 

сфера її діяльності зводилася до розгляду справ, які «не мають політичного 

значення». До складу цієї структури входили помічники начальників 

управлінь. Діяла вона на основі правил, які були розроблені К. Соколовим за 

дорученням Особливої наради та ухвалені Головнокомандувачем. 

Начальником цього відомства було призначено відомого політика 

М. Астрова [111, с. 11]. 

 Особлива нарада часто створювала тимчасові та постійно діючі 

міжвідомчі комісії, в яких об’єднувалися начальники декількох управлінь та 

відділів. Тимчасові комісії формувалися, як правило, для обговорення 

важливих законопроектів, які зачіпали сфери діяльності декількох відомств. 

Постійні комісії (такі, як Експортна комісія під головуванням начальника 
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Управління торгівлі та промисловості; Комісія з оборони, яку очолював 

начальник Воєнного управління) функціонували в якості центральних 

урядових органів, які координували діяльність різних відомств у якій-небудь 

царині державного управління. Крім того, більшість установ, які існували 

при начальниках різних управлінь, також об’єднували представників різних 

відомств (наприклад, Центральне управління Державного банку, Інженерна 

нарада та Господарський комітет Управління шляхів сполучень, Комісія з 

будівництва нових залізничних доріг, Комісія з реалізації військових трофеїв 

при Управлінні торгівлі та промисловості, Комітет у справах торгового 

мореплавства і торгових портів, Тимчасовий комітет у справах страхування 

робітників) [252, с. 130–131]. 

 Характерною ознакою багатьох міжвідомчих комісій і дорадчих 

колегій була участь у них представників буржуазії та громадських 

організацій. Вони залучалися сюди як за рішенням вищої державної влади, 

так і шляхом заміни штатних працівників обраними особами від корпорацій 

підприємців та інших товариств. Ділові кола були широко представлені в 

таких колегіях, як Центральне управління Державного банку, Міжвідомча 

Експортна комісія, Фінансова нарада, Головний комітет замовлень 

управління шляхів сполучень, Комітет у справах торгового мореплавства та 

торгових портів. Представники громадських організацій (Російський 

Червоний Хрест, Головний комітет допомоги ЗСПР тощо) входили до складу 

Наради у справах забезпечення та влаштування біженців, яка була створена 

при начальнику Управління внутрішніх справ [252, с. 131]. 

 Ще одним елементом урядової структури були особливі позавідомчі та 

внутрішньовідомчі органи, які складалися із наукового-технічних 

спеціалістів. Скажімо, Медична рада мала право ухвалювати рішення з 

питань проведення лікарсько-санітарних заходів, які були обов’язковими для 

виконання владними структурами. Ця рада була сформована рішенням 

Головнокомандувача. Геологічна комісія при Управлінні торгівлі та 

промисловості створювалася для організації пошуку та експлуатації 
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корисних копалин, мала право інспекції на гірничовидобувних 

підприємствах та виконувала низку інших функцій, що були пов’язані з 

науково-технічним обґрунтуванням використання надр. Штатні інженери-

спеціалісти брали участь у всіх технічних нарадах відомства шляхів 

сполучень, торгівлі та промисловості [249, с. 131–132]. 

 Цікавими для дослідників, які вивчають історію Білого руху Півдня 

Росії, є питання щодо ролі та місця Особливої наради в державно-політичній 

конструкції, яка існувала при Головнокомандувачі ЗСПР А. Денікіні. Так, 

частина науковців стверджує, що вказаний вище орган влади виконував роль 

уряду при Головнокомандувачі. Але інші дотримуються зовсім протилежної 

думки, вважаючи, що ця установа виконувала роль дорадчого органу у 

владній вертикалі Білого Півдня.  

 Скажімо, відомий російський вчений А. Вєнков у своїх роботах пише 

про Особливу нараду як «російський уряд», який існував при А. Денікіні 

[408, с. 23]. Цю думку поділяють і М. Веллер та А. Буровський, які є 

авторами книги про Громадянську війну в Росії, що має науково-

літературний характер. Вони вважають, що ця структура виконувала роль 

уряду, а в майбутньому мала еволюціонувати у вищий законодавчий 

орган [253, с. 326]. Один із дослідників історичної постаті генерал-

лейтенанта А. Денікіна історик Ю. Гордєєв теж дотримується думки, що цей 

орган виконував функції уряду при Головнокомандувачі ЗСПР [264, с. 123]. 

Британський науковець Джон Бредлі у своєму досліджені про події 1917–

1920 років у Росії, писав, що у владній конструкції генерала А. Денікіна цей 

орган виконував роль уряду [384, с. 118]. 

 Проте, частина науковців не погоджується з цим твердженням. Так, 

відома радянська дослідниця Н. Думова вважала, що Особлива нарада була 

тільки дорадчим органом при А. Денікіні [272, с. 276]. Підтримує цю думку і 

сучасний російський науковець В. Федюк, який стверджує, що ця установа 

виконувала лише функції владного технічного апарату у сфері цивільного 

управління [353, с. 21]. 
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 На наш погляд, не можна говорити про Особливу нараду як про уряд у 

повному розумінні цього терміну. Адже ця установа не була незалежною в 

своїх рішеннях, і будь-яка постанова набувала сили закону тільки після 

підписання Головнокомандувачем ЗСПР. Однак, стверджувати, що цей орган 

виконував тільки дорадчі функції, теж некоректно. Начальники управлінь, 

згідно з «Положенням» від 2 лютого 1919 року, фактично виконували роль 

міністрів у своїх відомствах. Тому, можемо зробити висновок, що Особлива 

нарада в законодавчій царині виконувала роль дорадчого органу, а у сфері 

управління здійснювала урядові функції. 

 Слід зауважити, що такий же процес формування структури влади, 

коли владні функції зосереджуються в руках військового генерала та при 

ньому створюється орган, який має дорадчі та управлінські функції, 

відбувався й на інших територіях колишньої Російської імперії. Один з 

найвідоміших російських військових Першої світової М. Юденіч, який 

очолив Білий рух на Півночі, перебрав на себе всі владні повноваження та 

створив такий орган як Політична нарада, яка виконувала таку ж роль, як і 

Особлива нарада при А. Денікіні на Півдні Росії [125, с. 24]. Політична 

нарада складалася з п’яти членів, які були призначені М. Юденічем. На 

кожного члена цього органу покладалася відповідальність за діяльність 

одного або декількох відділів: воєнного, внутрішніх справ, торгівлі та 

промисловості, закордонних справ, шляхів сполучень, продовольства, 

юстиції, агітації [125, с. 24–25]. 

 Подібний процес відбувався й на Сході Росії, однак там він мав свої 

особливості. 18 листопада 1918 р. у м. Омськ фактично відбувається 

державний переворот, і замість Директорії влада переходить до адмірала 

О. Колчака, який проголосив себе Верховним правителем Росії та видав 

документ «Про тимчасовий устрій державної влади в Росії». Цим 

документом встановлювався одноосібний режим правління Колчака. Однак 

при ньому була створена Рада Міністрів, яка виконувала роль вищого 

виконавчого органу. Будь-який наказ адмірала О. Колчака повинен був 
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затверджуватися цим органом [263, с. 339]. Саме це дає право окремим 

науковцям говорити про специфіку колчаківського режиму. Так, відомий 

російський військовий теоретик, історик та сучасник тих революційних подій 

М. Головін писав про О. Колчака як «конституційного диктатора» [263, 

с. 339]. Російська дослідниця Н. Зіміна також характеризувала білий режим в 

Сибірі як «конституційну диктатуру» або «диктатуру заради демократії» 

[280, с. 149].  

 На відміну від режимів О. Колчака та А. Денікіна, де існували певні 

законодавчі межі влади чи дорадчі структури, барон П. Врангель сформував 

чисто військову диктатуру. У квітні 1920 р. ним було підписано положення 

про управління територіями, що контролюються ЗСПР. Як влучно зауважив 

зарубіжний історик Ентоні Кронер, згідно цього документу усі сфери 

військового та цивільного життя зосередилися в руках барона Врангеля [319, 

с. 245]. Більше того, він не тільки проголосив, а й теоретично обґрунтував 

диктатуру такими словами: «…в оточеній фортеці повинна бути єдина влада 

– військова» [182, с. 274]. 

 Як бачимо, всі лідери Білого руху вважали, що диктатура є 

оптимальною формою боротьби проти більшовиків під час Громадянської 

війни, однак реалізовувався цей принцип на різних територіях не однаково. 

Якщо режим О. Колчака на Сході Росії являв собою, так би мовити 

«конституційну диктатуру», А. Денікіна ‒ законодавчо необмежена 

диктатура, то режим П. Врангеля слід вважати чисто військовою диктатурою. 

Причиною таких відмінностей було те, що, одного боку, в Сибіру, на відміну 

від Півдня, не було такої кількості військових генералів, які вважали 

військову диктатуру  найкращою формою правління в умовах Громадянської 

війни. З іншого, те, що О. Колчак, під тиском політичних та громадських кіл, 

був змушений зберегти видимість демократичних традицій Директорії. 

 Дискусійним є також питання щодо особового складу згадуваного нами 

органу. Адже після поразки у Громадянській війні в білоемігрантських колах 

виникла легенда про тотальне засилля представників партії кадетів не тільки 
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в оточенні генерал-лейтенанта А. Денікіна, але й в Особливій нараді [367, 

с. 21]. Активно розвивали цю ідею представники правих поглядів. Так, 

відомий політичний діяч Н. Савич у своїх мемуарах відзначив: «Кадетське 

оточення Денікіна працювало на повну силу… і це рано чи пізно приведе 

Білий рух до поразки» [221, с. 274]. 

 Однак, не можемо погодитись із думкою, що в складі Особливої наради 

і в оточенні Головнокомандувача ЗСПР перебували тільки кадети. Вже 

згадуваний нами К. Соколов у своїх мемуарах писав таке: «У нашому складі 

виділялася група генералів та політичних діячів, які дотримувалися правих 

поглядів» [225, с. 81]. Про наявність представників протилежних політичних 

поглядів в Особливій нараді сам А. Денікін вже в еміграції згадував, що ця 

установа не відзначалася політичною монолітністю [190, с. 297].  

 Більш детально можемо простежити зазначену політичну 

неоднорідність при аналізі особового складу вказаної вище структури. Так, в 

складі Особливої наради безпартійними були генерал А. Драгомиров, 

О. Лукомський, О. Санніков, віце-адмірал О. Герасимов, М. Бернацький, 

В. Лебедєв, В. Колокольцев. Членами Всеросійського Національного Центру 

(далі - ВНЦ) були В. Челіщев, Є. Шуберський, І. Малінін, В. Степанов, 

К. Соколов, М. Астров. До правої політичної організації «Ради державного 

об’єднання» входили М. Тихменєв, О. Нератов, Г. Трубецький [189, с. 295–

296]. Як бачимо, в цій установі були представники різних політичних сил та 

безпартійні. 

 Не менш цікавим є аналіз особового складу за політичними поглядами. 

З усіх членів Особливої наради ліберальних поглядів дотримувалися 

В. Челіщев, М. Бернацький, В. Степанов, К. Соколов, М. Астров, І. Малінін, 

С. Маслов, А. Нератов. Всі інші були прихильниками правих політичних 

ідей. Це відзначав у своїх спогадах генерал О. Лукомський, який перебував у 

найближчому оточенні Головнокомандувача ЗСПР та був членом вказаної 

нами установи. Він згадував, що під час одного з засідань Особливої наради 

при обговоренні питання про залучення до роботи в цю владну структуру ще 
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одного політика, який був прихильником правих ідей, А. Денікін сказав: 

«Нас і так критикують за досить правий склад і тому дозволю собі поставити 

питання: чи не занадто ми перевантажуємо свій правий борт?» [205, с. 559]. 

Про це також писав у своїх мемуарах Головнокомандувач ЗСПР: «Особлива 

нарада яскраво ділилася на дві політичні течії – праве та ліберальне» [190, 

с. 297]. 

 Цікавим є те, що всі політичні діячі, і ті, які дотримувалися лівих 

поглядів, і ті, що були правими, вважали склад Особливої наради 

монолітним. Так, відомий тогочасний політик М. Алексєєв влучно сказав з 

цього приводу: «Праві вважали, що цей орган складається виключно з євреїв 

та масонів, а ліві, що там перебувають тільки чорносотенці. На думку правих 

– саме вони «нашіптували» Денікіну «прокляті» демократичні гасла. На 

погляд лівих – це вони штовхали Головнокомандувача в обійми монархістів» 

[167, с. 185]. 

 Найбільш суттєво ця політична розрізненість проявлялася під час 

обговорення актуальних проблем, які були важливими для успішної боротьби 

проти більшовиків. Це виявлялося під час розгляду питань щодо 

недостатньої кількості грошових одиниць на території Білого Півдня. Тому 

було затверджено рішення щодо створення спеціальної комісії, яка на чолі з 

відомим політиком О. Кривошеїним мала друкувати нові грошові знаки. 

Однак представники партії кадетів виступили категорично проти такого 

рішення. На їх погляд, це призвело б до зростання інфляційних процесів [272, 

с. 278]. 

 Ще яскравіше політична неоднорідність в Особливій нараді 

проявилася, коли відбувалося обговорення земельного питання, яке було 

одним із ключових питань революційних подій 1917–1922 років. 

Прихильники ліберальних поглядів вважали, що «демагогія в цьому питанні 

здобуде їм перемогу» у боротьбі з Радянською владою, а сам аграрний закон 

мав знівелювати вплив більшовицької агітації. Представники правих позицій 
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виступили категорично проти. На їх думку, земельний закон потрібно було 

затверджувати лише після перемоги у Громадянській війні [272, с. 279–280]. 

Таким чином, можна стверджувати, що в державно-політичній 

структурі Білого Півдня Особлива нарада в законодавчій сфері була тільки 

дорадчим органом при Головнокомандувачі ЗСПР генералі А. Денікіні, але в 

царині управління виконувала роль вищого виконавчого органу. 

Персональний склад цієї владної структури був конгломератом 

представників не лише партії кадетів, але й інших політичних організацій, які 

дотримувалися різних політичних та ідеологічних поглядів. 

 

 

2.3. Трансформація Особливої наради (грудень 1919 року) 

Провал походу денікінських військ на Москву та контрнаступ Червоної 

армії яскраво продемонстрували внутрішні проблеми, які існували в тилу 

білих. Так, один з учасників наступу білогвардійців О. Леонтьєв у своїх 

мемуарах залишив цікаві свідчення щодо реального стану справ у таборі 

ЗСПР. Він писав: «Що ж являв собою «стан білих» у цей час? Успіхи на 

фронті запаморочили голову багатьом; забувши про сьогодення, почали 

мріяти про майбутнє. А ворог успішно просувався на Східному і Північному 

фронті. Наш тил абсолютно розклався. Жодні місцеві органи влади не могли 

з цим впоратися. Наші гроші втратили будь-яку ціну і за місячну платню 

молодшого офіцера не завжди можна було пообідати в ресторані хоча б один 

раз» [83, с. 235]. Все це суттєво впливало на морально-психологічний стан 

білих військових, які почали втрачати впевненість у своїй перемозі над 

більшовицькими силами. Всі проблеми, які були в тилу білих, та невдача 

військової кампанії мали величезний вплив на настрої денікінської армії. Так, 

один із білогвардійських мемуаристів та автор книг з історії Корніловського 

полку М. Левітов чітко охарактеризував цей період. Він писав таке: 

«Спокійне ставлення армії до відступу змінилося гірким розчарування: мати 

у свої руках увесь родючий Південь Росії з козацьким населенням – 
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донським, кубанським, терським, явно ворожим до більшовиків; отримали 

можливість створити сильну кавалерію; володіти кам’яновугільним районом, 

нафтою; отримувати допомогу від союзників; бути в декількох переходах від 

Москви і раптом почати все втрачати. До корніловського полку доходили 

чутки, що донське козацтво перестало воювати, у козаків стався якийсь 

душевний злам і вони відступали без боїв» [83, с. 143]. 

Деякі представники вищого білогвардійського офіцерства виступали 

проти наступу на Москву та усвідомлювали всю масштабність загрози, яку 

несе це рішення Головнокомандувача ЗСПР. Так, один з найбільш 

харизматичних представників білого генералітету П. Врангель, який після 

«Новоросійської катастрофи» у 1920 р. очолив залишки білих армій в Криму, 

виступив категорично проти цього рішення А. Денікіна. На його думку, 

потрібно було спочатку зайнятись організацією тилових структур, 

комплектуванням бойових частин, створювати нові резерви для армії тощо 

[183, с. 108]. У свої спогадах генерал П. Врангель писав, що «директива 

Денікіна, яка згодом отримала назву «Московської», стала одночасно 

смертельним вироком арміям Півдня Росії» [183, с. 109]. 

Як бачимо, рішення Головнокомандувача ЗСПР А. Денікіна про наступ 

на Москву призвело тільки до загострення всіх проблем, які існували на той 

час на території Білого Півдня. Провал «Московської директиви» яскраво 

продемонстрував стратегічну помилку, якої припустилися лідери Білого руху 

Півдня Росії. 

Відомі політичні діячі, які перебували на території Півдня Росії, добре 

усвідомлювали справжні причини військових невдач білих військ. Так, 

відомий політик Н. Савич, який дотримувався правих поглядів і був членом 

Особливої наради, зазначив: «Наша преса та політичні кола вже давно 

з’ясували, що основною причиною поразки була не військова невдача, а 

помилкова внутрішня політика»[221, с. 352]. 

Окремі політичні групи почали розуміти, що для перемоги у війні 

потрібно працювати над виправленням усіх недоліків у внутрішній політиці, 
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яку реалізовували лідери Білого руху. Одним із таких суттєвих недоліків був 

бюрократизований та мілітаризований управлінський апарат, який створений 

А. Денікіним. Тому деякі політики розпочали роботу над проектами 

реорганізації як центральних органів влади, так і всього управлінського 

апарату. Скажімо, вже згадуваний нами М. Астров, який належав до 

найближчого оточення Головнокомандувача ЗСПР та входив до складу 

Особливої наради, звернувся з листом до А. Денікіна, де виклав свої ідеї та 

пропозиції щодо реформування державно-політичної моделі, яка існувала на 

Білому Півдні [371, с. 72].  

Цей лист був покладений за основу доповіді, яку проголосив М. Астров 

на засіданні Особливої наради 26 листопада 1919 року. Доповідь складалася з 

трьох частин. Перша частина була присвячена загальній характеристиці 

стану справ на Півдні Росії, в другій вказувалися цілі політичного курсу 

Білого руху, а в третій містився план дій, що мали суттєво змінити ситуацію, 

в якій опинилися білогвардійці. 

У першій частині свого виступу М. Астров багато уваги приділив 

зростанню анархістських настроїв в тилу Білого руху. Так, автор відзначив, 

що анархістський рух (мається на увазі махновський рух) та більшовизм 

знайшли підтримку не тільки серед сільського населення, але й серед інших 

прошарків суспільства [103, с. 448]. Він акцентував увагу на тому, що поряд 

із вказаними течіями зростає й монархічний рух, який намагається 

реставрувати старі порядки, прагне реваншу та відновлення колишніх 

привілеїв. М, Астров показав, що ці дві тенденції несуть однакову небезпеку 

для білої влади і не відповідають принципам та ідеям Білого руху. Він 

говорив: «Як анархія, так і реставрація однаково ворожі великій цілі 

відновлення Єдиної, Великодержавної, Неділимої Росії, бо анархія 

суперечить ідеї держави, а реставрація здійснює спробу повернути колишні 

форми управління і відновити старі станові та класові інтереси, захист яких 

не бере на себе Нова влада та армія» [103, с. 448–449]. 
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Багато уваги М. Астров приділив змінам внутрішньополітичного курсу 

денікінської влади. Він намагався переконати в необхідності врахування 

інтересів усіх соціальних груп та залучення населення до участі у владі на 

місцях. Саме врахування вимог усіх прошарків суспільства, а не підтримка 

тільки одного класу, на думку М. Астрова, допоможе в боротьбі проти 

ворогів білої влади [103, с. 449]. Крім того, варто чітко окреслити населенню 

цілі та ідеї, які визначають політичний курс нової влади. Такий крок 

допоможе отримати більшу підтримку Білого руху серед населення [103, 

с. 449]. 

У другій частині М. Астров основну увагу приділив політичним цілям 

білогвардійців. Він зазначив, що до скликання Установчих зборів на Півдні 

Росії вся влада має перебувати в руках «Національної Диктатури», яку 

уособлює Головнокомандувач ЗСПР [103, с. 450]. Також підкреслив, що 

основною метою боротьби проти радянської влади є утворення Єдиної, 

Неділимої Росії. М. Астров наголосив, що нова влада в жодному разі не 

виступає за реставрацію старого порядку та відновлення класових та 

станових привілеїв, а увагу населення потрібно звертати на господарсько-

економічні проблеми [103, с. 450]. Також політик говорив про необхідність 

вирішення земельного та робітничого питання, відновлення правового 

порядку, боротьби проти погромів та насильства тощо [103, с. 450]. 

Як ми вже відзначали, у третій частині свого виступу відомий політик 

озвучив план певних дій, втілення яких мало виправити недоліки 

внутрішньої політики денікінської адміністрації. Так, М. Астров акцентував 

увагу на необхідності реформування «центрального органу управління», 

перегляді призначень на керівні адміністративні посади, роз’ясненні 

політичного курсу білогвардійців представникам місцевої влади, 

матеріальному забезпеченні всього адміністративного апарату, спрощенні 

судового процесу, залученні населення до самооборони, земських виборів 

тощо [103, с. 451]. 
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Отже, доповідь М. Астрова характеризувала стан справ на Півдні Росії, 

роз’яснювала політичні цілі Білого руху та містила проект заходів, які мали 

ліквідувати недоліки денікінської влади. Крім того, що проект реформ усієї 

структури влади містив виключно ідеї без чіткого механізму їх реалізації на 

практиці, окремі положення цієї доповіді ще й суперечили одне одному. 

Скажімо, наголошувалося, що до скликання народного представництва вся 

повнота влади має бути в руках Національної Диктатури, тобто в 

Головнокомандувача ЗСПР А. Денікіна. Але це явно суперечило тезі 

М. Астрова про необхідність реформування центрального апарату 

управління. 

Цікаву інформацію про реакцію на цю доповідь у своїх мемуарах подав 

А. Денікін: «Доповідь не містила в собі позитивних, конкретних пропозицій, 

а Особлива нарада в цілому поставилася до неї скептично» [190, с.704]. 

Інші представники політичних кіл також звертали увагу на суттєві 

внутрішні проблеми, говорили про необхідність проведення кардинальних 

реформ, які мали б змінити стан справ у таборі білих і допомогти знову 

заручитися підтримкою населення. Уже згадуваний нами Н. Савич 

критикував білу владу за надто компромісну та еволюційну політику. Він 

зазначав, що «політика нашого уряду не була «бойовою», позбавлена 

революційності, дії прямолінійні» [371, с. 76]. 

Також біла преса звертала увагу на необхідність негайних змін в 

управлінському апараті денікінської адміністрації. Скажімо, в одному з 

випусків газети «Чорноморський маяк» була публікація щодо майбутніх змін 

у структурі влади. В ній наголошувалося: «Теперішні умови вимагають 

реформування Особливої наради, щоб відновити довіру громадськості і 

знайти можливі шляхи виходу із складної ситуації» [165, с. 2]. 

У грудні 1919 р. М. Астров з групою членів Особливої наради, які 

входили до складу політичної організації Національний центр (Степанов, 

Челіщев, Федоров та інші), звернувся до А. Денікіна з листом, де знову 

констатував необхідність реформування системи влади [371, с. 318]. 
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Беручи до уваги неможливість швидкого завершення міжусобної війни 

і погоджуючись із багатьма пропозиціями свого політичного оточення, 

Головнокомандувач ЗСПР погоджується зі змінами структури Особливої 

наради. 17 грудня 1919 р. ним був підписаний наказ № 176, за яким відбулося 

реформування вказаного вище органу влади [371, с. 76–78]. За цим наказом 

реорганізовувалась Особлива нарада, відділ законів та управління 

продовольства. Об’єднувалися управління військових і транспортних шляхів 

сполучень. Це ж мало відбутися і з військовим та морським управлінням. 

Також створювалася посада головного начальника постачання, який 

переймав на себе функції та повноваження керівника управління постачання 

[205, с. 549]. При Головнокомандувачі ЗСПР створювався уряд, який 

складався з голови уряду, начальника військового та морського управління, 

начальника управління внутрішніх справ, начальника управління фінансів, 

головного начальника військових сполучень, головного начальника 

постачань, начальника управління торгівлі та промисловості, начальника 

управління юстиції [205, с. 549]. Начальник управління іноземних справ та 

державний контролер підпорядковувалися безпосередньо 

Головнокомандувачу ЗСПР, але не входили до складу уряду. Також до його 

складу не входили керівники управління землекористування та народної 

освіти. Відділ управління справами Особливої наради перейменовували на 

управління справами уряду, а його функції передавали відділу законів. При 

уряді створювалася законодавча нарада, де мали обговорюватись усі 

законопроекти, які надходили з управлінь чи особисто від А. Денікіна [205, 

с. 549–550]. 

Як бачимо, А. Денікін прийняв відповідальне рішення про 

перетворення Особливої наради на повноцінну урядову структуру. Він 

розумів, що для успішної боротьби проти більшовицьких сил потрібно 

реформувати управлінський апарат, який би не тільки відповідав настроям 

політичних та громадських кіл, але й ефективно зміг би вирішувати військові 

та соціально-економічні завдання. 
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Періодичні видання Півдня Росії позитивно сприйняли рішення 

Головнокомандувача ЗСПР. Так, в одній із газет підкреслювалося, що 

«рішення про докорінну реформу влади, а саме – заміна Особливої наради на 

міністерства, є позитивним сигналом. Ми висловлюємо повне задоволення 

від цих дій» [152, с. 2]. 

Однак, чи дійсно це рішення означало кардинальне реформування 

структури влади? Чи це був тільки компроміс з політичними та 

громадськими колами, які були незадоволені політикою Денікіна та вимагали 

зміни цієї владної вертикалі? 

Наказ А. Денікіна про реорганізацію Особливої наради та створення 

повноцінного уряду був тільки формальністю. Адже в умовах повної 

дезорганізації усіх тилових структур, коли війська ЗСПР відступали на усіх 

ділянках фронту, кардинальне перетворення державно-політичної моделі 

навряд чи можливо було реалізувати. Дуже влучно зазначив уже згадуваний 

нами К. Соколов, що принаймні на папері відбулася реорганізація влади, але 

майже усі вищі посадові особи залишилися на своїх місцях [225, с. 231–233]. 

Слід відзначити, що реорганізація Особливої наради також була 

яскравим свідченням ідейної кризи Білого руху, який у збройному 

протистоянні проти більшовиків так і не спромігся заручитися підтримкою 

більшості населення колишньої Російської імперії. Як влучно зазначив у 

своїх мемуарах сам А. Денікін, «реорганізація Особливої наради, у більш 

широкому значенні, була свідченням кризи російського лібералізму» [190, 

с. 717]. 

Цікавими для дослідників, які вивчають історію Білого руху, є 

паралелі, що проводить в одній із своїх монографій російський дослідник 

В. Цвєтков. Він порівнює реорганізацію Особливої наради з процесами, що 

відбувалися під час режиму О. Колчака на Сході Росії. Він стверджує, що «за 

аналогією зі Сходом, це можна назвати «адміністративною революцією», яка 

не змінювала основ політичного курсу, а була націлена тільки на створення 

більш ефективної системи влади» [371, с. 78]. Мається на увазі, що восени 
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1919 року Верховний правитель Росії О. Колчак під тиском наступу Червоної 

армії, партизанського руху та дезорганізації тилових структур був змушений 

піти на зміни управлінського апарату, які б дозволили ефективно вирішити 

вказані вище проблеми. Російський історик В. Цвєтков, запозичивши 

формулювання політика М. Устрялова, який був сучасником тих подій, 

також називає це рішення «адміністративною революцією». Вона 

передбачала децентралізацію, демократизацію та орієнтацію на співпрацю з 

громадськістю, однак не змінювала політичний курс білої влади [356, с. 60]. 

На нашу думку, не можна повністю погодитися з вказаною вище тезою 

відомого науковця, оскільки в умовах масштабного відступу на всіх ділянках 

фронту, партизанської війни, повного розладу тилу та тиску внутрішніх 

проблем було просто неможливо реалізувати кардинальну реформу усієї 

структури влади. Тому підтримуємо сучасного російського вченого 

С. Карпенка, який є фахівцем з історії Білого руху та стверджує, що «зміну 

вивіски» аж ніяк не можна вважати революційними перетвореннями, які б 

мали підвищити ефективність державного управління [294, с. 73]. 

Отже, можемо констатувати, що реорганізація Особливої наради як 

вищого управлінського та дорадчого органу при Головнокомандувачі ЗСПР 

була зумовлена цілою низкою різних внутрішньополітичних причин. 

А. Денікін вважав, що така реорганізація зможе ліквідувати недоліки усієї 

системи влади та допоможе заручитися підтримкою громадських та 

політичних кіл. Однак в умовах повномасштабного відступу, дезорганізації 

тилових органів, тиску багатьох внутрішньополітичних і соціально-

економічних проблем, цей крок не міг кардинально змінити суть і посилити 

ефективність механізму внутрішньої політики А. Денікіна. 

Підбиваючи підсумки, слід відзначити, що виникнення Білого руху 

було реакцією на революцію в Росії, яка розпочалася в 1917 р., та фактичний 

початок розпаду Російської імперії на окремі держави. Саме ця військово-

політична сила стала головним суперником більшовиків у громадянському 

конфлікті, що тримав упродовж 1917–1922 років. 
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Добровольча армія, що була створена на Півдні Росії, в першій 

половині 1918 р. зіткнулася з низкою проблем. У неї не було своєї бази 

постачання, не існувало чіткого плану дій навіть на найближче майбутнє, над 

яким нависла загроза повної ліквідації. Тим не менш, вона зуміла зберегти та 

взяти під контроль чималі простори Півдня Росії. Адже внаслідок успішного 

завершення Першого та Другого Кубанського походу, лідери Добровольчої 

армії спромоглися звільнити окремі губернії від Радянської влади. 

Після появи вже власної підконтрольної території лідери Білого руху 

взялися за створення свого управлінського апарату, будівництво регулярних 

збройних сил, розробку засад внутрішньої та зовнішньої політики, боротьбу 

за консолідацію всіх антибільшовицьких сил у цьому регіоні тощо. 

Уже в серпні 1918 р. перед керівництвом Добровольчої армії постало 

питання про формування цивільних структур управління. Раніше під час 

проведення активної фази бойових дій та відсутності постійного місця 

дислокації, лідери білогвардійців могли обходитися «воєнно-похідним» 

управлінням, яке ґрунтувалося на «Положенні про польове управління 

військ», що існувало в армії Російської імперії. За нових умов такий устрій не 

підходив для вирішення завдань, що не були пов’язані з військовими 

питаннями. Тому керманичі білих розпочали роботу над будівництвом 

вертикалі влади, яка змогла б не тільки здійснювати контроль на місцях, але 

й вирішувати соціально-економічні проблеми населення. 

На верхівці цієї управлінської структури перебувала Особлива нарада, 

що була створена для вирішення задач, про які йшлося вище. Відповідно до 

«Положення» від 18 серпня 1918 р., яке визначало конструкцію та функції 

цього інституту, Особлива нарада мала виконувати роль дорадчого органу 

при Верховному керівнику Добровольчої армії. Вона мала готувати важливі 

законодавчі акти, що стосувалися як загальнодержавних проблем, так і 

місцевих. Поділ засідань на «великі» та «малі» фактично відображав дуалізм 

влади, який існував у білому таборі між М. Алексєєвим та А. Денікіним після 

загибелі Л. Корнілова весною 1918 р. Після смерті одного з лідерів 
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білогвардійців М. Алексєєва, вся повнота влади зосередилась в руках 

генерала А. Денікіна. 

