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М. ПОКРОВСЬКИЙ

ЛЕНІНІЗМ ТА ІСТОРІЯ РОСІЇ1)

Я мушу сказати, що доповідь ця пережила дуже швидкий 
діялектичний процес. Спочатку вона називалася „Ленінізм та 
масовий рух в російській історії". Я хотів протипоставити 
ставлення до масових рухів буржуазних істориків та ставлення 
Леніна. У Леніна е одно варте уваги місце, варте уваги своєю 
дивінацією, як говорили за старих часів,— слово, яке корисно, 
мабуть, воскресити, про рух початку 60- х  років. Я вам це 
місце зачитаю потім. Але, крім цього, він чудово розробив 
тільки масовий рух епохи першої революції, з 1901, при
близно, по 1907 р. Цей масовий рух не був предметом ви
вчення ніяких істориків, крім авторів меншовицького пяти
томника. Порівнювати Леніна з меншовицьким п'ятитомником 
мені здавалось би просто ганебним. Ну, що ж тут порівню
вати? Само собою розуміється, ці дві речі незмірні. Я взявся 
тоді за іншу тему, а саме „Ленінізм та російська історія вза
галі". Я на цю тему недавно читав доповідь в Інституті чер
воної професури. Але ж там не всі присутні були, деяка ча
стина була, і для цієї частини, звичайно, ця доповідь не буде 
цікавою. Але переважна більшість присутніх (особливо това
риші, що приїхали з провінції) там не були, і для них ця до
повідь може зробити цікавість новини, — вона, як видко, заці
кавила ту публіку, що її слухала. А потім, уже в процесі 
нашої конференції, у мене несподівано виник вступ до цієї 
теми. Коли я виступив на доповідь тов. Ванага з заперечен
нями проти чисто економічного, як я висловився німецькою 
мовою, nur - okonmisch, розуміння виникнення імперіялістичної 
війни і втручання в цю війну Росії, то мені здавалось, що я 
говорю архібанальні речі. Але записки, що я їх одержав, і 
сторожке, явно сторожке, обережне ставлення авдиторії до 
моїх слів показало, що це зовсім не так просто, що виявля
ється після того, як ми маємо Леніна вже в третьому, 
здається, виданні і, здавалось би, багато із нас знають його 
на пам'ять, все - таки боротьба проти економічного матеріялізму

!) Доповідь, яку зачитав М. Н. Покровський на Всесоюзній конференції 
істориків марксистів 3- г о січня 1929 року. — Ред.

Було 6 правильніше назвати цю доповідь — „Ленінізм та історія народів 
СРСР“, але, на мій, превеликий жаль, мені не вдалося в своїй доповіді вико
ристати тої величезної вартости матеріялу,— матеріял чисто історичний,— 
Що його Ленін подав в своїх статтях про національне питання. Тому назвати 
цю мою доповідь — „Ленінізм та історія народів СРСРМ було б, я боюсь, надто 
претенсійно. Я сподіваюся доповнити в цьому напрямкові свою доповідь за 
за першої можливости. — М. 77.
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потрібна і треба цю боротьбу обґрунтовувати докладніше, ніж 
я зміг зробити в свойому десятихвилинному виступові з приводу 
доповіди тов. Ванага. Я вважав, товариші, за потрібне спинитися 
на цьому тому, що це — факт дуже великої ваги, і я зараз це 
вам постараюся показати. Власне, коли брати історію і розу
міння історичного процесу, то це та роздільна межа між справ
жнім пролетарським соціялізмом і всякими під нього підробками 
більш чи менш дрібнобуржуазного, а іноді і великобуржуаз- 
ного, походження.

Ви знаєте дуже добре, що „економічний матеріялізм" це був 
цензурний термін для марксизму. Свого роду цензурний ярлик, 
що ним ми користувалися в дні першої революції. Я тоді 
назвав свою брошуру „Економічний матеріялізм" саме тому, 
що ні марксизму, ні навіть історичного матеріялізму напевно 
цензура не пропустила б. Вона вже розбиралася на термінах. 
Чому цей термін був прийнятний ?  Тому, що це — марксизм мі
нус діялектика, тоб - то марксизм мінус революція. Така чисто 
економічна інтерпретація історичного процесу сама по собі 
прийнятна для кожного буржуа, і вона була прийнятна для цар
ської цензури. З а  такої постановки марксизм був „одною із 
течій" в поясненні історичного процесу. Є різні течії, це — 
одна із течій і більше нічого.

Хто пройшов через легальний марксизм, той, звичайно, 
довго носив на собі слід такої установки, певний пережиток, 
хворобливий пережиток цього не діялектичного, хоча і матері- 
ялістичного пояснення. Небіжчик І. І. Степанов - Скворцов 
вважав це за один із „непроветренных углов" мого світогляду. 
Я  дуже давно працюю пилосмоком (рос. „пылесосом") і непохитно 
сподіваюся, що цих „непроветренных углов" у мене все менше 
і менше. Але вони, без сумніву, були, я це сам пережив, і оскільки 
я сам це пережив, я це почуваю, може, більш боляче, ніж інші 
товариші. Деякі з моїх товаришів днів першої революції зовсім 
видужали від цієї хвороби. Таким був небіжчик Н. А. Рож
ков—найтиповіший економічний матеріяліст до найостанніх своїх 
днів. Він, правда, додав до свого економічного матеріялізму, 
не відмовляючись від нього, деякого психологізму, але це 
було ще далі у бік від марксизму, і про це не будемо тепер 
говорити. Що ж до економічного матеріялізму Рожков був 
вельми послідовний, і в цьому, на мою думку, основна причина, 
чому Рожков звернув праворуч 1909 — 10 р.р. Адже, все - таки 
ми з ним обоє — професори історії. Коли ми будемо пропону
вати резолюцію, де рекомендується попрощатися з усякими 
професорськими звичками, я за цю резолюцію буду усяково 
голосувати, але повинен сказати, що все - таки від старого 
відмовитися важко, і я гадаю, що у Рожкова в його політичних 
побудовах його історичний світогляд відограв дуже велику 
ролю. Царат в Росії, в особі столипінщини, дав стимул роз
виткові капіталізму, і Рожков зробив від цього висновок: коли
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столипінщина е к о н о м і ч н о  прогресивна, значить, царат 
обернувся на буржуазну монархію, значить, в майбутньому — 
дуже далеко — тільки соціялістична революція, а поки ніякої 
хуртовини не буде, будемо працювати в мирних обставинах. 
Значить, праві ліквідатори і не прав Ленін. Ось який був хід 
думок у Рожкова. Ви бачите, що економічний матеріялізм може 
призвести до дуже великих політичних наслідків. Теперішні 
суперечки про те, недавні суперечки, тепер уже ніхто не стане 
сперечатися, але недавні суперечки, суперечки, що були років 
чотири тому і у всіх у пам’яті, суперечки про те, що ми в силу 
об’єктивних законів економічного розвитку засуджені на заги
бель або на реставрацію буржуазного устрою, про що вони 
йшли? Про те саме, тому що чисто економічно з ’ясовуючи, 
апелюючи виключно до законів економіки, ігноруючи все інше, 
не можна було віщувати того, що дійсно сталося — що ми 
прорвемося до соціялізму крізь всякі закони, наперекір вузько- 
економічним законам. Ми не обуржуазились і не провалились, 
а працюємо на соціялістичне будівництво. І в сучасний момент 
не може бути ніякої суперечки, що база у нас під цим є.

Повторюю, економічний матеріялізм є джерело великих 
помилок в марксизмові, і тому про це говорити варто і треба 
говорити особливо на цій конференції. Правда, війну з цим 
економічним матеріялізмом я почав з дня заснування цього 
товариства. Моя перша вступна промова на першому засіданні 
була присвячена саме цьому питанню. З  того часу минуло 
більше трьох років — чотири роки буде в травні,— все - таки 
доводиться чути: ось стільки відсотків в банках на тій сто
роні, ось стільки відсотків капіталів на другій стороні, — зна
чить, Росія повинна була в імперіялістичну війну триматися 
сторони тої чи іншої країни, тому що відсоток того або ін
шого капіталу у банках ось такий. Дозвольте на цьому спи
нитися. Як Ленін розглядав економічний момент? Ми маємо 
у нього дві цитати,— одна, я б сказав, чудовіша задругу. Ось 
вам його стаття, не дуже, до речи сказати, широко відома — 
„Две утопии", де він розглядає ліберальну утопію і підкрес
лює її контр - революційність, куди спочутливіше ставлячись до 
народницьких утопій. Статтю написано в звязку з китайською 
революцією, яка тоді розгорнулася. Вона стосувалась 1912 року, 
китайська революція була 1911 року, утопія тодішнього ки
тайського народника Сунь - Ят - сена звернула на себе увагу 
Леніна. Він зацікавився — що це таке, розглянув її в окремій 
статті, а потім повернувся до цієї теми, ось що він пише.

„Треба пам’ятати знахмениту Енґельсову думку :
„Неправдиве в формально - економічному розумінню може 

бути істиною у всесвітньо - історичному розумінню".
Енгельс висловив цю глибоку думку з приводу утопічного 

соціялізму: цей соціялізм був „неправдивий" в формально- 
економічному розумінню.
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Цей соціялізм був „неправдивий", коли оголошував до
даткову вартість н е с п р а в е д л и в і с т ю  з погляду законів 
виміну. Проти ц ь о г о  соціялізму були праві в формально - 
економічному розумінню теор&’ики буржуазної політичної еко
номії, бо із законів виміну додаткова вартість випливає цілком 
„натурально", цілком „справедливо". Але утопічний соціялізм 
був п р а в и й  у всесвітгіьо-історичному розумінню, бо він був 
симптомом, виразником, провісником тої класи, яка, народжувана 
капіталізмом, виросла тепер — до початку XX віку — в масову 
силу, що здатна покласти край капіталізмові і що невпинно 
йде до цього.

Глибоку Енґельсову думку треба пам’ятати, оцінюючи 
сучасно народницьку або трудовицьку утопію в Росії |х, же, 
не в самій Росії, а в цілій низці азіятських держав, що пере
живають в X X  віці буржуазні революції1).

Цілком економічно не реальна річ, якою є утопічний со
ціялізм, тим не менше може виявитися правильним історичним 
принципом. Ця думка, згодьтесь самі, з тим вульґарним еко
номічним матеріялізмом, що з нього виходив Рожков, вельми 
розходиться. Але візьміть другу річ: це із дуже вже відомого 
твору Леніна. Я не знаю, чи звертали ви увагу на цю річ, 
тому що в цьому дуже відомому творові Ленін свою концеп
цію загострив в другий бік.

„Головне в марксовій науці є класова боротьба. Так го
ворять і пишуть дуже часто. Але це невірно. І із цього скрізь 
завжди виходить опортуністичне перекручування марксизму, 
підробка його в дусі прийнятности для буржуазії. Бо науку 
про класову боротьбу не Маркс, а буржуазія до Маркса утво
рила і для буржуазії, взагалі кажучи, п р и й н я т н а .  Хто визнає 
т і л ь к и  боротьбу клас, той ще не марксист, той може по
казати ще таким, що не виходить із рямок буржуазного мис
лення та буржуазної політики. Обмежувати марксизм наукою 
про боротьбу клас — значить, зменшувати марксизм, перекру
чувати його, зводити його до того, що прийнятно для буржуазії. 
Марксист лише той, хто поширює визнання боротьби клас 
до визнання д и к т а т у р и  п р о л е т а р і я т у .  В цьому най
глибша відмінність марксиста від звичайного, дрібного (та й 
великого) буржуа На цьому брускові треба випробовувати 
д і й с н е  розуміння і визнання марксизму" 2).

Не тільки економічний матеріялізм, тоб - то економічна 
інтерпретація історії, але економічний матеріялізм плюс бо
ротьба клас — це все-таки ще не марксизм. І тільки той, 
хто визнає політичні висновки із марксизму, визнає дикта
туру пролетаріята, той — справжній марксист. Не треба нага
дувати, що Ленін, звичайно, історично літерально правий, що

’ ) Ле н і н .  Твори т. XX, додатковий, ч. І, стор. 359.
2) Л е н і н .  Твори т. XIV, ч. 2, стор. 323.
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«буржуазія перша висунула ідею боротьби клас, а не марк
сизм. Сама формула „lutte des classes", або, точніше, „guerre 
des classes", „війна класів", кому належить? Це формула Гізо. 
Так що, коли хочете, про „комуністичний маніфест" можна, з 
буржуазного погляду, сказати, що там сплагіювали Гізо. Сплагію- 
вали з деяким додатком, яке Ленін указує і яке для пана Гізо 
було цілком непринятно. Але „guerre des classes" він приймав.

Ви бачите в якій мірі марксизм складна штука, до якої 
міри його не можна вичерпати простим економічним пояснен
ням історії. Коли ми не притягнемо до справи не тільки бо
ротьби клас, але ще боротьби клас з певним політичним 
наслідком, з диктатурою пролетаріяту, то ми не будемо додер
жуватися справжнього марксистського погляду. Треба сказати, 
що це не є навіть Ленінове відкриття. Ленінові тут належить 
тільки виключно чітка формульовка, а по суті Ленін повторяв 
того ж Енгельса, на якого він з такою пошаною посилався 
в першому із уривків, що я ї£ зачитав. Енґельс закінчував свого 
листа до Конрада Шмідта таким чудовим своєю наївністю, 
геніяльним своєю наївністю питанням: коли політична сила
безсила економічно, то навіщо нам тоді диктатура пролета
ріяту? Вся суперечка поміж меншовиками та більшовиками, 
між правими та лівими у нас, вона вся в цьому. Коли дикта
тура пролетаріяту не може вплинути на „стихійний" еконо
мічний розвиток — навіщо диктатура пролетаріяту? Кінець* 
кінцем, закони економіки візьмуть своє. Енґельс та Ленін нам 
відповідають: не візьмуть свого. Політична влада\ говорить 
Енґельс в тому ж уривкові, повторюючи в даному разі відому 
фразу Маркса, є теж економічна потенція. Я не знаю, чи 
треба наводити цей уривок. Він дуже відомий. Раніш в цьому 
листі Енґельс докладно характеризує зворотне діяння держав
ної влади на економічний розвиток. Я не буду всього читати, 
ви, звичайно, це пригадуєте, але тут є кінець дуже хороший.

„Зворотне діяння державної влади на економічний розви
ток може бути троякого роду. Вона може діяти в тому ж на
прямкові, тоді справа іде швидше, вона може діяти напроти, 
тоді в сучасний момент у кожного великого народу вона заз- 
«ае протягом більш чи менш довгого періоду катастрофи, або 
вона може економічному розвиткові в певних напрямках пере
шкоджати і штовхати уперед і в інших напрямках. Цей випа
док зводиться, кінець - кінцем, до одного із попередніх. Але 
ясно, що в другому та третьому випадках політична влада 
може у великій мірі пошкодити економічному розвиткові, 
і може породити витрату сил та матеріялу в масовій кількості.

Крім того, може статися завоювання та грубе знищення 
економічних ресурсів, завдяки чому давніше міг гинути цілком 
увесь економічний розвиток даної місцевости та даної нації 1)“ .

*) Листи К. Маркса та Ф . Енгельса, стор. 283.
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І для епохи до утворення світового господарства це була 
цілком вірно. Візьміть участь всіх знаменитих монархій Сходу, 
чим нас угощав наш законовчитель у 8-ій класі гімназії, як 
зразками тих пророцтв, що виконалися. Ви пригадуєте всі 
іудейські публіцисти, що звані пророками, які, звичайно, дуже 
ненавиділи Вавилон та Асирію, говорили: камня на камні не 
залишиться, подохнете всі і т. д. А потім у цього законовчи
теля була низка уривків із сучасних археологів — дійсно, купа 
піску і треба довго копатися, щоби до чого - небудь докопа
тися. Тепер, коли давно вже справдилося пророцтво над са
мим цим законовчителем та йому подібними, можна збільшити 
цей список пророцтв, і останнім пророцтвом буде марксизм.

Так ось, товариші, як стоїть питання про економічний ма- 
теріялізм за Леніном і за Марксом та Енгельсом, тому що вони 
в цьому не становлять ніяких ріжниць. Економічну інтерпре
тацію навіть з боротьбою клас ніхто із них не вважає за 
.справжній марксизм.

Справжній марксизм припускає дуже сильне втручання 
політичного моменту на всіх стадіях розвитку. При чому, 
щоби ви не спокусилися, дозвольте вам зачитати ще один 
уривок із Енґельса:

„Економічний рух в цілому прокладе собі шлях, але він 
повинен випробувати на собі також і зворотне діяння від по
літичного руху, який він сам для себе утворив і який має 
відносну самостійність" *)•

Картина одержується, приблизно^ така : соціологічно еко
номічне просунення є в останній інртанції завжди вирішаль
ним,— це без сумніву. Як говорит Енгельс в іншому місці :

далі буде відходити від економічної та галузь, що 
її ми досліджуємо, що більше вона наближається до чисто 
абстрактно ідеологічної, то більше будемо ми знаходити, що 
вона в своєму розвиткові виявляє більше випадковостей, то 
більше зигзагоподібною є її крива. Коли ж ми накреслимо 
середню вісь кривою, то ми знайдемо, що що довший період, 
якого ми вивчаємо, що більша галузь, яку ми вивчаємо, то 
більше наближається ця вісь до оси економічного розвитку, 
то більш паралельно їй вона іде" * 2).

В соціології ми тому і можемо виходити із економіки 
більш чи менш просто, тому що соціологія охоплює величезні 
періоди в історії великих країн. Але історія відмінна тим, що 
в історії кожний окремий момент важливий. Я вам зачитаю 
уривок із Маркса :

„Історія мала б, дуже містичний характер, коли б „випад
ковості" не відогравали ніякої ролі. Ці випадковості входять, 
звичайно, сами  ̂складовою частиною в загальний хід розвитку,

г) Листи К. Маркса та Ф. Енгельса, стор. 282.
2) Там само, стор. 316.
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урівноважуючись іншими випадковостями. Але прискорення 
і загаяння в великій мірі залежить від цих „випадковостей", 
серед яких фігурує також і такий „випадок", як характер лю
дей, що стоять спочатку на чолі руху" *).

Це стосується загальної методології. Тепер мені хотілося б 
простежити цю методологію на окремих концепціях Леніна. 
Один приклад. Та схема, та концепція російської історії, що 
її тепер називають марксистською, і що іноді роблять мені 
честь звязати з моєю скромною особою,— це концепція Лені- 
нова, а не моя. Я опинився Колумбом після відкриття Америки, 
не маючи підозріння, що береги уже відкриті, під’їхав до цих 
берегів і, найшовши їх геть безлюдними, підняв на них свій 
стяг. Мені повірили. Справа в тому, що знаменитий твір Л е
ніна, справді знамените „Щ о таке друзі народу", розповсю
джувалось в гектографованих копіях і в такій кількості примір
ників, що один зшиток зовсім загубився. Ми маємо тільки дві. 
третини цього твору, але цілком є на сторінках цього твору 
розвинена та схема російської історії, що її ми звемо марк
систською і що її правильно було б назвати ленінською.