Одне з найважливіших питань, які розглядалися на перших засіданнях 

Особливої наради, було налагодження відносин із державними утвореннями, 

що виникли на території колишньої Російської імперії. Адже одним із 

головних завдань керманичів Білого руху, які бачили себе чи не єдиними 

представниками справжніх інтересів російської держави, було відновлення 

єдиної та неподільної Росії. Це свідчило, що білі були військово-політичною 

силою, що прагне покінчити з відцентровими тенденціями на теренах імперії. 

Однак непохитна позиція Добровольчої армії щодо низки питань призвела до 

виникнення серйозних суперечностей з краєвими урядами, які теж виступали 

проти більшовицької влади. Хоча наприкінці 1918 р. білим вдалося об’єднати 

Дон та Кубань в єдину військово-організаційну структуру, яка тепер 

називалася Збройні Сили Півдня Росії, однак протиріччя між ними нікуди не 

ділися. 

Зі створенням такої потужної військової та політичної конструкції 

потрібно було пристосувати всю владну вертикаль до вирішення більш 

масштабних завдань, які тепер вже не обмежувалися тільки одним регіоном. 

Тому вже у лютому 1919 р. А. Денікін приймає рішення про ухвалу нового 

«Положення» про Особливу нараду, що суттєво збільшило структуру та 

повноваження цього органу. Якщо дорадчі функції цього інституту були 

збережені, то в царині управління Особлива нарада отримала функції 

Кабінету Міністрів. Персональний склад цієї владної структури був 

конгломератом представників не лише партії кадетів, але й інших політичних 

організацій, які дотримувалися зовсім різних політичних та ідеологічних 

поглядів. 

Під тиском провалу «походу на Москву» та низки внутрішніх проблем 

А. Денікін змушений був піти на реорганізацію Особливої наради, яка 

викликала чималі нарікання від представників різних політичних сил. У 

грудні 1919 р. Головнокомандувач ЗСПР підписав указ про реорганізацію 



68 

 

цього органу. Це рішення передбачало дві важливі зміни. По-перше, 

зменшувалася кількість відділів цього інституту шляхом їх об’єднання. По-

друге, Особлива нарада офіційно отримала статус уряду в повному значенні 

цього слова і тепер її повноваження у законодавчій сфері не обмежувалися 

роллю дорадчої структури. Але навіть така трансформація урядового 

апарату, яка, на думку деяких політичних діячів, мала допомогти знову 

заручитися підтримкою широких верств населення, не здатна була 

кардинально змінити ситуацію як на арені бойових дій, так і в середині 

табору білих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Розділ 3. Соціальна політика уряду А. Денікіна 

3.1. Аграрна політика денікінського уряду 

 Аграрне питання у внутрішній політиці уряду А. Денікіна мало 

надзвичайно важливе значення, адже воно було одним із першочергових 

питань революції в Росії (1917–1922 рр.). На думку білогвардійського 

керівництва, вирішення цієї проблеми суттєво допомогло б Білому руху 

Півдня Росії у боротьбі з більшовицькими силами та змінило б хід 

Громадянської війни на користь білих. 

 Тому, на погляд автора, доцільніше буде зупинитися на проектах 

аграрних перетворень, що мали покращити соціальне становище селян цього 

регіону та над якими працювали як спеціальні урядові комісії, різні політичні 

організації, так і відомі тогочасні фахівці з даної проблематики. 

 Аграрний складник посідав чільне місце у програмних засадах як 

національних, так і загальноросійських політичних сил. Отже, аграрне 

питання поєднало у собі соціальні, економічні і політичні компоненти, 

трансформувавшись в актуальну соціально-економічну та суспільно-

політичну проблему. 

 Наскільки важливим для лідерів Білого руху було вирішення аграрної 

проблеми свідчить замітка одного з прихильників білого режиму, тодішнього 

відомого журналіста І. Невича в періодичному виданні «Земля», в якій він 

писав: «У країні, де 90% населення сидить на землі та годується з неї, – 

земельне питання набуває величезного значення... За сучасних умов земельне 

питання для нової влади є трагічно величним. Від того як буде воно 

вирішено, залежатиме доля Росії... Задоволення потреб селян у землі – це не 

лише запорука перемоги Добровольчої армії, це гарантія припинення 

історичних експериментів» [318, с. 101]. 

 На нашу думку, перед тим як розглядати аграрну політику 

денікінського уряду, потрібно дати оцінку поглядам А. Денікіна щодо 

розв’язання цієї проблеми. Для цього потрібно проаналізувати декларацію 
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щодо земельного питання, яка була підписана Головнокомандувачем ЗСПР 

на початку квітня 1919 року. 

 Слід зазначити, що цей документ був підготовлений політичними 

діячами М. Астровим і М. Федоровим, пропозиції також вносив 

О. Кривошеїн. Однак аналіз неопублікованого проекту «Декларації…» дає 

підстави констатувати, що Денікін зробив окремі корективи з урахуванням 

власного бачення проблеми, думок політиків, реальної ситуації у сфері 

землеволодіння. Зміст цього документу був остаточно узгоджений генералом 

23 березня 1919 р., до Особливої наради вона надійшла того ж дня. Поява 

документу була своєчасною, враховуючи, що навесні 1919 року територія, 

контрольована Добровольчою армією, суттєво розширилася через 

приєднання Новоросійської, Харківської та Малоросійської губерній, 

більшість населення яких становило селянство [315, с. 176]. 

Щодо характеристики цього документу, то в ньому чітко зазначалося, 

що остаточно вирішити земельне питання мають Установчі збори, однак 

потрібно вжити заходів, щоби не допустити голоду на селі та розробити 

правила землекористування для сільського населення [96, с. 507–508]. Також  

у ньому визначалися принципи, які мали стати основою аграрних 

законопроектів. По-перше, забезпечення інтересів широких народних мас; 

по-друге, створення та зміцнення малих і середніх господарств за рахунок 

державних та приватновласницьких земель; по-третє, збереження за 

власниками їх прав на землю; по-четверте, відчуженню не підлягала земля, 

що була власністю козацьких військ, та землі, які безпосередньо належали 

промисловим підприємствам [96, с. 507–508]. Водночас зазначалося, що в 

кожній окремій місцевості мав бути визначений розмір землі, що зберігалася  

б в руках колишніх власників, і встановлений порядок переходу решти 

приватновласницького землеволодіння до малоземельних селян. Варто 

зауважити, що за новими власниками землі їх угіддя мали закріплюватися в 

якості приватної власності [96, с. 507–508].  
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Аналіз «Декларації…» дає підстави аргументовано стверджувати, що 

цей документ став якісно новим етапом в еволюції осмислення урядовими та 

проурядовими колами Білого руху Півдня Росії та особисто А. Денікіним не 

лише сутності аграрної проблеми, але й засад, за допомогою яких можна 

було б її вирішити. Обставини розробки та прийняття «Декларації…» 

переконують, що білі лідери прагнули насамперед розширити соціальну базу 

Білого руху Півдня Росії, перетворивши його на серйозну антибільшовицьку 

силу, позбутися станової замкненості під час вирішення стратегічних завдань 

державного будівництва. Це є свідченням непростої внутрішньої еволюції 

Білого руху Півдня Росії як соціокультурного, історичного явища. Майбутнє 

оновленої російської державності нерозривно пов’язувалося із селянством, 

яке трактувалося не просто як податний стан, а як гарант існування 

майбутньої моделі держави, повноправний суб’єкт соціально-економічних, 

суспільно-політичних та інших відносин [317, с. 336]. 

Селяноцентризм, проголошений у документі, свідчив і про нелегку 

трансформацію ідейно-політичних поглядів учасників антибільшовицького 

руху, про їхню відмову від монополії поміщицької власності на землю. У 

розумінні А Денікіна, згідно з текстом «Декларації…», аграрна політика – 

сукупність урядових заходів у сфері землекористування/землеволодіння, 

агрономії, агротехнологій, кредитування, забезпечення селянських 

господарств насіннєвими фондами та реманентом, мануфактурою. У такий 

спосіб демонструвався комплексний, системний підхід до вирішення 

аграрного питання. Фактично проголошувався і державний протекціонізм в 

аграрному секторі економіки. 

На наш погляд, позиція А. Денікіна, відображена у «Декларації…», 

була цілком виправданою, відображала реальні тенденції, що відбулися в 

соціальній стратиграфії селянства Новоросійської, Харківської та 

Малоросійської губерній у роки революції та Громадянської війни під 

впливом аграрних політик Центральної Ради, Гетьманату, Радянської влади. 

Безпосереднє втручання Головнокомандувача ЗСПР у роботу Особливої 
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наради – свідчення не стільки його диктаторських амбіцій, скільки 

далекоглядності як політика [317, с. 336]. 

Акцент на середньозаможне і заможне селянство, підтримка 

малоземельного вмотивовувалися тим, що за роки революції та 

Громадянської війни серед селянства посилилася майнова диференціація. 

Переважну більшість селянських господарств, зокрема Півдня Росії, 

становили заможні. Згідно з радянськими офіційними даними, 36% від 

загальної чисельності селянських господарств південних регіонів краю 

становили середньозаможні, а 22% – заможні. Останнім належало 50,8% усіх 

земель. Як і в Першій російській революції (1905–1907 рр.), селянство цього 

регіону прагнуло до збагачення, відстоюючи принцип приватної власності. 

Тому аграрна політика, спрямована на соціалізацію (націоналізацію) землі, 

викликала активний спротив з його боку, ставила крапку в існуванні 

політичної сили, що її реалізовувала. Що ж до загальної чисельності 

заможного і середньозаможного селянства, то вона становила 49% [317, 

с. 336]. 

 Варто наголосити, що декларація генерала А. Денікіна щодо аграрного 

питання викликала серйозну полеміку у тогочасній пресі. Також дану 

декларацію активно обговорювали члени різних політичних та громадських 

організацій. Наприклад, у Києві 30 вересня 1919 року відновило роботу 

Київське товариство сільського господарства. На порядку денному першого 

робочого засідання було обговорення саме змісту «Декларації...» та 

окреслення можливих шляхів проведення земельної реформи. Промовці – 

Б. Панченко, А. Ярошевич, К. Воблий – схвалили ідею наділення селян за 

викуп через відчуження частини казенного й поміщицького землеволодіння 

[318, с. 102]. 

 Критично схарактеризували основні положення «Декларації...» великі 

землевласники, захищаючи «дворянські гнізда». Вони заснували власну 

організацію, яка мала виробити практичні рекомендації щодо відновлення 

сільського господарства. Їхня позиція щодо терміновості та механізмів 
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реалізації аграрної реформи урядом А. Денікіна у чомусь схожа з 

кадетською – не поспішати. Найбільшу стурбованість у них викликав 

принцип відчуження землі. Крім цього, вони не помічали інших засад, 

проголошених у документі. На наш погляд, частина консервативно 

налаштованих великих землевласників демонструвала станову 

«короткозорість», нерозуміння сутності революційних подій, що 

розгорталися [315, с. 178]. 

 Їхню позицію підтримувала політична організація Союз Відродження 

Росії та М. Родзянко (Голова Четвертої Державної Думи), які доводили, що 

А. Денікін занадто поспішає, оскільки вирішувати земельне питання мають 

право лише Установчі збори. Так, у листі до Головнокомандувача 

М. Родзянко виклав міркування, у яких «застеріг лідера Білого руху від 

ризикованого кроку» − видання земельного закону своєю одноосібною 

владою. Він, по-перше, керувався тим, що територія, підконтрольна 

Добровольчій армії, є замалою, щоби видавати загальне земельне 

законодавство загальнодержавного характеру; по-друге, ставив під сумнів 

компетентність та легітимність Особливої наради у справі вирішення 

«найважливішого права кожного громадянина Російської держави – права 

власності»; по-третє, пророкував, що аграрні інновації викличуть фінансові 

труднощі та негативно позначаться на іміджі Білого руху Півдня Росії серед 

союзницьких країн Європи [315, с. 178]. 

 Із розгромною критикою цього документу виступили й більшовики. Її 

зміст підпорядковувався тезі про те, що білогвардійці – класові вороги, які 

прагнуть відновити царські порядки. Автори таких матеріалів розраховували 

насамперед на «свіжість» історичної пам’яті у населення про часи 

перебування під владою Романових. Вони акцентували на тому, що царський 

генерал А. Денікін прийшов грабувати селян і представляє інтереси лише 

поміщиків, а тому землі в селян відберуть і повернуть їх поміщикам, 

білогвардійці запровадять на селі жандармські порядки, що панували за царя, 

відновлять панщину тощо [315, с. 178]. 
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 Отже, декларація генерала А. Денікіна про аграрне питання викликала 

жваву суперечку щодо основних її положень та яскраво засвідчила політичні 

й ідеологічні розбіжності, які існували у таборі Білого руху на Півдні Росії. 

 Перед тим, як розглянути власне проведення аграрної політики уряду 

А. Денікіна, слід зауважити, що розробляти аграрне законодавство мала 

спеціально створена земельна комісія. У цьому процесі умовно можна 

виділити два етапи: перший – робота земельної комісії під керівництвом 

В. Колокольцева; другий – діяльність земельної комісії О. Билимовича-

В. Чиліщева [318, с. 103]. 

 Якщо розглядати роботу земельної комісії під керівництвом 

В. Колокольцева, то необхідно зауважити, що в цій комісії були представлені 

діячі, які мали різні погляди щодо розв’язання аграрного питання. Ця 

причина не дозволяла швидко виробити спільну лінію тактику і призводила 

до серйозних дискусій серед учасників комісії. 

Яскраво схарактеризував цю ситуацію у своїх спогадах сам А. Денікін: 

«В комісії чітко помітні одразу три позиції: ліво-есерівська, яка відображала 

прагнення до повної ліквідації поміщицького господарства; крайньо права, 

що прагнула виграти час та відстояти інтереси поміщиків; і, нарешті, третя, 

де шукали шляхів для виведення стихійного процесу в річище державних 

інтересів» [190, с. 406]. 

На початку липня 1919 року підготовлений комісією законопроект був 

представлений на обговорення Особливої наради. Відчуженню за даним 

проектом підлягали тільки поміщицькі землі, які виходили за межі закону 

про максимуми (в залежності від губерній він складав від 300 до 

500 десятин). Передбачалося, що відчужені землі будуть або продані 

власниками добровільно, або відібрані на користь селян, але обов’язково за 

викуп. Не підлягали відчуженню землі міст, земств, монастирів, церков, 

фабрично-заводських підприємств, а також господарств, де здійснювалося 

висококультурне інтенсивне виробництво аграрної продукції. Було 

заплановано, що земельний переділ, за проектом комісії В. Колокольцева, 
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розпочнеться тільки через три роки після закінчення Громадянської війни. 

При цьому, по мірі звільнення Росії від більшовиків юридичні власники мали 

отримати свої землі назад (винятком були земельні ділянки, захоплені ще до 

жовтня 1917 року) [367, с. 47]. 

Як бачимо, проект, що розроблявся земельною комісією під 

керівництвом В. Колокольцева, не враховував тих кардинальних змін, які 

відбулися на селі після революції 1917 року. Даний документ більше 

відображав інтереси поміщицького класу та не враховував прагнення селян, 

що прагнули користуватися землею, яка була надана їм більшовиками. 

Навіть А. Денікін назвав цей проект «актом відчайдушної самооборони 

поміщицького класу» [190, с. 406]. 

Фактично, документ передбачав збереження великого поміщицького і 

державного землеволодіння, й, таким чином, суперечив окресленій меті 

аграрних змін, відображав інтереси правих сил, не враховував інтереси 

сільського населення цього регіону, ставив під загрозу існування стабільності 

в тилу Добровольчої армії, а, отже, подальше її просування вглиб Росії та 

перемогу над більшовиками. Тому можна цілком погодитись із влучною 

думкою українського історика С. Корновенка, що запропонований 

земельною комісією Колокольцева проект аграрної реформи, попри всю 

декларативність пріоритетності інтересів селянства, двічі їх обмежував [318, 

с. 103]. 

Законопроект щодо земельної реформи, розроблений комісією під 

керівництвом В. Колокольцева, було відхилено Головнокомандувачем 

Добровольчої армії. Голова земельної комісії пішов у відставку [190, 407.]. 

Преса, громадськість по-різному поставились до такого розвитку подій. 

Поширювалися різноманітні чутки, які лише підігрівали інтерес публіки до 

розробки основних положень проекту земельної реформи. Під час 

обговорення різних кандидатур на посаду голови земельної комісії нового 

скликання члени Особливої наради та особисто А. Денікін зупинили свій 

вибір на О. Билимовичу та В. Челіщеву як співголовах. Перший до свого 
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призначення обіймав в уряді посаду начальника управління землеробства, 

другий (який був членом партії кадетів) – начальника управління юстиції. 

Діяльність очолюваної ними земельної комісії ознаменувала другий період у 

розробці денікінської аграрної політики [318, с. 104]. 

Новий проект земельної реформи був готовий у середині листопада 

1919 року. Він зберігав усі основні ідеї проекту комісії В. Колокольцева і 

відрізнявся лише обережнішими формулюваннями. Реформа за проектом 

Челіщева-Билимовича планувалася не раніше, ніж через рік після закінчення 

війни. Потім мав бути підготовчий період, під час якого поміщики могли 

продавати свої земельні надлишки селянам. Після закінчення цього терміну 

поміщицькі землі, які не були продані, підлягали відчуженню за певний 

викуп. Колишнім власникам залишалися садиби, ліси, земельні ділянки 

розміром від 150 до 400 десятин. За цим проектом земля мала відчужуватись 

лише тими особами, які займалися сільським господарством. Максимальний 

розмір купівлі встановлювався в розмірі від 9 до 45 десятин. Проект 

особливо відстоював інтереси частини власників тих господарств, які 

розвивалися капіталістичним шляхом [318, с. 105]. 

Численні обмеження практично зводили до нуля саму ідею аграрного 

перерозподілу. За підрахунками відомого тоді економіста О. Пешехонова, 

реформа за проектом Челіщева-Билимовича мала залишити в руках колишніх 

власників 58 млн. десятин землі із 82,5 млн. (дані стосовно європейської 

частини Росії). Отже, селяни отримали б у кращому випадку лише 25% 

поміщицьких земель. Враховуючи, що аграрна реформа за проектом мала 

втілюватися в життя протягом 7 років, щорічно до рук селян потрапляло б 

близько 2% поміщицьких земель, що відповідало звичайному перерозподілу 

поміщицьких земель в передвоєнні роки в межах торговельних угод [353, 

с. 48]. 

Проект аграрної реформи земельної комісії Челіщева-Билимовича теж 

викликав серйозну полеміку в періодичних виданнях того часу та серед 

різних політичних організацій. Друковані видання правої орієнтації вбачали 
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в ньому лише «тотальне знищення поміщицького землеволодіння» [Цит. за: 

190 , с. 411–412]. Відомий публіцист, колишній член Особливої наради 

Чебишев писав з цього приводу: «Відібрати землю від хазяйновитої, 

розумної людини та віддати її сільському хулігану – це тяжка 

несправедливість, нічим не виправданий гріх» [190, с. 411–412]. 

У одному з видань, що підтримувало кадетів, визнаючи «загальну 

схему», сперечалися про деталі та рішуче сторонилися моральної 

відповідальності: «Нам ясно, що сили майбутньої Росії – це дрібно-селянська 

буржуазія... Але... чи можна врятувати і що саме – це може вирішити тільки 

влада» [190, с. 411–412]. 

Друковані органи соціал-демократичної орієнтації, вбачали в проекті 

«прагнення зберегти поміщицьке землеволодіння». Вони виступали проти 

аграрної реформи до скликання Установчих зборів. Тільки періодичні 

видання, які стояли лівіше, вимагали термінового і швидкого перерозподілу 

землі [190, с. 411–412].  

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що проект аграрної реформи 

земельної комісії під керівництвом Челіщева-Билимовича не був 

кардинально відмінним від попереднього проекту, розробленого під 

керівництвом Колокольцева. Остаточне вирішення аграрного питання знову 

відкладалося до скликання Установчих зборів, а реалізація самого проекту на 

практиці мало б відбутися після завершення Громадянської війни, при чому 

відчуженню підлягала лише частина поміщицьких земель, яка до того ж мала 

бути викуплена за певну суму. Як і перший, так і другий проекти аграрної 

реформи земельної комісії не враховували тих радикальних перетворень, що 

відбулися на селі після революції 1917 року. І, як влучно зазначив історик 

Д. Лєхович, який був представником російської еміграції, що проект 

Челіщева-Билимовича був би важливою реформою в дореволюційний період, 

але в 1919 році він уже не мав ніякої цінності [323, с. 524]. 

Доречно наголосити, що деякі напрацювання проектів аграрної 

реформи також здійснювалися різними політичними партіями, які 
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підтримували Білий рух. Так, один із таких документів був підготовлений 

політичною організацією ВНЦ. Першим пунктом цього документу була теза 

про те, що на території колишньої Російської імперії не було, немає і не буде 

єдиної аграрної проблеми, а є десятки доволі складних питань, які пов’язані з 

землеволодінням та землекористуванням. Тому в Росії не може існувати 

єдиного вирішення так званого «земельного питання» [3, арк. 5–6]. Також 

зазначалося, що земельні відносини в революційний період надзвичайно 

ускладнилися через переділ землі, який відбувся на всіх територіях внаслідок 

тиску Радянської влади [3, арк. 6]. Увага акцентувалася на тому, що для 

виходу із кризи цієї галузі буде недостатньо державних ресурсів. Тому 

цілком очевидно, що приватні інвестиції мали б відіграти ключову роль у 

піднесенні даного сектору економіки. Однак, на думку авторів цього проекту, 

недержавні інвестиції, спрямовані на розвиток аграрної царини, з’являться 

тільки тоді, коли буде гарантовано одну умову – право приватної 

власності [3, арк. 7]. Проте визнання права власності на земельні ділянки, 

захоплені під час стихійного переділу землі, лише спровокує нову хвилю 

насильства в сільській місцевості [3, арк. 7]. На думку розробників 

документу, вирішити цю проблему зможе тільки державна влада. Саме вона 

мала б за допомогою апарату примусу забезпечити мирне врегулювання усіх 

земельних конфліктів [3, арк. 8]. 

Цікавий проект щодо майбутніх перетворень у аграрній царині був 

підготовлений професором Харківського університету М. Соболєвим. У 

ньому вчений виклав своє бачення цієї проблеми. На початку документу 

зазначалося, що земельне питання перебуває в центрі всього внутрішнього 

життя російської держави та є головним джерелом усіх внутрішніх 

хвилювань і революційних бунтів [6, арк. 42]. М. Соболєв відзначив, що є 

категоричним противником ідеї створення «тимчасового періоду», впродовж 

якого купівля та продаж землі будуть відбуватися за добровільної згоди обох 

сторін [6, арк. 42]. Він наполягав, що слід розпочати примусове відчуження 

надлишкових земельних ділянок та створити земельний фонд, який буде 
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контролювати держава [6, арк. 43]. Також державна влада мала реалізувати 

заходи, спрямовані на формування селянської буржуазії, потужного 

стабілізуючого чинника стихійних селянських повстань. Проте такі кроки, в 

розумінні переважної більшості селянської маси, жодним чином не могли 

свідчити про вирішеність земельної проблеми [6, арк. 45]. 

Цікавим був задум професора М. Соболєва щодо поєднання 

перетворень в аграрній сфері з фінансовими: одним із засобів вилучення у 

населення надлишкової кількості грошей мала б стати земельна реформа. Для 

придбання землі селяни повинні були розраховуватися паперовими грішми, 

які вони мали в надлишковій кількості. За допомогою таких дій держава 

отримувала можливість «витягти» із валютного обігу декілька мільярдів 

різних грошових одиниць і тим самим створити сприятливу ситуацію для 

запровадження майбутньої монетарної реформи [6, арк. 46]. Підсумовуючи, 

науковець стверджував, що майбутня земельна реформа мала здійснюватися 

послідовно та без жодних поступок тій чи іншій соціальній групі, тільки тоді 

вона змогла б привести країну до економічного успіху [6, арк. 48]. 

Як бачимо, розробкою проектів вирішення аграрного питання 

займалися не тільки спеціально створені урядові комісії, але й політичні 

організації та відомі фахівці з цієї проблематики. Прикметно, що в обох 

документах ключовими положеннями були ідеї про приватну власність на 

землю та повернення відчужених земельних ділянок їх колишнім законним 

власникам. 

Слід зауважити, що денікінська адміністрація займалася не лише 

розробкою різних планів щодо розв’язання земельного питання, але й 

реалізовувала деякі практичні заходи.  Одним із заходів уряду А. Денікіна у 

цій сфері була ліквідація закону, прийнятого ще Тимчасовим урядом 25 

березня 1917 року, про хлібну монополію. Однак більшість таких кроків 

викликала нарікання з боку селянства.  

У період «походу на Москву» – літо-осінь 1919 року – в усіх 

деклараціях Особливої наради йшлося про «ліквідацію хлібної монополії та 
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введення вільної торгівлі». На думку членів Особливої наради і 

Головнокомандувача ЗСПР, саме реалізація такої політики дозволила б 

стимулювати селян продавати свою продукцію, забезпечила б армію та місто 

продовольством [373, с. 113]. 

З початку 1919 року торговельно-промисловий клас вимагав відновити 

та реалізувати принцип вільної торгівлі. Буржуазія активно виступала за 

вільний ринок і введення максимальної свободи в торговельних операціях 

[373, с. 116]. 

Подібні настрої з’явилися під час роботи Особливої продовольчої 

наради, яка була скликана за ініціативи начальника Управління 

продовольства С. Маслова. Матеріали наради чітко відображають позиції 

різних суспільних і комерційних кіл з питань, що пов’язані зі становищем на 

продовольчому ринку. До складу цієї наради входили представники як від 

різних управлінь Особливої наради, так і від кооперативів, міст і земств. 

На завершення своєї роботи Особлива продовольча нарада прийняла 

постанову, яка містила наступні пункти: 1) створення централізованого 

продовольчого апарату, який мав співпрацювати з місцевими кооперативами, 

земськими та приватними торгово-промисловими організаціями; 

2) створення урядом суттєвого резервного запасу хліба, з якого у випадку 

відміни хлібної монополії мали постачати фронт і міста; 3) до відміни хлібної 

монополії збереження за державою право регулювання цін на продукти; 

4) підтримка урядом постачання торгово-промислової організації паливом. 

Згідно з цією постановою, для гарантованого постачання армії 

продовольством та фуражем передбачалося розробити тимчасову систему 

обов’язкових поставок фронту – «воєнний збір». Саме цей «збір» і став, по 

суті, «білою продрозкладкою», яка проводилася на Півдні Росії впродовж 

літа-осені 1919 року [373, с. 118]. 

Ліквідовувались також місцеві продовольчі комітети, які були створені 

відповідно до закону від 25 березня 1917 року. Наказ від 13 липня 1919 року 

передбачав збереження державного регулювання тільки у виробництві та 
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продажу муки, круп і пшона. Це рішення заклало основу для «відновлення 

свободи торгівлі і приватної ініціативи» на білому Півдні Росії та вказало на 

«можливу альтернативу радянській системі заборон і обмежень» [373, с. 118]. 

Рішення про відміну хлібної монополії було вигідним для 

сільськогосподарських виробників. Але для постачання армії та міст цей 

захід, за умов економічної нестабільності й розриву традиційних ринкових 

зв’язків, мав тільки негативні наслідки. Реальне становище продовольчого 

ринку в 1919 році не виправдало сподівань та надій денікінського уряду та 

буржуазії [373, с. 118]. 

Які ж причини того, що рішення про відміну хлібної монополії не дало 

позитивних результатів? При його запровадженні не було враховано, що 

деякі території не забезпечені повністю запасами зернових культур. Також 

відміна радянських грошових одиниць призвела до того, що купівельна 

спроможність міських жителів різко знизилась, адже вони найбільше 

використовували саме радянські гроші. 

Відсутність належного продовольчого апарату для закупівлі та 

постачання продовольства до армії та міст Півдня Росії теж вплинула на те, 

що ліквідація хлібної монополії не досягла очікуваних результатів. 

Ще однією з причин неуспішної роботи вільного продовольчого ринку 

стала провальна грошова реформа уряду А. Денікіна, яка мала забезпечити 

стабільний курс рубля. Невдала її реалізація стала каталізатором до швидкого 

росту інфляційних процесів. 

Варто погодитись із думкою сучасного російського історика 

В. Цвєткова, що сліпе слідування принципам «вільного ринку» в очікуванні, 

що ринкова кон’юнктура сама по собі виправить усі недоліки в політиці 

продовольчого постачання армії й тилу, виявилось невдалим [373, с. 124]. 

Підсумовуючи, можемо зазначити, що реалізовані денікінським урядом 

заходи в аграрному секторі так і не принесли очікуваних результатів та не 

дозволили заручитися підтримкою найчисельнішої соціальної групи – 

селянства. Денікін не пішов в напрямку проведення радикальних аграрних 
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перетворень, які б закріплювали всі революційні здобутки 1917 року на селі. 

Усі заходи Особливої наради в аграрній царині лише вдосконалювали окремі 

аспекти земельної реформи, що втілювалася ще в часи прем’єрства 

П. Столипіна. Проведенню більш рішучих кроків заважали позиція та вплив 

політичних сил, що складали основу Білого руху Півдня Росії. 

 

 

3.2. Позиція уряду А. Денікіна щодо робітничого питання 

Робітниче питання у внутрішній політиці денікінського режиму 

відігравало суттєво меншу роль, ніж, скажімо, аграрна проблема. Пояснити 

це можна тим, що на території, яку контролювали білогвардійські війська 

майже не було великих центрів концентрації пролетаріату, тому робітниче 

законодавство не набуло важливого значення. Але ігнорувати пролетаріат 

також було неможливо. Політика білих режимів була направлена на те, щоб 

нейтралізувати його, зосередивши інтереси робітників тільки в економічній 

царині [367, с. 51]. 

Своє розуміння цієї проблеми А. Денікін висловив у промові перед 

робітниками заводу «Ропіт» в Одесі. Він говорив: «Я розумію, що робітникам 

потрібно одягатися, харчуватися та годувати дітей. Саме на це повинні 

звернути свою увагу профспілки. А вирішення важливих державних питань 

нехай візьме на себе народне представництво – Установчі збори» [367, с. 51].  

Доцільно сказати про становище робітничого класу на початку 1919 

року, коли уряд лише приступав до вирішення вищевказаної проблеми. У 

лютому місяці 1919 року заробітна плата робітників першої категорії в 

Макеївському районі складала: у чоловіків – 7-9, у жінок – 4-5 рублі в день. 

У Царицині робітники отримували від 10 до 30 рублів в день, в той час коли 

реальна потреба складала 52 рубля. В Києві зарплата у вересні 1919 року 

складала близько 45 рублів, а чорний хліб коштував 8-9 рублів, білий – 12-14, 
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масло і сало – 30-60 рублів за фунт. У вересні 1919 року в Одесі 

нараховувалося 40 тисяч безробітних. Найбільш складне становище склалося 

у Донбасі, де заробітна плата становила 1/8 прожиткового мінімуму сім’ї. 

Із наведених вище статистичних даних, можна зробити висновок, що на 

1919 рік становище пролетаріату через безробіття, швидкий ріст інфляції та 

прогресуюче зростання цін було складним. Тому покращення становища 

робітничого класу було актуальною проблемою для денікінського уряду, 

який намагався заручитися його підтримкою. 

Весною 1919 року А. Денікін підписав декларацію щодо робітничого 

питання. У цьому документі були окреслені ті принципи, які має 

використовувати Особлива нарада під час реалізації своєї політики щодо 

пролетаріату. Як зазначав у своїх мемуарах сам А. Денікін, для нього 

декларація була «важливим соціальним законопроектом» [190, с. 317].  

Коротко охарактеризуємо цей документ. Декларація забезпечувала 

відновлення прав законних власників фабрично-заводських підприємств та 

дотримання всіх прав робітників. Установлювався державний контроль за 

виробництвом. Робітникам гарантувався восьмигодинний робочий день та 

подальший розвиток страхового законодавства. Для вирішення різного роду 

суперечок між власниками підприємств та робітниками, об’єктивного 

розв’язання конфліктів, мали створюватися спеціальні органи. Всіма 

можливими методами потрібно підвищувати продуктивність праці, яка б 

послужила для забезпечення потреб армії та цивільного населення. В 

документі зазначалося, що мають бути створені робітничі організації, які 

будуть представляти та відстоювати інтереси робітничого класу. Чітко 

прописувалися стандарти охорони робітничої праці, охорони жіночої та 

дитячої праці, обовʼязковим було належне дотримання санітарних норм, 

покращення житлових та інших умов життя для пролетаріату. Гарантувалася 

підтримка держави у відновленні підприємств та створенні нових, які мали 

слугувати для ліквідації безробіття. Передбачалося, що до обговорення 

різних законопроектів робітничого законодавства потрібно залучати 
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представників від власників фабрично-заводських підприємств та 

робітничого класу. Зазначалося, що ця декларація діє до того часу, поки не 

буде прийнято відповідний закон на Установчих зборах [97, с. 508–509]. 

Оцінюючи цей документ, необхідно підкреслити, що декларація чітко 

фіксувала соціально-економічні завоювання робітничого класу, які сталися 

під час революції 1917 року. Однак, у документі були певні моменти, які 

суперечили один одному. Наприклад, працівникам заводів і фабрик 

гарантувався восьмигодинний робочий день. Але відзначалося, що 

продуктивність праці можна підвищувати будь-якими засобами, тобто, 

збільшивши тривалість робочого дня. Не було визначено державний орган чи 

установу, яка б відповідала за реалізацію цього документа. 

Окрім декларації, Особливою нарадою у березні 1919 року було 

прийнято рішення про створення міжвідомчої комісії на чолі з відомим 

політичним діячем М. Федоровим, яка мала працювати над вирішенням 

робітничого питання. До її складу мали увійти начальник Управління 

фінансів, юстиції, торгівлі та промисловості, державного контролю, 

внутрішніх справ [112, с. 275–276]. 

За період своєї роботи комісія зуміла розробити низку важливих 

нормативних актів, які стосувалися соціального забезпечення робітничого 

класу. Так, восени 1919 р. Головнокомандувачем ЗСПР А. Денікіним було 

підписано два важливих документи – «Тимчасове положення у справах 

страхування робітників» [90, с. 745–748] та «Положення про професійні 

спілки робітників» [132, с. 748–750]. 

Щодо першої постанови, вона передбачала створення спеціальної 

інституції, головним обов’язком якої був контроль за дотриманням 

власниками підприємств усіх норм страхового законодавства. Також 

визначався порядок формування особового складу цієї установи, її грошове 

забезпечення, перелік функцій та обов’язків тощо [89, с. 745–748]. 

Наступний документ по суті створював правову основу для існування 

та діяльності профспілкового руху. Згідно цього положення, усі працюючі 
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підприємства, незалежно від форми їх власності, мали право створювати 

організації для захисту своїх професійних інтересів. Вказувався перелік 

повноважень цих товариств. Кожна професійна спілка зобов’язана була 

прийняти статут та інші правові акти, які зазначалися у цьому документі. 

Однак діяльність таких організацій повинна була відбуватися лише в межах 

чинного законодавства. Робота профспілок могла припинятися лише за 

певних умов, що були наперед визначені у її статуті, а також за рішенням 

суду [131, с. 748–750]. Останнє положення викликало чимало критики, адже 

не було чітко визначено переліку підстав, через які могла ліквідовуватися 

профспілка. Скажімо, однією з таких причин могла бути організація страйку 

на підприємстві, оскільки у документі не згадувалося, що такий спосіб є 

законним правом захисту свої соціальних гарантій.  

Погіршення матеріального становища робітників, посилення спекуляції 

і дорожнечі стало причиною масових страйків навіть на тих підприємствах, 

де робітники від початку не підтримували Радянську владу. Страйки носили 

здебільшого економічний, а не політичний характер, але підприємці не 

бажали задовольняти вимоги робітників. Власті ж відповідали на непокору 

репресіями [248, с. 131-132]. 

Невдачею закінчилися спроби створити лояльні до білої влади 

профспілки (т.зв. «кірстовщина»). Головний ідеолог нового профспілкового 

руху інженер К. Кірста вбачав вихід зі складного соціально-економічного 

становища в єднанні робітників та інтелігенції довкола Добровольчої армії. 

Діяльність «кірстовців» не знайшла підтримки серед робітників [245, с. 132]. 

Ще одним нормативним актом, який стосувався робітничого 

законодавства, були «Правила про тривалість робочого часу на 

підприємствах фабрично-заводських, гірничодобувної промисловості» [133, 

с. 833–834]. Цих правил мали дотримуватися на підприємствах усіх галузей. 

Документ гарантував, що тривалість робочого дня не буде перевищувати 

восьми годин. Також у цьому законопроекті визначався перелік усіх свят, в 

які не дозволялося працювати. При цьому враховувалися інтереси робітників, 
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які належали до різних релігійних конфесій. Вказувалося, що кількість 

понаднормових робіт буде визначатися спільно з керівництвом підприємства 

та його працівниками. Саме цей пункт викликав найбільше дискусій серед 

політичного керівництва білогвардійців.  

Для ліберально-демократичних представників (М. Федоров, М. Астров, 

М. Бернацький, В. Носович), які входили до складу Особливої наради, таке 

рішення було неприйнятним, тому що ця постанова фактично зводила 

нанівець усі обмеження щодо тривалості робочого дня. Це, у свою чергу, 

викликало серйозні нарікання на закон в цілому. Робітничий клас сприймав 

таку норму як відхід від встановленого законом восьмигодинного робочого 

дня та інших революційних завоювань [127, с. 836]. 

Консервативні кола дотримувалися протилежного погляду щодо цього 

питання. На їх думку, необхідне було державне втручання у відносини між 

власниками підприємств та робітниками, прийняття такого рішення вимагали 

умови війни проти більшовиків [147, с. 835–836]. 

Ця дискусія була ще одним свідченням політичної неоднорідності 

Особливої наради. При обговоренні інших важливих соціально-економічних 

проблем, таких, як використання грошової емісії для покриття урядових 

видатків та земельного питання, теж проявився ідейних розкол між 

політичними діячами білогвардійського табору. Тому, на думку автора, буде 

слушно стверджувати, що однією з основних причин невдач не тільки у 

розв’язанні важливих соціальних та економічних питань, але й 

внутрішньополітичного курсу уряду А. Денікіна загалом, були політичні 

суперечності між різними ідейними силами Білого руху.  

Доцільно зауважити, що робітниче питання також було важливою 

складовою внутрішньої політики білогвардійського режиму адмірала 

О. Колчака. У складі його уряду функціонувало Міністерство праці, яке 

очолював меншовик Л. Шуміловський (після призначення на посаду вийшов 

із партії). Він залишився на цій посаді, незважаючи на те, що в кінці 1918 

року подавав заяву на звільнення [338, с. 135]. 
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Загалом Міністерство керувалося законодавством Тимчасового уряду 

Львова-Керенського, доволі радикальним та продуманим. З приходом до 

влади О. Колчака почав втілюватися курс на пошук компромісу між працею 

та капіталом. Були відновлені біржі праці, які відповідали за врегулювання 

питання щодо загальної кількості робітників, допомагали безробітним із 

працевлаштуванням. Був прийнятий закон про страхування робітників, який 

почав активно впроваджуватися. Кошти на страхування відраховувалися як 

працівниками, так і власниками підприємств [338, с. 135]. 

Зберігалися професійні союзи. За офіційними даними, наприкінці 

1918 р. їх було 184, у більшості з яких нараховувалося декілька тисяч членів. 

Але кількість профспілок та їх чисельність зменшувалася через 

переслідування влади, керівні кола звинувачували профспілковий рух в 

антиурядовій діяльності, організації страйків, повстань. Взаємовідносини між 

владою та профспілками залежали від того, хто очолює робітничі союзи: 

соціалісти чи комуністи. З першими вдавалося знайти спільну мову, другі 

перебували в конфлікті з урядом і суттєву частину профспілкових коштів 

направляли на потреби більшовицького підпілля та на підтримку 

партизанського руху [338, с. 136]. 

Заходів урядів А. Денікіна та О, Колчака було недостатньо для 

остаточного розв’язання робітничого питання. Поряд із прийняттям 

прогресивних законопроектів, відповідальність за остаточне врегулювання 

цієї проблеми вони покладали на народну конституанту – Установчі збори, 

які мали вирішити цілу низку важливих питань (національне, земельне 

тощо). Адже однією з стрижневих ідей в ідеології Білого руху був принцип 

«невирішеності наперед», тобто відкладання вирішення політичних, 

соціальних та економічних проблем до остаточної перемоги над 

більшовиками та скликання Національних зборів. Тому, на наш погляд, 

можна вважати, що саме з слабкістю ідеологічної платформи білогвардійців 

була пов’язана непослідовність їх соціально-економічної доктрини. Тим 

більше, що політика, яка здійснювалася денікінською адміністрацією на 
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місцях, аж ніяк не сприяли поширенню популярності уряду А. Денікіна. 

Оскільки утиски та репресії, які чинилися місцевою владою проти 

пролетаріату зводила нанівець усі намагання денікінського режиму 

заручитися підтримкою цієї соціальної групи [143, с. 383; 144, с. 383; 145, 

с. 367].   

Не слід забувати про вплив на робітничий клас більшовицького 

підпілля, яке втілювало як усну, так і письмову агітаційну діяльність. У січні 

1919 р. білогвардійська контррозвідка повідомляла до штабу Добровольчої 

армії, що у середовищі пролетаріату вже є низка чисельних груп, які готові 

піднімати повстання проти білих [374, с. 15].  

Більшовики зуміли організувати виготовлення великої кількості 

агітаційних листівок, які вони поширювали серед робітників та інших груп 

населення. В них критикувалася як внутрішня, так і зовнішня політика 

денікінського уряду, лунали заклики до повалення цього режиму тощо [374, 

с. 15-16]. Про впливовість пропагандистської роботи більшовиків свідчать 

дані, що надходили від розвідувальних структур до А. Денікіна. Так, в 

одному із донесень в лютому-березні 1919 р. йшлося про негативне 

ставлення до білогвардійців, яке швидко поширюється серед робітників. При 

чому, таку позицію робітників починають підтримувати і інші соціальні 

групи [374, с. 16].  

Підсумовуючи сказане, наголосимо, що не зважаючи на активну 

діяльність уряду А. Денікіна не було досягнуто оптимального вирішення 

робітничого питання, що стало одним із основних факторів того, що 

білогвардійському режиму так і не вдалося знайти підтримки робітничої 

маси на території, яка контролювалася ЗСПР.  

Таким чином, аграрне питання для А. Денікіна було одним із ключових 

питань внутрішньої політики. На думку Головнокомандувача ЗСПР, від 

вирішення цієї проблеми багато в чому залежатиме не тільки підтримка 

Білого руху селянством, але й хід військово-політичного протистояння з 

Радянською владою. Більш розлого свої міркування щодо майбутніх аграних 
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перетворень А. Денікін виклав у «Декларації з земельного питання». У змісті 

цього документу відображалися інтереси як великих, так середніх і дрібних 

землевласників, що, на думку фахівців з цієї проблематики, трактувати 

«Декларацію» як акт соціального порозуміння. 

Проект майбутньої аграрної реформи розроблися спеціальними 

урядовими комісіями, які були створені за рішенням А. Денікіна. Перша 

комісія під головуванням В. Колокольцова завершила свою роботу у липні 

1919 р. Однак напрацювання, які були підготовлені, суперечили окресленій 

Денікіним меті аграрних змін, відображали погляди правих сил, не 

враховував інтереси сільського населення цього регіону, ставив під загрозу 

існування стабільності в тилу Добровольчої армії тощо. Тому Денікін 

прийняв рішення про підготовку нового проекту реформуванн у аграрній 

царині. 

Нові положення вирішення земельного питання були підготовлені 

комісією О. Билимовича – В. Челіщева у листопаді 1919 року. що проект 

аграрної реформи земельної комісії під керівництвом Билимовича-Челіщева 

не був кардинально відмінним від попереднього проекту. Остаточне 

вирішення аграрного питання знову відкладалося до скликання Установчих 

зборів, а реалізація самого проекту на практиці мало б відбутися після 

завершення Громадянської війни, при чому відчуженню підлягала лише 

частина поміщицьких земель, яка до того ж мала бути викуплена за певну 

суму. 

Однак проекти майбутніх змін у аграрній сфері розроблялися й різними 

політичними організаціями та відомими тогочасними фахівцями з цієї 

проблематики. Один з таких був підготовлений ВНЦ, в якому визначалися 

головні положення земельної реформи, яка мала реалізовуватися після 

завершення Громадянської війни.  

Цікавими були міркування професора М. Соболєва щодо реформування 

аграрної царини, де ініціатором усіх дій мали бути держава. Також він 

спробував поєднати втілення аграрних перетворень з фінансовими. Проте ці 
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документи містили положення, яке їх поєднувало. Це ідею приватної 

власності на землю та повернення відчужених земельних ділянок їх 

колишнім законним власникам. 

  Утім всі ці ідеї так і не були реалізованими денікінською 

адмінстрацією, а практичні кроки, які запроваджувалися на практиці 

викликали чимало нарікань з боку селянських мас.  

Не менш серйозним було робітниче питання, яке, не зважаючи на 

аграрну специфіку регіону, який контролювала Добровольча армія та 

невелику чисельність цієї соціальної групи, не втрачало своєї актуальності. 

Денікінський уряд чимало зусиль доклав для розв’язання цієї проблеми, 

зокрема була створена спеціальна міжвідомча нарада. Вона сформувала 

декларацію про робітниче питання, яку весною 1919 р. підписав А. Денікін. 

По суті, цей документ гарантував соціальні завоювання, які були здобуті 

пролетаріатом у 1917 році (8 годинний робочий день, страхування на 

виробництві тощо). Також були підготовлені інші нормативні документи, які 

закладали основи робітничого законодавства. Лідери білогвардійців пішли на 

створення лояльного профспілкового руху, який би сприяв поширенню їх 

ідей серед пролетаріату. Однак ці спроби не увінчалися успіхом.  

Проведена законотворча робота так і не допомогла денікінському 

режиму заручитися підтримкою цієї соціальної групи. Адже Денікін, як і інші 

керманичі білих, відкладав остаточне вирішення всіх важливих соціальних 

проблем до скликання Установчих зборів. Така принципова позиція вождів 

Білого руху аж ніяк не сприяла їх популярності серед цього класу. 
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Розділ 4. Економічна політика денікінського уряду 

4.1. Фінансова політика уряду А. Денікіна 

Участь Російської імперії у Першій світовій війні (1914–1918 рр.) мала 

колосальний вплив на її економіку. Адже господарський комплекс імперської 

Росії стикнувся з безпрецедентними викликами, які загострили всі 

суперечності, що існували в середині країни. По суті, імперія в цей період 

переживала розпад старих імперських інституцій, який посилювали 

відцентрові тенденції. Подібна ситуація була і в соціально-економічній 

царині. Після жовтневих подій в Петрограді 1917 р. ці процеси отримали 

новий імпульс. 

Упродовж 1918 р. на теренах колишньої царської Росії з’явилася низка 

державних утворень, які не тільки почали формувати свої управлінські 

структури, але й реалізовувати власну фінансову політику. Одним із заходів, 

що впроваджувалися ними, була необмежена емісія, яка в умовах 

економічної розрухи залишалася єдиним джерелом наповнення бюджету. 

Після взяття під контроль територій на Півдні Росії керманичі 

білогвардійців отримали можливість реалізовувати свою внутрішню та 

зовнішню політику. Одним із першочергових завдань білої влади в сфері 

економічної політики було втілення на практиці грошової реформи, яка мала 

навести лад у грошовому обігу в регіоні. Серйозність і важливість 

фінансового питання добре усвідомлював сам А. Денікін: «Одним з найбільш 

серйозних питань, яке гальмувало усі наші починання на Півдні і 

відображалося на армії та невдачах на фронтах, було фінансове питання» 

[190, с. 325]. 

Реалізація грошової реформи та налагодження грошового обігу були 

вкрай необхідними на території, яку контролювали ЗСПР. Різні грошові 

одиниці, що були в обігу, створювали повний безлад і хаос у фінансовій 

царині. У спогадах Головнокомандувач ЗСПР згадував: «Крім кредитних 

білетів, які були випущені ростовською експедицією, також в обігу були 

гроші загальнодержавні («царські» і «керенки»), радянські («п’ятаковські»), 



92 

 

українські (карбованці і гривні), кримські; розмінні грошові знаки, які були 

виготовлені різними міськими управліннями в різних куточках Кавказу 

радянською владою; гарантійні чеки відділень Держбанку, облігації старих 

запозичень, короткострокові зобов’язання держказначейства та інші» [190, 

с. 325]. 

В інформаційних звітах, що готувалися відділом пропаганди при уряді 

Денікіна, також постійно акцентувалась увага на необхідності нормалізації 

грошового обігу на території ЗСПР [44, с. 149]. 

Величезне кількісне зростання грошей, різна оцінка населенням їх 

надійності та купівельної спроможності створювали хаос в грошовому обігу, 

стимулювали ріст інфляційних процесів і спекуляції, знецінювали кошти 

бюджету ЗСПР, руйнували нормальну торгівлю, погіршували становище в 

промисловій та транспортній галузях, сприяли руйнуванню традиційних 

господарських зв’язків [296, с. 151].  

Цікавий епізод у своїх спогадах наводить сучасник тих подій 

І. Лобанов-Ростовський, який демонструє справжні масштаби тодішнього 

хаосу в грошовому обігу, що загалом був притаманний усім територіям 

колишньої Російської імперії. Він згадував: «Перебуваючи у квітні 1919 р. в 

Одесі, я зайшов у перукарню. Очікуючи в черзі, я пішов купити сьогоднішню 

газету. За час, який я був відсутній, ціна гоління зросла з 5 до 8 карбованців» 

[401, с. 130].  

Проблема ускладнювалася ще й тому, що автономні території, такі як 

Дон та Кубань, прагнули випускати свої грошові одиниці і повністю 

контролювати їх обіг. Поява нових грошових одиниць аж ніяк не входила в 

плани денікінської влади. Дуже вдало цю ситуацію схарактеризував один із 

лідерів Білого руху Півдня Росії генерал О. Лукомський: «Кубанський та 

Донський уряд заявили, що хочуть випустити свої грошові знаки. 

Добровольча армія не могла залежати від Дону чи Кубані, а поява нових 

грошових знаків на даних територіях була вкрай небажаною. Було дуже 
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небезпечно, щоби кожне з нових державних утворень на своїх територіях 

безконтрольно випускало в обіг свою валюту» [205, с. 494]. 

Усю складність фінансового питання усвідомлювали і в Особливій 

нараді, яка виконувала функції вищого виконавчого та дорадчого органу при 

Головнокомандувачі ЗСПР. Так, М. Бернацький, який очолював Управління 

фінансів при Особливій нараді, в одному зі своїх інтерв’ю газеті «Часовой» 

зазначив: «Особлива нарада зробить усе можливе, щоб упорядкувати 

грошовий обіг на Півдні Росії» [153, с. 3]. 

Політичні партії та організації, які складали основу білого табору на 

Півдні Росії, також відзначали актуальність та важливість вирішення 

фінансового питання. Однією з таких політичних організацій був ВНЦ, який, 

за словами А. Денікіна, «відігравав роль центристської політичної сили на 

Півдні Росії» [190, с. 542]. Ця організація, яка об’єднувала представників 

ліберально-демократичних поглядів, у своїх програмних документах 

акцентувала увагу на необхідності розв’язання фінансового питання. У 

проекті програми щодо відновлення фінансів, який був прийнятий ВНЦ у 

січні 1919 року, зазначалося, що фінанси Півдня Росії перебувають у дуже 

складному становищі [13, арк. 165]. Також у цьому документі відзначалося, 

що для нормалізації фінансової ситуації потрібно навести лад з грошовим 

обігом та працювати над реалізацією грошової реформи, що допоможе у 

боротьбі з інфляцією [13, арк. 165–166]. 

Журналісти періодичних видань також звертали увагу білої влади на 

складну ситуацію з фінансами. Так, у одній із популярних газет Білого 

Півдня зазначалося, що Особливій нараді необхідно рішучими заходами 

запровадити в життя монетарну реформу, яка зможе суттєво покращити 

фінансово-економічну ситуацію на півдні Росії [152, с. 2]. 

Отже, всі наведені вище дані свідчать про вкрай складний фінансовий 

стан на початку 1919 року. Цю ситуацію ускладнювали невпорядкований 

грошовий обіг на території ЗСПР і затримка з реалізацією монетарної 

реформи, яка мала змінити становище в фінансовій сфері. 
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Таким чином, стабілізація та впорядкування грошового обігу було 

одним із першочергових завдань уряду А. Денікіна. Однак непродумані й 

поспішні заходи денікінської влади у фінансовій сфері тільки погіршували 

ситуацію. Наприклад, рішення Управління фінансів про визнання і початок 

обміну «п’ятаківців» призвело до хвилі невдоволення серед населення, хоча, 

з технічної точки зору, це розпорядження було правильним. Реалізація цієї 

ідеї викликала негативну реакцію серед найбідніших верств населення, що 

використовувало саме «п’ятаковські» гроші, якими воно отримувало 

заробітну плату від більшовиків. Військове командування також було 

незадоволене, бо населення надавало грошову підтримку для забезпечення 

потреб армії «п’ятаковцями». У підсумку Особлива нарада змушена була 

призупинити це рішення [296, с. 153–154]. 

Ще більше погіршило фінансово-економічну ситуацію рішення 

Денікіна про анулювання всіх грошових одиниць центрального і місцевого 

радянського уряду на території ЗСПР, прийняте літом 1919 року. 

Запровадження в дію цього рішення викликало не тільки новий шквал 

невдоволення серед широких верств населення, але й загострило економічні 

та соціальні проблеми [296, с. 155]. 

Негативна реакція на розпорядження уряду А. Денікіна була не лише з 

боку робітників, жителів міст і селян, на руках яких перебувала основна маса 

грошових одиниць, але і з боку кооперативних організацій, що теж володіли 

суттєвими резервами валюти. Анулювання радянських грошей фактично 

підірвало фінансове забезпечення військових частин і викликало нарікання 

серед солдатів. Адже під час захоплення радянських органів влади солдати 

знаходили великі запаси «п’ятаковців», які переходили до їх рук. Тому 

рішення денікінського уряду викликало гостру критику у військових 

частинах [296, с. 155–156]. 

Однак основним негативним наслідком спроби ліквідації радянської 

валюти було те, що більша частина населення втратила довіру до будь-яких 

паперових грошових знаків. Таким чином, анулювання радянських грошей не 
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тільки не призвело до позитивних результатів у фінансовій сфері, але й 

створило нові проблеми в грошовому обігу і сприяло зростанню інфляційних 

процесів [296, с. 157]. 

Управління фінансів уряду А. Денікіна також намагалося вилучати з 

грошового обігу гроші місцевих органів влади або державних утворень, що 

існували раніше на території Півдня Росії [111, с. 778]. Але ці заходи також 

не дали очікуваних результатів і не допомогли нормалізувати рух валютної 

маси. Генерал О. Лукомський згадував: «Як ми не намагалися, але нам так і 

не вдалося налагодити нормальний обіг грошей на нашій території» [205, 

с. 570–571]. 

Цікавою, на нашу думку, була ідея, що одним із засобів вилучення в 

населення надлишкової кількості грошей мала стати земельна реформа. В 

окремих її проектах зазначалося про можливість придбання землі саме за 

паперові гроші, які селяни мали у величезній кількості. За допомогою таких 

дій держава отримувала можливість «витягти» із валютного обігу декілька 

мільярдів різних грошових одиниць і тим самим створити сприятливу 

ситуацію для запровадження майбутньої монетарної реформи [6, арк. 46]. 

Так, вже згадуваний нами професор М. Соболєв під час виступу на з’їзді 

союзу кооперативів у Харкові в липні 1919 р. зазначив, що купівля селянами 

земельних ділянок за певну суму грошей суттєво посприяла би 

впровадженню фінансової реформи, що, в свою чергу, покращило б 

фінансування аграрних перетворень [6, арк. 64–65]. Однак цей задум так і не 

був втілений в життя. 

Тим не менш, слід зазначити, що окремі заходи денікінського уряду в 

сфері фінансів були спрямовані на централізацію грошового обігу на Півдні 

Росії та мали позитивні наслідки. Скажімо, після тривалих переговорів на 

засіданнях Особливої наради і серйозного опору з боку урядів Дону і Кубані 

ще в кінці 1918 р. А. Денікін прийняв рішення про створення Центрального 

управління Державного банку, який діятиме на території ЗСПР. По суті, цим 

рішенням чітко декларувалося створення єдиного емісійного, кредитного, 
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розрахункового і касового центру для всієї території, що контролюється 

Добровольчою армією [91, с. 72–74]. Ця постанова А. Денікіна була 

важливим кроком на шляху нормалізації обігу грошей. Але головною метою 

було те, що новостворений Державний банк мав стати тим фінансово-

економічним інструментом, за допомогою якого мали би бути реалізовані 

ефективні заходи в сфері фінансів, у тому числі і монетарна реформа. Крім 

того, керманичі білих переслідували й іншу мету. Вони прагнули 

використовувати повноваження Центрального банку як один із засобів у 

боротьбі з відцентровими тенденціями, що існували на окраїнах імперії за 

часів царської Росії [328, с. 306–307]. 

Однак це рішення Головнокомандувача ЗСПР виявилося 

«мертвонародженим». Хоча уряди Дону і Кубані формально погодилися з 

цією постановою, але на практиці робили все можливе, щоб звести нанівець 

усі спроби денікінського уряду щодо створення єдиного Центробанку. Цей 

конфлікт між командуванням Добровольчою армією і урядом Дону та Кубані 

був не тільки суперечкою за контроль над фінансами, але й ще одним 

яскравим виявом непростих взаємин цих двох військово-політичних сил на 

Півдні Росії, що представляли різні ідеологічні доктрини і політичні 

програми. Влучно зауважив сучасний російський історик О. Баранов, що 

«крайові уряди Дону і Кубані були в опозиції до Особливої наради 

А. Денікіна і всіляко опиралися проведенню заходів цього режиму на своїй 

території» [240, с. 16].  

Але подібні конфлікти виникали не тільки тут. Скажімо, яскравим 

прикладом є суперечка між Головнокомандувачем ЗСПР та військовим 

губернатором Одеси генералом О. Гришиним-Алмазовим. Однією з головних 

причин цього конфлікту було те, що без відповідного розпорядження з 

центру Гришин-Алмазов розпочав друкування грошових знаків для 

забезпечення економічних потреб регіону. Такі дії викликали невдоволення 

Денікіна, який вважав, що ці заходи не сприятимуть фінансовій стабільності 
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та загрожуватимуть економіці не тільки Одеси, але й всього Півдня Росії 

[282, с. 116]. 

Слід зазначити, що політичні кола в еміграції, які підтримували Білий 

рух, упродовж 1919 р. також обговорювали ідею створення єдиної 

банківської структури за участю іноземного капіталу. Вона б мала займатися 

друкуванням російського рубля з фіксованим курсом і надсилати гроші в 

Росію для покриття всіх витрат білогвардійських урядів. Після завершення 

військового протистояння з більшовиками ця фінансова інституція мала бути 

включена в структуру майбутнього Державного банку [207, с. 38; с. 53]. 

Однак цей задум не був реалізований на практиці. 

Складне становище у фінансовій сфері змушувало вище керівництво 

білогвардійців та політичні партії, що входили до табору білих, шукати вихід 

із важкої ситуації. Так, на засіданнях вищезгаданого ВНЦ відбувалось 

активне обговорення та пошук шляхів поліпшення ситуації в грошовому 

обігу, стабілізації економічного й соціального становища. Учасники цих 

зібрань погоджувалися з тим, що потрібні рішучі дії влади в соціальній та 

економічній сферах, але не могли дійти до єдиної думки щодо 

інструментарію, яким будуть запроваджуватися ці заходи. Скажімо, деякі 

політичні діячі наголошували, що потрібна тільки велика валютна позика з-за 

кордону, і що це допоможе навести порядок у грошовому обігу на Півдні 

Росії [108, с. 145–153]. Однак навряд чи тільки закордонний валютний кредит 

зміг би впорядкувати готівковий рух на територіях, які були зайняті білими. 

На засіданнях ВНЦ звучало чимало конструктивних пропозицій, які, на 

наш погляд, заслуговують уваги. Начальник Управління фінансів 

М. Бернацький, який часто відвідував зібрання цієї політичної організації, 

пропонував певний проект рішень, реалізація яких могла, на його думку, 

поліпшити економічне становище на території, що була під контролем ЗСПР. 

Весною 1919 р. на одному з засідань ВНЦ він висунув пропозицію щодо 

вирішення фінансового питання, а саме запропонував розділити фінансову 

проблему на дві складові: 1) дії націлені на збільшення дохідної частини 
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бюджету; 2) фінансово-економічні заходи (закордонний кредит тощо) 

Детальніше він зупинився на першій частині фінансової проблеми. Щодо 

заходів, спрямованих на поповнення бюджету, то, як вважав М. Бернацький, 

слід було здійснювати збалансовану бюджетну політику, а надмірні витрати 

на армію покривати грошовою емісією і зарубіжними позиками [108, с. 190–

198]. Хоча така пропозиція в теорії була цілком правильною, однак на 

практиці вона мала серйозні недоліки. Один з них полягав у тому, що 

покриття непомірних витрат друкуванням нових грошових знаків призвело б 

тільки до нового витка інфляції, яка на Півдні Росії вже й так досягла 

небачених розмірів. Адже на території ЗСПР уже у вересні 1919 року 

грошова маса в 75 разів перевищувала обсяг валютної маси на території 

колишньої Російської імперії до початку «Великої війни» (1914–1918 рр.) 

[256, с. 3–4]. За даними відомих радянських істориків, у цей період кількість 

паперових грошей збільшилася до 1168,6 млрд. [246, с. 176]. Дії, до яких 

згодом вдався уряд А. Денікіна, тільки стимулювали зростання надмірної 

грошової маси. 

Також М. Бернацький зазначив, що для кардинальної зміни фінансово-

економічної ситуації потрібно запровадити грошову реформу, яка, на його 

погляд, матиме велике значення у наведенні ладу в грошовому обігу на 

території ЗСПР. Майбутні перетворення в монетарній сфері повинні були 

складатися з двох частин. По-перше, слід було отримати партію нових 

грошових знаків, замовлення на виготовлення яких надійшло уряду США від 

Тимчасового уряду ще в 1917 році, і домовитися про наступні партії. По-

друге, до отримання нових грошей від Сполучених Штатів, потрібно було 

максимально використовувати ресурси Ростовської експедиції, що 

виготовляла грошові одиниці, та організовувати інші центри друкування. 