Дозвольте зачитати досить довгий уривок із „Друзів на
роду". Це те місце, де він полемізує з Михайловським про 
походження держави і, зокрема, російської держави :

„Є у п. Михайловського і ще одна фактична вказівка—знову 
таки, це в своєму роді перлина: „Щ о до родових звязків,— 
продовжує він виправляти матеріялізм, — то вони поблідли в 
історії цивілізованих народів почасти дійсно в проміннях 
впливу форм виробництва (знову викрутас, ще тільки більш 
явний. Яких самих форм виробництва? Порожня фраза!), але 
почасти розійшлися в своєму власному продовженні і узагаль
нені— в звязках національних". І так, національні звязки,— 
це продовження і узагальнення звязків родових! П. Михай- 
ловський позичає, очевидячки, свої уявлення про історію су
спільства із тої дитячої байки, що нею вчать гімназистів. 
Історія суспільности,— говорить ця доктрина пропису,— полягає 
в тому, що спочатку була сем’я, цей осередок всякого суспіль
ства (це — чисто буржуазна ідея: роздріблені, дрібні сем’ї зро
билися панівними тільки за буржуазного режиму; їх цілком не 
було за доісторичних часів. Нема нічого характернішого для 
буржуа, як перенесення рис сучасних порядків на всі племена 
та народи), потім, мовляв, сем’я розрослася в плем’я, а плем’я 
розрослося в державу. Коли п. Михайловський з поважним 
виглядом повторює цю дитячу нісенітницю, так це показує тіль
ки— крім всього іншого — що він не має ні найменшого уяв
лення про хід хоча б навіть російської історії. Коли можна 
було говорити про родовий побут в старій Русі, то, без сумніву, 
Що вже за середньовіччя, в епоху московського царства, цих

*) Листи К. Маркса та Ф. Єнґельса, стор. 226.
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родових звязків уже не було, тоб-то  держава засновувалася 
на союзах зовсім не родових, а місцевих: поміїцики та мана- 
стирі приймали до себе селян із різних місць, і общини, що 
таким чином утворювалися, були чисто територіяльними сою
зами. Одначе, про національні звязки у властивому розумінні 
слова навряд чи можна було говорити в той час: держава 
розпадалась на окремі землі, частина навіть князівства, що 
залишали живі сліди попередньої автономії, особливості в упра
влінні, іноді своє окреме військо (місцеві бояри ходили на війну з 
своїми полками), окремі митні кордони і т. д. Тільки новий 
період російської історії (приблизно, з XVII віку) характери
зується дійсно фактичним об’єднанням усіх таких областей, 
земель та князівств у одно ціле. О б’єднання це викликали 
були не родові звязки, шановний п. Михайловський, і на
віть не їх продовженням та узагальненням: воно викликалося 
посилюваним обміном між областями, що поступовно росли то
варним обігом, концентруванням невеликих місцевих ринків у 
один всеросійський ринок. А тому, що керівники та господарі 
цього процесу були капіталісти— крамарі, то утворення цих 
національних звязків було не що інше, як утворення звязків 
буржуазних" *).

Скільки мене „гвоздили" (лапки ред.) за цей торговель
ний капітал. Ось вам — 1894 р. Ленін про цей торговельний 
капітал написав і, звичайно, краще написав, ніж я. Коли я від
крив цю Америку, я ще „Друзів народу" не читав. У Леніна 
та ж схема торговельного капіталу* він показує, як саме торго
вельний капітал утворює московську державу, і коли я спорив 
з Троцьким 1922 року, я захищав ленінську схему, я дійсно 
захищав ленінізм проти троцькізму.

Тепер далі. Друга наша ідея полягає в тому, як ви знаєте, 
що кріпацьке право зовсім не скасувала була держава виключно 
згори, в інтересах державних, — схема Струве — але його за
непад був виготований розвитком товарових відносин ще в 
дореформову кріпацьку епоху. Ще в кріпацьку епоху маєтки 
перетворювалися на фабрики для виробництва хліба і це штов
хало поміщиків на шлях ліквідації кріпацького права. Знову 
візьміть цю ж чудову книжку Леніна і тут ви прочитаєте:

„Основний зміст виробничих відносин при цьому був та
кий : поміщик давав селянинові землю, ліс для будівлі, взагалі 
засоби виробництва (іноді і просто засоби до життя) для кож
ного окремого двору і, даючи селянинові самому добувати собі 
харчування,примушував у в е с ь  д о д а т к о в и й  ч а с  працювати 
на себе, на барщині. Підкреслюю: „увесь додатковий час", 
щоби відзначити, що про „самостійність" селянина за цієї си
стеми не може бути і мови. „Наділ4*, що ним поміщик „забез
печував" селянина, був не більш як н а т у р а л ь н о ю  з а р о -

0  Л е н і н .  Твори, т. І, „Что такое друзья народа", crop. 72 — 73.
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л і т н о ю  п л а т о ю ,  був цілком і виключно для експлоатації 
селянина поміщиком, для „забезпечення* поміщикові робочих 
рук, ніколи для забезпечення самого селянина".

Але ось втручається товарове господарство. Поміщик по
чинає робити хліб для продажу, а не на себе. Це викликає 
посилену експлоатацію праці селян, — потім, трудність си
стеми наділів, бо поміщикові уже не вигідно наділяти нові 
покоління селян новими наділами і виникає змога розрахува
тися грошима.

Стає зручніше обмежити раз на завжди селянську землю від 
поміщицької (особливо, коли відрізати при цьому частину на
ділів і одержати „справедливий" викуп) і користуватися пра 
цею т и х ж е селян, що поставлені матеріяльно в гірші умови і 
змушені конкурувати із колишніми дворовими і з „дарственни
ками", і забезпеченішими колишніми державними та удільними 
селянами і т. ін.

Кріпацьке право занепадає.
Система господарства, розрахованого вже на ринок (це 

особливо важливо)—змінюється, але змінюється не зразу. До 
старих рис і „начал" приєднуються нові. Ці нові риси поля
гають в тому, що основою Plusmacherei робиться уже не по
стачання селянина засобами виробництва, а навпаки, „свобода" 
його від засобів виробництва, його потреба в грошах ; осно
вою стає уже не натуральне господарство, не натуральний обмін 
„услуг" (поміщик дає селянинові землю, а селянин— продукти 
додаткової праці, хліб, полотно то - що), а товаровий, грошовий 
„вільний" договір. Ця саме форма господарства, що суміщає 
старі й нові риси, і зацарювала в Росії після реформи. До 
старинних прийомів позики землі за роботу (господарство за 

'відрізки, наприклад) приєдналась „зимняя наемка" — позика 
грошей під роботу в такий момент, коли селянин особливо має 
потребу в грошах і втричі дешевше продає свою працю, по
зика хліба під відробіток і т. п. Суспільно - економічні відно
сини в колишній „вотчине" звелися, як бачите, до самої зви
чайної лихварської угоди: це операції, цілком аналогічні з 
операціями перекупця над кустарями.

Незаперечно, що саме таке господарство стало типом 
після реформи" 0-

Завважає, товариші, що це написано 1894 р., коли навіть 
і Струве з його схемою падіння кріпацького права не було. 
1894 року ще цілком панували народницькі розуміння, і всяка 
порядна людина вірила, що право кріпацьке занепало тому, 
Що поміщики усвідомили його паскудство. Поміщики усвідомили 
паскудство кріпацького права. З  довгих цитат, переважно із 
поетичних творів Пушкіна, Лєрмонтова, Некрасова і т. д.

1) Ленін. Твори, т. І. „Что такое друзья народа", стор. 349 — 350.
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виявлялося, як це душею поміщика заволодівала нудота з при
воду кріпацького права. Разом з цим будувалася низка уря
дових проектів, які виходили із невигідности кріпацького 
права для держави і таким способом одержалась картина ,р а 
дения крепостного права". 1894 року Ленін дав ту схему, що 
її було потім розвинено 1910 — 11 р. р . : загибель кріпацького 
права як наслідок розвитку грошового господарства в середині 
кріпацької „вотчини" (лапки ред.). (

Ви мені скажете: ця частина вашої доповіди не сходиться 
з початком доповіди. Спочатку ви говорите, що Ленін — не 
економічний матеріяліст, а тут він — економічний матеріяліст, 
він все з ’ясовує економікою. Почекайте, почекайте. Простежмо 
думку Леніна про хід російського історичного процесу далі. 
Якраз в ті роки, коли Рожков під впливом економічного ма- 
теріялізму повертав праворуч, характерно, що і Ленін вивчав 
це ж саме історичне питання про розвиток монархії в Росії. 
І сюди стосуються три його уривки, що стосуються, приблизно, 
тих самих 1909 — 10 р. р., де він повертається до цієї схеми 
і розвиває її  щ о-разу з деякими новими деталями. Найдо- 
кладніше це дано в самій першій із цих статтів, в його по
леміці проти есерів, статті: „Как эсеры подводят итоги рево
люции и как революция подвела итоги эсерам".

„. .. і самодержавство, конституційна монархія, і республіка 
є лише різні форми класової боротьби, при чому діялектика 
історії така, що, з одного боку, кожна із цих форм проходить 
через різні етапи розвитку некласрвого змісту, а з другого 
боку, п е р е х і д  в і д  о д н о ї  ф о р м и  до  д р у г о ї  а ж н і я к  
не п о з б а в л я є  ( с а м п о с о б і )  п а н у в а н н я  п о п е р е д 
ні х  е к с п л о а т а т о р с ь к и х  к л а с  з а  і н ш о ї  о б о л о н к и .  
Наприклад, російське самодержавство XVII віку з боярською 
думою та боярською аристократією не схоже на самодержав
ство XVIII віку з його бюрократією, служили ми станами 
(„сословиями"— ред,),— з окремими періодами „просвященного 
абсолютизма" від обох різко відмінне самодержавство XIX віку, 
примушене „згори" звільняти селян, руйнуючи їх, одкриваючи 
шлях капіталізмові, вводячи початок місцевих представницьких 
установ буржуазії. До X X  віку і ця остання форма н а п і в 
ф е о д а л ь н о г о ,  н а п і в п а т р і я р х а л ь н о г о  с а м о д е р ж а 
в с т в а  в и ж и л а  с е б е .  Перехід до представницьких установ 
національного маштабу став необхідністю під впливом зросту 
капіталізму, посилення буржуазії і т. д. Революційна бороть
ба 1905 р. загострилась особливо з - з а  того, хто і як скличе 
першу всеросійську представницьку установу. Груднева поразка 
розвязала це питання на користь старої монархії, а за таких 
умов іншої конституції, крім чорносотенно - октябристської, і 
бути не могло.

На новому полі, при установах бонапартистської монархії, 
на вищому ступені політичного розвитку боротьба починається
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знову з ліквідації попереднього ворога, чорносотенного само
державства" 1).

В іншій статті, що написав її Ленін пізніше, він говорить 
з приводу наказу від 9 листопада 1906 року та закону від 
14 червня 1910 року, в яких він бачить своєрідну ступінь 
в с і є ї  капіталістичної еволюції країни:

„Ч и  у с у в а є  ця с т у п і н ь  з а л и ш е н н я  „ в л а д и  т а  
д о х о д і в "  — г о в о р я ч и  в с о ц і о л о г і ч н о м у  з н а ч і н н і — 
з а  з е м л е в л а с н и к а м и  ф е о д а л ь н о г о  т и п у ?  Ні ,  не 
у с у в а є .  Ті  з м і н и ,  що  с т а л и с я  і в цій,  як п о в с і х  ін
ши х  г а л у з я х ,  не у с у в а ю т ь  о с н о в н и х  р и с  с т а р о г о  
р е ж и м у ,  старих взаємовідносин соціяльних сил. Звідси зро
зуміло корінне завдання свідомого громадського діяча : ураху
вати ці нові зміни, „використати" їх, охопити їх, — коли можна 
так висловитися, — і в той же час і не віддатися безпомічно течії, 
не викинути геть старого багажа, залишити основне і в формах 
діяльности, а не тільки теорії, программе принципах політики"2).

Нарешті, в статті „Націй упразднители" ми читаємо ще р а з :
„Розвиток російського державного устрою за останні три 

віки показує нам, що він зміняв свій класовий характер в од
ному певному напрямкові. Монархія XVII віку з боярською ду
мою не схожа на чиновницько - дворянську монархію XVIII віку. 
Монархія першої половини XIX віку — не те, що монархія 1861— 
1904 р. р. В 1908 — 1910 р. р. явно визначилася нова смуга, що 
ознаменувала ще один крок в тому ж напрямкові, якого можна 
назвати напрямком до буржуазної монархії. В тісному звязку 
з цим кроком стоїть і 3 -я  Дума і наша сучасна аграрна по
літика. Нова смуга, таким чином, не випадковість, а своєрідна 
ступінь до капіталістичної еволюції країни. Н е р о з в я з у -  
ючи с т а р и х  п р о б л е м ,  не м а ю ч и  з м о г и  р о з в я з а т и  
їх,  а, з н а ч и т ь ,  не у с у в а ю ч и  їх,  ця н о в а  с м у г а  ви
м а г а є  з а с т о с у в а н н я  н о в и х  п р и й о м і в  п і д г о т о в к и  
до с т а р о г о  р о з в я з а н н я  с т а р и х  п р о б л е м .  В цьому — 
своєрідність цієї невеселої, сірої, важкої, але тою, що стала неми
нучою, смуги. Із цієї своєрідности її економічних та політичних 
особливостей випливає своєрідність ідейних угруповань в сере
дині марксизму. Ті, хто визнає нові прийоми підготовки до ста
рого розвязання старих проблем, зближуються на спільному діло
вому ґрунті, на спільному завданні даного періоду, хоча їх і далі 
поділяє питання про те, як підчас попереднього періоду треба 
було вживати той чи інший момент або рухати вперед старе 
рішення. Ті, хто заперечує (або не розуміє) нових прийомів 
підготовки, чи того, щ о п е р е д  н а м и  с т о я т ь  с т а р і  
п р о б л е м и ,  щ о  ми й д е м о  н а з у с т р і ч  с т а р о м у  їх,

1) Л е н і н .  Твори, т. XI, ч. 1, стор. 203. Ст. 1939 р. „Как эсеры подво
дят итоги революции, как революция подвела итоги эсерам4*. Розрядка тут і 
нижче моя — М. П.

2) Л е н і н .  Твори, т. XI, частина 2, стор. 240.
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р і ш е н н ю ,  ті покидають на ділі ґрунт марксизму, ті опиню- 
ються на ділі в полоні у лібералів (як Потресов, Левицький 
то - що) або в ідеалістів та синдикалістів (як В. Базаров 
та інші)" *).

Чому ці проблеми виявляються старими, не дивлячись на 
те, що ніби класовий зміст змінюється? Тов. Сліпков в цьому 
місці спокусився і став доводити на підставі одного вирваного 
місця із першого уривка, ніби-то царське самодержавство за 
останнє десятиріччя свого існування було представником про
мислового капіталу, а зовсім не кріпосників - поміщиків. Це, 
звичайно, не так. Візьміть ви перше „Письмо из далека", де 
самодержавство оцінюється як влада кріпосника - поміщика, 
візьміть ви знамениту схему 1905 року, де говориться — „само
державство у нас по - азіятському — цілинне, у нас нема таких 
проміжних ступенів між самодержавством та свободою, які були 
навіть в старій Франції". Це, звичайно, безперечно. Але все ж 
таки чому, не дивлячись на явні зміни, що сталися, перед нами 
залишаються старі проблеми, які доводиться розвязувати по- 
старому, тоб-то  шляхом збройних повстань, революцій і т. д.? 
А  саме тому, що не вдалася перша революція. Безглуздо 
уявляти,— говорить своїм читачам Ленін,— ніби економіка сама 
якимсь фатальним, стихійним шляхом може щось перемогти. 
Переможіть спочатку самодержавство, збийте його і тоді ті 
економічні сили, що просяться, що наростають, дадуть свій 
ефект. Потрібний був політичний факт, потрібна була перемога 
народніх мас, пролетаріяту та селянства, над самодержавством, 
щоби змінити дійсне співвідношення сил, і тільки цей політич
ний факт розвяже економічні проблеми, які стояли перед Ро
сією з 1905 року.

Не дивлячись на те, що розвиток іде в напрямку до бур
жуазної монархії, в напрямку до буржуазного устрою, а не крі
пацького, але тим не менше старі класи мають владу і те, 
що вони мають владу, це основне.

Ленін був надзвичайно немилосердний до всіх, хто а ля 
Рожков, або а ля Троцький цих часів, доводив, що в Росії не 
може бути буржуазної революції. Нічим не можна було більше 
роздратувати Леніна, як заявою, що у нас неможлива буржу
азна революція, бо для Леніна непохитно було одно: доки 
влада в руках кріпосників - поміщиків, нема розвязання і 
економічної проблеми, тільки політичний удар в дуже корот
кий час, зразу розвяже все, зразу відкриє широкий шлях еко
номічному розвиткові, що стукає в двері.

З  такого ж погляду Ленін підходить і до селянської ре
форми. Чудово змалювавши її економічну с о ц і о л о г і ю  в 
тому уривкові із „Друзей народа", що я зачитав вище, він ні 
на хвилину не був загіпнотизований звичайним трафаретомэ

*) Л е н і н .  Твори, том XI, ч. 1, стор. 201 — 202.
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що, значить, так усе мирно, за стихійним велінням економічних 
„законів" і відбувалося. Те, що нам знову таки здається тепер 
„відкриттям" — що селянська реформа мала своїм акушером 
селянську революцію кінця 50 і початку 60 р.р.1), Ленін чудово 
розумів ще на порозі XX віку.