Однак і такі заходи, на думку Бернацького, потрібно було реалізовувати 

спільно з іншими діями в фінансовій сфері: налагодження кредитування, 

взяття валютної позики за кордоном, внесення змін в оподаткування тощо 

[109, с. 195]. Утім, всі ці дії передбачалося втілити в життя тільки після 
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завершення Громадянської війни, коли буде досягнута перемога над 

більшовиками [108, с. 197]. 

Проаналізувавши всі ці пропозиції, які були озвучені на засіданнях 

ВНЦ, можемо зробити висновок, що у М. Бернацького існував проект 

майбутньої грошової реформи, який не був позбавлений певних 

суперечностей і недоліків. В очікуванні надходження нових грошей із США 

повинен був у повну силу запрацювати «емісійний верстат», а це, у свою 

чергу, знову призвело б до зростання інфляції, яка вже й так набула 

фантастичних розмірів. Але головним недоліком було відтермінування у 

запровадженні грошової реформи. Адже населення очікувало практичних і 

ефективних кроків щодо поліпшення свого становища з боку 

білогвардійського керівництва. Однак денікінський режим відкладав 

вирішення всіх соціально-економічних проблем до остаточної перемоги у 

протистоянні з більшовиками.  

У серпні 1919 року в інтерв'ю одній із газет Білого Півдня 

М. Бернацький чіткіше висловився щодо заходів Управління фінансів та 

майбутньої монетарної реформи. Він знову підтвердив, що реформування 

фінансової царини можливе тільки по завершенню війни й створення єдиного 

російського уряду, а всі заходи у фінансовій сфері повинні переслідувати дві 

мети: усунути різноманітність грошових знаків і захистити регіон від 

напливу радянських та інших фальшивих грошей [377]. 

Неврегульованість грошового обігу та надзвичайно швидке знецінення 

грошей змушувало не тільки працівників Управління фінансів Особливої 

наради та представників політичних кіл, що належали до табору Білого руху, 

але й відомих економістів, фінансистів і журналістів постійно звертати увагу 

на необхідність реалізації монетарної реформи, здатної стабілізувати 

соціально-економічну ситуацію і запобігти фінансовій катастрофі на Півдні 

Росії. У друкованих виданнях та наукових публікаціях, на нарадах різних 

політичних організацій відбувалися жваві дискусії навколо ідеї грошової 

реформи. У підсумку, склалися три точки зору щодо вирішення цього 
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питання. Перша полягала в тому, щоб відновити операції за золоту валюту із 

збереженням знеціненого паперового рубля. Друга передбачала девальвацію 

грошової одиниці. Нарешті третій шлях ‒ це збільшити внутрішню вартість 

рубля шляхом вилучення у населення надлишку грошей за рахунок податків, 

а реформування грошової системи відкласти до перемоги над більшовиками 

[190, с. 327]. Цю точку зору підтримував не тільки М. Бернацький, але й інші 

відомі вчені-економісти, зокрема такі як академік П. Струве [190, с. 327]. 

Не зважаючи на те, що П. Струве підтримував вказану вище ідею, 

водночас, він вважав, що якщо емісія грошей буде спрямована на розвиток 

промисловості, пожвавлення внутрішньої торгівлі, то не потрібно боятися 

друкування нових грошей та наслідків цього [377]. Таку позицію П. Струве 

розділяли й інші відомі економісти та політики. Професор М. Соболєв також 

був переконаний, що за умов військових дій та економічної руїни, не варто 

обмежувати роботу «емісійного верстата». На його думку, «випуск нових 

грошових одиниць не тільки не справить згубного впливу, але й надасть 

новий імпульс торговельному обігу та забезпечить населення готівкою» 

[377]. 

Не знайшовши консенсусу в питанні грошової реформи, денікінський 

уряд почав активно друкувати грошові одиниці для покриття державних 

видатків. Скажімо, тільки з січня 1918 р. по жовтень 1919 р. Ростовська 

експедиція надрукувала 9 млрд. 202 млн. рублів. З них 4 млрд. 493 млн. 

пішло на поповнення бюджету донського уряду. 3 млрд. 982 млн. отримало 

головне командування ЗСПР, решта – уряди Кубані, Тереку та Криму [288, 

с. 167]. 

Подібну політику вели й білогвардійські режими на Півночі та Сході 

Росії. Так, для уряду генерала М. Юденіча головним джерелом поповнення 

державної скарбниці майже до кінця існування його режиму залишався 

«емісійний верстат» [334, с. 156]. Уряд О. Колчака також здійснював емісію 

для забезпечення усіх державних видатків [186, с. 297]. Проте якість цих 

грошей була низькою і їх без проблем можна було фальшувати. Все це тільки 
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збільшувало кількість грошової маси та сприяло зростанню інфляційних 

процесів [186, с. 297–299].  

Слід зазначити, що окремі антибільшовицькі режими пішли саме таким 

шляхом реалізації своєї політики в царині фінансів. Так, уряд Гетьмана 

П. Скоропадського у проведенні фінансової політики не розглядав жодних 

альтернатив, окрім використання емісійного механізму [257, с. 54]. Оскільки 

українська економіка, як, власне, і вся державна структура адміністративного 

апарату, вимагали фінансових ін’єкцій для свого відродження [257, с. 55]. За 

підрахунками українських дослідників, з квітня по грудень 1918 

міністерством фінансів було надруковано приблизно 2,67 млрд. нових 

грошових знаків [257, с. 61]. 

Уряд Директорії також йшов цим шляхом. Скажімо, за період з грудня 

1918 р. по 5 лютого 1919 р. (період між вступом Директорії в Київ та 

евакуації столиці перед натиском більшовиків) урядом Директорії УНР було 

випущено в обіг: 670 млн. 274 тис. крб. у кредитових білетах, 348 млн. 200 

тис. крб. у знаках Держскарбниці, 425 тис. крб. у розмінних марках, а 

загалом – 1млрд. 018 млн. 899 крб. Власне кажучи, після залишення Києва 

фінансова політика українського уряду була заснована на емісійно-

асигнаційному напрямі. Так, 24 лютого 1919 р. Директорією було 

затверджено ухвалену Радою Міністрів постанову «Про поширення випуску 

грошових знаків Державної скарбниці до 8 млрд. гривень». Цією постановою 

міністрові фінансів було надано право збільшити випуск кредитових білетів і 

знаків Держскарбниці з 7 млрд. ще на 1 млрд. [258, с. 50–51]. 

Потужна і практично необмежена емісійна політика уряду УНР, що 

була спричинена військово-політичними і економічними умовами (через 

постійні зміни лінії фронту та відсутність сталої території уряд не мав нагоди 

налагодити податкові стягнення і здійснити контроль над господарськими 

об’єктами), змушувала владу до рішучих кроків з метою здобути кошти для 

існування військових та цивільних інституцій [258, с. 51]. 
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Усі наведені приклади дають підстави стверджувати, що фінансова 

політика білих та антибільшовицьких режимів фактично зводилась до емісії 

та кредитування різних управлінських структур. Такі заходи були спричинені 

військово-політичними умовами, економічною розрухою тощо.    

Однак, не зважаючи на існування різних підходів у розв'язанні 

фінансового питання, уряд А. Денікіна вирішив відтермінувати монетарну 

реформу до закінчення військової боротьби проти більшовизму. Які ж 

чинники змусили відкласти вирішення питання, яке, на думку 

Головнокомандувача ЗСПР, було надзвичайно важливим? На наш погляд, їх 

було кілька. 

Розбіжності у поглядах щодо майбутніх перетворень в галузі фінансів 

існували не тільки серед відомих фінансистів та економістів, але й між 

політичними групами, які поділяли ідейну платформу Білого руху. Політична 

неоднорідність Особливої наради, про яку ми вже писали у попередньому 

розділі, заважала А. Денікіну визначитися щодо шляхів реформування цієї 

сфери. Як правильно зазначила відома радянська дослідниця Н. Думова, саме 

під час обговорень цього питання на засіданнях уряду ще раз виявилася його 

ідеологічна немонолітність. Адже представники правих і ліберальних 

політичних сил дотримувалися абсолютно різних поглядів щодо вирішення 

цього питання. Праві відстоювали точку зору, що дефіцит бюджету ЗСПР 

потрібно покривати за рахунок емісії. Ліберали не погоджувалися з такою 

думкою. На їхній погляд, реалізація такого рішення спричинила б тільки нове 

зростання інфляційних процесів. Дискусії з цього питання тривали впродовж 

декількох місяців [272, с. 279–280].  

Ще однією з причин відтермінування реформи було те, що в травні 

1919 року генерал Денікін визнав адмірала О. Колчака Верховним 

правителем Росії і Верховним Головнокомандувачем. Фактично цим 

рішенням керівник ЗСПР втрачав незалежність у веденні як зовнішньої, так і 

внутрішньої політики. Відтепер вирішення всіх важливих соціальних та 

економічних проблем слід було координувати з урядом О. Колчака. Це не 



103 

 

дозволяло самостійно вирішувати не тільки проблему фінансів, але й аграрне 

та робітниче питання, що були не менш актуальними для населення Півдня 

Росії. Доволі точно зазначив російський історик А. Кручинін, фахівець з 

історії Білого руху, що після визнання верховенства влади адмірала 

О. Колчака «Головнокомандувачу ЗСПР і фактично наміснику Верховного 

правителя виявилася непідконтрольна одна з важливих сторін державного 

життя» [321, с. 40].  

Необхідно вказати причину, яка, на думку автора, мала найбільший 

вплив на вердикт щодо відтермінування рішення не тільки про фінансове, але 

й про інші соціально-економічні питання, а саме ‒ ідеологічна доктрина 

Білого руху. Адже однією із стрижневих ідей цього руху, яка на початковому 

етапі Громадянської війни (1917–1918 рр.) допомогла об'єднати навколо 

ідеологічної платформи білих різні суспільні групи, був принцип 

«невирішеності наперед» ‒ відкладання вирішення всіх важливих державних, 

національних, соціальних та економічних проблем до скликання нових 

Установчих зборів. Проте вже у 1919 році, який виявився доленосним у 

протистоянні з більшовиками, ця та інші ідеї, яких дотримувалися керівники 

Добровольчої армії, не могли задовольнити інтереси всіх соціальних класів і 

суспільних груп [370, с. 59]. Тому зрозуміло, що відсутність чіткої ідеології і 

зрозумілої політичної програми заважало лідерам білогвардійців вчасно 

усвідомлювати та вирішувати питання, які були актуальні для народних мас. 

Однак є ще одна причина, яка на думку автора, мала надзвичайно 

великий вплив на ефективність фінансових заходів уряду А. Денікіна – 

фінансова політика більшовицької влади. Адже переважна більшість 

сучасних російських та зарубіжних дослідників, які займаються вивчення 

економічної політики не тільки денікінського режиму, але й інших білих 

урядів в роки Громадянської війни, чомусь не розглядають його в комплексі з 

тим внутрішньополітичним курсом, який реалізовувався РНК. На наш 

погляд, така позицію не дозволяє повністю зрозуміти причини низької 

продуктивності фінансових заходів, що запроваджувалися білогвардійцями, 
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та багато в чому пояснює провал фінансової політики білих. Тому, на наш 

погляд, потрібно детальніше зупинитися на цьому аспекті.        

Переходячи безпосередньо до розгляду фінансової політики Радянської 

влади впродовж 1918–1921 років, необхідно відзначити, що, коли влітку 

1918 р. почала запроваджуватися політика «воєнного комунізму», первинний 

імпульс фінансової програми більшовиків, яка реалізовувалася після їхнього 

приходу до влади у жовтні 1917 р., уже втратив свою рушійну силу. Її 

перший пункт – націоналізація банків – своєчасно набув форми закону та був 

повністю втілений у життя. Також був реалізований другий пункт – 

анулювання боргових зобов’язань Російської імперії та Тимчасового уряду 

[390, с. 245–246]. 

Проте, націоналізація банківської сфери не виправдала сподівань 

радянських теоретиків, що виконання цього заходу автоматично створить 

інструмент контролю та фінансування промисловості. Для більшовицьких 

партійних лідерів націоналізація не лише банків, але й інших секторів 

народного господарства була по суті «формою червоного економічного 

терору проти буржуазії», який мав повністю підпорядкувати економіку Росії 

[65, арк. 102]. Однак на початковому етапі збройного протистояння (1917–

1918 рр.) реалізація цього кроку не дозволила перетворити процес етатизації 

в ефективне знаряддя регламентації економічного життя країни.  

Анулювання зовнішніх кредитів також не вирішило проблему 

забезпечення державних видатків, а головним негативним наслідком цього 

рішення стало закриття одного із джерел доходів бюджету – закордонних 

запозичень, які відігравали суттєву роль в економіці Російської імперії [390, 

с. 246]. Емісія виявилася єдиним джерелом отримання грошового капіталу, 

яке перебувало під контролем радянської влади та використовувалося для 

покриття всіх поточних урядових витрат. Тому головною рисою «воєнного 

комунізму» у фінансовій сфері було вилучення реальних коштів із економіки 

Росії емісійним шляхом [390, с. 246]. 
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Запуск в обіг нових грошових знаків для забезпечення державних 

витрат набув у роки Громадянської війни необмеженого характеру. Якщо ще 

на початковому етапі (1917–1918 рр.) радянський уряд хоча б намагався 

контролювати цей процес, то починаючи з весни 1919 р. було дозволено 

друкування паперових грошей в будь-якій кількості. За підрахунками 

радянських дослідників, з липня 1918 р. по січень 1921 р. кількість паперової 

валютної маси, яка перебувала в постійному обігу, збільшилася з 43,3 до 

1168,6 млрд. рублів, тобто майже в 27 разів [246, с. 176]. Усі цінності, 

вилучені з грошового обігу, були спрямовані більшовицьким урядом на 

формування радянської машини державного управління, створення та 

розбудову Червоної армії тощо [242, с. 41–42]. 

Необхідно звернути увагу на те, що більшовики були не єдиними, хто 

цілеспрямовано покривав додаткові державні видатки за рахунок «емісійного 

верстата». Урядові кола Російської імперії та Тимчасовий уряд у роки 

Першої світової також використовували емісію як додаткове джерело для 

забезпечення військових витрат. При чому, цей процес відрізнявся 

наступним чином: якщо у 1914–1917 роках друк нових грошей був одним із 

основних джерел наповнення державної скарбниці, то у 1918–1921 рр. він 

залишився єдиним засобом для ліквідації бюджетного дефіциту [378, с. 27].  

Варто зауважити, що уряди інших держав, які були основними 

учасниками «Великої війни» (1914–1918 рр.), також застосовували емісійний 

механізм для покриття затрат на ведення бойових дій. Адже участь у війні 

1914–1918 років потребувала таких колосальних витрат, що всі країни-

учасниці змушені були шукати нові шляхи наповнення бюджету [363, с. 302–

303]. 

Фінансова політика більшовицького уряду, а також інші заходи 

Радянської влади в соціально-економічній сфері (продрозкладка, 

націоналізація банківської системи та промисловості, встановлення 

«твердих» цін тощо) призвели до натуралізації та архаїзації господарських 

зв’язків [246, с. 176–177]. Хоча окремі науковці стверджують, що саме 
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більшовики почали ліквідовувати форми товарно-грошових відносин в 

країні, однак, на думку відомих економістів, вони лише слідували тенденції, 

яка спостерігалася в російській економіці ще в період Першої світової війни 

[361, с. 60].  

Все це спричинило те, що з метою розвитку безготівкового обігу 

В. Ленін та інші лідери більшовиків намагалися запровадити на практиці 

ідею переведення економіки радянської держави на єдиний чековий 

розрахунок [326, с. 113]. Однак такий задум мав цілу низку недоліків і не був 

повністю реалізований більшовицьким урядом [314, с. 121].  

Натуралізація економічних зв’язків на території Росії викликала серед 

більшовицької партійної верхівки жваву дискусію довкола питання про 

«відмирання грошей», а згодом і наукову суперечку між сучасними 

істориками – чи дійсно більшовики були готовими піти на остаточну 

ліквідацію грошових одиниць як засобу платежу [260, с. 133]. Так, відомий 

американський історик Стівен Маркс безапеляційно стверджує: ідея про те, 

що більшовики були готові піти на ліквідацію грошей, є міфом, який виник 

ще в роки Громадянської війни [401, с. 131]. 

На наш погляд, твердження американського історика не є зовсім 

правильним. Зарубіжний дослідник чомусь не вказує, що серед представників 

більшовицької партії не було єдиної думки щодо цього питання. Скажімо, 

частина лідерів більшовиків вважала, що вищевказаний економічний процес 

дозволяє взяти курс на повне знищення грошей. У відомій роботі М. Бухаріна 

та Є. Преображенського «Азбука комунізму», яких частина науковців 

вважають ідеологами політики «воєнного комунізму», відзначалося, що після 

того, як товарообмін повністю витіснить грошові знаки із економічних 

взаємозв’язків між державою та націоналізованими підприємствами, 

дрібними виробниками (селяни, ремісники), іншими господарськими 

суб’єктами, вони остаточно зникнуть [343, с. 582]. 

Однак інша група більшовиків, у тому числі і сам В. Ленін, 

дотримувалися дещо іншої точки зору. На їх погляд, гроші будуть ліквідовані 
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тільки тоді, коли відбудеться побудова безкласового суспільства, а це, в свою 

чергу, потребуватиме багато часу та зусиль. Під час одного зі своїх виступів 

у травні 1919 р. В. Ленін заявив: «Чи можливо одразу знищити гроші? Ні. 

Потрібно здійснити чимало технічних та організаційних завоювань, щоб 

говорити про знищення грошей. Ми вважаємо: гроші діятимуть упродовж 

перехідного періоду від капіталістичного суспільства до нового – 

соціалістичного» [Цит за: 257, с. 135].  

На нашу думку, витоки цієї дискусії серед більшовиків варто шукати не 

стільки в ідеологічних суперечках радянських лідерів, скільки в 

надзвичайних умовах Громадянської війни. Адже вже перераховані нами 

тенденції в економічному житті Радянської держави (знецінення грошей, 

архаїзація економічних зв’язків тощо) створили ілюзію серед частини 

більшовицької партійної еліти про можливість повної та остаточної ліквідації 

грошей ще на етапі військово-політичного протистояння проти 

антибільшовицьких сил. 

Дещо подібний підхід до вирішення фінансових проблем був у 

анархістів. Скажімо, для лідерів махновського руху регулювання грошового 

ринку не викликало жодних труднощів. Так, у одній з їх газет зазначалося: 

«Хіба не можна людям вирішити фінансове питання, коли в їх руках 

перебуває величезна кількість грошових знаків?» [379, с. 213–214].  

Слідуючи такій наївній логіці, махновці вирішили дозволити 

використання будь-яких грошей. Можливо, це не суперечило анархо-

комуністичним планам Н. Махно щодо відмирання грошей під впливом їх 

знецінення. Втім, фінансовий ринок не був паралізований. У 

м. Катеринославі, коли місто було під владою анархістів, активно розвивався 

кооперативний рух [379, с. 213–214].  

У розпорядженні махновського штабу восени 1919 р. перебувало 

близько 9-10 млрд. паперових рублів різної вартості. Таку велику суму 

Н. Махно вдалося зібрати шляхом контрибуції з буржуазії. Один з очевидців 

цих подій М. Гутман згадував: «Махно наклав на заможну частину населення 
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25 млн. контрибуції… і забрав з банків гроші, які денікінці не встигли 

вивести» [379, с. 214]. Як пригадував очевидець, Н. Махно не анулював 

жодних грошей і стягував контрибуцію як радянськими, так і донськими 

грошовими знаками [363, с. 214].  

Утім, Н. Махно друкував і свою грошову одиницю. Так, один із 

білогвардійських офіцерів, якого махновці взяли в полон, у своїх спогадах 

відзначав: «У Махно існували свої гроші. На тих, що мені зустрічалися було 

написано – Гоп, кума, не журися / В Махна гроші завелися» [124, с. 793]. 

Також необхідно зазначити, що більшість сучасних науковців, з різних 

на те обставин, чомусь не розглядають фінансову складову політики 

«воєнного комунізму» як одну з основних причин, котра заздалегідь 

визначила неефективність усіх фінансово-економічних заходів 

білогвардійських урядів. Хоча деякі історики не поділяють цю думку. Так, 

британський історик Едвард Карр, знаний дослідник історії Радянського 

Союзу, категорично не сприймав вказані вище міркування та розглядав їх 

лише як «спробу виправдати такий економічний курс більшовицького уряду» 

[373, с. 261].  

Мусимо не погодитись з думкою всесвітньовідомого англійського 

вченого. Адже політика більшовиків у сфері фінансів, за словами вже 

згаданого нами радянського теоретика та економіста Є. Преображенського, 

«повернула закони грошового обігу буржуазного режиму у засіб його 

знищення та в джерело фінансування революції» [343, с. 600]. Завдяки 

використанню необмеженої емісії, яка була основною складовою фінансової 

політики РНК, вдалося спрямувати кошти на побудову нової системи 

управління, створити Червону армію тощо. Також завдяки друкуванню 

величезної кількості грошових одиниць більшовики «завершили 

експропріацію всіх капіталів своїх головних класових противників – 

буржуазії та суттєво послабили фінансово-економічний потенціал своїх 

супротивників» [Цит. за: 242, с. 38]. Ці дії призвели до величезного зростання 

кількості знеціненої валютної маси на всій території колишньої Російської 
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імперії. Це фактично звело нанівець спроби не тільки лідерів Білого руху 

(О. Колчака, А. Денікіна, П. Врангеля), але й інших антибільшовицьких 

діячів боротися з інфляційними процесами та реформувати монетарну сферу.  

Однак може виникнути слушне питання – чому автор надає такого 

великого значення саме емісійній політиці РНК? Хіба така ж сама політика 

уряду Гетьмана П. Скоропадського чи Директорії УРН в царині фінансів ніяк 

не впливала на економічне становище ЗСПР? Автор виходить з наступних 

міркувань.  

По-перше. Емісія, яка запроваджувалася більшовицького владою, була 

більш масштабною, ніж та, яка реалізовувалася режимом П. Скоропадського 

та Директорії. Адже більшовики у своєму розпорядженні мали емісійні 

центри, які були більші потужні, ніж ті, які перебували на окраїнах царської 

Росії.  

По-друге. Тільки більшовики та анархісти в умовах військово-

політичного протистояння 1917–1922 років почали втілювати в життя 

соціально-економічний проект майбутнього суспільства, де гроші як форма 

вартості інших товарів та послуг мали бути ліквідовані, а замість товарно-

грошових відносин створювалися нові розподільчі механізми. На їх погляд, 

процес відмирання грошових одиниць мав відбуватися під впливом їх 

знецінення в цей період. Тому, коли інші політичні режими в різних регіонах 

докладали чималих зусиль для того, щоб за допомогою ринкових фінансово-

економічних заходів боротися з інфляцією та знеціненням грошових знаків, 

більшовики та анархісти використовували це у своїх цілях, про які ми вже 

зазначали вище. 

Тому, на нашу думку, буде доречно підтримати точку зору сучасного 

зарубіжного дослідника Евана Модслі, що по суті політика «воєнного 

комунізму» забезпечила економічну перевагу більшовиків над своїми 

противниками у Громадянській війні [402, с. 74]. 

Отже, емісійний механізм, що активно використовувався РНК 

впродовж 1918-1921 років, допоміг більшовикам не тільки сформувати 
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централізовану владну вертикаль у центрі та на місцях, боєздатні збройні 

сили, тощо, але й суттєво вплинув на низьку ефективність фінансових та 

економічних заходів білогвардійських режимів. 

Підбиваючи підсумки, можемо констатувати, що фінансова політика 

уряду А. Денікіна мала низку прорахунків та недоліків, а відмова від 

радикальних і послідовних дій у цій сфері тільки приводила до погіршення 

фінансово-економічної ситуації на Півдні Росії. З різних на те причин Денікін 

та його адміністрація так і не наважилися втілювати радикальні та послідовні 

заходи у цій галузі, а відкладали вирішення всіх цих проблем до закінчення 

військово-політичного протистояння з більшовиками та скликання нової 

народно-представницької інституції – Установчих зборів. 

 

 

4.2 Торговельна політика денікінського уряду 

Одним із першочергових завдань денікінського уряду в сфері торгівлі 

було налагодження торговельної діяльності як на території, що перебувала 

під його контролем, так і з зарубіжними партнерами, які могли забезпечити 

армію та населення дефіцитною продукцією.  

Така увага до цього сектора економіки легко пояснюється. З одного 

боку, всі найближчі промислові центри були в руках більшовиків, а 

задовольнити потреби армійських частин у військовому спорядженні, а 

цивільного населення у продукції промисловості можливо було тільки за 

рахунок імпорту. З іншого боку, в умовах швидкого знецінення рубля за всі 

придбані товари за кордоном потрібно було розраховуватися в іноземній 

валюті. Також не варто забувати, що поповнити державний бюджет можна 

було шляхом експорту сировини, в першу чергу сільськогосподарської [295, 

с. 84]. 

Головнокомандувач ЗСПР А. Денікін та члени Особливої наради, 

військові й цивільні чиновники чудово розуміли важливість зовнішньої 

торгівлі для забезпечення потреб збройних сил та місцевого населення. Вона 
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мала бути спрямована передусім на повне та своєчасне постачання армії, а це 

передбачало жорстку регуляцію всіх зовнішньоторговельних операцій аж до 

встановлення державної монополії зовнішньої торгівлі. Крім того, 

торговельна компанія, яка отримувала від держави дозвіл на експортну та 

імпортну діяльність, мала насамперед забезпечувати потреби фронту, а не 

керуватися власними інтересами. Тому, керівництво білих постійно 

обговорювало на численних нарадах питання торгівлі та обирало способи її 

регулювання, намагаючись втілити ідею державної монополізації експорту 

заради раціонального використання сировинних ресурсів на підконтрольних 

територіях [295, с. 84]. 

Разом із тим, а ні А. Денікін, а ні члени Особливої наради не могли 

ігнорувати приватні інтереси комерційних компаній. Вони чітко 

усвідомлювали, що приватні фірми, які мають певний валютний капітал, 

комерційний апарат, досвід та зв’язки, готові одразу почати виконувати 

експортно-імпортні операції. Адже управлінська структура денікінського 

режиму, яка проходила процес формування, не мала ні практики, ні коштів, 

щоб розпочати зовнішню торгівлю власними силами. Тому першочерговим 

завданням було відрегулювати зовнішню торгівлю, щоб якомога краще 

забезпечувати армію та постачати на внутрішній ринок промислові товари, 

поєднавши при цьому загальнодержавні завдання з інтересами приватних 

підприємців [297, с. 85]. 

Восени 1918 р. вирішення цих питань було покладено на створений при 

Особливій нараді відділ торгівлі, промисловості та постачання, керівником 

якого було призначено відомого тогочасного політика В. Лебедєва. Однак, 

коли в лютому 1919 р. за рішенням А. Денікіна Особливій нараді було надано 

більше повноважень, цими питаннями зайнялося спеціально створене 

Управління торгівлі та промисловості. Головним завданням цього органу 

було регулювання як експорту, так і імпорту в Росію товарів з-за кордону 

[297, c. 85-86].  
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Починаючи з осені 1918 р. керівництво вказаного вище органу почало 

надавати комерційним компаніям дозволи на організацію експортно-

імпортних операцій, створення торгових представництв у російських та 

зарубіжних портах, а також на розробку проектів законів, які б регулювали 

зовнішню торгівлю. Загальним правилом стало отримання згоди на вивіз 

певної кількості сировинної продукції за умови, що при цьому ввозитимуться 

необхідні товари для армії та населення. У той же час Особлива нарада 

заборонила вивіз дефіцитних матеріалів, зокрема продовольчого зерна.  

Однак за умов війни та господарської кризи дозвольно-компенсаційна 

система одразу спровокувала ріст корупції та спекуляцію. Разом із тим, зі 

збільшенням підконтрольних територій відомі російські торгово-промислові 

організації, які очолювали знатні підприємці, почали пропонувати 

А. Денікіну і Особливій нараді свої капітали, торговий апарат і транспорт. Зі 

свого боку, вони обіцяли залучити до забезпечення потреб збройних сил та 

населення великі зарубіжні компанії, але при цьому вимагали урядових 

гарантій та привілеїв [297, с. 85]. 

Все це дало підстави В. Лебедєву, прихильнику жорсткого та 

централізованого регулювання зовнішньої торгівлі, запропонувати проект 

створення Південноросійського товариства для зовнішньої торгівлі з метою 

концентрації валютного капіталу в руках колективу, який мав складатися з 

потужних торгово-промислових груп, представників споживчих кооперативів 

і уряду. Він запропонував Особливій нараді створити акціонерне товариство 

з урядовою часткою, яке б володіло монопольним правом на вивіз і ввіз 

промислової продукції на територію ЗСПР і яке б повністю контролювалося 

урядом, а частково і керувалося ним через своїх представників у структурі 

правління. По суті, цей документ сприяв введенню державної монополії на 

зовнішню торгівлю [297, с. 85–86]. 

В. Лебедєв розраховував зацікавити великі банки та торгово-

промислові організації, адже одержавлення зовнішньої торгівлі відповідало 

їх інтересам: воно дозволяло завдяки монопольному становищу, підтримці 
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уряду та навіть використанню пільгових кредитів з бюджету отримувати 

надприбутки. Але водночас, монополія держави суттєво обмежувала інтереси 

середнього бізнесу, позбавляючи власників можливості проводити вигідні 

зовнішньоторговельні операції. Фінансовий капітал кооперативів В. Лебедєв 

прагнув залучити лише з однією метою – здійснювати закупівлю сировини та 

продажу імпортних товарів на внутрішньому ринку, не надаючи їм 

можливості брати участь у реалізації сировини на зовнішніх ринках. 

Таке ставлення до кооперативного руху з боку вищого управлінського 

апарату білих не було випадковим. З одного боку, кооперативи були 

серйозними конкурентами великих промислових груп та компаній. З іншого, 

командування ЗСПР та чиновницька верхівка з підозрою та ворожістю 

ставилися до організацій, у яких працювали прихильники соціалістичних 

ідей. Тому між представниками уряду та великого капіталу намітилась 

домовленість: кооперативи на зовнішній ринок не допускати, а на 

внутрішньому – обмежувати їх діяльність. 

У лютому 1919 р. Управління торгівлі та промисловості скликало 

нараду, на яку були запрошені представники найбільших кооперативних 

організацій на Півдні Росії. Вони були ознайомлені з проектом 

Південноросійського товариства для зовнішньої торгівлі. Керівництво 

відділу прагнуло включити кооперативи до складу нової структури. Однак 

керівники кооперативного руху зрозуміли, що їх лише використовують. По-

перше, уряд прагнув застосовувати кооперативний капітал перш за все для 

потреб армії, а не населення. По-друге, кооперації в цьому новому органі 

надавалася лише другорядна роль. Тому вони відмовилися від спільної 

роботи з великими компаніями і урядом на зовнішньому ринку. 

У той же час Особлива нарада прийняла пропозицію В. Лебедєва і 

наприкінці березня 1919 р. затвердила статут Південноросійського 

товариства для зовнішньої торгівлі. Статутний капітал цієї організації 

складав 100 млн. руб., з яких пакет акцій на суму 20 млн. руб. отримував 



114 

 

уряд. Решта акцій розподілялася між банками, торгово-промисловими 

компаніями і кооперативами [297, с. 86].  