В статті „Гонители земства и аннибалы либерализма" він 
писав:

„Говорячи, що „утворюючи земські установи думка була, 
безсумніву, політична", що на ліберальний та конституціоналі- 
стичний настрій громади в провідних сферах „безсумніву вва
жали". „Записка** Вітте говорить лише п о л о в и н у  правди. Той 
казенний, чиновницький погляд на громадські явища, що його 
виявляє всюди автор „Записки", відбивається і тут, відбива
ється в ігноруванні р е в о л ю ц і й н о г о  руху, в затушковуванні 
тих драконівських заходів репресії, що ними уряд з а х и щ а в с я  
від натиску революційної „партії". Правда, на наш сучасний 
погляд, здається дивним говорити про революційну „партію" 
і про її натиск на початку 60 р. р. Сорокрічний історичний 
досвід дуже підвищив наші вимоги на те, що можна назвати 
революційним рухом і революційним натиском, але не треба 
забувати, що в той час, після ЗО - ліття миколаївського режиму, 
ніхто не міг ще передбачати подальшого ходу подій, ніхто не 
міг визначити дійсної сили урядового опору, дійсної сили на
родного обурення. Пожвавлення демократичного руху в Европі,. 
незадоволення Фінляндії, вимоги всієї преси та всього дво
рянства політичних реформ, поширення по • всій Росії „Коло
кола", могутня проповідь Чернишевського, що зумів і під цен
зурними статтями виховувати справжніх р е в о л ю ц і о н е р і в ,  
поява прокламацій, заворушення селян, що їх „дуже частоа 
доводилося за допомогою військової сили і з  пролиттям крови 
п р и м у ш у в а т и  прийняти „Положение", що обдирало їх як 
лико, колективні відмови дворян — мирових посередників пе
реводити т а к е  „Положение", студентські безладдя — за таких 
умов найобережніший і тверезий політик повинен був би ви
знати революційний вибух за цілком можливий і селянське 
повстання за небезпеку вельми серйозну. З а  таких умов 
самодержавний уряд, який своє вище призначення бачив в тому, 
Щоби, з одного боку, відстояти за всяку ціну всевладу та без
відповідальність придворної камарільї і армію чиновних п’явок, 
в з другого боку, в тому, щоби підтримувати гірших представ
ників експлоататорських клас,— такий уряд не м іг  і н а к ш е  
Д і я т и, як, нещадно винищуючи окремих осіб, свідомих і не
відступних ворогів тиранії та експлоатації (тоб - то „коноводів" 
^революційної партії"), залякувати та підкупати невеликими 
поступками масу незадоволених. Каторга — тому, хто вважав

XV

• u  1) Див. „Историк - Марксист*, №  10. Стаття того, що пише ці рядки:
• Чернышевский и крестьянское движение конца 1850 г.- .
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за краще мовчати, ніж викидати тупоумні або лицемірні по
хвали „великому освобождению"; реформи ( н е ш к і д л и в і  д л я  
с а м о д е р ж а в с т в а  і д л я  е к с п л о а т а т о р с ь к и х  к л а с  
р е ф о р м и )  тим, хто захльобувався лібералізмом уряду і під
носився ерою прогресу “ !).

Ленин певно говорить, що Олександр II в селянській ре
формі поступився перед загрозою революції, відкрив клапан 
для того, щоби випустити пару і цим урятувався від тої уча
сти, яка упала на його онука Миколу II і, можна додати ще, 
поступився перед тою ж загрозою у відкупній реформі, скасу
вавши відкуп і увівши акциз. Коли Ленін це говорив? В ту 
епоху, коли, повторяю, всі історики до найдобропорядних ствер
джували, що в Росії все було спокійно, ніякої революції не було, 
а що Чернишевського вислали на каторгу, так це, за словами 
Кавеліна, такий забіяка, такий задерила, така безтактна лю
дина, що як же було його не вислати на каторгу? Це — ци
тата з оригіналу листа Кавеліна, що завжди особливо обурю
вала Володимира Ілліча. Ленін цілком розумів революційну 
ситуацію 61 року, читаючи тільки погані буржуазні книжки, де 
ця революційна ситуація відкидалася. І тут перехід не відбу
вався сам собою. Революційна ситуація тоді наспівала.

Чи був Ленін спеціяліст російської історії? Ні, — не був. 
Подай він тоді свою геніяльну книжку „Щ о таке друзі народу", 
як магістерську дисертацію, що було б ? Який би це був регіт 
серед академічних істориків. Але ж у цій книжці куди більше 
справжньої російської історії, ніж в1 трьох десятках дисертацій.

„Вирішального в марксизмові вони цілком не зрозуміли : 
саме його революційної діялектики",— писав Ленін про еконо
мічних матеріялістів меншовиків, що носилися „як з писаною 
торбою" з „'безперечним" положенням, що Росія не досягла 
такої височини продукційних сил, за яких можливий соціялізм. 
Але ось в цілій низці країн ця „височінь" досягнута, а соція- 
лізму там і нема. . .  Ленін ще й ще раз підкреслив в цій статті 
(„О  нашей революции". З  приводу записок Н. Суханова) мож
ливість „почати з початку з завоювання революційним шляхом 
передумов для цього певного рівня" (рівня культури, необхід
ного для утворення соціялізму), повертаючись до геніяльного 
своєю простотою Енґельсового питання: на що вам диктатура 
пролетаріяту, коли вона ні на йоту не може прискорити еко
номічного розвитку?

Економічний матеріялізм та ленінізм, віра у «фатальні за
кони економічного розвитку, ті, що раз назавжди визначили 
наперед хід історії і визнання революційної діялектики історії, 
дві речі несумісні, товариші. Про це я хотів вам нагадати своєю 
доповіддю. *)

*) Л е н і н .  Твори, т. IV. „Гонители земства и аннибалы либерализма", 
стор. 125 — 127.
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в. КАЧИНСКИЙ

ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВВЛАСТИ НА 
УКРАИНЕ В 1919 ГОДУ

І. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УКРАИНСКОЕ
СЕЛО

На развалинах гетманщины в конце 1918 и в самом на
чале 1919 года Винниченко и Петлюра сделали попытку вос
становить Украинскую Народную республику. Но наученное 
горьким опытом гетманщины незаможное селянство и мало
мощная часть середняков к этой затее вести войну с боль
шевиками во имя восстановления влияния заможной части 
села отнеслись либо прямо враждебно, либо пассивно. Широ
кое участие незаможников в партизанской войне против гет
манщины, резкое обострение классовых антагонизмов на село 
в период временного господства „хлібороба - власника" и по
мещика, выросшее у незаможно - середняцкой массы села со
знание, что без прочного союза с городом — с рабочими — 
землю нельзя удержать в своих руках, создала крайне не
благоприятную обстановку для Винниченко и Петлюры, о ко
торых село помнило по Центральной Раде и. главным образом, 
по их „приглашению*4 на Украину немцев. Но немецкие шом
пола и весь прошлый опыт многому научили украинскою не
заможника и середняка . . .  Поэтому Директория — „полити
ческое предприятие" Винниченко и Петлюры — кредитом у 
незаможных селян не пользовалась, а повстанческая деятельность 
„советских агентов", естественно, вырывала почву под ногами 
петлюровщины. Вместе с тем, на Украину возвращались уже 
вытесненные немцами и гайдамаками украинско-большевистские 
части, переформированные и подкрепленные на территории 
РС Ф С Р . Эти классово - сознательные, внутренне и внешне 
дисциплинированные части рабоче крестьянской Красной армии, 
неимоверно быстро обрастая и подымая против Директории 
и за советскую власть широчайшие массы села, без большого 
труда погнали гетманцев и петлюровцев, как только немцы 
вынуждены были „об’явить нейтралитет" вследствие* револю
ции в Германии и брожения в оккупационных отрядах.

Красная армия с боями продвигалась уже знакомыми 
по 1917 -1918 г. г. путями, от Харькова на Полтаву и 
Екатеринослав, а затем и дальше — на Киев. Директория пала в
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феврале 1919 года. К апрелю почти вся Украина стала советской. 
Правда, котел революции кипел, взбудораженные, выведенные 
из состояния внешнего равновесия социальные силы взрыва
лись в самых разнообразных формах. Петлюровцы, гетманцы, 
хлеборобы - кулаки, помещики — все это было активно в на
чале 1919 года. Советской власти приходилось укрепляться 
в момент наивысшей консолидации всех контр - революцион
ных сил, когда петлюровщина делала отчаянные усилия по
вести за собой середняка и тем завоевать большинство села.

Сложности социально - классовой обстановки соответство
вала и сложность общеэкономических условий.

Гетманщина резко углубила кризис народного хозяйства 
Украины. Немцы хозяйничали на Украине больше полугода. 
З а  это время они успели выкачать из Украины те запасы 
хлеба и других с.- х. продуктов, какие ̂ сохранились от 1917 года. 
Активная борьба незаможно - середняцкого крестьянства с 
помещиками в период гетманщины привела, в свою очередь, 
к разорению многих крупных хозяйств. Крестьянское хозяй
ство за период 1917-18 г.г. оказалось сильно потрепанным. 
Хлебородная Украина в 1919 год вошла с минимальными по
севными и продовольственными ресурсами. Призрак голода 
уже витал над крупными городами и промышленными центрами. 
Незаможная часть села не имела ни посевного, ни продоволь
ственного материала.

Поскольку же хозяйство всей советской федерации в 
1919 году переживало жесточайший кризис, поскольку связь 
с мировыми рынками была целиком порвана, а наша промыш
ленность билась в предсмертной аґонии — Украину пришлось 
предоставить собственным силам, с помощью которых она и 
должна была налаживать хозяйственную связь села с городом, 
без каковой существование народно-хозяйственного организма 
в целом было немыслимо. Между тем, поддерживать товарообо
рот села с городом было почти невозможно и з-за  отсутствия 
у города необходимых товаров.

Поскольку же город, рабочие и Красная армия нуждались в 
продовольствии, поскольку голодающие центры Р С Ф С Р  также 
не могли оставаться без хлеба— украинское село должно было 
итти на жертвы и отдавать все свои уже в сильнейшей сте
пени растасканные в период немецкой оккупации запасы без 
соответствующей замены товарной компенсации. Сделать это 
без крайнего напряжения, без крупнейших осложнений и ко
лоссального сопротивления не только заможных, но и части 
середняков село, естественно, не могло.

Положение осложнялось еще тем, что ведь и само село 
в его незаможной части было сильно обездолено. Господство 
помещика и кулака в период гетманщины привело к тому, что 
незаможные хозяйства обессилили еще в большей степени, 
чем то было в начале революции.



В 1918 году (в период гетманщины) на Украине были восста
новлены, с одной стороны, высокие цены на аренду земли, 
с другой — низкие цены (сравнительно с 1917 годом) на ра
бочие руки. Поскольку же гетманская варта с остервенением 
сдирала с незаможника и середняка все установленные властью 
налоги и подати — незаможник за это время окончательно 
отощал и разорился. Ему нужна была серьезная помощь. 
Необходимо учесть еще и то, что в 1919 году транспорт был 
разорен до основания. Железнодорожное движение было све
дено до крайнего минимума, при чем в определенные периоды 
(например, во время григорьевского мятежа) оно окончательно 
парализовывалось воинскими передвижками. Переброска това
ров и хлеба из одного района Украины в другой была затруд
нена до крайнего предела. Даже переброска зерна в районы 
с острым недостатком посевного материала встречала непре
одолимые препятствия.

Между тем, незаможное селянство нуждалось в помощи, 
оно ее ждало и требовало от своей рабоче-крестьянской 
власти. Эти требования были тем более убедительны, что они 
ведь исходили от той части села, на которой закреплялась 
омычка города с селом. Отмахнуться от этих требований, 
пройти мимо них, не удовлетворяя острой нужды в посевном 
материале и продовольствии незаможника и наиболее слабого 
середняка— это значило лить воду на мельницу петлюровско- 
атаманской контр - революции, это значило подрывать почву 
под своими ногами. И советская власть должна была взять 
на свои молодые плечи все эти огромные тяготы.

Особенно сложно обстоял вопрос со снабжением села 
промтоварами, которых, несмотря на большую нуждаемость 
в них села, было очень мало. Середняк, относившийся к со
ветской власти, как к единственной обеспечивающей ему вла
дение помещичьей землей, все же неохотно давал хлеб городу 
без получения взамен товарного эквивалента» Село в тот 
период начинало смотреть на город, как на „потребителя", 
который приходит с намерением взять, не давая взамен почти 
ничего. Продовольственная политика советской власти в 
1919 году встречала на селе огромнейшие затруднения, хотя 
она и была построена на попытках установить товарообмен. 
Эги затруднения обяснялись тем, что в товарообмен могла 
быть втянута только наиболее обеспеченная часть крестьян
ства. Сельские же низы сами нуждались в помощи как товаром, 
так и хлебом. Потому - то в 1919 году и были случаи, когда 
продорганы даже со стороны комбедов (этих классовых орга
нов сельской бедноты) встречали пассивное сопротивление. 
Поскольку бедноте необходимо было спасать собственную 
жизнь и жалкое хозяйство, она, естественно, не могла не 
сопротивляться выкачке хлеба для нужд Красной армии и уже 
голодавших городов Украины и всей РС Ф С Р. Поэтому при
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проведении продовольственных мероприятий советской власти^ 
приходилось особенно считаться с положением бедноты, с ее 
нуждами и настроениями. Все это еще более осложняло и без 
того очень сложное и тяжелое положение молодой советской 
власти и приводило к неустойчивости политических настроений 
украинского села.

В этой - то сложной, запутанной и противоречивой обста
новке советская власть и приступила еще с весны 1919 года 
к окончательному разрешению поставленного на повестку 
дня еще полтора года назад земельного вопроса. Как, в какой 
плоскости встал этот вопрос перед советской властью весной 
1919 года? В чем заключалась особенность подхода к era 
решению? В какой мере эта особенность обусловливалась 
обективной обстановкой и в какой являлась следствием 
недостаточного учета как раз этой самой обстановки, специ
фических условий украинского села того периода?

Постановка и методы решения советской властью земель
ного вопроса в 1919 году предопределились продовольствен
ными нуждами страны. Абсолютный недостаток хлеба для 
самой Украины, не говоря уже об острой необходимости помочь 
голодающей Москве, Ленинграду и другим пролетарским 
центрам РСФ С Р, явился основной предпосылкой практиче
ского решения земельного вопроса. Больше засеять, не оста
вить пустовать ни одну пригодную для засева десятину — вот 
лейт-мотив земельной политики советской власти на Украине 
в 1919 году. Эта задача, однако, была крайне осложнена еще 
тем обстоятельством, что успех посева зависел от вполне ре
альной и немедленной, к тому же, помощи сельской бедноте 
посевным зерном и живым и мертвым инвентарем. Между тем, 
каждый пуд хлеба был на учете, в нем остро нуждались го
рода, промышленные центры и Красная армия.

Проблема помощи бедноте, с одной стороны, и необхо
димость обеспечения продовольствием рабочего класса, а также 
всего населения городов и Красной армии — с другой — вот 
два полюса, между которыми должна была пройти практи
ческая линия в решении земельного вопроса. Этот вопрос, 
строго говоря, к 1919 году уже перестал быть „земельным*4 
в собственном значении этого слова. Он утратил свое специ
фическое, характерное для 1917 года значение вопроса о ли
квидации помещичьего и кулацкого землевладения и разделе 
частнособственнической земли. Центр тяжести земельного 
вопроса к этому времени уже передвинулся в сторону органи
зации производства и обеспечения участия в этом производ
стве незаможника.

В 1917 году земельный вопрос стоял перед советской 
властью, как вопрос о перераспределении земли, и лозунг орга
низации с.-х. производства еще не выдвигался, как основной 
стержень нашей земельной политики. В 1917 году вопрос об
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инвентаре и посевном материале для незаможной части села 
не был поставлен с должной остротой. Теперь же, в 1919 году, 
земельный вопрос свелся в значительной степени к обеспечению 
весеннего посева и подготовке к озимому посеву. А  это, в свою 
очередь, привело к крайнему обострению двух основных линий 
земельной политики советской власти: к уделению максималь
ного внимания делу организации советских хозяйств — во - пер
вых, и к ярко выраженному курсу на коллективизацию кре
стьянского хозяйства — во - вторых.

Опыт РС Ф С Р не оставлял никакого сомнения в том, что 
украинское село больше чем холодно отнесется к политике 
выкачки хлеба для нужд городов. Самый факт организации 
советской власти нисколько не облегчал еще решения продо
вольственного вопроса. Да это и вполне понятно. Середняк 
эту власть в 1919 году „принял" поскольку - постольку. За- 
можный же селянин был против нее и подчинялся ей лишь из 
страха перед репрессиями. А  между тем держателями хлеба 
являлись как раз эти две группы крестьянства, незаможник же 
и сам нуждался как в продовольствии, так и в посевном ма
териале. При таких условиях без принятия специальных мер 
трудно было рассчитывать на широкую продовольственную 
помощь городам и Красной армии.

Такого рода страховкой обеспечения продовольственных 
нужд городов могла явиться только организация государствен
ного сельско - хозяйственного производства. Отсюда — четкая 
линия земельной политики соввласти в 1919 году на организацию 
совхозов. Линия на организацию совхозов оправдывалася еще 
и теми соображениями, что ведь незаможная часть села в со
здавшихся условиях была бессильна принять участие в исполь
зовании уравнительно - распределяемых земель. Отсутствие же 
живого инвентаря, растрепанного бесконечными мобилизациями 
времен революции и гражданской войны 1917-1919 годов, 
изношенность инвентаря мертвого и переход части его в руки 
середняка и кулака — все это создавало обстановку, при кото
рой для незаможника земля в настоящий момент реальной 
ценности не представляла: в данных условиях за с.-х. про
изводство он, конечно, не был в силах взяться. Учет этого 
серьезнейшего факта не мог, безусловно, не отразиться на 
советской земельной политике того периода.

Линия на организацию государственного с.-х . производ
ства (советских хозяйств, советских „хлебных фабрик"), есте
ственно, шла вразрез со стремлением середняцкой и полуза- 
можной части села использовать все земельное наследство 
помещика и кулака. Для этих групп крестьянства весь смысл 
и вся „классовая философия" земельной революции сводилась 
к разделу помещичьих экономий, к ликвидации крупного и 
среднего помещичьего и кулацкого землевладения. „Поделить 
землю"— вот классовый лозунг середняцкой части села.
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Вопрос же об инвентаре живом и мертвом для середняка, 
и близкого к нему зажиточного хозяина имел менее острое* 
значение, чем для бедняка. Этот инвентарь, хотя и в огра
ниченном количестве, но все же у них имелся и создавал воз
можности для расширения производства за  счет прирезки 
помещичьей земли.

Удивительно ли, в так^м случае, что каждое из’ятие того- 
или иного бывшего помещичьего имения из уравнительного- 
раздела вызывало недовольство, а иногда и резкий протест 
со стороны значительной части середняцко - зажиточного кре
стьянства. Те, чье сочувствие к советской власти обусловли
валось проведением уравнительного раздела помещичьей земли,, 
рассматривали всякое ее изятие из фонда, подлежащего раз
делу, как покушение на их права.

Такого рода настроения середнячества, конечно, усиленно 
подогревались кулаками, петлюровцами и прочими контр - рево
люционными элементами и приводили к политическим осложне
ниям, какими и был полон весь 1919 год. В организации 
советских хозяйств середнячество заинтересовано не было. 
Встав на путь удовлетворения своей все разроставшейся 
жажды земли, середняк сумел увлечь за собой и известную 
часть крестьянской бедноты, надеявшейся за счет раздела 
помещичьего инвентаря наладить свое с. - х. производство. 
Другая же часть бедноты, а также выкристаллизировавшиеся 
к тому времени кадры с. - х. пролетариата, наоборот, стали ка 
точку зрения защиты советской политики совхозов. Однако, 
решающей силой на селе являлась середняцко - зажиточная 
часть украинского крестьянства, как более устойчивая на селе 
в хозяйственном отношении, а потому и более влиятельная. 
Эта часть встретила организацию советских хозяйств недру
желюбно, а во многих случаях и прямо враждебно.

Не меньшее значение, чем организация советских хозяйств* 
имел в земельной политике советской власти 1919 года и ре
шительно взятый курс на коллект, визацию крестьянского хо
зяйства. Объективные условия того времени заставляли остро- 
ставить вопрос о производственной помощи безынвентарной 
бедноте. Только решение вопроса об инвентаре, живом и 
мертвом, для этих хозяйств давало конкретное содержание тому 
праву на землю, какое они получили при советской власти. 
Но инвентаря было мало, и в этом заключалась вся слож
ность и даже неразрешимость вопроса. Живой инвентарь — 
лошади и волы — усиленно потреблялся войсками. Многочис
ленные внутренние фронты (борьба с григорьевщиной, с мел
кими бандами, с петлюровцами и т. д.) поглощали лучших 
лошадей и тем ослабляли крестьянское хозяйство. Тягловой 
силы не хватало. Безлошадные не мої ли рассчитывать на по
лучение рабочего скота. Инвентаря у них также было мало* 
к тому же он поистрепался, поизносился и требовал серьез-
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«ого ремонта. Все это приводило к тому, что основная масса 
незаможного селянства была лишена средств производства. 
^,Право на землю" для нее оставалось пустым, раздражаю
щим своей нереальностью звуком. Как можно было помочь 
безынвентарным хозяйствам, где надо было искать выхода 
для них ?

Вопрос о производственном об’единении крестьянских хо
зяйств вокруг того инвентаря, какой имелся в наличии, в таких 
условиях получал особенно серьезное значение. Помимо этого 
вопрос о быстром внедрении начал социализма во все поры 
жизни, во все области народного хозяйства, вопрос о социа
листическом строительстве на селе рассматривался, как оче
редная задача советской власти. Отсюда — развернутая поста
новка вопроса о коллективизации, отсюда — пропаганда ком
мун и артелей и организации различных форм товарищеского 
совместного труда.

Однако, эта линия на коллективизацию, в значительной мере 
вытекающая из всей совокупности хозяйственной обстановки, 
была „не по сезону". Дело в том, что она захватывала не 
Только бедноту, но и середнячество. Ведь вопрос мог ста
виться, и он действительно ставился, не только об об’единении 
-безынвентарной бедноты. В эти об’единения необходимо было 
втянуть и середняков — инвентарную часть села, так как при 
помощи инвентаря ликвидированных и не вошедших в состав 
совхозов экономий многого сделать было нельзя. Поскольку же 
вопрос затрагивал инвентарных хозяев — середняк увидел в 
этом покушение на его собственность, на его хозяйственную 
независимость и самостоятельность. Отсюда — резкое сопро
тивление в политическом и хозяйственном отношении совер
шенно здоровой идее коллективизации со стороны слабых 
хозяйств, идее обеспечения их участия в с.- х. производстве.

Подавляющая масса крестьянства восприняла земельную 
революцию в том ее специфическом истолковании, в каком все 
ее содержание сводилось только к одному — к разделу поме
щичьих земель. Когда же развитие революции привело к необ
ходимости обеспечить участие безынвентарных хозяйств в с.-х. 
производстве и когда одной из наиболее реальных и возмож
ных в то время форм этого участия была выдвинута коллек
тивизация, середняк и заможник увидали в этом „коммунию" 
и резко выступили против земельной политики советской 
власти. Таким образом, обе основные идеи земельной поли
тики советской власти 1919 года встретили отрицательное 
отношение к себе со стороны середняцко - заможной части 
Украинского села.

Степень сопротивления каждой из этих групп проведению 
земельной политики соввласти была, конечно, далеко не оди
накова. Середнячество не только активно выступало против, 
«о во многих случаях относилось просто пассивно к политике
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коллективизации, поскольку добровольный характер рекомен
дуемых правительством с. - х. объединений был известен укра
инскому крестьянству. Но уже одно то, что эта политика не̂  
встретила дружной поддержки у середняка, говорит о недоста
точном учете настроений этой части крестьянства. Этот недо
учет настроений середняка оказал отрицательное влияние на 
проведение земельной политики советской власти и вызвал 
осложнения в осуществлении основных мероприятий того времени.

В какие же, однако, формы вылилась земельная политика 
соввласти весной и летом 1919 года? 4

Гетманщина и Директория были ликвидированы оконча
тельно к весне 1919 года. Но уже к началу 1919 года совет
ская власть была установлена почти на всем Левобережьи. 
Поэтому еще в феврале в Харькове состоялся губернский 
с’езд Советов, на котором была принята резолюция по зе
мельному вопросу, определяющая основные линии земельной 
политики. Совнарком Украины предложил всем местным орга
низациям временно, впредь до созыва Всеукраинского с’езда 
Советов, руководствоваться этой резолюцией. Поэтому уста
новленная на Харьковском с’езде линия была фактически: 
проведена во всеукраинском масштабе. Эта резолюция дала 
общую установку в земельном вопросе и, в сущности, опреде
лила на долгое время формы практического проведения зе
мельной политики. Основные положения резолюции Харьков
ского с’езда таковы: і

„1. Частная собственность на землю отменяется.. 
Земля, леса, воды и моря объявляются общенародной соб
ственностью, помещики или их доверенные, нетрудовые 
арендаторы, должны быть немедленно выселены из своих 
бывших имений и хозяйств и последние должны быть взяты 
на учет и под контроль земельных отделов советов.

2. Главнейшей задачей земельной политики является 
переход от единоличного хозяйства к товарищескому. 
Советские хозяйства, коммуны, общественная обработка 
земли и другие виды товарищеского землепользования 
являются наилучшими средствами для достижения социа
лизма в земледелии, поэтому на единоличное земледелие 
следует смотреть, как на временное и отживающее.

3. Конфискованные земли в первую очередь исполь
зуются для земледелия товарищеского, общественного и 
во вторую очередь — для нужд единоличных землеполь
зователей.

4. Губернским и уездным земельным отделам пору
чается срочно выяснить, какие из конфискованных имений 
и экономий годны под образцовые культурно - промыш
ленные советские хозяйства и коммуны, и немедленно 
приступить к организации таковых.
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5. Советы на местах должны тщательно охранять от 
расхищения взятые на учет дома, постройки, инвентарь, 
«скот, запасы продовольствия и вообще имущество бывших 
частновладельческих имений, отнюдь не допуская какого 
бы то ни было самовольного захвата и раздела этого 
общенародного достояния в пользу отдельных лиц.

6. По выделении вышеуказанных земель, остальная 
площадь сельско - хозяйственных значений может пойти во 
временно - уравнительное распределение между единолич
ными хозяйствами, при чем с’езд вменяет в обязанность 
всем земотделам энергично раз’яснять и проводить в 
жизнь организацию общественной обработки этих земель 
(коммунальное, артельное, товарищеское, кооперативное и 
тому подобное земледелие), как более выгодное для тру
дящихся форму хозяйства.

7. Земотделам поручается организовать достаточную 
для населения агрономическую помощь, широкое распро
странение агрономических знаний в народе, а также обес
печение сельского хозяйства инвентарем, скотом и тому 
подобное, устраивая для этих целей лекции, чтения, сель
скохозяйственные библиотеки, опытные и показательные 
школы, прокатные пункты и т. п.

8. Земотделы первой своей обязанностью должны 
считать увеличение (всеми способами) посевной площади 
хлебов, трав и овощей. Ни одна десятина не должна пу
стовать в годину голода и разрухи, принесенных мировой 
войной".

Как видим, резолюция дает подчеркнуто яркую постановку 
вопроса о борьбе за социализм в земледелии. Задача перехода 
от единоличного хозяйства к товарищескому становилась не в 
ту общую перспективу, какая дается в „Положении о социа
листическом землеустройстве" (утвержденном в начале 1919 
года в Москве), а намечалась, как очередная практическая 
программа. Такая постановка вопроса в условиях 1919 года 
приводила на местах к искривлению общей линии, к переги
бам и утере перспективы. Эти перегибы пошли по обеим ос
новным линиям земельной политики, т. е. в вопросе и о 
совхозах и о коллективизации крестьянского хозяйства. На
сколько прямолинейно понимался на местах курс на организа
цию советских хозяйств и коллективизацию — видно из об
зора тех мероприятий, какие намечались и проводились там и 
о каких речь будет дальше.

Что же касается других сторон земельной политики и 
практики советской власти в весенний период 1919 года, то 
здесь необходимо отметить, что забота о проведении посевной 
кампании превалировала над всем остальным, в том числе и 
над проведением землеустройства. Действительно, требования
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весенней посевной кампании были решающими в этот период» 
и потому вся энергия земорганов была направлена в эту сто
рону. Так, например, харьковский земельный отдел в феврале 
1919 года наметил следующую программу своей работы в 
области распределения земли и организации весеннего посева ^

„1. В виду приближения весенних работ — говорится 
в этой программе — распределение земель, национализи
рованных имений по трудовой норме, в такой короткий 
срок в жизнь проведено быть не может. Самой важной 
задачей текущего момента является необходимость засева 
как можно большей площади, что отодвигает все осталь
ное на второй план. Поэтому земля национализированных 
имений будет временно распределена между желающими, 
даже если они уже имеют собственную, но с условием, 
что всякий взявший землю обязан обрабатывать ее соб
ственным трудом и обязательно всю ее засевать хлебом: 
Местные советские учреждения будут строго следить за  
этими двумя условиями, так как прежний опыт показал,, 
что многие из взявших землю не засевают ее, а оста
вляют под сено. Задача земельного отдела для текущего 
момента — напрячь максимум усилий "для засева наиболь
шей площади.

2. З а  время войны и революции посевной материал 
хотя и расходовался, как и прежде, но не заготовлялся 
в достаточной мере, в виду все большего разрушения 
государственного организма. Поэтому задачей земельного 
отдела является сохранить от расхищения имеющийся 
посевной материал. Однако, в виду его недостаточности 
отдел принимает меры к его производству, для чего на- 
мечаются крупные имения с хорошей почвой, которые 
будут засеяны на государственный счет исключительно 
для разведения семян на 1920 год".

Вторая часть этой программы, однако, была очень трудно< 
выполнима. Вообще же с посевматериалом Харьковская гу
берния справилась сравнительно удачно. Хотя в губернии и 
было разгромлено значительное количество имений, все же то об
стоятельство, что Харьковская губерния освободилась от гет
манщины еще зимой, помогло уберечь от расхищения посевной 
материал и тем обеспечить проведение весеннего сева. На 
временно (без землеустроительного процесса) распределенной 
земле крестьянство Харьковщины весной 1919 года засеяло 
около 90% яровой площади предыдущего года.

На Херсонщине к весне 1919 года была, например, также 
развернута большая организационно - хозяйственная работа по 
проведению посевной кампании. Распределение земли здесь также 
получило временный характер и фактически свелось к тому, что 
были выделены те или иные имения под совхозы, а остальная
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земля пошла под крестьянский посев. В условиях степного 
многоземелья сущность земельного вопроса сводилась к обес
печению бедноты и части середнячества посевматериалом и 
инвентарем. В этом направлении и была проведена основная 
работа земорганов. Что же казается землеустроительного 
процесса, то он ограничился примитивом: в некоторых случаях— 
правда, немногочисленных — было произведено ограничение сов
хозных земель и установлены межселенные межи (где это уда
лось и где этот вопрос стоял особенно остро). Вообще же 
землеустройство развития не получило.

Для характеристики работы, проведенной весной 1919 г. 
в степных районах приведу отчетные сведения по Николаев
скому уезду (б. Херсонской, затем Одесской губернии). Вот 
что николаевский земотдел сообщает в своем отчете:

„Положение, создавшееся для обсеменения полей к 
моменту прихода советской власти, требовало спешных 
и энергичных мероприятий. Во многих волостях, постра
давших от недорода в прошлом ^оду и от добровольче
ских реквизиций, ощущалась острая нужда в семенах. 
Недавнее пребывание добровольцев и контр - революци
онная агитация вызвали у крестьян страх за судьбу уро
жая. В то же время острая продовольственная нужда 
города вызывала усиленное истребление имевшихся в го
роде запасов отличного посевного ячменя. Для того» 
чтобы рассеять создавшееся в деревнях тревожное настро
ение, земотдел отпечатал и распространил в тысячах 
экземпляров соответствующие воззвания и наказы по об
семенению полей. Устную агитацию за организацию по
севной площади в деревне вел специальный кадр из 
политических работников и агрономов. Действуя в пол
ном контакте с николаевским продотделом и чрезвычайной 
комиссией по обсеменению полей, земотдел распределял 
в городе скудные запасы посевного ячменя, закупал по
севной картофель и распределял его между советскими 
хозяйствами и крестьянством. В предупреждение спеку
ляции посевным материалом был установлен строгий кон
троль над семенной /торговлей и вывозом семян.

Работа по снабжению деревни машинами и семенами 
началась с первых же дней существования земотдела 
параллельно с работой обсеменения полей. Обсеменение 
полей вызвало необходимость взятия на учет всех город
ских складов сельско - хозяйственных машин. Это и было 
произведено земотделом. Почти полное отсутствие жат
венных машин в городе и большая нужда в них заставили 
земотдел открыть свою собственную ремонтную мастер
скую в городе, которая к уборочному сезону успела изго
товить до тридцати самосбрасывающих жнеек и несколько
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конных грабель. Земотдел создал центральный склад 
машин, орудий и материалов, а также секцию снабжения 
деревни машинами, орудиями и семенами. В виду недо
статка в таких материалах, как кузнечный уголь, машинное 
масло, медный купорос и т. д., земотдел закупал эти пред
меты на местных заводах через заводские комитеты" *).

Киевский губземотдел в докладе совету рабочих депута
тов так рисует свою работу по проведению землеустройства 
и обсеменению полей. Отметив, что работа началась только 
6 марта, коллегия земотдела указывает, что перед ней стояли 
такие три основные задачи : „а) принять все меры к тому, чтобы 
вся яровая площадь была засеяна; б) организовать максималь
ное количество разного рода коллективных хозяйств ; в) бро
сить на село по возможности наибольшее количество агроно
мов * организаторов" 2).

Как видим, зембтдел не ставил перед собою задачу про
вести землеустройство. Это об’ясняется тем, что в острый 
момент развертывания посевной кампании некогда было думать 
о проведении тех или иных землеустроительных работ. Вот 
почему не только в Киевской губернии, но и в других губер
ниях Правобережья деятельность земорганов была направлена 
исключительно на проведение посевной кампании. Что же ка
сается распределения земли, то оно шло, так сказать, само
теков. Единственно в чем нужно было проявить советскую 
активность — это в отстаивании совхбзов и сахарных заводов, 
на которые были пред’явлены претензии со стороны крестьян
ства. Как выполнил киевский земотдел поставленные им задачи? 

В отчете читаем:
„Выполнить эти задания как это возможно сейчас от

крыто констатировать, удалось только в минимальнейших 
размерах". Прежде всего — вопрос о распределении земли- 
Решался он, как я уже сказал, „самотеком". Однако, земор- 
ганы должны были позаботиться о сохранении земель сахар
ных заводов и некоторых экономий, оставленных под совхозы. 
Из 3,5 миллионов десятин пахотной земли в Киевской губер
нии, согласно декрета, в ведение „Углавсахара" было пере
дано 1,9 миллионов десятин. „Это — говорится в отчете зем
отдела— составляет всю (за исключением 80 тысяч десятин) 
площадь бывших помещичьих земель". Земотдел организа
цией посева на национализированных землях не занимался: 
это делал „Углавсахар". Последнему пришлось три четверти 
национализированной земли уступить крестьянству (вернее — 
санкционировать уже произведенное „самотеком" распре
деление).

Ценгрархив, Харьков. Фонды местных учреждений, 1919 г. Херсон
ская губерния.

-) Там же, см. Киевскую губ.
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Распределение земли на Киевщине, как и в остальных 
частях Правобережья, да и вообще по всей Украине, было 
произведено временно. Землеустроители участия в этом деле 
(за очень скромными исключениями) почти не принимали- 

Что же касается проведения посевкампании, то о ней киев
ский губземотдел в апреле сообщал следующее:

„Селянські землі будуть засіяні безумовно і повністю. 
Бувші ж поміщицькі землі в деяких повітах засіваються 
і напевно будуть засіяні повністю (як Уманський, Берди
чівський, Сквірський), в деяких повітах можливо, що не
величка частина земель (і то в дуже незначній кількості) 
не будуть засіяні (Звенігородський, Липовецький, Черка
ський, Чигиринський, Васильківський). До третьої групи 
належать повіти, в яких повного засіву не буде за браком 
насіння, навіть пізнього ярового (Радомисльський, Київ
ський— у своїй північній частині). Нарешті четверта гру
п а— це повіти, з якими до цього часу, через військові 
події, звязків нема* і во всій широті їх стан не відомий 
(Чернобильський, Таращанський, Канівський, Київський— 
у своїй південній частині). Загальне вражіння таке, що 
мінімум 4/5 всієї пахатної площини під яровину по Київ
щині засіяно буде 1)“ .

В других районах Украины картина была, примерно, та
кая же* Везде весенний посев проходил с огромным напряже
нием. Недостаток посевного зерна чувствовался во многих 
местах чрезвычайно остро. Особенно тяжело приходилось Чер
ниговской губернии, где посевная площадь в 1919 году сокра
тилась еще значительнее, чем в других районах Украины. 
Правительство принимало доступные по тому времени меры 
к обеспечению нуждающихся районов посевным зерном. Но 
общие условия 1919 года не позволяли поставить выполнение 
этой задачи на должную высоту.

Что же касается вопроса о землеустроительстве, то общую, 
достаточно об’єктивную и компетентную, оценку проведенной 
в этой области работы находим в статье наркома земледелия, 
тов. Мещерякова— „Землеустройство", где он подводит итоги 
работы земельных органов за весенний период.