Однак ця ідея виявилася «мертвонародженою». Великі компанії, які 

мали можливість увійти до складу цієї структури, вивчивши кон’юктуру 

південноросійського ринку, визнали за краще не шукати урядових привілеїв і 

кредитів, а діяти самостійно, щоб уникнути державного контролю. Що 

стосується середніх та малих компаній, то вони будь-якими шляхами 

прагнули включитися до експортно-імпортних операцій, розраховуючи на 

продажність чиновників. Зі свого боку, кооперативи, протестуючи проти 

спроб Управління торгівлі та промисловості, ігноруючи під час розробки та 

реалізації економічних заходів їх інтереси, створили свою 

зовнішньоторговельну організацію – Південна нарада кооперації з 

зовнішньої торгівлі [297, с. 86]. 

За цих обставин центральні органи управління ЗСПР почали 

реалізувати власні торговельні операції. Вони обумовлювалися терміновістю 

постачання для армії тих чи інших товарів, дефіцитом паливно-мастильних 

матеріалів тощо. Не маючи власного торговельного апарату, вони почали 

укладати домовленості з представниками компаній, які були зацікавлені в 

експорті сировини та імпорті промислової продукції. Швидке зростання 

державної зовнішньої торгівлі, поєднаної з приватною, стимулювалося не 

тільки потребами ЗСПР, але й підприємливістю чиновників. Вступаючи в 

партнерські відносини з приватними підприємцями, вони прагнули 

використати своє службове становище для отримання частини з прибутку від 

експортно-імпортних операцій у вигляді хабара та комісійних. 

Дуже швидко вивіз товарів цими структурами набув безсистемного 

характеру. Управління торгівлі та промисловості не встигало розібратися в 

якій мірі та чи інша угода відповідає інтересам бюджету, а в котрій – 

зацікавленню приватних підприємців. Тому на засіданні Особливої наради 

було прийняте рішення про встановлення жорсткого регулювання цих 

операцій. Передбачалося створення спеціальних міжвідомчих комісій, які б 
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контролювали ці дії. Так, була створена комісія по обороні при 

Головнокомандувачі ЗСПР, Міжвідомча експортна комісія при Управлінні 

торгівлі та промисловості, Міжвідомча комісія з закордонних замовлень для 

Півдня Росії. Вони стали головними елементами механізму регулювання 

зовнішньої торгівлі. Так, головними завданнями Міжвідомчої комісії з 

закордонних замовлень був розгляд усіх пропозицій щодо імпорту та 

експорту товарів, вироблення умов торговельних угод тощо [88, с. 565–566]. 

Проте остаточне рішення про дозвіл ввезення чи вивезення певної кількості 

продукції з-за кордону ухвалювала Міжвідомча експертна комісія [88, с. 566]. 

З метою ліквідації безконтрольного вивозу дефіцитної продукції з 

регіону, рішенням Особливої наради було заборонено приватний експорт 

цінних видів сировини – зерна, бавовни, тютюну, вугілля тощо. Ця функція 

закріплювалася за державою. По суті, цей захід став першим реальним 

кроком до встановлення державної монополії на зовнішню торгівлю. Вона 

запроваджувалася з таким розрахунком, щоб залишити приватним 

підприємцям можливість отримання чималих прибутків від експорту, але за 

однієї умови: експорт мав компенсуватися дефіцитним імпортом, тобто 

ввозом товарів, які були необхідні для армії та населення. Пункт про 

обов’язковість завезення певної кількості конкретного товару мав 

фіксуватися в договорі, який експортер укладав з Управлінням торгівлі та 

промисловості чи з іншим органом влади ЗСПР [297, с. 87]. 

На кінець літа 1919 р. завдяки зусиллям Управління торгівлі та 

промисловості та міжвідомчим комісіям система бронювання була 

сформована. Її головними елементами стали державна монополія на 

найбільш важливі та прибуткові види сировини і заснована на ній державна 

зовнішня торгівля, а допоміжними – приватна зовнішня торгівля, яка 

грунтувалася на дозвільному та компенсаційному принципах державного 

регулювання й контролю. Її недоліком було те, що державний експорт 

насправді був не таким, оскільки реалізовувався приватними компаніями, 

контрагентами відомств тощо. Ті, хто отримував статус контрагента, мав 
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можливість реалізовувати експортно-імпортні операції з більшою користю 

для себе, ніж для бюджету. Тому система бронювання дуже швидко зазнала 

негативного впливу корупції [297, с. 87]. 

З одного боку, торговельні компанії та приватні підприємці за 

допомогою хабарів здобували право вивозу закордон найбільш прибуткових 

продуктів, які бронювалися урядом – зерна та інших сільськогосподарських. 

З іншого, укладення договорів та видача дозволів швидко породило серед 

чиновників, які займалися оформленням експортно-імпортних операцій, 

прагнення самим брати участь у цих заходах та отримати чималі прибутки. 

Корупція серед працівників Управління торгівлі та промисловості досягла 

таких масштабів, що за надання дозволу на експорт продукції вони вимагали 

хабар у розмірі майже 50 відсотків від майбутнього прибутку.  

На початку осені 1919 р. усім стало зрозуміло, що система бронювання 

породжує масштабну корупцію. Тому у жовтні того ж року начальник відділу 

В. Лебедєв подав у відставку, а на його місце було призначено члена партії 

кадетів, відомого промисловця О. Феніна. Головне завдання, поставлене 

перед ним, – ширше використання приватного торговельного апарату для 

активізації зовнішньої торгівлі. Адже, як показав досвід, державний апарат 

був не в змозі налагодити ефективну зовнішньоторговельну діяльність.  

За листопад–грудень 1919 р. досвідчені чиновники відомства 

розробили нові експортно-імпортні правила. Вони були затверджені 

Особливою нарадою у грудні 1919 р. Згідно цих правил бронювання 

відмінялося. Підприємці отримали можливість експортувати майже всі види 

сировини та продукції, крім заборонених. Управління торгівлі та 

промисловості зобовʼязувалося видавати підприємцю, причому під гарантію 

банка чи під заставу нерухомості, дозвіл на вивіз певної кількості товару. 

Основою отримання такого дозволу був договір, який укладався між 

торговцем та управлінням. У ньому детально встановлювався порядок 

операцій та сума, що мала надійти до казни.  



117 

 

Ключовим положенням нових правил було наступне: «Усі товари, які 

дозволяється вивозити з Півдня Росії, повинні іти на адресу торговельного 

агента Управління торгівлі та промисловості і реалізовуватись під його 

контролем. Контролювати виконання експортером прийнятих ним 

зобов’язань за умовами угоди, а також імпорт товарів у цей регіон 

доручалося торговому агенту» [297, с. 89].  

З цією метою в усіх торгових документах, які видавалися цим 

управлінням, в якості одержувача товару мав зазначатися торговий агент, а 

не експортер. Тобто, торговий агент фактично був співвласником товару, 

який надходив у іноземний порт. На види сировини, яка користувалася 

великим попитом на закордонних ринках, встановлювалися тверді ставки 

валютних відрахувань: на пшеницю – 10 відсотків, на ячмінь – 12, на тютюн 

– 20, на бавовну – 22. Заборонялося вивозити спиртні напої та предмети 

розкоші [297, с. 89]. 

Таким чином, нові правила на папері були скрупульозно 

регламентованою та всеохоплюючою дозвільно-компенсаційною системою, 

головною метою якої було забезпечення імпортною продукцією військових, 

цивільне населення та наповнення державного бюджету валютними 

надходженнями через експорт сировини силами приватного капіталу. Але, 

декларуючи ліквідацію державного регулювання, ці торговельні правила, по 

суті, стали ще більше регулювати зовнішньоторговельну діяльність. Разом із 

цим можемо стверджувати, що це було кроком назад А. Денікіна та його 

адміністрації від першочергових задумів щодо встановлення тотальної 

монополії на зовнішню торгівлю [297, с. 90]. 

Проте, вже наприкінці 1919 – на початку 1920 р. регулювання торгівлі 

на основі нових правил продемонструвало свої негативні сторони. 

Забюрократизована процедура оформлення договорів, нав’язування 

чиновниками приватним підприємцям своїх умов експортно-імпортних 

операцій, тощо – все це засвідчило, що нові правила далеко не ідеальні. Тим 
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більше, відступ білогвардійських військових частин та розпад тилових 

структур ЗСПР не сприяли ефективному виконанню нових правил. 

Слід відзначити, що не зважаючи на низьку ефективність у справі 

налагодження зовнішньої торгівлі, уряд А. Денікіна виділяв чималі кошти на 

підтримку цього сектору економіки. Так, за підрахунками автора тільки 

впродовж 1919 р. на розвиток морської торгівлі, у тому числі на ремонт 

торговельних суден, портів, тощо, було виділено близько 81 млн. 326 тис. 

рублів [111, с. 819–820]. Навіть якщо враховувати тодішній ріст інфляції, це 

була колосальна сума. 

Якщо говорити про головних торговельних партнерів ЗСПР, то лідером 

у зовнішній торгівлі з денікінським режимом була Велика Британія. Уряд цієї 

держави здійснював найбільшу кількість торговельних операцій та фактично 

забезпечував цей регіон дефіцитною продукцією з-за кордону. Тим більше, в 

цей період підтримка не тільки А. Денікіна, але й інших білогвардійських 

лідерів була одним із головних пріоритетів у зовнішньополітичному курсі 

уряду Д. Ллойд-Джорджа. Наприкінці 1918 – на початку 1919 р. таку ж роль 

виконувала Франція, яка була дуже зацікавлена в поваленні Радянської 

влади. Адже французька республіка була найбільшим кредитором царської 

Росії, а тому великі надії покладала на те, що зі встановленням на території 

колишньої Російської імперії антибільшовицького уряду вона зможе 

повернути всі свої кошти. Однак із різних причин Франція вже в першій 

половині 1919 р. фактично перетворилася на другорядного партнера.  

На думку автора, це пояснюється декількома причинами. По-перше, 

широкі верстви населення Франції, а саме робітники, селяни, службовці, 

частина інтелігенції, категорично виступили проти будь-якої підтримки  

А. Денікіна французьким урядом. Проходили масові акції протесту проти 

такої політики французької влади. Так, в м. Тулон відбулося повстання 

військових моряків, яких підтримали і робітники; справа дійшла до вуличних 

боїв з урядовими військами. Подібні дії проходили і в інших містах країни, і 

на кораблях у Балтійському й Середземному морях, команди яких підіймали 
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червоний прапор. Зростаючі масштаби руху «Руки геть від Росії!», 

революційне заворушення в народі та у військах змусили уряд Клемансо 

відмовитися від підтримки та прямої участі в інтервенції, а сам він визнав: 

«Як тільки буде відданий наказ французьким військам йти проти Росії, вони 

негайно повстануть!» [388, с. 121]. 

По-друге, участь Франції у «Великій війні» (1914–1918 рр.) 

потребувала колосальних фінансово-економічних та людських ресурсів. На 

відміну від Великобританії, французький уряд не мав додаткових засобів як 

для забезпечення усім необхідним ЗСПР, так і проведення тривалої 

широкомасштабної військової кампанії на території колишньої Російської 

імперії.  

Більшість торговельних операцій між ЗСПР та урядом Великобританії 

здійснювалися на основі угод, які підписувалися представниками 

денікінської адміністрації та британцями. При чому умови договорів 

детально прописувалися. Для прикладу, візьмемо проект угоди від 30 серпня 

1919 р. між представниками Управління торгівлі та промисловості й 

англійською фірмою «Вільям Хіггс і Компанія». Ця організація брала на себе 

зобов’язання виготовити певну кількість товару на суму в 1 млн. фунтів 

стерлінгів та доправити їх до одного з Чорноморських портів [136, с. 622–

623]. Терміни виконання угоди, всі питання щодо страхування тощо чітко 

прописувалися [136, с. 622–623]. 

Слід відзначити, що між Великою Британією та денікінським урядом 

було підписано чимало угод щодо постачання різних видів зброї та 

боєприпасів для ведення військових дій проти більшовиків. Так, за 

підрахунками британських науковців, тільки у першій половині 1919 р. на 

англійських кораблях до портів на Півдні Росії було надіслано близько 1200 

гармат, 6 тис. кулеметів, 200 тис. гвинтівок та 500 млн. патронів, 629 

вантажних та легкових автомобілів, 74 танки тощо [397, с. 106].  

Однак варто зауважити, що в підрахунках англійських істориків є 

суттєвий недолік. Адже вони чомусь не розділяють зброю, яка надійшла 
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згідно з торговельними домовленостями на постачання, та військову техніку, 

що потрапила в цей регіон внаслідок прямої інтервенції Британії у військово-

політичний конфлікт на теренах колишньої Російської імперії. 

Також варто відзначити заходи денікінської адміністрації, спрямовані 

на налагодження внутрішньої торгівлі між регіонами, які перебували під 

контролем ЗСПР.  

Продовольче забезпечення в державних масштабах було життєво 

необхідним для території, що контролювалася Добровольчою армією. Адже 

часта зміна кордонів за умов громадянського конфлікту виключала 

можливість повноцінного товарообміну між різними частинами колишньої 

Російської імперії. Також через військові дії відбулося суттєве скорочення 

сільськогосподарської товарної продукції. Це спонукало уряди Дону і Кубані 

стати на шлях обмеження, а згодом вдатися і до повної заборони вивезення 

предметів першої необхідності в інші частини Росії, в тому числі і в сусідні 

області. Практика жорсткої економії місцевих ресурсів посилювала 

господарську автаркію регіонів, яка почала формуватися стихійно. В цих 

умовах найменш постраждалими від розрухи виявилися ті області, в яких був 

активно розвинений аграрний сектор, в першу чергу – Кубань. Кубанські 

аграрії бойкотували примусовий товарообмін з іншими частинами Півдня 

Росії, який пробувала організувати Особлива нарада. Уряд Кубані, 

контролюючи суттєві запаси сільськогосподарської продукції, надавав 

перевагу експорту його закордон, щоб в умовах швидкого знецінення рубля 

отримувати стабільний валютний прибуток. Також кубанці відмовилися 

брати участь у створенні «Наради з питань продовольства» – колегіальному 

органі при Головнокомандувачі ЗСПР за участі представників Дону, Тереку 

та Криму. Рішенням А. Денікіна від 26 березня 1919 р. «Нарада з питань 

продовольства» все таки була створена. Але через саботаж представників 

Кубані існування цього органу було приречене на невдачу [252, с. 101–102]. 

Спільний правовий простір Півдня Росії неможливо було організувати 

без відновлення економічної єдності. А для цього потрібна була Кубань. 
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Кубанські лідери, відчуваючи себе господарями становища, демонстрували 

свою опозиційність А. Денікіну та фактично не виконували домовленостей 

між Головнокомандувачем ЗСПР і представниками інших регіонів, які були 

підписані ще у 1918 р. Суверенізація російських регіонів та політика 

економічної автаркії, яку вони реалізовували, відродили середньовічну 

практику митних кордонів на міжобласних кордонах. Це докорінно 

суперечило принципам політичного об’єднання Білого Півдня, які висувало 

вище керівництво ЗСПР. Однак ліквідувати обласні митні кордони, не 

посягаючи при цьому на суверенітет цих регіонів, було неможливо. Тому 

шлях вирішення був тільки один – взаємна угода.  

Неодноразово здійснювалися спроби вирішення цієї проблеми. Так, ще 

10–14 грудня 1918 р. у м. Катеринодарі пройшла конференція, в якій брали 

участь представники крайових урядів Дону та Кубані і уповноважені від 

командування Добровольчої армії. На цьому заході обговорювалися питання 

митного об’єднання Півдня Росії. Була досягнута домовленість про 

створення Російського митного союзу. Головною його метою 

проголошувалося об’єднання окремих областей «для відновлення єдиної 

Росії». Союз створювали всі крайові утворення та території, що перебували 

під контролем Добровольчої армії. Всі інші регіони, які звільнилися з-під 

влади більшовиків, також закликали вступати до Митного союзу. Основами 

функціонування Союзу були: визнання всіх торгових договорів та конвенцій, 

укладених російським урядом до захоплення влади більшовиками; погоджене 

застосування тарифних санкцій до тих частин Росії, які не вступили до 

союзу; єдиний митний простір для членів союзу; створення Центрального 

управління Митною частиною; в перспективі – введення єдиної системи 

непрямого оподаткування в усіх державних об’єднаннях, які є членами 

союзу. Центральне управління митною частиною мала очолювати особа, яка 

буде керувати фінансами вже звільненої від більшовизму Росії, а до цього ці 

функції мав виконувати начальник фінансового відомства Добровольчої 

армії. Рада центрального управління повинна була бути сформована на 
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паритетних основах між усіма представниками, які підписали цю конвенцію 

[252, с. 102–103]. 

Однак, представники Кубані не поспішали ратифікувати цей документ, 

оскільки Кубань, маючи суттєві запаси сільськогосподарської продукції, за 

умов різкого знецінення рубля, як уже зазначалося вище, надавала перевагу 

експорту за кордон для створення стабільного джерела валютних 

надходжень. 

Також слід зазначити, що чимало заходів було здійснено денікінською 

адміністрацією для налагодження транспортної системи, адже ефективне 

функціонування цієї галузі мало не тільки покращити внутрішні та зовнішні 

торговельні зв’язки уряду А. Денікіна, але й забезпечити повноцінне 

сполучення між різними регіонами, які входили до складу ЗСПР. 

Характеризуючи стан транспортної інфраструктури Півдня Росії 

впродовж 1918-1920 рр., зазначимо, що ця царина народного господарства 

перебувала у кризовому стані. Адже внаслідок участі Російської імперії у 

Першій світовій війні (1914–1918 рр.) та революційним подіям 1917 року, 

функціональність транспортної сфери суттєво погіршилась [137, с. 373-387]. 

 Радянський історик Д. Кін навів дані про становище транспортної 

системи вже в період громадянського конфлікту: «На Південній залізниці з 

1049 потягів не працювало 357. Це складало 34 відсотки. Такі дані були 

станом на 1 січня 1919 року, однак до 1 вересня того ж року становище 

погіршилось: число несправних потягів досягло 368 з 778, тобто 54 відсотки» 

[302, с. 117]. 

Сучасники тих подій також вказували на плачевну ситуацію 

транспортного сполучення. Скажімо, рух залізничного транспорту був 

нерегулярним, бракувало вугілля для потягів, чиновники на місцях не могли 

своєчасно доправляти всю необхідну продукцію для населення тощо [188, 

с. 26–27; 222, с. 82]. 
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Це, в свою чергу, змушувало білогвардійське керівництво шукати 

шляхів вирішення транспортної проблеми та працювати над формуванням 

плану заходів, реалізація якого дозволила б подолати кризу у цій сфері. 

Один з таких проектів щодо подолання транспортної кризи 

дисертантом було знайдено у Державному архіві Російської Федерації. Це 

доповідна записка в Управління торгівлі та промисловості при 

Головнокомандувачі ЗСПР про стан та перспективи відновлення економіки 

на Півдні Росії [31, арк. 18]. Вона складається з більш ніж десяти аркушів та 

не має точного датування. Проте, на думку автора, це архівне джерело має 

надзвичайно важливе значення, адже дає не тільки панорамний огляд 

соціально-економічних проблем цього регіону, але й пропонує альтернативні 

шляхи вирішення вказаної вище проблеми. 

На перших сторінках цього документа вказувалося, що одним із 

першочергових кроків у подоланні кризи в промисловості є відновлення 

транспортного сполучення. На думку авторів цієї записки, впровадження 

таких рішень дозволило б відбудувати транспортну галузь, посилити позиції 

Росії у міжнародній торгівлі. Це дало б змогу залучити іноземні інвестиції у 

цю царину, повернути втрачений транзитний потенціал російської держави і 

створити сприятливі умови для виходу з кризового стану всієї економіки [31, 

арк. 1–2]. 

Також пропонувалося поділити всі проекти майбутніх транспортних 

ліній на три категорії: 1) стратегічні шляхи; 2) магістралі, які будуть 

приймати надлишкові товарні потоки зі стратегічних шляхів; 3) залізничні 

вузли, що будуть сполучати та постачати промислову та 

сільськогосподарську продукцію до віддалених районів країни [31, арк. 6]. 

Акцентувалася увага на тому, що для відновлення та розвитку 

залізничної сітки доріг майбутній російський уряд повинен використовувати 

міжнародну фінансову допомогу та внутрішній капітал. Також 

наголошувалося, що з активним розвитком залізниць необхідно підтримувати 
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інші царини народного господарства, які будуть забезпечувати стабільний 

розвиток цієї сфери економіки [31, арк. 10–12]. 

Автори записки підкреслювали важливість формування детального 

плану з чітким алгоритмом розбудови цієї галузі. Саме для цього мали бути 

створені спеціальні фінансові інституції, які б забезпечували всю 

транспортну інфраструктуру кредитами від внутрішніх та зовнішніх 

інвесторів [31, арк. 12]. Можемо зробити висновок, що ця аналітична замітка 

є не тільки планом відновлення транспортної сфери, її інфраструктури, але й 

одним із небагатьох інших проектів виходу з кризи всього економічного 

комплексу країни, що розроблялися урядовими структурами Білого Півдня та 

політичними організаціями, що поділяли ідейну платформу білогвардійців. 

Поряд із цим, уряд втілював практичні кроки, які мали поліпшити 

становище транспортної галузі. Скажімо, лише з травня по серпень 1919 р. 

Особлива нарада виділила Управлінню шляхів сполучень близько 515 млн. 

рублів. За цей період на утримання вищих органів управління було витрачено 

720 тис. руб., місцевих органів – 1,096 млн. руб., на експлуатацію і 

відновлення державних залізничних доріг – 296 млн. руб., утримання 

шосейних та ґрунтових доріг – 9,750 млн. руб., на фінансові субсидії 

залізничним товариствам – 148 млн. руб. тощо [113, с. 514].  

Також денікінська адміністрація виділяла кредити приватним 

організаціям, які працювали у цій сфері. Так, Товариству Владикавказьких 

залізничних доріг було надано грошову позику на суму 200 млн. руб., що 

мали бути спрямовані на відновлення залізничного сполучення на Кавказі 

[130, с. 665–666]. 

Денікінський уряд працював над створенням нормативно-правової бази 

для транспортної царини. Особливою нарадою було ухвалено «Тимчасове 

положення про приватні залізничні дороги» [91, с. 788–789]. Цим 

документом визначався статус, правила обрання керівництва, сфера 

повноважень приватних структур, які працюють у цій галузі економіки. 
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Особливою нарадою було розроблено та прийнято «Положення про 

управління усіх шляхів сполучень на підконтрольній Добровольчій армії 

території» [110, с. 55–58]. Відповідно до цього документу, транспортна 

система повністю мілітаризувалася: вона, у першу чергу, мала працювати для 

потреб армії та фронту, а вся повнота влади зосереджувалася в руках 

начальника військових сполучень Добровольчої армії. 

Однак ці дії уряду не могли кардинально змінити стан справ у цій 

сфері. Адже все це відбувалося на фоні активних бойових дій, постійних змін 

кордонів підконтрольних територій ЗСПР тощо. Тому було марно очікувати, 

що денікінська адміністрація зуміє миттєво поліпшити роботу усієї 

транспортної інфраструктури. 

Також необхідно відзначити роботу більшовицького підпілля, яке 

знищувало різні транспортні об’єкти (залізничні дороги, залізничні вузли та 

станції, шосейні дороги тощо). Згідно наказу вищого військового 

командування Червоної Армії, яке було прийняте восени 1919 р., усім 

партизанським загонам Лівобережної та Правобережної України надавалося 

право у випадку неможливості взяття під контроль залізничних ліній, мостів, 

тощо, підривати їх [135, с. 620]. Подібне розпорядження було ухвалене і для 

регулярних радянських військових частин. Тепер дозволялося не тільки 

руйнувати всі види транспортного сполучення, але й організовувати 

продовольчу блокаду міст і містечок та з допомогою більшовицьких 

агітаторів загострювати класові протиріччя між різними суспільними 

верствами населення [150, с. 625].  

Можемо підсумувати, що намагання денікінському уряду 

нормалізувати роботу транспортної системи, яка мала сприяти розвитку 

внутрішньої торгівлі в цьому регіоні, через перераховані нами причини так і 

не досягли потрібного результату. 

Отже, можемо констатувати, що для уряду А. Денікіна зовнішня та 

внутрішня торгівля мали важливе значення. Адже без наведення ладу у цій 

царині було неможливо забезпечити повноцінне функціонування народного 
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господарства. Однак, не зважаючи на зусилля денікінської адміністрації, так і 

не вдалося виробити механізми забезпечення ефективної зовнішньої та 

внутрішньої торговельної діяльності. 

Як бачимо, «Велика війна» (1914–1918 рр.) та революційні події 

1917 року стали іспитом на міцність для Російської імперії, з яким вона так і 

не змогла впоратись. Адже Перша світова породила та стала каталізатором 

процесів у політичному, соціальному та економічному житті імперії, які 

призвели до її розвалу. Тому навіть після закінчення війни 1914–1918 років 

учасники громадянського конфлікту в Росії ще довго відчували наслідки 

цього глобального конфлікту.  

Потужний вплив війни (1914-1918 рр.) сколихнув економіку, особливо 

сферу фінансів. Ще в роки Першої світової царський уряд почав за 

допомогою емісії покривати державні видатки. Після повалення 

самодержавного ладу така політика продовжилася в ще більших масштабах, а 

з початком безпосереднього військово-політичного протистояння друкування 

нових грошових знаків перетворилося в неконтрольоване явище. Тому одним 

із найголовніших завдань уряду А. Денікіна у цій царині була стабілізація 

фінансової ситуації регіону та реалізація монетарної реформи. Ідея 

запровадження грошової реформи обговорювалася як урядовими 

структурами (Особлива нарада, Управління фінансів), так і різними 

політичними організаціями (ВНЦ). 

Варто наголосити на тому, що фінансова політика уряду А. Денікіна не 

зводилася тільки до вироблення проектів грошової реформи. Управління 

фінансів та його очільник М. Бернацький намагалися різними економічними 

заходами стабілізувати грошовий обіг. Однак через поспішність та 

необдуманість дій, їхні рішення ще більше загострили фінансову ситуацію, 

та посилювали негативне ставлення населення до будь-яких паперових 

грошей.  

Однак, не зважаючи на існування різних підходів щодо запровадження 

монетарної реформи, денікінська адміністрація пішла шляхом друкування 
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нових грошових знаків для покриття всіх державних витрат. Хоча 

«увімкнення емісійного верстата» тільки посилило інфляційні процеси, інші 

білогвардійські та антибільшовицькі режими також йшли цим шляхом та не 

змогли здійснити жодних кардинальних перетворень у фінансовій царині.  

На наш погляд, були як суб’єктивні, так і об’єктивні причини, які не 

дозволили уряду Денікіна реалізувати фінансову реформу. Скажімо, 

політична неоднорідність Особливої наради, підпорядкування уряду 

Верховного правителя Росії О. Колчака, тощо можна зарахувати до 

суб’єктивних чинників. Непродуманість ідеологічної та політичної 

платформи Білого руху була тим фактором, який, на думку автора, 

унеможливлював запровадження радикальних змін не тільки у сфері 

фінансів, але й і в інших галузях. 

Слід відзначити, що однією з причин, яка фактично зводила нанівець 

ефективність економічних заходів денікінського уряду, була фінансова 

політика РНК та курс більшовиків на побудову нового суспільства, де гроші 

та інші елементи ринкової економіки мали б бути ліквідовані.  

Масштабне використання в фінансовій політиці емісійного механізму 

впродовж 1918–1921 років допомогло більшовикам не тільки розбудувати 

централізовану владну вертикаль у центрі та на місцях, сформувати боєздатні 

збройні сили, тощо, але й суттєво вплинуло на низьку ефективність 

фінансових та економічних заходів уряду А. Денікіна. Адже інфляція, яка 

була наслідком емісії, в першу чергу, позначалася на становищі 

білогвардійських та антибільшовицьких режимів, які намагалися 

стабілізувати грошовий обіг на своїх територіях. Більшовики 

використовували це у власних цілях, оскільки за рахунок різних 

розподільчих механізмів, вони в цей період могли обходитися без грошей та 

не боятися знецінення валютної маси. 

Багато уваги уряд А. Денікіна приділяв налагодженню торгівлі як з 

зовнішніми партнерами, так і між регіонами всередині білогвардійського 

державного утворення. Щодо зовнішньої торгівлі, то, на думку білих, за 
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допомогою втручання держави у ці процеси можна було налагодити 

торговельну співпрацю з іноземними партнерами. Були створені спеціальні 

установи, які мали займатися державними регулюванням у цій сфері. Втім, 

такий підхід продемонстрував низку недоліків. Надання переваги великому 

капіталу, ігнорування інтересів кооперативів, надмірна регламентація, 

наявність корупційних схем, тощо змушували шукати інший шлях розвитку 

торгівлі. Було прийняте рішення про зменшення впливу держави на 

зовнішню торгівлю, проте навіть такі дії не змогли ліквідувати існуючі 

проблеми.  

Також денікінський уряд намагався організувати торгівлю між 

окремими територіями, що входили до складу ЗСПР. Адже потрібно було 

подолати суверенізацію окремих російських регіонів та політику економічної 

автаркії, яку вони реалізовували. Потребували ліквідації і митні бар’єри на 

міжобласних кордонах. Це суттєву гальмувало внутрішню торгівлю. Але 

через позицію крайових урядів Дону та Кубані, які прагнули отримувати 

кошти з торговельних операцій до свого бюджету, а не віддавати їх уряду 

Головнокомандувача ЗСПР, втілення цих задумів призупинилося. Таким 

чином, маємо ще один приклад непростих стосунків між Добровольчою 

армією та урядами Дону і Кубані, які, як ми вже зазначали, мали низку 

ідеологічних та політичних суперечностей. Спроба створення єдиного 

економічного простору для взаємовигідного товарообміну завершилася 

невдачею.  

Важливою проблемою для денікінської адміністрації, якій приділялася 

суттєва увага, була нормалізація роботи транспортної системи, оскільки від 

повноцінного функціонування цієї галузі залежала ефективна торговельна 

діяльність уряду А. Денікіна. Участь Російської імперії у Першій світовій та 

революційних подіях 1917 р. дестабілізувало функціонування транспорту. 

Керівництво білогвардійців чудово усвідомлювало, що нормальна діяльність 

цієї галузі необхідна не тільки для своєчасного постачання необхідної 

військової амуніції на фронт, але й для діяльності народного господарства в 
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цілому. Тому уряд А. Денікіна розпочав роботу над виробленням певних 

проектів щодо реформування цього сектору економіки, кредитування 

транспортних компаній тощо. Однак брак часу та умови збройного 

протистояння не дозволили Денікіну втілити ці ідеї на практиці. 

Наприкінці відзначимо, що перед урядом А. Денікіна у економічній 

сфері постала низка труднощів, які потрібно було вирішувати. Однак відмова 

від запровадження радикальних та послідовних дій не дозволила повністю 

вирішити ці проблеми та заручитися підтримкою широких верств населення. 

На наш погляд, це було однією з причин поразки Білого руху у 

Громадянській війні.  
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Розділ 5. Агітаційно-пропагандистське забезпечення 

соціально-економічної політики уряду А. Денікіна 

5.1. Відділ пропаганди при уряді А. Денікіна 

Пропаганда та агітація відігравали провідну роль у роки російської 

революції (1917–1922 рр.), коли розпад колишніх імперських структур 

загострив до неможливості соціальні конфлікти на теренах царської Росії. 

Від того, який політичний режим зможе завоювати симпатії народних мас, 

багато в чому залежала перемога у цьому військово-політичному 

протистоянні. Тим більше, що події Першої світової (1914–1918 рр.) та 

революційного 1917 р. яскраво продемонстрували значення 

пропагандистсько-агітаційної роботи серед різних соціальних груп і те, як за 

допомогою цього інструментарію можна заручитися лояльністю широких 

верств населення. 