„Посев произведен и землеустройство на весенний поле
вой период волей-неволей закончено — читаем в статье.— По
нятно, что это землеустройство не могло быть сколько - нибудь 
окончательным. Советская власть победила врага, прогнала 
его с Украины незадолго до весны. Комиссариат земледелия 
мог быть образован только в конце февраля; многие местные 
земельные отделы еще позже. Отсутствие правильных почтовых

J) Центрархив, Харьков. Фонды местных учреждений, 1919 г. Киев
ская губерния.
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сообщений неслыханно затрудняло своевременное осведомление 
местных органов советской власти относительно руководящих 
инструкций, декретов, правил и т. д. При этих условиях не
возможно было ожидать правильного, единообразного повсюду, 
планомерного выполнения намеченного землеустройства. Зна
чительнейшую часть работы приходилось волей - неволей на
кладывать на волостные, и, особенно, на уездные земельные 
отделы; здравый смысл и революционное чутье должны были 
подсказать товарищам (не получившим указаний из центра) 
на местах, как распорядиться землей, отнятой у врагов.

Комиссариату земледелия удалось все - таки в крайне спеш
ном порядке созвать совещание по землеустройству. В первых 
числах марта (почти за месяц до посева) совещание предста
вителей губернских земельных частей обсудило и приняло 
выработанный комиссариатом проект „инструкции по времен
ному распределению земель". В нескольких губерниях удалось 
во - время отправить землемеров в волости; по имеющимся 
теперь сведениям, земельные отделы .Харьковщины, Полтав
щины, Екатеринославщины, Черниговщины землемеров послали, 
киевский земельный отдел запоздал (и даже ухитрился вовсе 
прогнать со службы всех землемеров), нет пока сведений 
о Донецкой, Херсонской и освобожденных уездах Таврической 
и Волынской губерний.

Задача была в отношении землеустройства крайне проста : 
надо было отделить в каждом уезде несколько высококуль
турных имений и экономий под советские хозяйства, остальную 
часть отнятой у помещиков земли отдать крестьянам. При 
выборе имений под советские хозяйства предписывалось руко
водствоваться степенью земельной тесноты окружающих сел 
и деревень и фактической возможностью для земотделов сво
ими силами действительно поставить хозяйство в выделяемых 
экономиях.

Более точных указаний нельзя было дать из центра. 
Было бы величайшей ошибкой, не зная подробно условий 
и обстоятельств вокруг каждой экономии, предписывать из 
центра: такое-то имение поделить, а такое-то оставить. Не
обходимо было, повторяю, решение этой задачи предоставить 
решению местных уездных и губернских земотделов.

Что касается распределения земли, предназначавшейся 
крестьянам, то и здесь были даны указания: по таким - то 
и таким-то расчетам землемер отводит площадь земли целому 
обществу, селу или деревне, а крестьянам самим предоста
влялось решить, как именно они используют эту площадь 
и будут ли они землю обрабатывать сообща или мелкими 
обвинениями („гуртками" по 5 — 6 семейств) или разрежут 
на уравнительные полоски — это было дело самих крестьян. 
Землемеры и земельные отделы обязывались лишь раз’яснить 
населению, что : 1) вся земля должна быть обязательно засеяна
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а  2) что общественная обработка земли несравненно выгоднее 
крестьянству, чем единоличное хозяйствование" х).

Таким образом, для всех районов Украины, начиная с Ле
вобережья и кончая Степью, характерны следующие моменты 
в проведении земельной политики 1919 года.

Во-первых, советская власть в лице земельных органов 
не имела возможности внести необходимую планомерность 
в распределение частновладельческих земель между крестьян
скими дворами. Это распределение происходило самотеком 
и носило характер сезонного использования помещичьих земель. 
Участие землеустроителей в этом процессе было минимальным.

Во - вторых, вопрос о подлежащем распределению земель
ном фонде решался на основе директивы : „отделить в каждом 
уезде несколько высококультурных имений и экономий под 
советские хозяйства, а остальную часть отнятой у помещиков 
земли отдать крестьянам". Такой подход к помещичьей земле, 
естественно, в большинстве случаев не отвечал крестьянским 
настроениям.

В-третьих, вследствие того, что советская власть прило
жила серьезные усилия к тому, чтобы безынвентарные бедняц
кие хозяйства получили посе&материал и инвентарь, бедняцкая 
часть села могла в известной мере принять фактическое уча
стие в использовании отнятых у помещика и кулака земель 
и в проведении весенней посевной кампании 1919 года.

В-четвертых, поставленная весной 1919 года задача макси
мальной коллективизации, возможно большего обобществления 
труда, при проведении посевной кампании реализации не полу
чила, а лишь послужила источником антисоветских настроений 
и выступлений середняцко - заможной части села.

И все же, даже несмотря на то, что практическое решение 
земельного вопроса весной 1919 года имело целый ряд отри
цательных моментов, несмотря на то, что вокруг вопросов 
о советских хозяйствах и коллективизации создалась крайне 
сгущенная атмосфера крестьянских настроений, основная задача 
советской власти — обеспечение максимального посева была 
выполнена удовлетворительно. Весной 1919 года не меньше 
четырех пятых перешедшего к крестьянам ярового клина по
мещичьих имений было обсеменено. В этом отношении кре
стьянство далеко опередило советские хозяйства, в которых 
посевная кампания прошла менее удачно.

И. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ („КОММУНИЯ") И СОВЕТСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

Вопрос о коллективизации сельского хозяйства, о мето- 
ч дах, формах и темпе обобществления земледелия получил 

в 1919 году заостренно - политическую постановку и стал основ
ной мишенью для обстрела со стороны контр - революционного

*) „Известия ВУЦИК’а" от 4/V 1919 г.
2 Літопис Революції N* 1



22 Літопис Революції

кулачества. Произошло это по следующим причинам. Прежде 
всего, местные органы советской власти слишком прямо
линейно понимали и проводили в жизнь директивы центра, 
не учитывая того, что в таком вопросе, как коллективиза
ция сельского хозяйства, крайне сложно сплетаются моменты 
хозяйственные, технические, организационные и политические 
и что основным условием здесь является создание соответ
ствующих технико - организационных предпосылок и добро
вольно выявленное крестьянством желание итти путем обобще
ствления хозяйства.

В 1919 же году во многих случаях местные органы решали 
вопрос о коллективизации на оснбве таких положений : а) прин
ципиально коллективизация полнее отвечает задачам советской 
власти, чем уравнительный раздел земли ; б) недостаток инвен
таря и невозможность обеспечить им незаможное безынвентар- 
ное крестьянство говорят в пользу коллективизации, об’единения 
крестьянства в артели, коммуны и товарищества для совмест
ного использования живого и мертвого инвентаря; в) кол
лективы скорее сумеют обеспечить города и Красную армию 
продовольствием, чем это смогут и захотят сделать индиви
дуальные хозяйства; г) об’единение незаможных и части серед
няков в артели, коммуны и товарищества неизбежно поможет 
организовать классовый фронт против кулаков, а следовательно 
и решению основных задач советской власти.

Несмотря, однако, на серьезность всех этих положений,, 
они не исчерпывали вопроса о крллективизацки полностью- 
Даже больше — они проходили мимо основных предпосылок,, 
обеспечивающих проведение в жизнь обобществленных форм 
сельского хозяйства. Во-первых, они часто не учитывали 
желания самого крестьянства перейти к коллективному това
рищескому земледелию и, во - вторых, как бы игнорировали 
фактическую невозможность обеспечить переходящим к кол
лективизации крестьянским дворам лучшие хозяйственно - тех
нические условия, чем те, какие они имели в своем единоличном 
хозяйстве. Между тем, даже добровольное согласие крестьян 
перейти к коллективному ведению хозяйства само по себе 
было еще далеко недостаточным для положительного решения 
вопроса о коллективизации, поскольку отсутствовали самые 
минимальные технико - материальные условия, могущие обеспе
чить хозяйственную устойчивость артели, коммуны и т. д.

Кроме того, в начале 1919 года на Украине еще не за
кончилась классово - политическая организация села, не был 
еще организован фронт бедноты против. зажиточных, против 
кулачества. Эту работу компартия и советская власть еще 
только начали развертывать. Влияние бедноты поэтому была 
еще слабым. Между тем, кулак и прислушивавшийся к нему 
более зажиточный середняк, обеспеченные инвентарем и обычно 
прибегающие к найму рабочих, были сильны и лучше органи-
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зованы. Коллективизация для них являлась не чем иным? j как 
„коммунией", в которую — как они кричали во весь голос — 
крестьян насильно загоняют советская власть и коммунисты. 
Эта в то время сильная и весьма влиятельная часть села сразу 
же повела резкую кампанию против всякой коллективизации, 
в том числе и против таких безобидных и хозяйственно целе
сообразных мер, как организация артелей на территории 
б. частновладельческих хозяйств. Волна антиколлективистиче- 
ских настроений во многих местах нашла выражение в более 
или менее серьезных выступлениях значительных масс села 
под руководством кулачества — в атаманщине (Григорьев, З е 
леный, Соколовский и т. д.).

Таким образом, вопросы коллективизации земледелия 
в 1919 году решались в явно нездоровой и враждебной обста
новке. Принципиальная же постановка вопроса была безусловно 
правильной. В „Положении о социалистическом землеустрой
стве и мерах перехода к социалистическому земледелию", 
принятом в феврале 1919 году ВЦИК’ом, говорилось следующее:

„Для окончательного уничтожения всякой эксплоатации 
человека человеком, для организации сельского хозяйства 
на основах социализма с применением всех завоеваний 
науки и техники, воспитания трудящихся масс в духе со
циализма, а также объединения пролетариата и деревенской 
бедноты в их борьбе с капиталом— необходим переход 
от единоличных форм землепользования к товарищескому. 
Крупные советские хозяйства, коммуны, общественная 
обработка земли и другие виды товарищеского землеполь
зования являются наилучшим средством для достижения 
этой цели; поэтому на все виды единоличного землеполь
зования следует смотреть, как на переходящие и отжи
вающие 1)а .

В этом принципиальном решении вопроса о земле необхо
димо было, естественно, искать базу для земельной политики 
советской власти на Украине в 1919 году. Но при этом йадо 
было прежде всего установить правильную перспективу и на
метить темп, отвечающий общим условиям того времени. Это 
и было сделано соответствующей декларацией украинского 
правительства.

В соответствии с выраженной в „Положении" принципи
альной постановкой вопроса о земле и земледелии, советская 
власть Украины в первой своей декларации, в январе 1919 года, 
и наметила общую линию в вопросе о коллективизации. В этой 
декларации, между прочим, говорится:

„Социалистическая революция на Украине является, 
как и Октябрьская революция в России, одновременно
’ ) „Положение о социалистическом землеустройстве44. Москва, 1919 г.
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революцией рабочих против капитала и крестьян противг- 
номещиков и кулаков. П а р а л л е л ь н о  с н а ц и о н а л и 
з а ц и е й  в о б л а с т и  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р о и з в о 
д и т с я  к о н ф и с к а ц и я  п о м е щ и ч ь и х ,  к у п е ч е с к и х  
и м о н а с т ы р с к и х  з е м е л ь  д л я  п е р е д а ч и  их  в р ас
п о р я ж е н и е  м а л о з е м е л ь н ы х  и б е з з е м е л ь н ы х  
к р е с т ь я н .  К у л ь т у р н ы е  з е м л е д е л ь ч е с к и е  х о 
з я й с т в а  о б ъ я в л я ю т с я  д о с т о я н и е м  в с е г о  н а 
р о д а  и о с т а ю т с я  п о д  в е д е н и е м  Н а р о д н о г о  
К о м и с с а р и а т а  з е м л е д е л и я .

Для поднятия производительности сельско-хозяйствен
ного труда и облегчения тяжелого положения крестьянства 
С о в е т с к о е  Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к о е  П р а в и т е л ь 
с т в о  б у д е т  с о д е й с т в о в а т ь  р а с п р о с т р а н е н и ю  
к о л л е к т и в н о й  о б щ е с т в е н н о й  о б р а б о т к и  з е 
мли,  с н а б ж а я  д е р е в н ю  с е м е н а м и ,  т е х н и ч е с к и 
ми с и л а м и ,  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы м и  о р у д и 
ями,  н е о б х о д и м ы м и  д л я  в е д е н и я  о б щ е с т в е н 
н ы х  х о з я й с т  в“ .

Как видим, постановка вопроса совершенно правильная. 
В декларации говорится о том, что правительство будет содей
ствовать распространению коллективной общественной обра
ботки земли, оказывая селу материально - техническую помощь. 
Однако, из этой общей правильной постановки вопроса о кол
лективизации надо было сделать политически и организационно 
правильные конкретные выводы. И прежде всего — надо было 
решить вопрос о методах и темпе проведения коллективизации. 
З д есь-то  и начиналась та неясность, сложность, запутанность 
и противоречивость, какие так характерны для практического 
осуществления коллективизации в 1919 году.

Во многих случаях на местах был взят крайне крутой 
курс на коллективизацию. Так, например, харьковский совет 
одобрил такого рода план мероприятий по коллективизации, 
проводимый земотделом:

„Кардинальной задачей земельного отдела — гово
рится в отчете земотдела — является устройство коммун. 
Земотделом разосланы распоряжения во все уездные 
и волостные советы собрать сведения и произвести запись 
желающих сорганизоваться в коммуны или же образовать 
товарищества для общественной обработки земли. Заявле
ния о желании вступить в коммуну или об их образовании 
подаются в соответствующий волостной совет, который 
посылает их в уездный земельный отдел на утверждение. 
Затем составляется смета с подробным об’яснением, кото
рая отсылается в губернский земельный отдел на утвер
ждение. Необходимые средства отпускаются из государ
ственных сумм взаимообразно. Для устройства возможно
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большего числа коммун командируются специальны^ ин
структора и агитаторы и распространяется соответствую
щая литература".

Такой курс на „устройство возможно большего числа ком
мун" во многих случаях приводил к явному искривлению хо
зяйственно - политической линии. Особенно много путаницы 
в это дело вносили „инструктора и агитаторы". В одном из 
заявлений, адресованных в президиум ВУЦИК’а, Наркомзем 
просил принять меры к тому, чтобы агитаторы, выступающие 
по вопросам сельского хозяйства, обязательно согласовывали 
свои „толкования и раз’яснения" с земорганами. „Имеется 
масса случаев,— жалуется Наркомзем,— когда товарищи, незна
комые с земельной политикой, слышавшие что - то о коммунах 
и советских хозяйствах, своими выступлениями прямо тормозят 
дело". Действительно, часто агитаторы своими раз’яснениями 
только подливали масла в огонь кулацкой агитации против 
„коммунии". Но и помимо этого линия на коллективизацию 
ясности не имела и приводила к разного рода осложнениям.

Киевский губземотдел, например, поставил перед собой 
задачу „организовать в губернии максимальное количества 
того или иного рода коллективов". Естественно, что такая 
постановка вопроса имела мало общего с той правильной 
принципиальной линией, какая была намечена советским пра
вительством Украины.

Стремление к „максимальному количеству" колхозов при
водило к тому, что совершенно упускались из вида два основ
ные требования коллективизации: наличие технико - матери
альной помощи со стороны государства и созревшего решения 
крестьянства всерьез взяться за это дело. Предпосылки же 
такого рода в 1919 году были слабыми. Отсюда и получился 
разрыв между линией местных земельных органов и об’ектив- 
ными возможностями.

Однако центральная власть пыталась выправлять искри
вления линии по вопросу о коллективизации. Так, еще 14 ап
реля 1919 года губземотделы Украины получили следующую 
телеграмму, подписанную председателем Совнаркома Лениным 
и наркомземом РС Ф С Р Середой х):

„В Наркомзем поступили сведения, что, в целях ор
ганизации советских хозяйств, коммун и других коллек
тивных об’единений, земотделы отбирают поступившие 
в пользование крестьян земли нетрудовых владений, во
преки смысла ст. 9 „Положения о социалистическом земле
устройстве". Подтверждается недопустимость подобных 
явлений. Все земли, находящиеся со времени опублико
вания положения о социалистическом землеустройстве *)

*) Центрархив, Харьков. Фонд Совнаркома 1919 г.
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9 трудовом пользовании крестьян и предоставленные им 
на основании постановления или инструкции уездных 
и губернских земельных отделов, никоим образом не могут 
быть отчуждены принудительным путем для организации 
советских хозяйств, коммун и прочих коллективных об’е- 
динений. Неисполнение настоящего распоряжения карается 
по законам революционного времени. Возможно шире 
осведомьте население о настоящем распоряжении".

ЦК КП(б)У, в свою очередь, опубликовал такое заявление :
„ЦК Компартии Украины самым решительным образом 

опровергает лживые слухи, распространяемые провокато
рами о большевиках - коммунистах, будто они хотят при
нудительно образовать коммуны. Центральный Комитет 
заявляет категорически, что всякие об’единения крестьян 
в коммунальные хозяйства могут происходить только на 
совершенно свободных началах, добровольно, в тех слу
чаях, когда крестьяне в интересах ведения своего хозяй
ства сочтут более выгодным об’единения в коммунальные 
хозяйства".

Этот энергичный нажим сверху дал некоторые, хотя и 
весьма незначительные, результаты в деле исправления допу
щенных на местах перегибов. Контр - революция, тем не менее, 
полностью использовала допущенные весной 1919 года ошибки 
в вопросах коллективизации и создала невыгодные для ее 
проведения настроения не только у середняков, но и у части 
незаможного селянства. Правда, к концу весны вопрос о „ком- 
мунии" потерял, как будто, свою первоначальную остроту 
если исходить, из утверждений т. Мещерякова, что вовсе не 
значит, однако, что он сошел „со сцены". Это и отметил в 
печати нарком земледелия т. Мещеряков. Так, в упоминаемой 
уже нами статье „Землеустройство", помещенной в „Изве
стиях ВУЦИК’а", он писал:

„Наша усиленная борьба с клеветой, будто больше
вики насильно загоняют в „коммунию“, повидимому, дала 
свои результаты. По имеющимся сведениям, крайне редки 
случаи, когда находился тот или иной глупый „комиссар" 
или инструктор или вообще советский работник, который 
действовал бы „насилием , т. е. принуждал крестьян, во
преки их желанию, к общественной обработке. И личные 
впечатления пишущего эти строки подтверждают указан
ный вывод : в „коммунию“ не загоняли. Интересно, напри
мер, что на харьковском губернском и на всеукраинском 
с’ездах советов (20 февраля и начало марта) докладчика 
по земельному вопросу засыпали записками и вопросами 
насчет „коммуний". В записках были опасения, не будет ли 
насилий. А на полтавском губернском с’езде, который
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был много позже (15 апреля), с „коммунией" обстояло 
совершенно благополучно. Жалоб на насилие вовсе не 
было. Повторяю: есть основание думать, что очень скоро 
все эти басни о большевиках, загоняющих крестьян силой 
(„штыками") в коммуну, вовсе выйдут из употребления. 
Комиссариат земледелия и местные земотделы употребили 
гигантские усилия на опровержение этой клеветы. И, по
лучив землю так, как оно хотело (т. е. в единоличное 
пользование), крестьянство убеждается в нелепости распро
страняемых до сих пор клеветнических обвинений 1) “ .

Правда, процесс изживания предубеждения против коммун, 
артелей и других форм коллективизации шел крайне медленно, 
потому что кулаки и все вообще антисоветские элементы в о 
всю использовывали положение и по поводу каждого непра
вильного шага, а таких шагов было слишком много со стороны 
советских работников, создавали целые горы клеветы, выдумок 
и преувеличений. Выпячиванием вопроса о „коммунии" контр - 
революция срывала советскую власть.

Естественно, что дело было не только в том, что середня
чество и часть незаможных выявляли неустойчивое, колеблю
щееся отношение к коллективизации, как к определенной форме 
ведения хозяйства. Безынвентарные и малоинвентарные хорошо 
знали, что такое супряга. Они еще и до революции об’единя- 
лись на почве совместного использования инвентаря. Следо
вательно, суть дела была не только в сопротивлении коллек
тивным формам ведения хозяйства.

Контр - революция била и в другую точку: коллективизация 
связывалась с нашей продовольственной практикой, вопрос 
ставился о том, что - де коммунисты и советская власть хотят 
лишить крестьянство помещичьей земли, „загоняя“ его в „ком- 
мунию", что власть хочет сделать крестьян - хозяев государ
ственными рабочими, что крестьяне будут лишены всей своей 
собственности. Кулацкая контр - революция вопрос о коллек
тивизации, о „коммунии" выдвигала в такой постановке, что,, 
мол, коммунисты ограбили уже города и теперь начали грабить 
крестьян. При этом контр - революция прикрывалась лозун
гом: „власть советам", но советам без коммунистов.

Вот, например, образчик такой постановки вопроса. 26 мая 
банда Петренко захватила гор. Никополь, Екатеринославской 
губернии. В воззвании, выпущенном в связи с этим к „Бра
тьям крестьянам, рабочим и трудящимся", бандиты писали:

„Третий год льется кровь неповинных мирных гра
ждан, жаждущих единственно спокойствия и мирного тру
да. Большевики и их высшая марка — грабители - комму
нисты, прикрываясь высокими лозунгами защиты интере-

г) „Известия ВУЦИК’а“ от 4/V 1919 г.
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срв трудящегося пролетариата, крестьян и рабочих, для 
своих личных выгод и бездельничьей разгульной жизни, 
ограбили уже большие и малые города. Где прежде жизнь 
и работа били ключем, там теперь стоит голод, смерть и 
нищета. Там нечего больше им искать повальными обы
сками. Все ограблено ими, и, якобы для защиты револю
ции, последняя рубаха снята. Кто мог — оделся в мешок, 
других пустили голыми и босыми. С городами комму
нисты-грабители покончили и теперь принялись за деревни, 
за н ас— крестьян. v

Мы, крестьяне гор. Никополя, Лапинки, Довгалевки 
и Ново - Николаевки, исстрадавшиеся под гнетом комму
низма, в ночь под праздник святой троицы, 26 мая, вос
стали против насильников - коммунистов и свергнули их 
власть, взамен которой поставили свою крестьянско - ра
бочую власть из среды известных нам честных тружени
ков, пользующихся доверием, а не проходимцев - грабите
лей, какие были раньше.

* Товарищи трудящиеся ! Мы хотим не коммуны, а 
своей выборной советской власти и жизни мирной и спо
койной. Трудящиеся граждане! Присоединяйтесь к нам. 
Долой коммуну! Мы — ваш авангард. Поддержите нас всем 
чем можете : людьми, оружием, хлебом" 1).
Это был, действительно, „авангард" кулацкой контр - ре

волюции, выступающей под защитным цветом советской власти, 
но не той, которая установилась в Октябре, а власти дере
венского кулака. Следовательно, вопрос о коллективизации 
контр-революция использовала для ожесточенного напора на 
советскую власть. Борьба, таким образом, велась против „ком- 
муниик, как советской системы.

Что же касается отношения крестьянства к коллективизации, 
как к определенному методу, определенной форме ведения 
хозяйства, то естественно, что при новизне этого дела для 
широких масс и при отсутствии материально - технических ре
сурсов у государства для помощи коллективистам, дело это не 
могло получить широкого развития. Точного подсчета количе
ства возникших весной и летом 1919 года колхозов, конечно, 
не могло быть произведено. Что же касается ориентировочных 
материалов, то они собирались отделом коллективизации Нар- 
комзема. В брошюре „Нічало коллективного хозяйства на 
Украине", изданной в 1920 году в Москве, заведующая этим 
отделом М. Н. Скрыпник дает такие сведения о росте колхозов 
на Украине в 1919 году:

„На Украине менее чем в полгода при самых небла
гоприятных политических условиях, когда инструкторам 9
9 Ценгрархив, Харьков. Фонды местных учреждений Екатеринослав- 

ской губернии.
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приходилось во время об’ездов попадать в плен засады 
и сплошь и рядом возвращаться назад или попадать не 
в тот уезд, куда направлялись, все же в 9 губерниях 
было 497 коммун и артелей*4 *).

Погубернское распределение колхозов дает такую картину: 
„Харьковская— имела 79 комун и 51 артель с площадью 

30 140 десятин при 5060 трудоспособных членов. Это соста
вило из 1357 тисяч десятин прирезки земли 2,1°/о коллективи
зации. Советские хозяйства занимали 50.000 десятин, числом 
165. Черниговская губ. — 55 коммун и 64 артели, 46 коммун 
к средине мая находились в стадии организации. Всего ими 
занято было под хозяйство 18.564 десятины с количеством 
9.354 едока. Киевская — 15 коммун и 30 артелей, которые 
стали известны только в половине июля 1919 года. О состоя
нии хозяйств этих коллективов никаких сведений не поступало 
в виду оторванности губземотдела от мест. Херсонская губер
ния дала сведения о 19 коммунах и 47 артелях к началу 
июля 1919 года О размерах этих хозяйств также ничего не 
было известно, благодаря оторванности центра от земотделов. 
Екатеринославская губерния — 17 коммун и 18 артелей с пло
щадью 14.875 десятин земли и 7.439 едоками. По составу 
эти коммуны состояли на 3/4 из рабочих города. К ним при
мыкали бывшие батраки и, одиночками, семьи разоренных 
крестьян. Здесь организаторами и инициаторами коммун были 
городские рабочие. Подольськая и Волынская губернии нахо
дились все время в котле фронта и не смогли обстоятельно 
информировать о положении с коллективизацией. Все же здесь 
пробивалась к жизни потребность сельских пролетариев к 
об единению. В отдельных местах намечались крохотные орга
низации, носящие характер коммун или артелей. Донецкая гу
берния, состоящая из двух уездов, имела всего лишь 2 ком
муны и 25 артелей. Близость добровольческой армии в значи
тельной степени мешала крестьянам приступить к об’едине- 
нию своих хозяйств. 25 артелей по существу были полуком- 
мунами. В состав их входили по преимуществу рабочие 
шахтеры, еще не совсем порвавшие с землею, и малоземель
ные крестьяне. Полтавская губерния имела к концу июля
1919 г 50 артелей и около 15 коммун с количеством земли 
7.800 десятин".

Как видим, количественный эффект был невелик. Что же 
касается качественной стороны дела, то о ней, естественно, 
нельзя ничего сказать, так как колхозы за несколько месяцев 
своего существования едва ли могли выявить свои организа
ционно-хозяйственные преимущества над хозяйством едино
личным.

*) „Начало коллективного хозяйства на Украине". Госиздат, Москва»
1920 г.
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Естественно, что хозяйственно - организационный эффект 
коллективизации в 1919 году был также невелик. Те 500 колхозов, 
какие возникли на Украине в то время, почти целиком орга
низовались не на надельных крестьянских землях, а возникали 
на пригодных для этой цели бывших нетрудовых владениях. 
Под колхозы было занято 60 тысяч десятин земли, при чем не 
больше трети этой земли находилось в с. - х. пользовании. Про
изводственный эффект колхозного строительства, как видим, 
большим назвать было нельзя. Что же касается политической 
стороны дела, то в этом отношении колхозное строительство 
послужило как бы маслом, подливаемым на огонь кулацкой 
контр - революции. „Коммуния" послужила лозунгом для контр
революционных выступлений кулачества.

В деле строительства советской власти коллективизация 
1919 года играла, таким образом, роль оселка, на котором все 
больше заострялся и углублялся процесс классовой размежевки 
украинского крестьянства. На отношении к „коммунии" испы
тывалась классовая природа всей массы крестьянства и фор
мировались кадры кулачества — с одной стороны, и сельской
бедноты — с другой. '

* *
*

Неменьшую остроту в 1919 году получил также и вопрос 
о советских хозяйствах.

Весной 1919 года советская власть приступила к органи
зации совхозов. Катастрофическое положение с продоволь
ствием городов и Красной армии заставило правительство сде
лать попытку удержать в руках государства максимальное ко
личество бывших помещичьих экономий в целях организации 
в них советских земледельческих хозяйств. Условия того вре
мени не давали возможности подойти к этому вопросу с не
обходимыми материальными и организационными предпосыл
ками. Между тем, в этих предпосылках как раз и заключались 
все шансы на успех дела. Задача оставления за  государством 
того или иного количества помещичьих экономий могла быть 
разрешена даже несмотря на то, что середняцко - заможная 
часть села противилась такого рода политике советской 
власти.

Но сложность и трудность дела начиналась уже с пер
вых же шагов. Так, центральная власть лишена была возмож
ности руководить отбором имений под совхозы. Дело это 
было передано на места. Наркомзем т. Мещеряков в газете 
„Известия" по этому поводу писал:

„Было бы величайшей ошибкой, не зная подробно усло
вий и обстоятельств вокруг каждой экономии, предписывать 
из центра: такое - то имение поделить, а такое - то оставить. 
Необходимо решение этой задачи предоставить решению 
местных уездных и губернских земотделов".
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В этой необходимости передать решение вопроса о * сов
хозах на места крылась величайшая угроза всему делу Орга
низации государственного земледелия. Основной опасностью 
здесь являлся недоучет материально - технических возможно
стей. Дело в том, что помещичьи экономии являлись очень 
сложным хозяйственным организмом, правильные функции ко
торого зависели от целого ряда организационных, финансовых* 
материально - снабженческих и сбытовых условий. Переход 
экономий в распоряжение государства всю эту сложную цепь 
условий порывал, не заменяя ее, однако, другой, приспособлен
ной к новым условиям. Такие нужды экономий, как обеспече
ние зарплаты рабочим, доставка топлива для двигателей, снаб
жение недостающим инвентарем (а недостаток этот выра
жался в очень больших размерах, так как редко какое имение 
не было потрепано за годы революции), починка инвентаря и 
др. — требовали правильной организации снабжения. Однако, 
в услових 1919 года это была почти неразрешимая задача. 
Вот почему предоставление выбора совхоза местным органи
зациям, являвшееся наиболее правильным выходом из поло
жения, в то же время приводило к случайному решению этого 
сложного и ответственного как в производственном, народно
хозяйственном, так и в политическом отношениях вопроса. 
Места подходили, как общее правило, к решению той 
или иной экономии с точки зрения ее состояния в мо
мент осмотра, а также руководствовались учетом нужды кре
стьян в земле. Но те же места неизбежно переоценивали как 
производственные возможности самого совхоза, так и, особенно, 
размер и характер той помощи, какую они могли получить из 
центра для вновь организуемых советских хозяйств. Места на
деялись, что центр снабдит их и деньгами, и машинами, и по- 
севматериалом (в тех случаях, когда запасы зерна оказывались 
расхищенными). Между тем, для центра эта задача оказалась 
непосильной. Несмотря на то, что весь с. - х. инвентарь в го
родах и на складах вообще был взят на учет, дело распре
деления этого инвентаря, налаживание товарообмена (с кре
стьянством) было настолько сложно, что фактически совхозы 
оказались без достаточной помощи как раз в наиболее кри
тический для сельского хозяйства период проведения весенней 
посевной кампании.

Именно в этот момент советские хозяйства были предо
ставлены собственным силам. Это не могло, конечно, не отра
зиться самым тяжелым образом на проведении совхозами 
весеннего посева.
* С другой стороны, предоставление местам выбора совхо
зов имело и ту опасную сторону, что очень часто места не 
Учитывали в достаточной мере всю сложность политической 
обстановки. Ведь середняцкая масса в 1919 году являлась как 
раз той группой, за которую шла отчаянная борьба. Эта
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гругша если и не являлась численно преобладающей в укра
инском селе, то все же она была огромной силой. Обеспе
чить поддержку (в худшем случае, хотя бы нейтралитет) этой 
группы для советской власти являлось насущнейшей задачей. 
Между тем, середняк весь смысл революции видел в завоева
нии земли помещика и многоземельного кулака. Раздел поме
щичьей земли — вот лозунг, за которым середняк шел доста
точно решительно и последовательно. Поэтому на всякое изя- 
тие того или иного помещичьего имения из уравнительного 
распределения и на организацию советского хозяйства серед
няк смотрел, как на нарушение его „права на землю". Неуди
вительно поэтому, что вокруг вопроса о совхозах в 1919 году 
создалась крайне сгущенная, в громадном большинстве случаев 
резко враждебная атмосфера. При таких условиях полагаться 
на революционное чутье и политическую оценку положения 
местными органами было опасно. Требовать от мест полного 
учета всей сложности создавшейся обстановки было нельзя 
еще и потому, что они не получили к весне 1919 г. даже самых 
общих указаний по линии земельного вопроса и земельной по
литики. Третий всеукраинский с’езд советов, состоявшийся 
в Харькове в апреле 1919 года, фактически не мог помочь 
делу, так как посевная кампания либо закончилась уже к этому 
времени, либо была на исходе.

Возможность перегиба на местах в вопросе о советских 
хозяйствах не была устранена. Правда, Наркомзем Украины, 
делавший ставку на революционное чутье и высокую полити
ческую грамотность местных работников, этих опасений не 
разделял.

Так, например, в неоднократно упомянутой уже программ
ной статье Наркома земледелия В. Мещерякова („Земле
устройствоtt) находим такое освещение вопроса о крупных 
хозяйствах:

„Нелепы были — пишет о н — опасения, будто из - за совет
ских хозяйств крестьяне не получат земли, — это ясно уже и 
теперь. Есть сведения, что в Черниговской губернии образо
вано 100 советских хозяйств, в Екатеринославской — 103, в 
Харьковской и Полтавской по 130 — 150. Цифры площади еще 
не подсчитаны, не определены. Однако стоит сравнить это 
количество советских хозяйств с общим числом частновладель
ческих имений, чтобы совершенно успокоиться : в Чернигов
ской губ. было в 1916 году 3242 частновладельческих хо
зяйств (мелких, средних и крупных), в Екатеринославской —4465, 
в Харьковской — 2831, Полтавской — 5187. Легко сообразить, 
какую небольшую часть земли оставили земотделы под свои 
хозяйства. И Надо прибавить, что это лишь первые шаги. Нет 
никаких сомнений, что крестьянское землепользование увели
чится и ещ е; это сразу нельзя было сделать, но это необходимо 
н это будет сделано“ .
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Однако, в действительности дело обстояло несколько #лож- 
/нее. Весной 1919 года „совхозный размах" был чрезвы
чайно велик. Точных сведений о том, сколько экономий и ка
кой площади было оставлено под советские хозяйства, не было 
ни в 1919, ни в последующие годы, как нет их и теперь. 
Однако, в печати 1919 года оглашались сведения о ходе ра
боты по организации советских хозяйств. Из этих сведений 
видно, что в таких губерниях, как Екатеринославская, Хер
сонская, Таврическая и отчасти Полтавская и Киевская, вес
ной, в период посева, под совхозы было оставлено от 25 до 
30°/о всей помещичьей земли. Правда, этот „совхозный размах" 
был сорван с двух концов: во - первых, нельзя было наладить 
хозяйство (в чем убедил весенний посев); во - вторых, нажим 
крестьянства принял более острые формы. Но даже после 
того, когда вопрос о совхозах „вошел в русло4*, все же отве
денная под совхозы площадь оставалась очень значительной. 
Так, в докладе Наркомзема, представленном во всеукраин- 
скую чрезвычайную междуведомственную комиссию по уборке 
и реализации урожая, указано, что советские хозяйства 
располагают 630,600 десятин озимого (произведенного, еще 
при гетмане, помещиками) и весеннего ярового (советский) 
посевов.

Если вспомним, что весь помещичий посев на Украине в 
1917 -18 годах не превышал 3 миллионов десятин (в 1916 году 
он равнялся 3,3 млн. десятин, но за 1917 и 1918 г. г. эта 
площадь сократилась примерно на 300 - 400 тысяч десятин), 
то получаем, что посевная площадь совхозов составила в 
1919 году 21°/о помещичьего посева. Не подлежит сомнению, 
что яровой посев 1919 года в совхозах был произведен с 
меньшей степенью нагрузки пахоты, чем то было весной 1917 
или 1918 года, а следовательно оставленная под совхозы земля 
должна была превышать этот процент. Правда, в указанном 
выше отчете, а также и в материалах о III совещании губ- 
земотделов (11-17 июля 1919 года в Киеве) встречаем пря
мое указание на то, что всего под совхозы на Украине было 
оставлено 1.200.000 десятин земли в 1.200 с лишком хозяй
ствах. Однако, эта цифра вызывает сомнения, поскольку ей 
сопутствует другая — 630 тысяч десятин посева. Такое высо
кое соотношение между посевом и всей площадью хозяйств 
нельзя признать отвечающим действительности.

Кроме совхозов государство оставило за собой еще све
кловичные земли. В декрете о национализации сахарной про
мышленности, изданном еще 10 февраля 1919 года, читаем:

„1. Все рафинадные, песочно - рафинадные и песочные 
заводы и все, что заводам этим принадлежит, в том числе : 
постройки, поселки для рабочих, поля орошения, маточные 
высадки, живой и мертвый инвентарь, об’являются достоянием 
Украинской Социалистической Советской Республики.
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2 . Все земли, за исключением крестьянских, в севооборот 
которых входил в течение какого бы то ни было из послед
них пяти лёт, т. е 1913-1918 годов, посев сахарной свеклы,, 
в полном составе со всеми угодьями, лесами, торфяными бо
лотами и прочими полезными ископаемыми, водами и т. д., со 
всеми сооружениями, постройками, инвентарем живым и мерт
вым, независимо от того, кому бы они ни принадлежали, 
признаются неприкосновенным земельным фондом национали
зированных сахарных заводов.