Ще у вересні 1918 р. генерал М. Алексєєв, який тоді формально 

виконував роль лідера Добровольчої армії, створив при ній інформаційний 

відділ. Завдання, які були поставлені перед цим органом, полягали «в 

інформуванні командування про політичне становище в країні, роз’яснення 

населенню діяльності і цілей Добровольчої армії та агітації за її ідеї» [Цит. за: 

190, с. 334]. Щодо агітаційної діяльності, то усна форма на той час була 

доволі примітивною, а письмова обмежувалася лише розповсюдженням 

листівок. Однак ще до початку 1919 р. ця установа показала свою повну 

непідготовленість, і Особлива нарада ухвалила рішення про створення 

нового відділу пропаганди [190, с. 334].  

Слід відзначити, що інші антибільшовицькі сили також усвідомлювали 

значення агітаційної діяльності. Так, на одному з перших засідань Ради 

Народних Міністрів УНР С. Петлюра запропонував створити окреме 

Міністерство Пропаганди, головною метою якого було б «поширення 

інформації серед населення та агітації». Усі присутні проголосували за це 

рішення [100, с. 161]. 
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У своїх мемуарах А. Денікін зазначив, що «головним завданням нової 

структури було поширення на всій території Росії і за кордоном правдивих 

свідчень як про більшовизм, так і про боротьбу з ним на Півдні» [190, с. 335]. 

Також відділ пропаганди популяризовував серед населення ідеї, за які 

боролося командування Добровольчої армії, щоби завойовувати симпатії 

народних мас, висвітлювати різні проблеми в потрібному для білогвардійців 

світлі тощо [205, с. 560]. 

Начальником нового відділу був призначений яскравий представник 

творчої інтелігенції Дону, відомий видавець та політичний діяч 

М. Парамонов. Однак він не довго очолював цю установу. Причиною 

звільнення стало невдоволення вищого військового керівництва його 

політичною позицією, а саме: явна прихильність Парамонова до 

соціалістичного табору суперечила політичному курсу Особливої наради. 

Результатом цього стала відставка Парамонова [360, с. 73].  

Його звільнення продемонструвало небажання лідерів Добровольчої 

армії співпрацювати з будь-якими соціалістичними силами та їх 

представниками. На відміну від уряду Верховного правителя Росії 

О. Колчака, де працювали представники деяких лівих політичних сил, 

А. Денікін не вважав за потрібне співпрацювати з ними. Адже для більшості 

представників вищого білогвардійського генералітету саме ліві політичні 

сили були винуватцями не лише розвалу армії, але й Жовтня 1917 р., та 

зрадниками батьківщини, які підписали ганебний сепаратний мир із 

кайзерівською Німеччиною. Тому денікінська адміністрація не шукала 

шляхів співпраці з різними лівими політичними партіями та організаціями. 

Керувати відділом пропаганди було запропоновано професору 

К. Соколову, відомому політику та представнику партії кадетів. Перед тим, 

як очолити таку важливу установу, Соколов зібрав детальну інформацію про 

цей орган та виступив із доповіддю на засіданні Особливої наради. Він навів 

цілу низку фактів, які демонстрували недієвий механізм роботи цієї 

структури, та запропонував реформувати її. Однак така пропозиція не була 
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підтримана. Адже реорганізація установи фактично паралізувала б її 

діяльність. Але, не зважаючи на це, К. Соколов усе ж погодився очолити цей 

орган [360, с. 73–74]. 

Центральний апарат відділу пропаганди на початку 1919 р. був 

переведений у Ростов-на-Дону й розміщений у приміщенні колишнього 

готелю, де зайняв чотири поверхи. Його структура постійно збільшувалася та 

влітку 1919 р. складалася вже з 12 підрозділів загальною численністю 

255 осіб [331, с. 83]. 

Відділ пропаганди мав свої друковані видання на кожній території, що 

відвойовувалася у більшовиків, однак у більшості випадків їх керівники 

ніколи не займалися журналістикою. В усі газети, включаючи незалежні, 

надсилалися дані про становище на фронті, стан справ у тилу тощо. Скажімо, 

тільки в Ростові у 1919 р. виходило 9 газет: «Приазовський край», «Донська 

мова», «Вільна мова», «Вільна Росія», «Життя», «Народна газета», «Зоря 

Росії», «Парус», «Вечірній час». І це не враховуючи видань, які періодично 

з’являлися та зникали. Друкувалися такі журнали: «Донська хвиля», 

«Орфей», «Шляхи Росії». З усієї періодики тільки «Приазовський край», 

«Донська хвиля» та «Вечірній час» можна було назвати незалежними. Всі 

інші працювали на білогвардійську агітацію. 

Під час переможного наступу Добровольчої армії зміст та стиль газет 

був різноманітним та досить демократичним. Писати про актуальні проблеми 

можна було відкрито й чесно. Але цьому поклав кінець контрнаступ 

Червоної армії восени 1919 року. Також існувала система замовних статей. 

На різних нарадах обговорювалися теми майбутніх публікацій та 

визначалися особи, які мали їх писати [298, с. 76]. 

Щодо структури відділу пропаганди, то вона була побудована 

наступним чином. Начальником, як уже відзначалося, був професор 

К. Соколов. Його помічниками – полковник Б. Енгельгард та професор Е. 

Грімм. Безпосередньо відділ складався з таких частин: 1) інформаційна; 
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2) агітаційна; 3) організаційна; 4) літературно-публіцистична; 5) художньо-

агітаційна; 6) технічна; 7) загальна [49, с. 1–3]. 

Відповідно кожна з вказаних вище частин мала свою сферу 

повноважень та виконувала певні функції. Інформаційна займалася пошуком 

інформації на місцях та за кордоном. На основі цих даних готувалися 

повідомлення відділу пропаганди, огляд різних газет, радіоповідомлення, 

звіти про становище на фронтах тощо. Всі вони друкувалися окремо у 

вигляді брошур. Найбільш таємні виготовлялися лише в двох примірниках: 

для начальника відділу та голови Особливої наради, який представляв їх 

Головнокомандувачу ЗСПР. 

Агітаційна частина здійснювала пропаганду відповідно до політичної 

програми Добровольчої армії серед населення Півдня Росії. До її функцій 

входила організація агітаторських курсів, де безкоштовно навчалися 

інструктори-агітатори, створення місцевих агітаційних пунктів для 

інформування населення тощо.  

Організаційна частина була допоміжною для інформаційної та 

агітаційної. Інспектори організаційної частини здійснювали поїздки з метою 

спостереження та контролю за реалізацією наказів і рішень урядового 

апарату, а також за виконанням роботи в агітаційних пунктах.  

Для письмової агітації та пропаганди була створена літературно-

публіцистична частина, яка мала свою власну редакційну колегію. Вона 

спеціалізувалася на виготовленні пропагандистсько-агітаційної літератури 

трьох типів: 1) листівки для масового поширення; 2) брошури і газети, які 

писалися простим і зрозумілим для широких мас населення стилем; 

3) брошури, газети і журнали, які призначалися для інтелігенції. 

Функції художньо-агітаційної частини полягали у випуску агітаційного 

матеріалу з використанням усіх можливих допоміжних засобів: малюнків, 

плакатів, портретів, мап, кінематографу, театру тощо. 

За виконання замовлень літературної та художньої частини відповідала 

технічна частина. В її розпорядженні були приміщення для зберігання 
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агітаційного матеріалу. Також вона займалася поширенням цієї літератури 

через своїх кур’єрів на місцях. 

Контролем за відділом пропаганди, його правильним функціонуванням 

займалася загальна частина. Вона затверджувала особовий склад працівників 

відділу [360, с. 74–75]. 

Формально така структура проіснувала до весни 1920 р., коли за 

рішенням нового Головнокомандувача ЗСПР барона П. Врангеля вона була 

реформована. 

Відділ пропаганди складався з регіональних відділень, місцевих 

пунктів, а також агітаторів, інформаторів, лекторів, агентів. Уся територія, 

що була під контролем ЗСПР, була поділена на певні відділення, які 

охоплювали одну або декілька губерній. Літом 1919 р. їх нараховувалося вже 

18. Вони, в свою чергу, поділялися на менші райони, де інформаційною та 

пропагандистською роботою керували начальники пунктів‒представництв 

відділу пропаганди на місцях. У залежності від величини району вони 

складалися з підпунктів. У серпні 1919 р. нараховувалося 126 пунктів та 106 

підпунктів, у штаті яких перебувало 2 тис. 523 осіб. Найбільшими були 

Донське та Харківське відділення. На Дону було створено 80 пунктів і 

підпунктів, де працювало 395 працівників. Харківське відділення 

нараховувало 28 пунктів та підпунктів із 437 особами [331, с. 84]. 

Важливим для висвітлення цього аспекту є опрацьований автором 

документ, що зберігається у Державному архіві Російської Федерації, який 

окреслює організацію роботи названого органу на низовому рівні. Він має 

назву «Загальні вказівки щодо інформаційних пунктів мережі відділу 

пропаганди». На початку цієї інструкції вказувалися правила, яких потрібно 

дотримуватися при роботі на місцевому рівні та під час надсилання різних 

даних до центру: 1) достовірність інформації; 2) швидке надсилання 

повідомлень; 3) датування свідчень; 4) необхідність зазначення місця події, 

яка відбулася; 5) об’єктивність повідомленого; 6) відсутність інформації про 

несуттєві події; 7) підтвердження всіх даних цифрами, документами, 
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довідками тощо. Також зазначалося, що кандидатури на посаду начальника 

регіональних пунктів потрібно вибирати з осіб, яких знає громадськість та які 

мають тісні відносини з місцевою владою, військовими тощо. Їх головним 

завданням мало бути створення «монополії на інформацію», тобто 

перетворення цих регіональних структур відділу пропаганди на потужні 

інформаційні центри, які «будуть здатними пропагувати та поширювати 

серед населення потрібну інформацію» [41, арк. 1–2]. Акцентувалася увага на 

заходах для захисту від більшовицького підпілля. Так, у розпорядженні мали 

бути шифрувальні пристрої, що запобігали б витоку важливої інформації, 

наголошувалося на дотриманні схеми передачі даних тощо [41, арк. 2]. 

Підкреслювалося, що регіональні структури названої інституції 

повинні не тільки займатися збором і передачею інформації, але й 

систематизувати та кваліфікувати її. Вказувалося, що в жодному разі не 

можна підтасовувати певні події й факти під ідеологічну доктрину, адже це 

буде суттєво впливати на формування загальної політичної картини регіону і 

може призвести в майбутньому до неправильних та невчасних дій влади [41, 

арк. 3–4]. 

У підрозділі про діяльність пунктів на місцях зазначалося, що вона не 

повинна зводитися до механічної роботи та сліпого виконання вказівок із 

центру. Місцеві керівники мали стежити за надходженням агітаційної 

літератури з центру та, за потреби, здійснювати її відбір, оскільки окремі 

матеріали могли негативно вплинути на ставлення місцевих жителів до 

Добровольчої армії [41, арк. 5]. 

Слід відзначити, що суттєва увага в цій інструкції приділялася 

алгоритму і змісту передачі даних регіональних органів пропаганди до 

центру. Потрібно було дотримуватися низки положень, щоб інформаційний 

звіт містив: 1) територіально-політичний огляд на окремій місцевості за 

певний період часу; 2) звіти господарсько-економічного життя деяких 

регіонів; 3) огляд діяльності інших урядових структур; 4) уточнення 
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різноманітної зарубіжної преси та інших джерел щодо подій у Росії [41, 

арк. 5–6]. 

Розробники цього документу також наголошували на використанні 

періодичних видань у своїх цілях. Автори вказували, що найпростіший 

спосіб заручитися лояльністю газети ‒ це постачати їй різноманітну 

інформацію та сприяти у пошуках дефіцитних матеріалів, необхідних для 

друку. Це б дозволило впливати на редакційну політику видання. Ще один 

ефективний спосіб – фінансування газети. Не оминули увагою і закордонну 

пресу. Щоб заручитися підтримкою іноземних видавців, перш за все, 

необхідно було фінансувати публікації та відбирати цікавий матеріал для 

закордонного читача [41, арк. 7–8]. 

Як бачимо, цей документ демонструє не тільки певні принципи, на 

яких потрібно було будувати роботу регіональних органів відділу 

пропаганди, але й саму місцеву структуру цієї інституції: засади її 

функціонування, особливості встановлення відносин із друкованими 

органами тощо. 

Пропагандою в армії займалася особлива частина відділу пропаганди, 

яка перебувала при штабі Головнокомандувача ЗСПР. У своєму 

розпорядженні вона мала окремі відділення при штабі Добровольчої, 

Донської, Кавказької, Терсько-Дагестанської, Чорноморської армій і при 

штабі 3-го окремого корпуса. Кожне відділення мало свої польові пункти і 

так звані таємні групи з великою кількістю агітаторів (від 27 до 115 чоловік), 

які працювали в діючій армії, тилових структурах, медичних шпиталях та 

військових ешелонах [331, с. 84–85]. 

Значення агітації у війську зросло після успішних наступальних дій 

денікінської армії. Після взяття міст польові агітаційні пункти реквізували 

типографії, папір та організовували друкування й розповсюдження газет, 

листівок, інформаційних брошур. Польові агітаційні пункти також займалися 

збором даних про настрої населення, становище відступаючих 

більшовицьких військ, ставлення народних мас до них тощо. Однак суттєвим 



137 

 

недоліком було те, що ця важлива інформація надходила не у відділ 

пропаганди безпосередньої, а до військової контррозвідки [331, с. 88]. 

До структури відділу пропаганди також належали організації, що 

займалися розвідувальною роботою в тилу більшовиків. Чи не найвідомішою 

була група «Азбука», яку очолював тогочасний політик, прихильник правих 

поглядів В. Шульгін. Вона займалася координацією підпільної діяльності в 

Москві, Києві й Катеринодарі та, як вважають сучасні історики, розпочала 

свою роботу ще в серпні 1917 р. Але формування масштабної розвідувально-

агітаційної системи розгорнулося весною 1918 р. Відбувалася відправка 

добровольців на Дон і Кубань, надсилалися таємні повідомлення про 

політику гетьманського уряду, становище німецької армії, стан народного 

господарства, настрої населення тощо. Авторитет «Азбуки» підтверджували 

розвідувальні дані Добровольчої армії [381, с. 75]. 

Цілями цієї організації були: «розвідка, боротьба з більшовизмом та 

українським сепаратизмом, вірність союзникам, збирання інформації щодо 

політичних настроїв серед солдат, офіцерів та цивільного населення» [304, 

с. 114]. До основних завдань «Азбуки» входило вербування та відправка 

офіцерів до Добровольчої армії, пропаганда ідей Білого руху, політична 

розвідка, організація збройних повстань проти більшовиків тощо. Також 

«Азбука» мала три регіональних відділення: в Катеринодарі при штабі 

Головнокомандувача ЗСПР, у Києві та в Одесі. За даними В. Шульгіна, в цих 

структурах працювало близько 50 осіб [304, с. 114]. 

Однак «Азбука» була більше, ніж просто розвідувальною організацією. 

Шульгін запросив до неї журналістів та публіцистів, які раніше працювали в 

київських виданнях і були прихильниками ідеології Білого руху. Вони 

писали різні статті на актуальні теми й друкували їх в підпільних журналах, 

газетах [381, с. 701]. 

На початку своєї діяльності видатки «Азбуки» покривалися за рахунок 

коштів, які надходили від уже згаданої нами в попередньому розділі ВНЦ та 

від приватних осіб. За даними російського історика В. Цвєткова, з літа 
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1919 р. ця структура була переведена на фінансування з бюджету ЗСПР та 

«мала всі шанси перетворитися на установу, яка займається розвідкою на 

території Радянської Росії і навіть близького зарубіжжя» [304, с. 114]. 

Але не зважаючи на успішну роботу, «Азбука» не змогла отримати 

необхідні кошти для налагодження повноційної розвідувальної та іншої 

діяльності. Це сталося перш за все тому, що вона так і не стала офіційною 

структурою військово-адміністративного апарату білих. Як свідчать офіційні 

документи, Головнокомандувач ЗСПР та члени Особливої наради намагалися 

заощадити бюджетні кошти для цієї організації. Так, у квітні 1919 року у 

доповідній записці Голови Особливої наради з питань кошторису витрат 

генерал А. Денікін наголосив: «Вважаю абсолютно неможливим для 

катеринодарського центру, де є розвідка, контррозвідка, установи відділу 

пропаганди, виділяти будь-які нові кошти» [304, с. 115]. 3 листопада 1919 р. 

Головнокомандувач ЗСПР дав розпорядження виділити кредити на роботу 

«Азбуки» в Київській області в «обмеженому розмірі». В грудні того ж року 

був розформований відділ «Азбуки» при Генеральному штабі. Вже 13 січня 

1920 р. на адресу А. Денікіна прийшов рапорт про надання коштів цій 

організації, на який він відповів так: «Бюджетне фінансування «Азбуки» я 

вже давно припинив. Прошу терміново виконати це рішення» [304, с. 115]. 

Як уже зазначалося, здобуваючи цінну інформацію для військово-

політичного керівництва Білого Півдня, «Азбука» так і не стала офіційним 

розвідувальним органом ЗСПР. Чому? Сучасні дослідники не дають чіткої 

відповіді. На нашу думку, можна погодитись із твердженням російського 

історика В. Бортневського, який убачав причину цього в тому, що «ця 

організація опинилася в епіцентрі постійного суперництва органів розвідки, 

контррозвідки, відділу пропаганди за вплив на формування та запровадження 

урядового курсу в інформаційній сфері» [Цит. за: 304, с. 115]. 

Також керівництво відділу пропаганди мало намір створити 

інформаційну систему за кордоном. Це було важливо для формування 

суспільної думки на Заході про Білий рух, яка повинна була підштовхнути 
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уряди європейських держав до надання більшої економічної допомоги 

денікінському режиму [331, с. 85]. Передбачалося створення закордонних 

бюро та мережі агентів в усіх великих містах Європи, а також у Нью-Йорку і 

Стамбулі. Агенти повинні були одночасно виконувати функції представників 

Російського телеграфного агентства (РТА). Були створені окремі відділення 

цієї організації в Греції, Стамбулі, Салоніках, Болгарії, Сербії та Закавказзі 

[331, с. 85]. Зарубіжні представники надсилали газети та інформаційні звіти, 

в яких повідомлялися рішення урядів європейських країн та громадська 

думка щодо проблем у Росії [331, с. 86]. 

Поширення інформації за кордоном в основному здійснювалося через 

газети. Іноземні відділення або самі засновували друковані видання, або 

фінансували російськомовну пресу чи просто поширювали різноманітні 

публікації відділу пропаганди. Чимало російських газет друкувалося в 

Болгарії, газети та інформаційні буклети відправлялися з Росії в Стамбул, де 

окремі матеріали передруковувалися в місцевих газетах [331, с. 88]. 

Як бачимо, відділ пропаганди був доволі розгалуженою структурою, 

кожна з частин якої мала свою сферу діяльності. Ділянки пропагандистсько-

агітаційної робити чітко прописувалися, щоб унеможливити дублювання 

функцій окремими частинами. Однак ні чітка структура, ні детальний 

розподіл повноважень, ні широка мережа регіональних відділень, ні низка 

підпільно-розвідувальних органів, які займалися збором даних, агітаційною 

роботою тощо, не усунули недоліків у роботі цього інституту. 

Орган, що займався пропагандистською діяльністю, існував також при 

уряді О. Колчака на Сході Росії, однак він мав ще більш розгалужений 

управлінський апарат [324, с. 46–47]. Чимало зусиль адміністрація Колчака 

доклала для налагодження інформаційних зв’язків із урядами зарубіжних 

країн. Так, Париж повинен був інформуватись агентством «Гавас». Там же 

був створений відділ РТА, в якому мали працювати відомі політичні діячі 

імператорської Росії О. Ізвольський, В. Бурцев та інші. Паризькому 

відділенню РТА планувалося доручити інформування Італії та Балканського 
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регіону, адже надсилання інформаційних повідомлень з Омська обходилося 

надто дорого. У Лондон інформація повинна була надходити від агентства 

«Рейтар», а також через відомого публіциста та кореспондента видання 

«Російські відомості» І. Шкловського. Передбачалося, що Нью-Йорк буде 

обслуговувати компанія «Associated Press», з представником якої були 

розпочаті перемовини. В Токіо мав розпочати інформаційну роботу професор 

О. Теодорович. У Китаї (Пекін, Шанхань) цю роботу тимчасово виконувало 

Далекосхідне відділення РТА, яке очолював Б. Пермін [324, с. 40–41]. 

При уряді генерала М. Юденіча, який існував на Півночі Росії, також 

функціонували структури, що займалися пропагандистською роботою. Відділ 

пропаганди очолювали члени партії кадети О. Карташов та В. Кузьмін-

Караваєв [300, с. 13]. 

Генерал П. Врангель весною 1920 р. також створив єдиний 

ідеологічний орган цивільного типу, який займався пропагандистською, 

видавничою та культурно-просвітницькою роботою – Відділ друку при 

начальнику цивільного управління. Ця установа видавала та поширювала 

величезну кількість листівок, плакатів, брошур агітаційного характеру. У ній 

працювали праві кадети – В. Нимирович-Данченко, Г. Вернадський, 

Г. Тверський [300, с. 13]. 

Варто акцентувати увагу на тому, що більшовики також активно 

працювали у цій царині. Одним із перших радянських інститутів, який 

займався організацією пропагандистсько-агітаційної роботи в масштабах 

цілої країни, була Червона армія. Починаючи з осені 1918 р. армійські 

політичні відділи регулярно готували звіти про настрої населення, а військові 

комісари здійснювали нагляд за населенням в тилу, щоб запобігти будь-яким 

підривним діям. Політичні відділи кожної дивізії, армії, фронту щодня 

готували звіти, які включали в себе безліч даних, їх надсилали вищому 

більшовицькому керівництву та ВЧК. Керівництво вимагало не лише 

описувати настрої місцевого населення, але й вказувати чим пояснюється 

така ситуація та як її можна змінити на краще [298, с. 14]. 
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Вражаючими видаються цифри, які ілюструють потужність технічної 

бази більшовицької пропаганди. Щоденний тираж радянських газет складав 

не менше 300–400 тисяч примірників. За три роки військового протистояння 

із більшовицького центру до армії та флоту було надіслано близько 34 млн. 

примірників різноманітної літератури. Вже згадані нами політичні 

управління тільки за один рік, з червня 1919 до червня 1920 року, 

надрукували та розповсюдили серед армійських частин близько 18,7 млн. 

екземплярів газет, журналів, листівок, брошур тощо [298, с. 14–15]. Такими 

результатами не могли похвалитися жодні білогвардійські та 

антибільшовицькі режими. 

Слід відзначити, що відділ пропаганди при уряді А. Денікіна та його 

керівники мали негативну репутацію як серед лівих, так і серед правих 

політичних сил. У правих політичних колах здобула популярність теза «бий 

жидів та осважників», а ліві були незадоволені цим органом через те, що «він 

підготував громадську думку для приходу до влади адмірала О. Колчака та 

проголошення його Верховним правителем Росії» [344, с. 221]. Монархісти 

критикували названу структуру за те, що нібито кожну посаду в ній займали 

євреї, які ухилялися від призову до Добровольчої армії. «Скрізь на нашій 

території посилюються настрої проти жидів, – записав у своєму щоденнику 

19 вересня 1919 р. полковник фон Лампе. – Ліберальні кола лають їх, в 

повітрі пахне небезпекою, а між тим в Червоному Хресті та нашому відділу 

пропаганди цих осіб стає все більше. Чим це можна пояснити?» [344, с. 221]. 

Лампе був переконаний, що наявність євреїв у цьому відділі «ставить тавро 

на всю армію». 

Схожої думки дотримувався й генерал А. Денікін, який вважав участь 

євреїв шкідливою для роботи відділу пропаганди при уряді ЗСПР. У розмові 

з єврейською делегацією він вказав, що майже кожного дня отримує листи, в 

яких лунають звинувачення на адресу агітаторів, які «продалися євреям». 

Згодом Головнокомандувач ЗСПР висунув вимогу звільнити всіх євреїв, що 

працюють у відділі пропаганди. Відповідним рішенням начальника цього 
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органу від 8 серпня 1919 р. усі євреї були звільнені. Також були звільнені 

особи, які працювали в оточенні колишнього Голови Тимчасового уряду 

О. Керенського [344, с. 221–222]. 

Важливими для розуміння цієї проблематики є мемуари двох 

керівників відділу пропаганди – К. Соколова та Б. Енгельгарда. Перший 

згадував, що «ми змушені були працювати без соціалістів та євреїв. Люди, 

знаючі наш національний та партійний склад, навчені добре писати, говорити 

та по-справжньому агітувати інтелігенцію, зрозуміють, що це означало для 

нас на практиці» [Цит. за: 344, с. 222]. Соколов згадував про поодинокі 

випадки роботи євреїв під його керівництвом, адже «при тотальному 

антисемітизмі народних мас, а особливо військових, уявити собі єврея в ролі 

агітатора було неможливо» [344, с. 223]. «І все-таки, – стверджував він, – 

серед впливових кіл в Добровольчій армії відділ пропаганди завжди вважався 

«єврейською установою», і для людей, які звинувачували і звинувачують нас 

в антисемітській діяльності, буде цікаво дізнатися, що розшук євреїв серед 

наших працівників, повідомлення про них вищому керівництву ЗСПР був 

улюбленою справою серед добровільних донощиків» [344, с. 223]. 

Інший керівник цього управління, полковник Енгельгард, згадував: 

«Ліві бачили в нашому відділі осередок монархістів та критикували нас в 

цькуванні євреїв. Звичайно, що ми їх не цькували, але коли бачили, як 

агітатор розповідає про комісарів-євреїв, ми, бачачи, що це подобається 

публіці, не заважали йому. Праві політичні кола, навпаки, кричали, що у нас 

працюють лише жиди і що ми реалізували «кадетську», республіканську 

лінії, а не відстоювали справжні інтереси нашої вітчизни» [344, с. 222]. 

Так чи інакше, але до кінця існування відділ пропаганди критикували 

то за засилля євреїв у ньому, то за «погромний характер» агітації – все це 

залежало від політичних уподобань сил, які це озвучували [344, с. 223-224]. 

Доцільно зазначити, що багато сучасників, які не були відомими 

політичними діячами, також доволі критично ставилися до відділу 

пропаганди. Так, відомий тогочасний журналіст І. Наживін, який працював у 
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ньому, у своїх спогадах аналізував роботу цього органу таким чином: «Ця 

установа повністю заповнена людьми, які зовсім не знають своєї роботи. Я, 

принаймні, розумної та усвідомленої діяльності від них не бачив ніде – 

механічне та ліниве виконання того, що наказано. Загальна атмосфера тут 

нагадувала пам'ять про Земсоюза чи Земгора, які ми у свій час так нещиро 

вихваляли всупереч уряду, який, як ми вважали, нічого не робить, а от ці 

особи російської громадськості тримають на своїх плечах усю тяжкість 

європейської війни!» [344, с. 223–224]. Професор М. Алексєєв, який також 

працював у білогвардійській агітаційній структурі, у своїх мемуарах 

зазначив, що ця установа не була популярною серед Добровольчої армії. Її 

непопулярність пояснюється в першу чергу тим, що «тут, як у свій час в 

Земгорі, опинялися ті, хто не бажав воювати. Звідси таке ставлення. Також не 

любили за те, що від цієї структури яскравих слів та популярних лозунгів, а 

отримали лише напівтони» [Цит. за: 167, с. 226]. Більшовицькі діячі також 

досить критично відгукувалися про відділ пропаганди при уряді Денікіна. 

Так, один із червоноармійців, який перебував в тилу ЗСПР, писав про цей 

орган таке: «Це була пропаганда не думки, а нісенітниці. Тут не було ні ідей, 

ні відомих осіб, які б змогли змінити становище. Тим більше, що їх агітація 

не потрапляла ні до армії, ні в тил» [167, с. 225]. 

Однією з основних проблем, яка, на думку російської дослідниці 

І. Тихомирової, була серйозною перепоною у роботі відділу пропаганди, 

було кадрове питання [360, с. 75]. Взагалі, кадрова проблема була 

характерною для денікінського уряду. Дефіцит професійних та досвідчених 

чиновників був відчутним майже в кожній ланці денікінської владної 

вертикалі. Невелика заробітна плата, та ще й постійне знецінення грошей 

через ріст інфляції, також не дозволяли знайти фахових працівників для 

агітаційної роботи. Але найважливішим було те, що кадровий «голод» 

відчувався не тільки в центральних установах відділу, але й на місцевому 

рівні. У своїх мемуарах К. Соколов писав: «У нас не вистачало працівників ні 

для місцевих установ, ні для центру. Тому вони змушені були імпровізувати 
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у своїй роботі, і дуже часто їх імпровізація була невдалою» [225, с. 103]. І 

хоча серед посадовців даного органу були такі відомі публіцисти, 

письменники, журналісти і художники, як В. Шульгін, П. Струве, Б. Суворін, 

В. Пуришкевич, І. Бунін, Є. Венський, С. Кречетов, М. Сургучов, С. Чазов, 

Є. Трубецькой, більшість службовців виявилася непідходящою для 

пропагандистсько-агітаційної роботи. Влучну характеристику ситуації подав 

у своїх спогадах уже згаданий нами Наживін: сотні газетних та журнальних 

працівників, які змушені були втікати на Південь, голодували, а пропаганда – 

особливо в провінції – була віддана в руки спортсменів, представників 

дворянства та колишніх чиновників [331, с. 90]. Саме відсутність 

професійних та підготовлених кадрів на місцях не дозволила місцевим 

органам налагодити продуктивну агітацію. 

Ще однією проблемою, яка заважала ефективній роботі 

білогвардійської пропагандистської машини, були технічні та транспортні 

складнощі. Через дефіцит та високі ціни на папір часто затримувалося 

друкування агітаційної літератури, або ж вона надходила невеликим 

тиражем. Керівництво білих намагалося налагодити імпорт паперу з-за 

кордону, але ці спроби завершилися невдало. У своїх спогадах К. Соколов 

зазначив: «Уряд генерала Денікіна постійно відчував страшенний дефіцит 

паперу та відсутність потужних центрів типографії. Це негативно 

позначалося на роботі нашої структури» [225, с. 94]. Через недоліки у 

транспортному сполученні також не достатньо оперативно працювала 

кур’єрська служба, тому дуже часто пропагандистські матеріали вчасно не 

надходили до лінії фронту. Через складнощі з телеграфом на Півдні Росії, 

який практично не працював, телеграфна служба була фактично 

паралізованою [360, с. 77; 224, с. 106]. 

Заважало продуктивній роботі відділу пропаганди і те, що він почав 

додатково виконувати функції контррозвідки. Денікін багато разів 

користувався цією розвідувальною інформацією. Головнокомандувач ЗСПР 

не розумів, що така діяльність установи не дає можливості повністю 
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зосередитися на головному завданні – агітації та пропаганді [286, с. 378]. 

Були випадки, коли місцеві агітаційні установи самовільно починали 

перебирати на себе повноваження правоохоронних органів [286, с. 339]. 

Однак не варто думати, що більшовицька пропаганда не стикалася з 

подібними проблемами. Більшовицькі агітатори у своїх спогадах так само 

зазначали про дефіцит паперу, який був на всіх фронтах; про низьку технічну 

якість пропагандистської літератури; про труднощі з доставкою агітаційного 

матеріалу в різні регіони країни; про погану підготовку редакторів журналів 

та газет, які не мали відповідної освіти тощо [398, с. 705]. Проте, не 

зважаючи на всі ці проблеми, радянським лідерам вдалося мобілізувати всі 

наявні ресурси та спрямувати їх на роботу органів пропаганди та агітації. 