31 Определение земель, угодий, лесов, торфяных болот, 
полезных ископаемых, вод, сооружений, построек и инвентаря, 
поступающих в исключительное ведение главного управления 
сахарной промышленностью Украины, производится комисса
риатом земледелия совместно с упомянутым главным управле
нием".

Этим декретом государство оставило за собою также свыше 
1,5 млн. десятин земли. Следовательно, если цифру 1,2 млн. 
десятин, занятых под совхозами брать даже без поправки, то 
и в таком случае государственный земельный фонд поднимался 
до 2,7 млн. десятин, т. е. составлял около 20°/0 всей помещи
чьей земли. В 1920 году совхозам было оставлено не больше 
320 тысяч десятин (кроме сахарнозаводских), а в 1927 году 
советские хозяйства, включая и земли сахарных заводов, имели 
не больше 900 тысяч десятин. Следовательно, в 1919 году под 
советские хозяйства было оставлено помещичьей земли почти 
в три раза больше, чем оставалось ее за совхозами оконча
тельно, после всех дополнительных наделений крестьянства. 
Совхозный размах 1919 года, таким образом, был чрезмерно 
велик. Его раздутость выявилась тогда же, в 1919 году.

Поскольку вопрос сводился к тому, чтобы оставить за  
государством те или иные экономии, как производственные 
единицы, как фабрики хлеба для снабжения продовольствием 
городов и Красной армии, решающее значение при решении 
вопроса о совхозах имел весенний посев 1919 года. Успех или 
неуспех посевной кампании в советских хозяйствах служил 
показателем их производственного значения для советского 
государства того периода — с одной стороны и серьезнейшим 
аргументом в споре с крестьянством о разделе того или иного 
имения — с другой.

Исчерпывающих сведений о проведении совхозами весен
ней посевной кампании нет. Однако, поскольку имеется ха
рактеристика состояния совхозов после весеннего посева, 
можно составить некоторое представление о самой кампании. 
В упомянутом уже докладе Наркомзема, в чрезвычайной ко
миссии по уборке и реализации урожая, состояние совхозов 
характеризуется так:

„По сведениям с мест состояние озимых и яровых выше 
среднего, а местами (Херсонская, Таврическая губернии)
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хорошее, но в Черниговской губернии виды на урожай лиже 
среднего. Имеется значительный, местами доходящий до 50%, 
недосев. Посев сахарной свеклы в сравнении с 1918 годом 
уменьшился значительно и, в виду дороговизны и недостатка, 
местами^ рабочих рук, состояние свекловичных плантаций в 
общем неудовлетворительно. Так как под советские хозяйства 
взяты исключительно культурные имения частных владельцев, 
то при общих выше средних видах на урожай нужно считать, 
что десятина даст 80 пудов зерна. По тем же сведениям, со
ветские хозяйства обеспечены мертвым инвентарем и преиму
щественно жатвенными и уборочными машинами до 35% по
требного количества, но, принимая во внимание недостаток на 
местах смазочных и горючих материалов — шпагата и т. д., 
воспользоваться уборочными машинами в указанном выше раз
мере не представляется возможности, и потому главная роль 
при" уборке будет принадлежать несомненно ручной уборке 
серпами и косами.

Хозяйства обеспечены постоянными годовыми рабочими 
в крайне ограниченном количестве, достаточном только для 
удовлетворения текущих работ по усадьбе и уходу за скотом. 
Деревня в значительной доле ослаблена мужским населением 
и обогачена земельной площадью за счет бывшей помещичьей. 
Количество свободных рабочих рук для работ на стороне зна
чительно сократилось и особенно чувствуется недостаток в 
южных губерниях — Херсонской, Екатеринославской и трех 
уездах Таврической, где население вообще редкое, а площадь 
советских хозяйств велика.

Таким образом, советские хозяйства обеспечены рабочею 
силою в очень слабой степени и особенно в указанных выше 
губерниях, а потому является необходимость в принятии срочных 
мер к доставлению рабочих со стороны" !).

Конечно, осведомленность Наркомзема о состоянии совхо
зов была недостаточно полной. Однако, едва ли приведенные 
в отчете данные грешили излишним пессимизмом, тем более, 
что сведения по таким губерниям, как Киевская, Екатерино- 
славская и Полтавская, дают еще более неприглядную кар
тину состояния совхозов.

Следует отметить, что, несмотря на раз’яснения центра о 
том, что отведение тех или иных экономий под совхозы не 
должно сильно сжимать фонд уравнительного распределения 
помещичьих земель, на местах перегиб в этом отношении все 
же был. Это не значит, конечно, что „места", закусив удила, 
ринулись на организацию совхозов. Дело обстояло не совсем 
так. Чтобы подтвердить это, ознакомимся с несколькими отче
тами уездных земотделов.

*) Центроархив, Харьков. Фонд Совнаркома УССР, 1919 г.
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Вот, например, как решал этот вопрос Николаевский 
уезд — один из основных уездов Степи:

„Сознавая всю важность работы по созданию культурных 
советских хозяйств, земотдел с первых же дней своего суще
ствования повел обследование бывших помещичьих имений с 
целью создания советских хозяйств в тех имениях, которые, 
по обследованию, окажутся высококультурными и годными под 
советские хозяйства. Критерии высокой культурности хозяй
ства были следующие: присутствие высоко - развитого племен
ного животноводства, молочного хозяйства, правильного поле
водства с севооборотом, промышленного огородничества и 
виноградства, интенсивного садоводства, технических произ
водств и ремонтных мастерских, имеющих районное значение. 
После того как экспедиционное обследование устанавливало 
высокую культурность хозяйства, земотдел немедленно высы
лал туда специалистов - руководителей и комиссаров, которые 
и вели в дальнейшем хозяйство под постоянным контролем 
земотдела.

Сознавая остроту земельного голода малоземельного кре
стьянства, земотдел выбирал под советские хозяйства только 
наиболее культурные хозяйства и старался не ставить слишком 
резко вопрос об отведении чересчур больших площадей под 
советские хозяйства. Из 45 обследованных земотделом хозяйств 
переорганизованы в советские до настоящего момента 13 хо
зяйств, а 3 хозяйства будут переорганизованы в ближайшем 
будущем. 3 хозяйства заняты коллективами, а все остальные 
должны пойти в уравнительное распределение. Общая пло
щадь созданных уже советских хозяйств превышает 30 тысяч 
десятин, но большая часть этой площади неминуемо должна 
будет отойти в уравнительное распределение и сейчас нахо
дится в крестьянских руках. Под посевами самих совхозов 
сейчас находится только около 3 тысяч десятин, а под сено
косами и выпасом — до 2 тысяч десятин" 1).

Как видим, николаевские работники и органы власти ясно 
сознавали „остроту земельного голода малоземельного кре
стьянства", и все же из 45 обследованных имений отвели под 
совхозы 16, т. е. больше 35°/0. Очевидно, помимо принципи
альных соображений, продовольственная проблема, учет того, 
что от крестьянского хозяйства невозможно получить необхо
димое для городов и Красной армии количество хлеба, а 
также определенный нажим занятого в бывших помещичьих 
экономиях с.-х. пролетариата (в значительной своей части 
не видевшего для себя смысла в переходе „на землю" без 
инвентаря и вообще без хозяйственного капитала) — все это 
давило на волю и настроения местных работников гораздо *)

*) Центроархив, Харьков. Фонды местных учреждений. Херсонская гу
берния.
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сильнее, чем соображения о земельном голоде безземельной 
или малоземельной части крестьянства. Этим в значительной 
мере и об’ясняется „совхозный размах" весны 1919 года.

Крестьянство, особенно же его середняцко - заможная часть, 
конечно, не хотело мириться с тем, что значительные площади 
из’емлются из фонда уравнительного распределения и остаются 
у государства. Борьба крестьянства с советскими хозяйствами 
во многих районах Украины велась в течение всего периода 
существования советской власти в 1919 г. Конечно, не всякое 
заверстывание помещичьей экономии в фонд совхозов вызы
вало сопротивление крестьян. Во многих случаях дело обхо
дилось и без осложнений. Крестьяне при распределении по
мещичьей земли соглашались часть ее выделять под совхоз. 
З а  собой в таких случаях они оставляли две трети или три 
четверти помещичьей земли, а остаток „уступали" совхозу.

Но нередки были случаи и острых столкновений. Часто 
крестьяне требовали передачи им всей помещичьей земли 
без исключения. При этом положение часто осложнялось 
еще и тем, что с середняками вместе выступали и незамож
ные, требовавшие распределения инвентаря. Эта борьба 
крестьян за всю землю бывших помещичьих экономий в от
дельных случаях принимала острые формы. Случаи захвата 
земли и недопущения к работе рабочих совхозов были не 
единичны.

Источником антисовхозовских настроений среди крестьян 
являлся, конечно, не один только факт сокращения фонда 
подлежащих разделу земель. Дело обстояло значительно слож
нее. Вот, например, о чем говорит телеграмма, полученная 
предсовнаркома т. Раковским от уездной власти Новомосков
ска, Екатеринославской губернии:

„Заведывающие советскими хозяйствами не знакомы 
со своим делом. Засеяно много земли, но собрано будет 
мало, ибо хлеб засеян слишком густо. Кроме того, наблю
дается дворянство. Заведывающие стоят на платформе 
помещиков, а не коммунистов, чем сильно возмутили кре
стьян. В некоторых местах обнаружены заговоры против 
заведывающих. Во многих местах крестьяне уже восстали 
против устройства советских хозяйств. Уездисполкомом 
меры принимаются. Заметно сильное движение крестьян, 
и, если заведхозяйствами будут назначаться Губземотде- 
лом, то восстание неизбежно44 1).

Конечно, в этой телеграмме могли найти отражение на
строения, связанные с чисто местными условиями; но все же 
правильно отмечено, как решительно реагировали крестьяне

О Центроархив, Харьков. Фонд СНК Украины за 1919 г.
З Літопис Революції /Me 1
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на малейшее превращение совхозов в подобие помещичьих 
экономий. В Херсонской и Таврической губерниях было, на- 
пример, даже несколько случаев разгона администрации сов
хозов крестьянами.

Совхозы выдерживали не только натиск крестьянства,— 
не меньше вреда причиняли им и действия воинских частей. 
Вольное отношение военных частей к совхозам достигло таких 
огромных размеров и стало настолько общим явлением, что 
Совнарком Украины вынужден был издать, в целях борьбы с 
этим злом, специальное постановление, которое гласило:

„1. Об’явить все советские хозяйства неприкосновен
ным народным богатством социалистической республики, 
имеющим первостепенное государственное значение.

2. Назначить высшую меру наказания за всякого рода 
хищения, производимые под видом реквизиций и конфи
скаций.

3. Распоряжение имуществом, живым и мертвым ин
вентарем, запасами фуража и продовольствия, излишками 
этих запасов и т. п. принадлежит исключительно органам 
Наркомпрода, Главсахара и Наркомзема, согласно законам 
республики. Военное ведомство, военные комиссары, воен
ные отряды и лица не имеют права своей властью произ
водить никаких реквизиций, конфискаций и вообще отчу
ждений какого бы то ни было имущества, инвентаря, про
довольствия и т. п. с площади советских хозяйств.

4. СНК постановляет немедленно привлечь к револю
ционному суду командиров тех частей и отрядов, которые 
содействовали или не препятствовали хищениям, произве
денным их частями или отрядами" *).

Это постановление СНК, конечно, не устранило хищниче
ского отношения к совхозам, но все же несколько облегчило 
их положение.

Взятый центром и углубленный на местах курс на орга
низацию советских хозяйств в 1919 году шел в разрез со 
стремлением крестьянства использовать для уравнительного 
распределения все бывшие частновладельческие земли. Вызван
ный заботой об удовлетворении продовольственных нужд го
родов и Красной армии, а также стремлением сохранить наи
более ценные производственные единицы в сельском хозяйстве 
(культурные помещичьи хозяйства), этот курс на совхозы за
трагивал, главным образом, интересы инвентарного крестьян
ства. Поэтому середняцко - заможная часть крестьянства отнес
лась несочувственно к тому размаху совхозного строительства, 
какой был взят в 1919 году. Это несочувственное отношение

*) Центроархив, Харьков. Фонд СНК Украины за 1919 г.
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к совхозам усилилось после того, когда проведение посевной 
кампании выявило всю сложность организации государствен
ного хозяйства в бывших экономиях.

В этом же направлении оказала влияние на крестьянство 
и недавно прошедшая уборочная кампания в совхозах. При
чины этой неудачи заключались в том, что уборочного инвен
таря и машин было крайне мало, к тому же часть его была 
потрепана и требовала ремонта. Недостаток угля  и рабочих 
рук также давал себя знать. Декрет Совнаркома устанавливал 
следующие виды оплаты труда в совхозах: 1) деньгами, 2) на
турой, такими предметами, как мелкий инвентарь (косы, лопаты, 
серпы и т. д.), мануфактура, спички, керосин и т. п., 3) нату
рой из части урожая, от снопа.

Наркомтруд установил поденную плату в 21 руб. 60 коп. 
Фактически же цены на рабочие руки были от 40 до 75 руб. 
в день взрослому работнику - мужчине. Соотношение по де
крету между натуральной оплатой и денежной делало послед
нюю невыгодной для хозяйства. Между тем, при оплате от 
снопа крестьяне не соглашались работать за пятый сноп (как 
это было оговорено в декрете), а требовали третий или четвер
тый. Все это создавало положение, когда от четверти до трети 
всего урожая совхозов грозило ускользнуть из рук государ
ства. Поскольку же оплата предметами широкого потребления 
была затруднена из - за почти полного их отсутствия — необхо
димо было либо принять героические усилия для снабжения 
совхозов рабочей силой, либо лишиться четверти, если не 
трети, всего количества урожая, оплатив хлебом крестьянский 
труд. Итти на последнее — значило, в сущности, отказаться от 
основной идеи совхозов как продовольственных баз государства.

Естественно, что и правительство, и местные органы при
лагали все усилия к тому, чтобы обеспечить совхозы рабочей 
силой из городов и промышленных центров, а также силой 
Красной армии. Совет Обороны, под председательством тов. Ра- 
ковского, 27 июля 1919 года принял по этому поводу такое 
постановление:

„Образовать междуведомственные армейские комиссии 
для сбора урожая в советских хозяйствах, находящихся в 
уездах, непосредственно прилегающих к линии фронта. 
В своей работе комиссия руководствуется существующими 
декретами и законоположениями, при чем ей предоставля
ется исключительное право пользования вооруженной си
лой, находящейся в ее распоряжении, и вооруженной силой, 
предоставляемой по требованию комиссии армиями. Комис
сия отчитывается в своей работе непосредственно перед 
Советом Обороны, представляя доклады не реже одного 
раза в неделю. Из числа взятого на учет хлеба в совет
ских хозяйствах комиссия оставляет необходимый процент,
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заранее установленный по соглашению с Наркомпродом и 
Наркомземом, для обсеменения полей, семенного фонда и 
рабочих. 20% всего остального хлеба поступает в распо
ряжение опродкомармов с тем, чтобы количество хлеба, 
переданного для нужд армии, не превышало ее двухмесяч
ной потребности, каковая составляется на основании дан
ных, представленных Реввоенсоветами армии" *).

В прифронтовой полосе, таким образом, уборка хлеба во 
многих совхозах производилась частями Красной армии. Это 
значительно облегчило в этих уездах реализацию урожая. 
В средине июля Совнарком решил вопрос об организации 
специальных уборочных отрядов из рабочих. Чрезвычайная 
комиссия по реализации урожая выработала специальные нормы 
оплаты труда для этих отрядов.

Все рабочие были разбиты на следующие три категории: 
а) мобилизованных с фабрик и заводов, давших 15°/0 общего 
числа рабочих на заводе; б) мобилизованных там же, но в ко
личестве менее 15% ; в) всех остальных рабочих, привлечен
ных на работы добровольно через биржи труда, исполкомы 
или же агентами чрезвычайной комиссии по реализация уро
жая. В зависимости от категории устанавливалась и оплата 
труда. Так, для первой категории рабочих предоставлялось 
право получать по полтора пуда зерна на каждого, в счет го
дового пайка, при -чем фабрично - заводской комитет получал 
эти полтора пуда по расчету на всех рабочих данной фабрики, 
как бывших на работах по уборке урожая, так и оставшихся 
на месте. Для второй категории заводской комитет получал 
те же полтора пуда, но лишь для тех рабочих, которые были 
на сельскохозяйственных работах. Третья категорияj оплачи
валась в индивидуальном порядке.

Однако эти меры принимались уже в то время, когда 
Красная армия вынуждена была отступать под напором дени
кинцев. Следовательно, посылка рабочих на уборку урожая 
в совхозы должного эффекта не дала. По расчетам Нарком- 
зема урожай всех совхозов должен был дать сорок миллионов 
пудов (из расчета по 60 пудов на круг с десятины). Это дало 
бы значительное количество хлеба, достаточное для рабочих 
Украины и Красной армии почти на целый год. Однако факти
чески советская власть собрала в 1919 году не больше четверти 
этого количества. Правда, такие результаты уборочной кампа
нии помимо прочего были обусловлены эвакуацией.

Но, даже при условии сохранения советской власти на 
Украине весь 1919 год, реализация урожая совхозов не могла бы 
оправдать ожиданий, так как значительная часть работ была 
выполнена крестьянами от снопа. Условия, при каких протекала

J) Центроархив, Харьков. Фонд Совнаркома УССР за  1919 г.
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уборка урожая в совхозах, также не могла не влиять на рост 
отрицательного отношения крестьянства к советским хозяй
ствам. Крестьяне ставили в упрек советской власти каждый 
организационно - хозяйственный промах. Естественно, что таких 
промахов не могло не быть в условиях 1919 года, в условиях 
непрерывного кулацкого вооруженного сопротивления, в част
ности, что и явилось в свою очередь одной из причин роста 
антисовхозных настроений.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕДНОТЫ (КОМБЕДЫ) И С.-Х. РАБОЧИХ

Если в 1917 году в борьбе за  землю крестьянство высту
пало более или менее компактной массой, если фронт классо
вой борьбы внутри самого крестьянства в то время еще не 
был в полной мере развернут, — то в 1919 г. положение резко 
изменилось.