Необхідно відзначити роль більшовиків, які своєю підпільною 

діяльністю підривали роботу білогвардійської пропаганди. Так, у березні 

1919 р. був заарештований студент Донського університету М. Козлов, який, 

маючи завдання з Москви, використавши рекомендації білогвардійських 

чиновників Ф. Генч-Оглуєва, Я. Штеєрмана, В. Зелера та інших, влаштувався 

на роботу у відділ пропаганди. Слідством було встановлено, що М. Козлов 

використовував бланки та техніку з метою виготовлення документів для 

більшовицького підпілля, яке поширювало заборонену більшовицьку 

літературу та агітував від імені денікінської адміністрації. Паралельно 

з’ясувалась участь інших осіб цієї установи, які співпрацювали з 

більшовиками. Навіть у типографії відділу пропаганди перебували 

працівники, які підтримували зв'язок із більшовицьким центром, куди вони 

передавали всі таємні дані, що надходили для друку [304, с. 112]. Ще один 

цікавий епізод зі своїх спогадів навів відомий публіцист Є. Чиріков, який 

також працював у відділі пропаганди: «З відділу пропаганди ми надсилаємо 

літературу в Анапу і ретельно її запаковуємо. Література приходить в Анапу, 

місцевий орган її розпаковує і знаходить там більшовицькі агітаційні 

брошури» [Цит за: 300, с. 94]. 
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Ці факти зайвий раз свідчать про ефективність більшовицької агентури, 

яка проникала у білогвардійські органи влади та вела підривну роботу проти 

пропаганди білих. 

Ускладнювали роботу відділу пропаганди суперечки між Особливою 

нарадою та урядами областей, передусім Дону і Кубані. Агітаційні установи, 

створені донським та кубанським урядом, перешкоджали функціонуванню 

місцевих органів згадуваної вище інституції. Пропагандистські структури, 

засновані урядом Дону і Кубані, не завжди мали достатньо фінансових та 

людських ресурсів для успішної агітаційної роботи. Конкуренція між 

різними органами пропаганди мала скандальний характер. Причому 

кубанська агітаційна урядова установа нерідко виступала з відкритою 

критикою вищого керівництва Добровольчої армії [331, с. 89; 225, с. 110]. 

Такі протиріччя приводили до того, що величезні території перебували в 

інформаційному вакуумі, де не діяли агітації ні білогвардійські, ні донського 

та кубанського урядів [331, с. 92].  

Пропаганда урядів Дону та Кубані також мала серйозні недоліки. По-

перше, відчувалася відсутність професійних кадрів, які були б не лише 

фахівцями у цій сфері, але й вміли б організувати пропагандистську роботу. 

Також бракувало агітаторів для поширення літератури серед населення. По-

друге, давалася взнаки повна неорганізованість тилових структур, що не 

дозволяло повністю мобілізувати всі наявні ресурси для агітації [193, с. 44]. 

Таким чином білогвардійський, донський та кубанські відділи пропаганди не 

об’єднували, а швидше навпаки – роз’єднували учасників Білого руху. 

На думку автора, конфлікт між Особливою нарадою й урядами Дону та 

Кубані був ще одним яскравим прикладом боротьби двох військово-

політичних сил на Півдні Росії, які репрезентували зовсім різні ідеологічні 

доктрини та політичні програми. Цей конфлікт вдало використовувало 

більшовицьке підпілля. В своїй пропаганді серед місцевого населення та 

тилових структур воно використовували суперечності між Добровольчою 

армією та Кубанською радою і Доном. Тим більше, що цей конфлікт 



147 

 

загострився через так зване «Кубанське дійство» восени 1919 р., коли 

Головнокомандувач ЗСПР застосував силовий метод для вирішення цієї 

проблеми [300, с. 100]. 

Необхідно зазначити, що після завершення Громадянської війни в білій 

еміграції набула поширення думка про недостатнє фінансування цього 

ідеологічного органу, і що саме це було однією з головним причин того, чому 

не вдалося налагодити ефективне функціонування цієї інституції [398, 

с. 702].  

Не можемо погодитися з цією тезою. Адже за підрахунками автора, які 

були здійснені на основі матеріалів засідань Особливої наради, відбувалося 

повноцінне фінансування цієї установи. Так, упродовж 1919 р. на діяльність 

відділу пропаганди було виділено близько 88,3 млн. рублів. Навіть не 

зважаючи на швидкий ріст інфляційних процесів, це була чимала сума 

коштів [111, с. 298; 599; 864–865]. Як бачимо, міркування про 

недофінансування цієї структури є недоречним. 

Окрім матеріально-технічних огріхів у функціонуванні відділу 

пропаганди, а саме відсутності відповідних кадрів для агітаційної роботи, 

наявності матеріальних та транспортних складнощів, а також зовнішніх 

чинників (більшовицьке підпілля, конфлікт між білогвардійцями та урядами 

Дону та Кубані), були в пропагандистсько-агітаційній діяльності й інші 

проблеми, що безпосередньо випливали з ідеології та внутрішньополітичного 

курсу білогвардійців та які, на наш погляд, суттєво впливали на агітаційну 

роботу білих. Однак про це йтиметься у наступній частині роботи. 

Отже, урядом А. Денікіна, як і іншими білогвардійськими режимами, з 

метою завоювання симпатії серед широких верств населення, було створено 

відділ пропаганди. Ця структура складалася з декількох відділів, які 

виконували певні функції, та мала свої представництва у кожному регіоні, що 

контролювали ЗСПР. Однак ні розгалужена мережа, ні наявність відомих 

публіцистів у складі цього органу тощо, не позбавило відділ низки недоліків 

та прорахунків, які були викликані умовами громадянського конфлікту. 
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5.2. Напрями пропагандистської роботи денікінського режиму  

Одним із напрямків у пропагандистсько-агітаційній роботі уряду 

А. Денікіна було поширення інформації про соціальні та економічні заходи. 

Однак для початку спробуємо окреслити й інші проблеми, які висвітлювала 

біла пропаганда впродовж військово-політичного протистояння з 

більшовиками.  

Величезним тиражем білогвардійські режими друкували листівки та 

заклики до різних соціальних груп, опубліковували інформаційні плакати з 

останніми новинами та військовими звітами, різноманітні агітплакати, 

портрети засновників та керівників Білого руху тощо.  

Улітку 1919 р. щоденний тираж агітаційних листівок на території, яку 

контролювали уряди А. Денікіна та О. Колчака, досягав 100 тис. примірників, 

а восени того ж року доходив вже до 300 тис. 

У змісті всіх листівок превалювало три основних напрями: 

1) викладення цілей та завдань білогвардійської влади, похвала на адресу її 

лідерів та союзників; 2) критика політичного курсу Радянської влади, 

більшовицької партії та її керівників (Леніна, Троцького, ін.); 3) заклики до 

мобілізації в білу армію та до боротьби з дезертирством.  

Масовим накладом публікувалися білогвардійські агітаційні брошури 

розміром до двох друкованих листів. Особливо багато їх випускали 

денікінські та колчаківські пропагандистські структури. Крім цього, чимало 

видавалося не тільки центральними установами, але й регіональними 

видавництвами в різних містах: «Народна користь», «Заклик» в Ростові-на-

Дону, в Одесі – «Російська культура», в Харкові – «Народна бібліотека», в 

Новочеркаську – «Дешева народна бібліотека», «Нова Росія» в Омську, 

«Російська користь» в Новомиколаївську [300, с. 16]. 

Аналіз змісту 170 буклетів, які видавалися на підконтрольній 

білогвардійським режимам території впродовж Громадянської війни, 

дозволяє стверджувати, що більше 50 відсотків місця в них відводилося на 

критику політики більшовиків, диктатури пролетаріату, Червоної армії та 
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закликам до повалення Радянської влади. Решта уваги приділялося меті та 

завданням білої влади, зовнішньополітичному курсу, військовим успіхам, 

похвалі керманичів Білого руху тощо. Якщо класифікувати агітаційні 

буклети за партійною орієнтацією, то близько 60 відсотків були за змістом 

кадетськими, більше 30 відсотків – належали правим політичним силам [300, 

с. 16–17]. Стисло окреслимо зміст деяких із них. 

Щодо агітаційних листівок, які стосувалися критики більшовицького 

режиму та його політики, то однією з найбільш поширених було «Звернення 

Добровольчої армії до православного християнина». У ній наводилося 

чимало фактів руйнування православних церков, вбивства та гоніння 

церковнослужителів тощо. Згадувалися позитивні дії білогвардійців, які 

відновлюють храми на звільнених територіях [23, арк. 6–8]. В іншій листівці 

під назвою «Звернення до російських солдат» йшлося про невиконані 

обіцянки більшовиків. Так, у ній зазначалося: «Що дали вам більшовики? Де 

наша Велика Росія? Поля не засіяні, заводи не працюють, залізничні дороги 

зруйновані, грошова одиниця знецінена. Наша держава розірвана на 

шматки» [17, арк. 9]. Крім цього, підкреслювалося, що настав час забути всі 

непорозуміння, які існували між різними верствами населення, та 

об’єднатися у спільній боротьбі проти більшовиків [17, арк. 9]. Схожою за 

змістом була інша прокламація під назвою «Російські люди». У ній також 

акцентувалася увага на невиконанні запланованого більшовиками: «Було 

обіцяно, що вся влада буде належати народу, але до сьогодні народ у 

формуванні цієї влади участі не брав. Був обіцяний мир, але в результаті була 

зруйнована армія та перестала існувати наша держава. Робітникам прорікали 

привілейовану працю та 8-годинний робочий день, а що маємо – заводи не 

працюють, робітників мобілізують, а зараз їх сім’ї помирають із голоду. 

Селянам була обіцяна земля. Їм дали землю, але забрали хліб» [27, арк. 10]. 

Разом із цим, наголошувалося на ідеях, які прагнув реалізувати Білий рух – 

ліквідація анархії та встановлення законного порядку, припинення 

кровопролитної війни тощо [27, арк. 10]. 
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У деяких листівках, окрім критики Радянської влади, були вміщені 

заклики до переходу солдат на бік білогвардійців. Скажімо, у прокламації 

«Радянським військам» вказувалося на наслідки, які очікували їх після 

поразки більшовиків у Громадянській війні. У ній писалося: «Подумайте, що 

буде з вами після розгрому більшовицької влади? Куди ви дінетесь? Хто вас 

прийме? Яке місто, столиця, село пустить до себе зрадника і розбійника? Що 

станеться з вашими родинами? Вас чекає смерть, а ваші сім’ї – злидні. Але 

хто зараз перейде на наш бік і віддасть зброю, буде помилуваний та 

відпущений додому. Інакше – нікому пощади не буде» [28, арк. 17]. 

Щодо групи листівок, які стосувалися мети та завдань Білого руху, їх 

військових успіхів тощо, то однією з найбільш поширених тематик було 

прославляння керманичів білих. Наприклад, у листівці «Пам’яті великого 

сина Росії» йшлося про життєвий шлях одного з засновників Добровольчої 

армії – генерала Л. Корнілова. У ній розповідалося про його військові 

здобутки під час російсько-японської (1904–1905 рр.) та Першої світової 

війни, роль у створені першої антибільшовицької сили тощо. Наприкінці 

зазначалося, що, не зважаючи на смерть Л. Корнілова навесні 1918 р., його 

головна ідея ще «продовжує надихати білогвардійських бійців – Єдина, 

Неділима, Велика Росія» [25, арк. 13]. 

Не оминули увагою у листівках й іншого засновника Добровольчої 

армії – генерала М. Алексєєва. Найпоширенішою була прокламація 

«Засновник та Верховний керівник Добровольчої армії генерал 

М. В. Алексєєв». Так само, як і в прокламаціях на адресу Л. Корнілова, 

розповсюджувалася інформація про життя російського генерала, його 

військову кар’єру тощо. Однак найбільша увага приділялася на його ролі у 

створенні Добровольчої армії та її перших військових діях [24, арк. 14]. 

Чимало прокламацій було й про інших легендарних лідерів Білого руху – 

С. Маркова, М. Дроздовського та інші. 

Відділом пропаганди друкувалися агітаційні листівки й про 

білогвардійських військових генералів, які воювали на інших територіях 
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Росії. Так, багато матеріалів було присвячено адміралу О. Колчаку, генералу 

В. Каппелю, М. Юденічу [18, арк. 8; 26, арк. 18].  

Окрім цього, мало не домінуючою в роботі відділу пропаганди була 

тема злочинів Радянської влади. В газетах, прокламаціях та плакатах 

зображувався більшовицький терор, наголошувалося на знищенні церков та 

нехтуванні традиційними загальноросійськими цінностями. При цього 

акцентувалася увага на тому, що на підконтрольній білогвардійцям території 

подібного немає – там, мовляв, панує закон і порядок. Також поширювалася 

думка про пануючий на просторах Радянської Росії голод, економічну 

розруху тощо [344, с. 227]. 

Слід зазначити, що білогвардійським керівництвом була створена 

спеціальна інституція, яка мала займатися розслідуваннями злодіянь 

більшовицького режиму – «Особлива комісія з розслідування злочинів 

більшовиків при Головнокомандувачі ЗСПР». Цей орган мав право 

викликати й допитувати потерпілих, свідків, інших осіб та проводити огляд, 

пошук, вилучення та інші необхідні для слідства дії. Ця структура розробляла 

та систематизувала здобуту інформацію у вигляді актів слідчого 

розслідування та інформаційних звітів. Усі дані опубліковувалися, а 

матеріали, що мали цінність для закордону та були цікавими громадськості, 

терміново публікувалися й надсилалися представникам союзницької місії, які 

перебували на території ЗСПР, урядовим органам, відділу пропаганди, 

місцевій владі. Важливо, що після закінчення Громадянської війни всі 

матеріали мали бути передані правоохоронним органам та судовій владі [111, 

с. 284–285].  

У низці публікацій денікінського відділу пропаганди зображувався 

зв'язок між більшовиками та євреями, тобто поняття єврей і більшовик 

ототожнювалися. Для прикладу, російський офіцер протиставлявся комісару-

єврею, звичайний російський селянин, готовий поділитися останнім, – 

підступному єврейському торговцю. Такий нахил у бік антисемітської 

пропаганди був усвідомлений та правильний: називаючи всіх євреїв 
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поплічниками більшовиків і – відповідно – ворогами, білогвардійці частково 

наповнювали ідейним змістом свою доволі абстрактну ідеологію, 

застосовуючи, за словами американського історика Пітера Кенеза, «успішний 

засіб мобілізації» у боротьбі проти більшовиків [301, с. 104]. Після 

проголошення євреїв спільниками більшовиків  вже не було потрібно жодних 

додаткових пояснень: образ «ворога» «Єдиної, Великої та Неподільної Росії» 

набув чітких обрисів. З іншого боку, агресивний антисемітизм знайшов 

сприятливий ґрунт в армії та перетворився на самоціль. Однак такі 

пропагандистські заходи доволі негативно позначилися на боєздатності та 

дисциплінованості білогвардійських військових частин [344, с. 229]. 

Слід відзначити, що агітаційні матеріали на подібні теми видавалися та 

поширювалися на Сході Росії. Якщо стисло окреслити більшість 

пропагандистської літератури, яка друкувалася ідеологічними структурами 

при уряді Колчака, то її можна розділити на такі групи: 1) критика Радянської 

влади та апологетика Білого руху; 2) засудження зовнішньополітичного 

курсу на держави Четвертного союзу та орієнтація на країни Антанти; 

3) протистояння «Тевтонсько-мадярського світу» зі Слов’янською 

співдружністю [416, с. 12–13]. 

Також пропагандистські органи білогвардійців почали практикувати 

провокаційне фальшування більшовицьких газет, статей, листівок, декретів, 

законів, наказів тощо. Скажімо, білогвардійці поширювали фальшиві номери 

газет «Правда», «Біднота» та низки інших радянських видань. Метою таких 

заходів було викликати недовіру різних верств населення до Радянської 

влади. 

Поряд із друкованою агітацією суттєвого розмаху на теренах, що 

контролювалися ЗСПР, досягла лекційна пропаганда. З лекціями та 

доповідями виступали члени урядових органів та працівники ідеологічного 

апарату, відомі діячі кадетської партії, колишні депутати Державної Думи, 

професура, редактори газет, знані публіцисти. Так, на денікінський відділ 
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пропаганди працювали такі особи, як П. Струве, К. Соколов, Б. Енгельгард, 

Е. Грімм та інші [300, с. 19]. 

Систематичну лекційну роботу здійснювали також білогвардійські 

пропагандисти, які закінчили спеціальні курси. Тематика їх виступів була 

спрямована в першу чергу на критику Радянської влади: «Про гніт 

більшовицької влади», «До чого призвів більшовизм?», «Про економічну 

розруху в Совдепії», «Про складне становище селян в Радянській Росії», «Що 

обіцяли більшовики і що дали?», «Про провал ідеї всесвітньої більшовицької 

революції», «Революція та більшовизм» тощо. Частина лекцій та доповідей 

була присвячена засновникам Білого руху та їх подвигам, необхідності 

встановлення нової влади. Для прикладу, К. Соколов, керівник денікінського 

відділу пропаганди, декілька разів виступав в м. Катеринодарі та м. Ростові-

на-Дону з відкритими лекціями на тему «Підсумки та перспективи російської 

революції».  

Кількість лекцій, які проводилися для населення в низці районів на 

Півдні Росії, була вражаючою. Так, Чорноморським управлінням відділу 

пропаганди тільки за три літніх місяці 1919 р. було прочитано 22 лекції, 

Донським управлінням з квітня по серпень – 125. Останнє видавало для своїх 

лекторів спеціальний посібник – «Збірник читань із соціально-політичних 

питань» [300, с. 19].  

Окрім лекцій, які офіційно організовували органи пропаганди, велику 

кількість таких зібрань проводили за власною ініціативою представники 

різних політичних сил – від монархістів до лібералів. Особливу лекційну 

активність проявив знаний політик В. Пуришкевич, який дотримувався 

правих поглядів. 

Денікінський режим для агітації активно використовував і 

кінематограф. Працівники відділу пропаганди створювали свої агітаційні 

фільми про поточні події, бойові дії, допомогу союзників тощо.  

Використовуючи досвід більшовиків, білогвардійці почали створювати 

агітпоїзди. Перший денікінський агітпоїзд був організований генералом 
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А. Драгомировим наприкінці травня 1919 р. під час наступальних дій біля 

м. Царицин. Уже восени того ж року в розпорядженні відділу пропаганди 

було 3 таких поїзди, що функціонували на всіх ділянках фронту [300, с. 20].  

Як засіб пропаганди, білогвардійці використовували радіо та телеграф. 

Завдяки технічній підтримці союзників на території ЗСПР діяло, як на той 

час, досить багато радіостанцій. Загалом на теренах, що контролювалася 

урядами А. Денікіна, О. Колчака та М. Юденіча, функціонувало близько 30 

потужних радіостанцій. На території ЗСПР вони були в таких містах, як 

Новоросійськ, Таганрог, Миколаїв, Севастополь. Також у розпорядженні 

білих було декілька пересувних радіостанцій, які встановлювалися на 

військових та торговельних човнах, у поїздах, на автомобілях та при штабах 

армій, дивізій. 

У січні 1919 р. А. Денікін наказав генералу А. Драгомирову 

«організувати регулярні передачі всіх відомостей із фронту по радіо» [300, 

с. 20-21]. Драгомиров одразу приступив до виконання наказу та дав 

розпорядження керівництву відділу пропаганди готувати агітматеріали для 

фронту, а відповідальним за радіозв’язок одразу надсилати їх як іншим білим 

режимам, так і союзникам [300, с. 21]. 

Також білогвардійське керівництво активно залучало до 

пропагандистської роботи Православну Церкву. У травні 1919 р. на базі 

церковного собору в Ставрополі було створено Тимчасове вище церковне 

управління Південним-Сходом Росії на чолі з архієпископом Донським та 

Новочеркаським Митрофаном, яке сприяло поширенню агітації білих. 

Спекуляція на релігійності в денікінській пропаганді відігравала велику 

роль. Головнокомандувач ЗСПР спеціально для цих цілей наказав виділити з 

державного бюджету 1,3 млн. рублів. Церква залучалася до мобілізації селян 

та інших верств населення до лав Добровольчої армії. Так, спеціально для 

цього у всіх єпархіях виходили прокламації під назвою «Про пропаганду на 

користь мобілізації до Добровольчої армії» [300, с. 22]. 
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Слід зазначити, що в організації ідеологічного апарату денікінського 

режиму активну участь брали країни Антанти. Союзники постачали папір, 

типографічну техніку тощо. Їх представники спеціально дізнавалися про 

діяльність структур відділу пропаганди на Півдні Росії – в Ростові-на-Дону, 

Катеринодарі, Новочеркаську, Криму, Одесі та інших містах. Союзні 

держави навіть організовували технічні пункти підтримки, які допомагали 

білогвардійцям із матеріальним укомплектуванням пропагандистських 

органів на місцях [330, с. 23–24]. 

Також агенти американського урядового бюро друку та члени 

британської розвідки видавали агітаційні матеріали та читали лекції серед 

білогвардійських офіцерів, солдат, полонених червоногвардійців. Скажімо, 

багато лекцій провели професор Лондонського університету Б. Перс та член 

англійського парламенту лейборист Дж. Уорд [300, с. 25]. Зміст їх 

прокламацій та виступів зводився до того, що потрібно активно боротися 

проти більшовизму, який несе небезпеку для всього цивілізованого світу, а 

жовтневі події 1917 р. у Петрограді виставлялися «катастрофою російської 

держави». Більшовиків вони зображували як союзників кайзерівської 

Німеччини, головною метою яких було вивести Росію з Першої світової 

війни та укласти мир із країнами Четвертного союзу [300, с. 25]. Однак варто 

зазначити, що вплив таких заходів союзників був незначним, а їхні лекційні 

виступи не користувалися популярністю.  

Ідеологи Білого руху, які очолили пропагандистську роботу серед 

населення, вбачали свою головну мету в тому, щоби похитнути ідейні позиції 

більшовиків за допомогою пропаганди антирадянських ідей серед народних 

мас як на підконтрольній території, так і на просторах Радянської Росії. 

Більшовиків звинувачували в господарській розрусі, в анархії, в невмінні 

керувати країною, у розв’язанні Громадянської війни, в зраді інтересам Росії, 

ворожій позиції до селян, ліквідації Церкви як інституту, згортанні 

демократичних прав та свобод тощо [300, с. 15]. 
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Переходячи до розгляду діяльності відділу пропаганди щодо 

поширення серед населення інформації про соціально-економічної заходи 

уряду Денікіна, то варто зупинитися на кількох важливих аспектах. 

Відповідно до опрацьованих даних, можемо стверджувати, що цій темі 

приділялося замало уваги. Тільки окремі матеріли були присвячені цьому 

питанню. Так, працівниками вказаної вище структури був підготовлений 

плакат, на якому була зображена банкнота Державного казначейства з 

надписом: «Більшовики обіцяли вам мир, хліб та свободу, а дали війну, 

голод, ВЧК і на додаток фальшиві гроші» [429, с. 169]. Ця ілюстрація, де 

знову ж таки фігурувала критика на адресу більшовиків, мала наголосити на 

їх деструктивній діяльності в царині фінансів. Плакат, на думку 

білогвардійських агітаторів, мав викликати недовіру широких верств 

населення до Радянської влади. Ще на одній банкноті фігурував надпис – 

«Гроші для дурнів» [429, с. 172]. Однак, такі агітаційні методи не приносили 

очікуваного результату. На наш погляд, це було викликано тим, що люди, 

особливі ті, які проживали у сільській місцевості, в той час не довіряли 

паперовим грошам. Причини цього автор наводив у попередньому розділі. 

Тому спроба здобути підтримку серед різних соціальних груп, опираючись на 

цю проблему, була приречена на невдачу. 

Необхідно зазначити, що працівниками названої вище структури було 

підготовлено декілька пропагандистських плакатів, які були присвячені 

робітничому питанню. Так, на одному з них, який мав назву «За спільну 

справу», поряд із зображенням постатей робітника, білогвардійського 

офіцера та селян на задньому плані був розміщений текст декларацій про 

вирішення робітничого, земельного питання та уривок з політичної промови 

генерала Денікіна [429, с. 169]. За задумом авторів цього матеріалу, 

ілюстрація, з одного боку, мала символізувати єдність різних верств 

населення – як робітників, так і селян, які підтримують Добровольчу армію у 

її боротьбі. З іншого боку, плакат мав демонструвати, що білі стоять на 

захисті соціально-економічних інтересів цим груп. 
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Ще на одному агітаційному плакаті було зображено робітника й 

офіцера Добровольчої армії, який вказував на законодавчі документи 

(«Декларація щодо робітничого питання»), та промови Головнокомандувача 

ЗСПР, у яких йшлося про дотримання всіх вимог робітничого класу [408, 

с. 169]. Зазначимо, що автори цієї ілюстрації намагалися запевнити 

пролетаріат у серйозному ставленні до їх інтересів не тільки на словах, але й 

на законодавчому рівні. 

Слід зазначити, що чимало агітаційного матеріалу про заходи 

денікінського уряду в аграрній царині поширювалося службовцями відділу 

пропаганди серед селян цього регіону. Це були різноманітні відозви, 

декларації, звернення до населення, у яких повідомлялося про основні 

положення запланованих змін, у тому числі й на селі, роз’яснювалася 

сутність тих потенційних відносин, які передбачалося запровадити. В одному 

із документів йшлося про те, що Добровольча армія ставить за мету 

захистити жителів сіл та містечок від сваволі більшовиків, відновити право, 

законність і порядок. Селян та міщан переконували в тому, що владі відома 

ситуація, яка склалася в економіці, а тому вона вважає за потрібне поліпшити 

долю народу через реформи, а не шляхом грабунку і насилля, як більшовики. 

Звертаючись до селян від імені лідерів Білого руху Півдня Росії, автори 

однієї з відозв підкреслювали, що Добровольча армія не забере у них землі, а, 

навпаки – залишить за ними всі ґрунти, одержані під час революції та 

громадянської війни. На селі запанують спокій, лад, значно кращі за 

дореволюційні. “Наша мета чітка і зрозуміла, – вирішення земельного 

питання на користь селян із закріпленням за ними землі у приватну 

власність”, – йшлося у зверненні влади до населення [313, с. 81]. 

Доцільно зауважити, що історичні джерела засвідчують, що селянство 

доброзичливо, завжди з інтересом ставилося до освагівських агітаторів. За 

свідченнями начальника Канівського пункту пропаганди Н. Морозова, його 

поїздка селами Степанецької волості була позитивно сприйнята людьми. Під 

час особистих бесід, читанні лекцій, Н. Морозов роз’яснював, як уряд 
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А. Денікіна планує вирішити аграрне питання, які завдання ставить перед 

собою Добровольча армія тощо [313, с. 81]. 

Проте не слід вважати, що ставлення селян до агітаційної діяльності 

денікінської адміністрації, було лише позитивним. Службовці відділу 

пропаганди не могли дати відповідь на найболючіше для селян запитання: 

коли розпочнеться аграрна реформа, яким буде механізм її реалізації, скільки 

і якої землі в результаті проведення аграрної реформи відійде селянам та за 

яку плату. Агітатори закликали селянство до терпіння, запевняючи, що 

наполеглива робота у цьому напряму урядом ведеться. Селяни вірили доти, 

доки Добровольча армія наступала [313, с. 83]. 

Тому можемо погодитись з оцінками сучасних російських істориків, що 

однією з найбільших помилок у агітаційній роботі денікінського відділу 

пропаганди був хибний акцент на великодержавній риториці, а не на 

поширенні інформації про соціальні та економічні заходи уряду А. Денікіна. 

Тому стає цілком зрозуміло – чому пропагандистська література білих не 

користувалася популярністю серед жителів регіону [276, с. 41]. 

У сучасній зарубіжній історіографії ведуться дискусії щодо порівняння 

роботи пропагандистських структур у білогвардійців та більшовиків. Так, 

американський історик Пітер Холквіст стверджує, що пропаганда білих 

працювала за такими ж принципами, як і більшовицька. І одні, й інші 

використовували та вдосконалювати ті прийоми, які вже були апробовані в 

роки Першої світової війни. Також дослідник наводить цікавий уривок із 

тогочасного документу: у 1920 р. білі офіцери в одному зі своїх звітів 

генералу П. Врангелю вказували, що більшовиків і більшовизм потрібно 

перемогти не зброєю, а ідеєю; на полях навпроти цього абзацу П. Врангель 

відзначив ‒ «цілком правильно». Тому, на думку західного науковця, 

потрібно переглянути закиди щодо реакційності білої агітації та 

прогресивності більшовицької [355, с. 97]. 

На нашу думку, із міркуваннями зарубіжного дослідника можна 

погодитись тільки частково. Справді, і білогвардійці, і більшовики у своїй 
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агітації багато запозичували з досвіду «Великої війни» (1914–1918 рр.). 

Проте, на погляд автора, суттєва відмінність між ними була не в методах чи 

заходах, а в змісті агітаційної літератури. Адже на відміну від Радянської 

влади, білогвардійське керівництво, про що вже зазначалося вище, 

недостатньо приділяло уваги у своїй пропаганді соціально-економічній 

політиці. Якраз у цьому та в непродуманій ідеологічній доктрині полягає 

головна причина неефективності білої пропаганди. 

Підбиваючи підсумки, можемо констатувати, що відділом пропаганди 

виготовлялося чимало пропагандистських та агітаційних матеріалів. 

Листівки, плакати, брошури, які друкувалися цією установою, були на різні 

теми. Тим більше, діяльність цього органу не зводилася тільки до публікації 

літератури. Однак неврахування ролі та значення пропаганди фінансових і 

економічних заходів денікінського режиму серед народних мас, на нашу 

думку, мало негативні наслідки для білих. 

 

 

5.3. Ставлення населення до білогвардійської агітації 

У попередніх частинах роботи ми зупинялися на створенні відділу 

пропаганди при уряді А. Денікіна, його структурі, функціях, на тематиці та 

методах білогвардійської пропаганди й агітації тощо. У цьому підрозділі 

докладніше зупинимося на ставленні різних верств населення до 

пропагандистсько-агітаційної роботи, яку реалізовувало білогвардійське 

керівництво на території ЗСПР. 

Керманичі Білого руху Півдня Росії з часу виникнення цієї військово-

політичної сили вважали, що відновлення державності, яке буде ґрунтуватися 

на ідеї Єдиної та Неділимої Росії, стане тією платформою, навколо якої 

об’єднаються всі групи та класи російського суспільства. Однак реального 

об’єднання населення ні Півдня Росії, ні тим більше всієї колишньої імперії 

навколо політичної доктрини білих не відбулося. Це визнавали й самі лідери 

білогвардійського руху ще в роки Громадянської війни. Так, 
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Головнокомандувач ЗСПР А. Денікін зазначав: «Головна причина цієї війни 

 ‒ схильність відстоювати лише свої приватні інтереси, яка спостерігається 

скрізь» [Цит. за: 352, с. 1]. 

Твердження генерала А. Денікіна не було випадковим. Воно влучно 

характеризувало реальний стан справ на території колишньої царської Росії: 

повна відсутність єдиної позиції щодо формування нових постімперських 

інституцій, які б стали альтернативою центральному більшовицькому уряду 

та комуністичному держаному утворенню в центрі – Радянській Росії [352, 

с. 1]. 

На думку керівників Білого руху, відродження зруйнованої 

державності мало стати першим кроком на шляху відновлення «Єдиної та 

Неділимої Росії». Однак таку державну платформу білогвардійців не 

сприймали ні союзні їм антибільшовицькі сили цього регіону, ні широкі 

верстви населення, на підтримку яких так сподівалися лідери білих [352, 

с. 1]. В листі до генерала М. Алексєєва один з учасників Білого руху так 

схарактеризував ставлення різних соціальних груп до білих та їх політичної 

програми: «…Мені здається, що не осмислення того, в що перетворилося 

добре відоме Вам розшарування російського суспільства в сенсі різних 

«орієнтацій» і пов’язаних з цим «груп» та «центрів», є безпосереднім 

наслідком нашої неспроможності сконструювати вдалу владну комбінацію, 

яка б об’єднала всіх» [Цит. за: 352, с. 1–2]. 

Отаман Війська Донського генерал П. Краснов у своїх спогадах також 

подав негативну характеристику ідеологічної платформи Добровольчої армії, 

її політики та перших кроків у формуванні управлінського апарату. Він 

зазначав: «Генерал Денікін не мав на своєму прапорі жодної ідеї, крім Єдиної 

та Неподільної Росії. Це не могло задовольнити ні селянські маси, ні 

національні рухи» [202, с. 279]. 

Тим більше, багато людей сприймало гасло «Єдина та Неділима Росія» 

як рівнозначний лозунг «Війна до переможного кінця», що, зрозуміло, не 

викликало підтримки. У тогочасній радянській пресі звучала теза про те, що 
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заклик «Єдина, Велика Росія» здатний привабити на бік білогвардійців лише 

«політично відсталі елементи» [352, с. 1–2]. 

Наприкінці 1917 – на початку 1918 р. ставлення жителів Півдня Росії 

до Добровольчої армії було нейтральним. Вони обрали очікувальну позицію, 

щоб зрозуміти, що принесе з собою та чи інша військово-політична сила. У 

спогадах, які стосуються етапу становлення Добровольчої армії, лідери 

Білого руху вказували на неоднозначне ставлення місцевого населення до їх 

військово-політичної організації. Так, генерал А. Денікін у своїх мемуарах 

писав про позицію мешканців Дону та Кубані таке: «Настрої населення Дону 

було важко зрозуміти. Вони зовсім не розуміють ні більшовизму, ні 

«корніловщини». Нашим роз’ясненням не хочуть вірити. Обидві ідеології їм 

чужі, незрозумілі і менш за все вони хочуть бути втягнутими в міжусобну 

боротьбу. Щодо Кубані, то вони зайняли схожу позицію. Кубанців ще не 

знали, що їх чекає з приходом більшовиків. Тому вони також обрали 

вичікувальну позицію» [191, с. 233–241]. Інші керманичі білих також писали 

про це в своїх спогадах [205, с. 429–430]. Однак варто зауважити, що деякі 

соціальні групи в цьому регіоні відкрито підтримували більшовиків. 

Скажімо, іногороднє населення (не кубанські козаки), яке мало недостатньо 

землі сільськогосподарського призначення, стало на бік більшовиків. Адже, 

на їх думку, з приходом Радянської влади вони б отримали нові земельні 

ділянки [205, с. 431]. 

Проте різка зміна в настроях населення відбулася вже весною 1918 р. і 

була пов'язана з реалізацією економічного курсу більшовицького уряду. 

Адже переосмисливши соціально-економічні заходи періоду 

«червоногвардійської атаки на капітал», більшовики почали втілювати так 

звану політику «воєнного комунізму», яка передбачала ліквідацію ринкових 

відносин, заміну вільного обміну продукцією розподілом усіх продуктів із 

допомогою державних органів, встановлення продрозкладки тощо [379, 

с. 77]. Такі дії Радянської влади викликали негативну реакцію серед різних 

верств населення та призвели до низки селянських повстань на різних 
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територіях колишньої Російської імперії. Хоча повставали не лише селяни. 

Незадоволеною була і частина робітничого класу, що не сприймала таких 

заходів у соціально-економічній сфері. Чого тільки варте повстання в 

м. Іжевськ на Сході Росії, коли на бік антибільшовицьких сил перейшло 

більше 40 тис. робітників, які до завершення Громадянської війни воювали 

проти більшовиків. 

Це стало одним із переломним моментів, який забезпечив підтримку 

Білому руху наприкінці 1918 ‒ на початку 1919 року. Про це свідчать і 

опрацьовані архівні матеріали. Так, у звітах регіональних працівників відділу 

пропаганди ЗСПР багато уваги приділялося ставленню народних мас до 

білогвардійської влади. В одному з таких звітів за грудень 1918 р., який був 

підготовлений кримськими агітаторами, зазначалося таке: «Ставлення 

населення до Добровольчої армії за останній період часу тільки 

покращується. Велике значення в цьому відіграла наша пропаганда та 

забезпечення порядку, законності, чого раніше не вистачало. Навіть настрої 

серед робітників свідчать про наші успіхи» [122, с. 146]. У звітах з інших 

підконтрольних територій також наводилися подібні факти [122, с. 142–146]. 

Як бачимо, не сприйняття та навіть негативна реакція жителів Півдня 

Росії на перші заходи політики «воєнного комунізму», стабілізація військово-

політичної ситуації у регіоні, який контролювала денікінська адміністрація та 

інші дії білого режиму привели до того, що в цей період населення почало 

ставитися лояльно до білогвардійської влади. 

Однак з часом ситуація знову почала змінюватись. У першу чергу, 

зміни були викликані тим, що денікінський режим не втілював у життя 

заходи в економічній царині, чого так очікувало населення. Адже після 

здійснення успішних військових операцій та звільнення чималих територій 

від Радянської влади населення сподівалося на ліквідацію всіх наслідків 

політики «воєнного комунізму» та вирішення соціальних і економічних 

проблем. Проте нова влада не поспішала реалізовувати заходи в соціально-

економічній царині.  
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Такі дії денікінської адміністрації пояснюється впливом ідеологічної 

доктрини. Адже однією із головних засад білогвардійської ідеології було 

відкладання вирішення важливих політичних, національних, соціальних та 

економічних проблем до скликання нових Установчих зборів. Якщо на 

початковому етапі громадянського конфлікту цей принцип виконував 

об’єднавчу роль для різних суспільних верств, то у 1919 р. він уже не 

задовільняв їх інтереси [370, с. 59]. На наш погляд, саме цим можна пояснити 

різку зміну ставлення народних мас до Білого руху.   

Тим більше, що з білогвардійцями почали повертатися на владні 

посади колишні чиновники, поміщики, які асоціювалися зі старими 

порядками. Все це призвело до того, що денікінську адміністрацію почали 

сприймати як реакційну. Цю ситуацію влучно схарактеризував один із 

лідерів більшовицької партії, голова Реввійськради Л. Троцький: 

«Повернення Денікіним колишніх чиновників та управлінців було 

найкращою пропагандою проти білих» [148, с. 417]. 

Як бачимо, відкладання вирішення важливих економічних та 

соціальних питань до скликання Установчих зборів, повернення на посади 

колишніх бюрократів тощо стали причинами, що викликали в населення 

враження про денікінський режим як консервативний і реакційний. 

Однак такі судження були властиві не тільки широким народним 

масам, але й національним елітам, які в революційний час намагалися 

відродити свої держави на просторах колишньої імперії. Скажімо, українські 

політичні діячі періоду національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) 

також вважали, що Білий рух та його керманичі є реставраційною силою, яка 

прагне відродити імперію Романових. Тому курс на побудову «Єдиної та 

Неподільної Росії» й антиукраїнська національна політика унеможливлювали 

будь-яку співпрацю між ними. Тому цілком зрозуміло, що чимало 

українських політиків доби Директорії у спогадах кваліфікували 

денікінський уряд як реакційний. Так, один із керівників уряду УНР періоду 

Директорії І. Мазепа у мемуарах так оцінив політику денікінського режиму 
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та її суть: «Наш уряд мав докладну інформацію про програму денікінської 

армії. Всюди вона втілювала протиукраїнську політику. Словом, провадилася 

рішуча реставрація старої дореволюційної Росії. Люди, що приходили з того 

боку фронту, оповідали, що денікінський режим навіть гірший за 

більшовицький і своєю реакційністю перевищує давні царські порядки» [206, 

с. 236].  

Відомий політичний та державний діяч того періоду В. Винниченко 

поділяв таку позицію. Він писав: «Денікін несе старий, в добре знайомих 

формах той «порядок», ту міщанську мрію про «кінець свободи», що так 

давно чекають заможні групи нашого сільського та міського населення. Тому 

у нас не було жодного сумніву, що денікінська влада – це контрреволюційна 

сила» [176, с. 358;  436]. 

Один із міністрів уряду УНР М. Ковалевський вважав, що уряд 

А. Денікіна виступав силою, яка прагнула відродити колишню Російську 

імперію. На його думку, у разі перемоги Білого руху мала постати російська 

монархія, яка б продовжувала дореволюційний політичний курс [201, с. 580]. 

Таким чином, консервативний курс у внутрішній та зовнішній політиці 

денікінського уряду слугував головною причиною того, що в очах 

українських політиків доби Директорії він був реакційною, 

контрреволюційною силою, яка прагнула відновлення на політичній мапі 

світу Російської імперії з її колишніми порядками. 

Проте не варто вважати, що на тлі негативного сприйняття 

білогвардійців їх головні противники – більшовики – зуміли заручитися 

всебічною підтримкою широких народних мас. Звичайно, таке твердження 

домінувало в радянській історичній науці. Однак сучасні результати 

наукових досліджень демонструють протилежне. Так, зарубіжний дослідник 

В. Бровкін у своєму дослідженні про політичні партії та соціальні рухи за 

лінією фронту у Росії в 1917–1922 роках показав, що 1918 р. більшовики не 

мали чітко окресленої соціальної бази. На його думку, у середині 1918 р. 

більшовицька партія не була більше політичною партією в вузькому 
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розумінні, оскільки не відображала інтересів жодної соціальної групи. Вона 

перетворилася в нову соціальну групу на свій власний лад [385, с. 178]. 

Сучасний російський науковець В. Булдаков, фахівець із дослідження історії 

російської революції (1917–1922 рр.), загалом погоджується з наведеними 

вище міркуваннями. Він вважає, що Радянська влада впродовж 

Громадянської війни не мала стабільної соціальної опори, однак у своїй 

внутрішній та зовнішній політиці лавірувала так, що в кризові моменти 

знаходила підтримку певної суспільної групи для вирішення важливих 

тактичних питань [250, с. 390].  

Такі коливання у настроях серед населення та недовіра до будь-яких 

політичних режимів, на наш погляд, пояснюються втомою від війни та 

економічної нестабільності, яка починаючи з 1914 р. тільки зростала. У своїх 

свідченнях один білогвардійський офіцер згадував: «На моє питання, чому ви 

не підтримуєте нас, той відповів, що нікому ця війна не потрібна, адже вона 

нам жодної користі приносить, й тому не підтримуємо ні вас, ні 

більшовиків» [84, с. 155]. Інший відомий тогочасний політик Н. Савич у 

мемуарах подав схожі спомини: «Населення, у цілому, залишилося пасивним, 

не захотіло або не наважилось виявити бажання боротися. Тут, звичайно, 

відігравала роль недовіри до наших починань, цілком природна після 

провалу Денікіна і Колчака» [221, с. 122]. 

Тому ні величезні кошти, які виділялися на потреби відділу, ні 

масовість пропаганди не допомогли змінити ставлення народних мас. Адже 

агітація мала величезний недолік – була незрозумілою широким верствам 

населення. Оскільки, як уже зазначалося в попередній частині роботи, 

працівники відділу пропаганди були вихідцями з еліти суспільства 

колишньої монархії, тому їх стиль написання та зміст агітаційних матеріалів 

не користувалися великою популярністю серед простого народу [286, с. 273]. 

Пропаганда більшовиків, навпаки, була зрозумілою низам тодішнього 

соціуму і тому знаходила підтримку. Більшовицька агітація мала більший 
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успіх, через що фактично зводила нанівець усі намагання білогвардійців 

перемогти Радянську владу в ідейній боротьбі [228, с. 259; 122, с. 148]. 

Білогвардійська пропаганда не могла бути дієвою й тому, що, 

одночасно із військовими успіхами і просуванням білих військ на Москву, 

відбувався катастрофічний розпад тилу. Навіть працівники відділу 

пропаганди вказували у своїх повідомленнях, що агітаційна робота фактично 

не реалізується через дії денікінської адміністрації на місцях. Так, у 

політичному звіті цієї установи від 12 жовтня 1919 р. вказувалося: «Робота 

пропаганди паралізується безграмотністю місцевої влади. Її бездіяльність 

призводить до того, що в селах більшовики агітують без перешкод. 

Розкрадання, вбивства і реквізиції тероризують населення. І в той час, коли 

агенти пропаганди говорять, що Добровольча армія несе правопорядок, 

спокій та захист, поряд з цим – хабарництво, пограбування, вбивства, яких не 

було в дореволюційний час» [63, арк. 2]. 

У сучасній науковій літературі можемо зустріти твердження, що 

більшовицька пропаганда взагалі не впливала на настрої населення. 

Російський дослідник А. Кручинін, який є фахівцем з історії Громадянської 

війни, в одній зі своїх статей для енциклопедичного видання писав, що при 

порівнянні білої та більшовицької пропаганди не потрібно надавати перевагу 

останній. Адже проти більшовицької агітації працювала вся політика 

Радянської влади: продрозкладка, офіційно оголошений терор, примусові 

масові мобілізації. Тому намагання аргументувати перемогу червоних 

роботою їх пропагандистської машини видаються безпідставними [320, 

с. 207–208]. 

На нашу думку, не можна повністю підтримати вказану вище тезу 

російського науковця. Справді, політика «воєнного комунізму», яку 

втілювало в життя більшовицьке керівництво в соціальній та економічній 

сфері, викликала відкрите невдоволення населення, що часто переростало в 

збройні повстання. Хоча такі ж народні виступи були і в тилу білих через дії 

місцевих адміністрацій. Однак стверджувати, що більшовицька пропаганда 
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не була однією з основних складових перемоги у протистоянні проти 

білогвардійців, не зовсім вірно. Адже відкриті архівні матеріали вказують на 

більший вплив радянської агітаційної роботи серед населення, ніж тої, що 

проводилася денікінською владою. Одним із таких документів є таємна 

записка, призначена для Генерального штабу Денікіна, в якій йшлося про 

причини успіху більшовицької пропаганди. Серед причин наводились такі: 

суттєві фінансові надходження, які спрямовуються на агітаційну діяльність, 

величезна кількість літератури, що призначена для широких верств 

населення, спеціальні агітаційні курси, іноземна агітаційна література тощо. 

Автор записки визнавав, що порівнюючи організацію білої та радянської 

пропаганди, «наш відділ пропаганди (мається на увазі денікінський – автор) є 

жалюгідною іграшкою цехового виробництва» [125, с. 127]. 

Ідеї та гасла більшовиків були чіткими і зрозумілими та відповідали 

революційним запитам народних мас. За змістом і формою вони були 

схожими до ідей інших лівих політичних сил (есерів, меншовиків, 

анархістів), однак саме більшовики виявилися найбільш радикальними 

прибічниками кардинальних перетворень, акцентуючи увагу на потребі 

швидких революційних змін, ліквідації капіталістичних відносин тощо. Тому 

погоджуємося з думкою відомого російського історика О. Шубіна, що однією 

з причин переваги більшовицької влади у Громадянській війні була 

«перемога в ідеологічній війні проти білих та поміркованих соціалістів» [380, 

с. 268]. 

Можемо констатувати, що ставлення населення до денікінського 

режиму залежало від багатьох чинників. Однак основною причиною того, що 

народні маси сприймали уряд Денікіна як консервативний та реакційний, 

було те, що білі не зуміли запропонувати чітких та привабливих гасел, а 

внутрішньополітичний курс, який реалізовувався, не відповідав 

революційним настроям різних соціальних груп. 

Отже, керівництво Білого руху Півдня Росії розуміло, що для 

протистояння більшовикам у цьому громадянському конфлікті необхідно 
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створити структуру, яка була б здатна боротися з Радянською владою на 

«ідеологічному фронті». Таким органом, за задумом білих вождів, мав стати 

відділ пропаганди при уряді Денікіна. Ця установа мала розгалужену 

внутрішню конструкцію, де кожна ланка відповідала за певну сферу роботи. 

Тут працювали відомі публіцисти та журналісти. Чимало допомагали цьому 

органу підпільні білогвардійські організації, що перебували на території 

Радянської Росії. Вони не тільки збирали цінну інформацію про становище в 

тилу більшовиків, але й проводили антирадянську агітацію. Фінансувався 

відділ пропаганди безпосередньо з бюджету ЗСПР. Однак усе це не вберегло 

установу від труднощів, які були характерними не тільки для Півдня Росії. 

Проте, значно суттєвішими були проблеми, пов’язані з непродуманістю 

ідеологічної платформи Білого руху, які ми вже аналізували. 

Слід зазначити, що методи та тематика білогвардійської пропаганди 

були різними. Білі агітатори використовували як друковані матеріали 

(листівки, брошури тощо), так і ілюстративні. В першу чергу, пропаганда 

апелювала до патріотичних почуттів населення, критикувала Радянську 

владу та її політиків. Однак, на думку автора, найбільшим недоліком у 

діяльності білої пропаганди було те, що вона мало уваги приділяла 

соціальним та економічним проблемам, які були актуальними для населення. 

На нашу думку, саме це було однією з головних причин низької ефективності 

агітації білогвардійців. 

Ставлення жителів Півдня Росії до Білого руху та його 

пропагандистсько-агітаційної роботи на різних етапах громадянського 

конфлікту було різним. Так, на початковому етапі народні маси були 

обережними. Адже, в їх розумінні, це була не Громадянська війна, а лише 

боротьба між більшовиками та білими. Однак, коли Радянська влада почала 

реалізовувати свою політику «воєнного комунізму» (ліквідація товарно-

грошових відносин, продрозкладка, терор тощо), настрої народних мас різко 

змінилися і більшовики почали втрачати народну підтримку. Це було 

причиною того, що соціальна база білих почала розширюватися. Проте 
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відтермінування вирішення важливих соціально-економічних питань та 

небажання закріпити революційні завоювання у цій царині вплинули позицію 

жителів регіону, яку не могли змінити пропаганда та агітація денікінського 

режиму. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, проаналізований емпіричний матеріал доводить, що тема 

соціально-економічної політики уряду А. Денікіна так і не стала предметом 

окремого дослідження для українських істориків. Безумовно, сучасні 

вітчизняні науковці вивчають різні аспекти історії Білого руху. Так, 

українські історики досліджують відносини між білогвардійським рухом та 

українськими урядами, процес встановлення військової диктатури Денікіна 

на території України тощо. Хоча слід зазначити, що деякі вчені все ж 

займаються вивченням окремих аспектів внутрішньополітичного курсу 

денікінського уряду. Скажімо, досліджується аграрна політика урядів 

А. Денікіна та П. Врангеля. Однак у вітчизняній історичній науці поки що 

відсутні праці, де було б розглянуто політику денікінського режиму у 

соціально-економічній царині. Це ще раз свідчить про актуальність теми 

дисертації. 

Тривалий період у радянській, російській та зарубіжній історичній 

науці розглядали причини поразки Білого руху у боротьбі з більшовиками 

без врахування результатів внутрішньої політики білих режимів. Одні 

дослідники вбачали причини програшу у зовнішньополітичній доктрині 

білих урядів, які, дотримуючись принципу «Єдиної та Неподільної Росії», 

категорично відкидали будь-яку співпрацю з керівництвом національних-

визвольних рухів, що існували на колишніх окраїнах Російської імперії 

впродовж революційних подій 1917–1922 років. Інші вважали, що основною 

причиною стала невдача військового будівництва білих, тобто відсутність 

продуманої мобілізаційної політики та ефективного мобілізаційного апарату. 

Деякі науковці припускають, що саме небажання лідерів Білого руху піти 

більш радикальним шляхом у реалізації аграрної політики було тим 

чинником, який наперед визначив підсумок протистояння з Радянською 

владою.  

Під час осмислення причин поразки білих у цьому протиборстві не 

варто надавати перевагу одному факторові та відкидати інші. На наш погляд, 
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необхідно враховувати увесь комплекс чинників, які призвели до поразки 

білогвардійців у Громадянській війні. Без врахування такої причини, як 

неефективна та мало популярна внутрішня політика урядів О. Колчака, 

А. Денікіна, П. Врангеля, навряд чи зможемо зрозуміти, чому керманичі 

Білого руху не зуміли здобути перемогу над більшовиками.  

Осмислюючи підсумки соціально-економічної політики уряду 

А. Денікіна, слід наголосити, що існувала низка недоліків, які зводили 

нанівець усі намагання денікінської адміністрації реалізувати ефективну 

політику у вказаній вище сфері.  

Зауважимо, що важливою причиною, яка заважала продуктивно 

втілювати заходи не тільки у соціальній та економічній, але й і в інших 

царинах, були недоліки управлінського апарату. Це стосується як структури 

уряду, так і усієї владної конструкції, створеної впродовж правління 

Денікіна. Відсутність будь-яких контактів між «владою» та «суспільством» 

викликала критику та недовіру до військових і політичних діячів білого 

табору. Крім того, ці структури управління, які були створені 

білогвардійцями на Півдні Росії та в інших регіонах, були фактично 

реставрацією бюрократичних установ колишньої Російської імперії з їх 

вадами. При цьому противники білогвардійців – більшовики ‒ зуміли не 

лише створити військово-адміністративну систему з потужним апаратом 

примусу, яка змогла забезпечити стабільність більшовицького режиму в 

революційний період, але й вміло використали мережу Рад, яка за роки 

революції охопила майже всю територію колишньої Російської імперії. Саме 

Радянська вертикаль, враховуючи всі її очевидні недоліки, стала тією 

виборчою структурою, якої не вистачало білогвардійським режимам. 

Звичайно, більшовицька владна система, яка протистояла білогвардійській, 

не була позбавлена серйозних недоліків та внутрішніх протиріч в тій чи 

іншій формі. Проте, загалом, конструкція влади, що була створена 

більшовиками, стала міцнішою та стабільнішою, ніж та, яка була сформована 
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на Півдні Росії. Цей фактор відіграв неабияку роль у перемозі Радянської 

влади над своїми противниками.  

Також варто зазначити, що серйозною проблемою, яка заважала 

продуктивно втілювати соціально-економічні заходи на місцях, був конфлікт 

між Білим рухом та крайовими урядами Дону й Кубані, які представляли 

різні військові-політичні сили. Хоча основи цього протистояння були 

закладені раніше, однак саме під час правління генерала А. Денікіна воно 

загострилося. 

Однак такі суперечності існували не тільки між Білим рухом та іншими 

військово-політичними силами, але й у середині табору білогвардійців. Ці 

розбіжності також мали вплив на внутрішню й зовнішню політику 

денікінського уряду, оскільки до складу білих входили різноманітні 

політичні сили – від монархістів до поміркованих соціалістів. У них були 

абсолютно різні ідейні платформи. Такі відмінності у підходах щодо 

вирішення політичних, соціально-економічних та національних проблем 

були суттєвою перешкодою у формуванні єдиного внутрішньо- та 

зовнішньополітичного курсу уряду А. Денікіна. Тому недивно, чому під час 

обговорення важливих проблем на засіданні Особливої наради було складно 

дійти до спільного рішення з окремих питання. Ці дискусії виникали не 

тільки під час обговорення аграрного чи національного питання, про що вже 

було чимало написано різними дослідниками.  

Полеміка загострювалася і щодо вирішення фінансової проблеми, яка 

була актуальною не тільки на території Півдня Росії, але й в інших регіонах 

колишньої імперії Романових. Політики, які дотримувалися правих поглядів, 

вважали, що всі витрати денікінського уряду, в умовах війни, варто 

покривати за рахунок емісії. Їх опоненти – ліберали ‒ не погоджувалися з 

цією думкою. Адже, на їх погляд, надмірне друкування грошових одиниць 

могло призвести тільки до зростання інфляційних процесів на території 

ЗСПР. 
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Однак не варто забувати, що в середині табору білих існував конфлікт 

не тільки між різними політичними силами, але й поміж військовими та 

політичними діячами. Адже вони мали різне уявлення щодо методів 

боротьби проти більшовиків. Так, на думку білогвардійських генералів, 

перемогти Радянську владу можливо було лише військовим шляхом. 

Політичні діячі припускали, що здолати більшовиків тільки за допомогою 

зброї неможливо. Військові здобутки мали б поєднуватися з політикою, яка б 

відповідала інтересам широких народних мас. 

Проте необхідно підкреслити, що суперечки у таборі білих, про які ми 

згадували вище, існували не тільки на Півдні Росії, але й були характерними 

білогвардійським режимам у інших регіонах.  

Доцільно зауважити, що соціально-економічна політика була важливою 

складовою внутрішньополітичного курсу денікінського уряду. На думку 

керманичів білих, саме від ефективної реалізації заходів у соціальній та 

економічній царинах залежатиме підсумок військово-політичного 

протистояння з більшовиками.  

Також варто зазначити, що зміст соціально-економічного курсу уряду 

А. Денікіна відображав цілі та завдання, що ставили перед собою керманичі 

Білого руху. Також вплив на формування цієї політики мали різні політичні 

сили, які належали до табору білогвардійців. Тому, як вже вказувалося вище, 

ці чинники перешкоджали ідейним лідерам білих сформувати цілісну 

політичну та соціально-економічну доктрину впродовж громадянського 

конфлікту. 

Соціальну політику, яку втілювала на практиці денікінська 

адміністрація, робила акцент на дві групи населення – селяни та робітники. 

Лідери білогвардійців намагалися знайти підтримку цих соціальних страт. Не 

зважаючи на негативні оцінки радянських істориків та деякі судження 

окремих сучасних дослідників, кроки, які здійснювалися урядом А. Денікіна 

не були контрреволюційними. В першу чергу, вони були спрямовані на 

задоволення соціальних очікувань селянства та робітничого класу. Проте, 
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відтермінування впровадження послідовних та радикальних дій щодо цих 

груп населення викликало невдоволення, що стало підґрунтям повстанського 

руху опору тилу Денікіна.  

Щодо економічної політики уряду А. Денікіна, то, на наш погляд, слід 

виокремити фінансові та торговельні заходи. Одними з основних завдань, які 

стояли перед Головнокомандувачем ЗСПР у сфері фінансів було 

налагодження грошового обігу та боротьба з інфляційними процесами на 

території Півдня Росії. Щодо торгівлі, то слід було відновлювати торговельні 

зв’язки як з зовнішніми партнерами, так і між регіонами в середині 

білогвардійського державного утворення. Однак через поспіх і необдуманість 

дій їхні рішення не були продуктивними та викликали негативну реакцію з 

боку широких верств населення.  

Таким чином, соціально-економічна політика денікінського уряду 

являла собою альтернативу тим соціальним та економічним заходам, що 

реалізовувалися Радянською владою. Проте політику уряду А. Денікіна не 

слід вважати контрреволюційною, адже керманичі білих повністю не 

ігнорували тих завоювань у соціальній та економічній царинах, які сталися у 

1917 році. 

Усі перераховані вище недоліки мали негативний вплив на реалізацію 

соціально-економічної політики денікінського уряду. Адже вони не 

дозволяли ефективно виконувати урядові заходи у цих сферах. Однак, на наш 

погляд, були причини, які з самого початку військово-політичної боротьби 

білих проти більшовиків не дозволяли повноцінно протистояти Радянській 

владі на «економічному фронті».  

Варто зауважити, що одним із найбільш суттєвих факторів, який мав 

колосальний вплив на економічну програму денікінського уряду, були 

ідеологічні засади Білого руху. Оскільки одним із головних ідейних 

принципів білогвардійців була ідея «невирішеності наперед» – відкладання 

вирішення всіх важливих політичних, соціально-економічних та 

національних проблем до перемоги у Громадянській війні та скликання 
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нових Установчих зборів. Саме через таке догматичне дотримання своєї 

ідейної платформи білогвардійці не зуміли піти на радикальні зміни не лише 

у соціально-економічній, але й в інших царинах. Окрім того, така залежність 

лідерів білих від своєї ідеології фактично призупиняла будь-які спроби 

формування єдиної економічної програми, яка б реалізовувалася в умовах 

війни. Хоча окремі напрацювання щодо розвитку окремих галузей економіки 

все ж були здійснені. 

Однак противники білих – більшовики ‒ не були такими залежними від 

своєї ідеологічної доктрини. Під час кризових ситуацій чи з огляду на  

настрої широких верств населення вони змінювали або відмовлялися від 

деяких своїх ідейних переконань. Найбільш яскравими прикладами були 

аграрне та національне питання: для того, щоб вирішити певні тактичні 

короткострокові завдання, більшовицька партія змінювала деякі свої 

ідеологічні постулати, що дозволяло заручатися підтримкою окремих 

соціальних груп. 

Необхідно зупинитися на проблемі, на яку вітчизняні і зарубіжні 

дослідники цієї тематики не звертають увагу, а саме вплив економічної 

політики більшовицького уряду на економічне становище ЗСПР. Адже той 

курс, який був обраний РНК у економічній сфері (необмежене друкування 

грошових одиниць, натуралізація господарських зв’язків тощо), практично 

зводив нанівець усю продуктивність заходів уряду А. Денікіна у соціальній 

та економічній сферах.  

Такі дії дозволяли більшовикам використовувати грошову емісію проти 

своїх противників, які намагалися ринковими та адміністративними заходами 

подолати інфляцію на своїх підконтрольних територіях. Для Радянської 

влади інфляційні процеси в цей період не становили жодної серйозної 

загрози, оскільки політика «воєнного комунізму» дозволяла відмовитися 

ненадовго від ринкових відносин. У той же час використання необмеженої 

емісії дозволяло спрямувати кошти на будівництво управлінського апарату в 
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центрі та на місцях, організацію нових регулярних військ – Червону армію 

тощо.  

Звичайно, може виникнути питання, чи справді більшовики ставили 

перед собою мету, щоб за допомогою надлишкової грошової маси 

погіршувати економічне становище денікінського режиму? Чи це був лише 

побічний вплив їх економічної політики? Однак для нас головним є те, що 

такі дії Радянської влади практично зводили нанівець спроби уряду 

А. Денікіна стабілізувати фінансове становище ЗСПР.  

Не менш вагомою перепоною, яка заважала ефективно втілювати на 

практиці заходи уряду А. Денікіна у соціально-економічній царині, було те, 

що керманичі білогвардійців приділяли недостатньо уваги поширенню серед 

широких народних мас інформації про дії денікінської адміністрації у цій 

сфері. Хоча пропагандистські структури уряду А. Денікіна мали достатнє 

фінансове забезпечення, однак протистояти пропаганді більшовиків вони так 

і не змогли. І справа не у використанні нових агітаційних методів, чи у 

кращому підборі кадрів. Білогвардійська та більшовицька пропаганди 

стикалися зі схожими проблемами та використовували досвід агітаційно-

пропагандистської роботи, який був набутий у роки Першої світової війни. 

Справа в тому, що Радянська влада пропагувала ідеї та гасла, які були 

зрозумілі більшості населення та відповідали їх інтересам. Саме це 

допомогло більшовицькій партії завоювати підтримку різних соціальних 

груп, що в підсумку допомогло їм перемогти у військово-політичному 

протистоянні з Білим рухом.  

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що однією із причин поразки 

Білого руху у військово-політичному протистоянні з Радянською владою, 

була неефективна та мало популярна внутрішня політика білих режимів. 

Адже неспроможність керманичів Білого руху Півдня Росії піти на 

реалізацію радикальних та послідовних заходів приводила до того, що у 

внутрішньополітичному курсі білогвардійців переважала тенденція до 

реставрації колишніх порядків. Такі дії йшли на користь більшовицькій 
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владі, яка у своїй пропагандистській роботі вдало використовувала помилки 

у внутрішній політиці білогвардійських урядів. 
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