Зимой 1917 -1918 г.г. незаможно - середняцкая масса по- 
подошла к вопросу о раскулачивании. Подготовка к отобранию 
земли у кулачества велась всю зиму. Однако* ограничиться 
отобранием одной лишь земли бедняцкая масса не могла: она 
должна была поставить вопрос о полном раскулачивании, об 
отобрании у кулаков излишков живого и мертвого инвентаря 
и посевного зерна. На путь полного раскулачивания незаможную 
часть селянства толкала необходимость претворить деклара
тивное „право на землю" безинвентарного бедняка и фактиче
скую возможность заняться хозяйством. Вопрос об излишках 
инвентаря у кулаков, поэтому, должен был встать сейчас же 
после перехода земли в руки крестьянства. Но так как оккупация 
Украины немцами привела к гетманщине и к полному восста
новлению частной собственности на землю, то, естественно, 
процесс углубления аграрной революции и развития ее против 
кулачества был прерван. Кулачество в период гетманщины 
стало играть крупнейшую политическую и хозяйственную роль. 
Оно жестоко отомстило незаможнику за его попытку зимой 
1917 -18 г.г. провести раскулачивание.

Кулак в период гетманщины выявил все свое классовое 
озлобление против незаможника, он со всею жестокостью мстил 
ему за свои „обиды". Все это, конечно, не могло не содей
ствовать прояснению классового сознания бедноты и близкой 
к ней части середнячества. Гетманщина послужила хорошей, 
хотя и чрезмерно жестокой школой классового воспитания не
заможной массы. Незаможники и близкий к нему середняк ясно 
увидели, что борьба за землю — это не только борьба с поме
щиками, но что это в такой же мере и борьба с кулаками. 
Ко времени „второго прихода" советской власти, к 1919 году, 
незаможник с полной отчетливостью увидел свое классовое 
положение, свое место в общей массе крестьянства. Середняк 
же стал на распутьи.
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Часть середнячества видела единственную для себя воз* 
можность добиться прирезки земли лишь в союзе с незамож
ником. Другая, большая часть, колебалась и хотела „спокой
ствия и мирного труда". Во всяком случае, два года революции 
внесли значительную ясность в классовые взаимоотношения 
различных групп крестьянства Украины. Поэтому организация 
советской власти на селе в 1919 году могла итти только по 
линии классового об'единения бедноты. Необходимо было соз
дать единый фронт советской революции, начать его в городе, 
в гуще пролетариата, и протянуть на село,‘охватив незаможное 
селянство. Беднота должна была стать одним из звеньев со
ветской рабоче-крестьянской власти.

Вот почему советская власть в 1919 году пришла к необ
ходимости установления на селе диктатуры бедноты путем 
создания органов этой диктатуры — комитетов бедноты (комбе
ды) и включения их в общую систему ревкомов и советов. 
Явилась необходимость, таким образом, с самого начала внести 
ясность в вопрос о классовой природе советской власти. Встал 
вопрос об организации такой власти на селе, при которой 
бедняцкая и близкая к ней середняцкая масса селянства, борясь 
с кулачеством, могла бы фактически использовать завоевания 
революции, овладеть землей и организовать свои хозяйства.

Организация комбедов и включение их в общую систему 
советских органов (советы и ревкомы) давали возможность по
дойти к разрешению этой задачи. Комбеды на Украине были 
организованы в самом начале 1919 і;ода. „Временное положе
ние о волостных и сельских комитетах бедноты" так тракто
вало суть и задачи комбедов:

„В целях наиболее быстрой организации деревенской бед
ноты и впредь до установления на всей территории Украины 
советской власти в лице совета рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов, в местностях, освобождающихся от 
власти гетманщины, немедленно учреждаются волостные и 
сельские комитеты бедноты. Там, где нет революционных ко
митетов, временно, до организации советов из бедноты и сред
него крестьянства, вся полнота власти в волостях и селах 
принадлежит комитетам бедноты. Комитеты бедноты органи
зуются уездными революционными комитетами. Избрать и быть 
избранными в волостные комитеты бедноты могут быть без 
каких бы то ни было ограничений как местные, так и при
шлые жители сел и деревень, за исключением кулаков и бога
теев - хозяев, имеющих излишки хлеба и других продоволь
ственных продуктов, имеющих торгово - промышленные заве
дения, пользующихся батрацким или наемным трудом. В круг 
постоянной деятельности волостных и сельских комитетов 
бедноты входит следующее: 1) распределение хлеба, пред
метов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий; 
2) оказание содействия местным продовольственным органам
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изятием хлебных излишков из рук кулаков и богатеев; 3) на 
обязанности комитетов бедноты лежит проведение всех поста
новлений временного рабоче-крестьянского правительства Укра
ины, на них же лежит и ответственность за неисполнение 
декретов и распоряжений советской власти".

Таким образом, комбеды являлись с одной стороны, орга
нами власти (правда, временными), а с другой — хозяйствен
ными органами, на которые были возложены такие задачи, 
как распределение продуктов, с. - х. орудий и помощь продор- 
ганам. Уже в период весенней посевной кампании комбеды на 
Левобережьи развернули свою деятельность. На Правобережьи 
и в Степи их организация затянулась и получила более или 
менее широкое развитие только к началу лета.

На пути к организации комитетов бедноты стояли серьез
ные препятствия. Дело в том, что на селе в 1919 году было 
очень сильно кулачество. Во многих случаях оно вело за со
бой часть середнячества и, таким образом, получало решающее 
влияние на жизнь села. Бедноте было очень трудно установить 
свою власть. Во многих случаях кулаки и идущая с ними 
часть середнячества находили способы либо просто парализо
вать работу комбедов, либо направить ее в желательное для 
себя русло. Поэтому были случаи, когда комбеды (под
павшие под кулацкое влияние) выступали против продоволь
ственной политики советской власти и фактически не выпол
няли тех функций, какие были возложены на них последней.

Следует учесть также и то обстоятельство, что не везде 
беднота решалась итти на организацию своих особых органов, 
комбедов. Такое резкое, формально закрепленное противопо
ставление себя остальной части села во многих случаях отпу
гивало бедноту, и она не шла на организацию комбедов. Не
редко бывало еще и хуже. Кулаки сразу же раскусили значение 
комбедов и часто старались провести в них „своих людей" из 
середняков. Случаи, когда в комбедах „заседали" кулаки, были 
не единичны. Случалось и так, что беднота иногда сама при
влекала к работе комбедов „заможных“ селян, в целях стра
ховки на случай падения советской власти или бандитских 
налетов.

Однако все это не умаляет того основного факта, что 
весной и особенно летом 1919 года классовая организация 
украинского села получила значительное развитие. Были, ко
нечно, случаи искажения самой сущности комбедов, наблюда
лись и примеры захвата комбедов кулаками или заполнение 
их середняками. Но, тем не менее, решающим и основным 
был тот факт, что советская власть в лице комбедов нашла 
достаточно твердую классовую опору на селе.

На Правобережьи Украины, а также во многих районах 
Левобережья, незаможное селянство составляло подавляющее 
большинство хозяев. В 1917 году эта часть селянства не могла
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еще целиком развернуть свою революционную активность, 
потому что в то время крестьянство (за исключением кулаков) 
более или менее сплошной массой боролось за  землю. Тогда 
незаможник и середняк еще не чувствовали с необходимой 
ясностью, что они в дальнейшем могут совместно итти по пути 
революции только при том условии, если бедняк получит фак
тическую возможность принять участие в с. - х. производстве, 
т. е если он будет обеспечен инвентарем и зерном.

Период гетманщины вскрыл различия в положении бедняка 
и середняка. Бедняк увидел, что он должен встать на трудо
вую почву классовой борьбы с кулаком, иначе возможность 
принять участие в использовании бывших помещичьих земель 
будет для него закрытой. Поэтому в 1919 году бедняк уже 
ориентировался не только на землю, но главным образом и на 
инвентарь кулака. Эта „ориентировка", конечно, не всегда 
делала из .незаможника активного члена комбеда. Но во вся
ком случае комбеды являлись организацией, классовые задачи 
которой были вполне понятны незаможникам.

В половине мая 1919 года правительство Украины пере
смотрело январьское положение о комбедах и внесло некото
рые изменения и уточнения в их работу. По новому положению 
комбедам была передана организация общественной обработки 
полей и уборки урожая:

„В распоряжение волостных исполкомов передаются 
земотделами и совнархозами сложные сельско - хозяйствен
ные орудия для организации общественной обработки по
лей и уборки урожая комитетами бедноты, при чем за 
пользование такого рода орудиями плата не должна изы
маться в местностях, где волостными исполкомами и сель
скими комитетами бедноты будет оказываться энергичное 
содействие продовольственным органам в из’ятии излиш
ков из рук кулаков и богачей".

Комитеты бедноты сыграли также большую роль в про
ведении продовольственных мероприятий советской власти. 
В 1919 году положение с продовольствием на Украине созда
лось крайне тяжелое. Хотя хлеба в отдельных районах было 
и достаточно, но он находился, во-первых, в твердых руках 
кулака и более зажиточного середняка, во - вторых, условия 
переработки его были крайне тяжелыми. Основным являлось, 
конечно, то, что кулаки не хотели выпускать хлеб из своих 
рук по твердым ценам, установленным правительством. Когда 
советская власть могла в обмен на хлеб предложить товары — 
хлеб появлялся. Если же расплата шла за деньги, по твердой 
цене, — хлеба не было.

В 1918 году (при гетмане) немцы и гетманская варта не 
стеснялись по отношению к крестьянам в деле выкачки хлеба
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и вообще продовольствия. Немцы действовали с исключи
тельной твердостью и грубостью. Они обычно пред’являли 
требование всему селу о доставке определенного количества 
хлеба и, в случае невыполнения его, обстреливали непокорные 
села, а нередко и сжигали их. Такими решительными методами 
действия они добивались успеха в получении хлеба.

Советская власть такими методами действовать, конечно, 
не могла. Она могла требовать хлеб лишь у кулака и вообще 
у заможного, к „незаможнику" же и даже к середняку подход 
должен был быть совершенно иным. Единственным методом 
разрешения продовольственного вопроса советской властью 
было привлечение к этой работе комитетов бедноты, которые 
могли оказать существенную помощь продовольственным орга
нам. И они ее действительно оказали в 1919 году. Правда, 
комбеды не могли взять на себя целиком продработу, как то 
в значительной степени сделали комитеты незаможных селян 
1920-21 года, но все же продработники 1919 года в комбе
дах находили прочную и серьезную опору.

Этот классовый орган деревенской бедноты имел факти
ческую возможность устанавливать наличие у тех или иных 
хозяев продовольственных излишков и помогал их выкачке 
продорганами. Комбеды были привлечены к продработе до
вольно близко.

Инструкция по проведению продовольственных заготовок 
и распределению между крестьянскими хозяйствами полу
чаемых в обмен на хлеб фабрикатов возлагала на ком
беды, с одной стороны, составление списков хозяев, выполня
ющих разверстку, с другой — беднейших хозяйств, нуждающихся 
в помощи.

Кроме того, на селькомбеды возлагалась и частично са
мая техника разверстки. Так, согласно инструкции, „после 
составления списков селькомбед вместе с волостным инструк
тором в один из нерабочих дней собирает сельский сход, 
об’являет на нем списки крестьян, как подлежащих разверстке, 
так и освобожденных от нее, определяет окончательно, сколько 
хлеба и какого именно должно сдать каждое хозяйство, и уста
навливает срок, когда излишки хлеба должны быть доставлены 
в ближайший ссыпной пункт, по указаниям волостного инструк
тора. Тут же на сходе путем опроса селькомбед определяет, 
какие товары необходимы для села. Требования на товары 
передаются в волисполком".

Этим, однако, роль комбедов не ограничивалась. Инструк
ция указывает, что каждое воскресенье селькомбед собирает 
сельский сход, об’являет на нем о ходе разверстки и пере
числяет всех крестьян, коюрые не сдают хлеба и тем задер
живают возможность получения товаров, а периодически (по 
соглашению с волостным инструктором) все селькомбеды во
лости собираются вместе и обсуждают способы устранения
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причин, которые задерживают сдачу хлеба. Когда село ссы
пало, приблизительно, половину того хлеба, которое оно должна 
сдать, селькомбед должен Ю°/0 сданного хлеба распределить, 
согласно имеющегося у него списка, среди беднейших и без
земельных крестьян. Выдача хлеба бедноте производится за 
наличный расчет за половинную против твердой цены плату. 
10°/о второй половины сданного хлеба распределяется среди 
б,едноты после сдачи всего хлеба, причитающегося к получе
нию в данном селе.

Таким образом, комбеды, организованная беднота, были 
привлечены к самой непосредственной работе по проведению 
продразверстки. Неудивительно, поэтому, что кулаки и даже 
часть середняков были восстановлены, — а очень часто и крайне 
озлоблены, — против комбедов и вообще бедноты. Кулакам 
в 1919 году во многих случаях удалось повести за собой се
редняка, не понимавшего советской политики коллективизации, 
строительства совхозов и организации комбедов. Этим и об’- 
ясняется, что летом 1919 года во многих и многих районах 
Украины имели место кулацкие восстания против „коммунии" 
и комбедов. Кулаки всемерно поддерживали и руководили вос
станиями, терроризировали бедноту, разгоняли коллективы и 
разоряли советские хозяйства. Кулацкая активность приняла 
к середине лета самые острые формы. Характеристику соз
давшегося к июлю месяцу положения находим в статье пред
седателя Совнаркома X. Г. Раковского :

„С  диктатурой кулачества, — писал X. Г. Раковский, — мы 
должны покончить. Ее наличие означает не только бесконеч
ные погромы, уничтожающие сотни и тысячи неповинных лю
дей, но еще и полную дезорганизацию нашего тыла, абсолют
ную невозможность поставить продовольственное дело, невоз
можность проводить мобилизацию, невозможность иметь пра
вильное железнодорожное и телеграфное сообщение. К этому 
нужно прибавить еще одно обстоятельство — невозможность 
собрать тот богатый урожай, который обещают нам советские 
хозяйства.

Кулак — враг социалистического хозяйства, он враг госу
дарственной заготовки хлеба, отнимающей у него возможность 
спекулировать на голоде. Он враг советских хозяйств, кото
рые, давая государству десятки миллионов пудов хлеба, 
являются для него самыми опасными конкурентами. Кулак, 
получивший все, что могла дать ему революция, мечтает о воз
вращении старого „доброго" времени, вольной торговли, спе
куляции и наживы. Что означает кулацкая власть в деревне — 
показывают картины устраиваемых ею погромов. И наши интере
сы и наше достоинство требуют положить без всякого промедления 
конец этим средневековым сценам. Против кулаков есть только 
одно средство — на белый террор, который они применяют с 
помощью банд, мы должны ответить к р а с н ы м  т е р р о р о м .
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Нужно сказать, что бандиты были бы бессильны, если б 
их не поддерживали кулаки. В деревнях, которые вынесли на 
сходах постановление не принимать бандитов, этим самым были 
парализованы действия последних. Когда те же самые бан
диты, оперировавшие в некоторых местечках, хотели зайти в 
такие деревни и узнали, что сход решил не пропускать их, 
они не посмели войти в эту деревню. П е р в о е  у с л о в и е  
в б о р ь б е  с б а н д и т и з м о м  — э т о  с ч и т а т ь  д е р е в н ю  
к о л л е к т и в н о  о т в е т с т в е н н о й  з а  б а н д и т с к и е  д е й 
с т в и я ,  к о т о р ы е  п р о и с х о д я т  в ее  р а й о н е .  Результа
том этой меры будет отделение виновных кулаков от невинных 
бедняков и середняков. Теперь тоже существует в деревне, 
фактически, круговая порука, но это та порука, которую 
кулацкое меньшинство навязывает большинству беднейших 
крестьян.

Как известно, в районах, охваченных восстаниями, бан
диты производят насильственную мобилизацию, пользуясь тем 
оружием, которое им дают кулаки.

Мы должны изменить отношения, мы должны подчинить 
кулацкое меньшинство большинству деревенской бедноты. 
Борьба против так называемого „повстанческого движения" 
есть борьба за перенесение в деревню диктатуры беднейшего 
класса" 1)*

Советская власть пошла этим путем со всей решитель
ностью, необходимой в борьбе против кулака. Красный террор 
был об’явлен по отношению к бандитам и кулакам, диктатура 
бедноты на селе поддерживалась всеми средствами и силами 
советской власти. Борьба приняла самые острые формы. Ку
лак использовывал все, что только мог, в борьбе с беднотой 
и советской властью. При этом он всемерно стремился не 
только привлечь на свою сторону середняка, сбитого с толку 
ложной информацией о „коммунии", недовольного хлебной мо
нополией и твердыми ценами, но даже внести разложение и в 
среду незаможного селянства и терроризировать его своей 
активностью и связью с бандитами.

Кулак был максимально активен, ибо он боролся за самое 
свое существование. Он видел, что революция не останови
лась на одном отобрании земли у помещика и у него — кулака, 
но что она идет вглубь, принимает ярко выраженный классо
вый характер и, следовательно, имеет целью ликвидацию ку
лацкой верхушки села. Кулак все это видел, понимал и отве
чал ожесточенной борьбой против власти советов.

В той классовой борьбе, какая широко развернулась в 
украинском селе весной и летом 1919 года, значительную роль 
сыграл и сельскохозяйственный пролетариат, который во

*) „Известия ВУ Ц И К а\ от 15/VII — 1919 г.
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многих случаях являлся основным ядром, цементирующим со
ставом комбедов. Революция, особенно в период разгрома 
крупных хозяйств, оказала на положение с .-х . рабочих двоя
кое влияние.

С одной стороны, перспектива уравнительного раздела 
помещичьих земель ставила практически вопрос о дальнейших 
судьбах экономических рабочих. Часть из них имела, конечно, 
некоторые шансы стать „самостоятельными хозяевами". Но 
это была очень небольшая часть, так как обеспечение землей 
вовсе не давало возможности начать хозяйство. Между тем, 
вопрос об инвентаре (живом и мертвом) не всегда мог ре
шаться в пользу батраков. Ведь инвентаря было очень мало, 
а претендентов (в том числе не только батраков, но и мало
мощных хозяев) — много. Следовательно, перспектива перехода 
к „своему хозяйству44 не всегда была реальной для части ба
траков, и потому они не во всех случаях сочувствовали раз
делу земель. С  другой же стороны, батраки не могли не же
лать разгрома и ликвидации своего векового классового врага — 
помещиков. Режим помещичьих экономий так жестоко в ’елся 
в сознание батраков, что им трудно было побороть в себе 
желание разгромить помещичьи гнезда. Все это приводило к 
тему, что батраки в некоторой своей части присоединялись к 
участию в разгромах экономий, в поджогах и вообще во вся
ких разрушительных против экономий действиях, имевших ши
рокое развитие в 1917 -18 г. г. Они изливали озлобление 
против этих вещественных показателей их классового порабо
щения. Поэтому батрачество в аграрном терроре принимало 
непосредственное участие.

Однако батраки не могли не понимать, что, громя круп
ные хозяйства, они рубят сук, на котором сидят сами. Такое 
сознание было у батраков во все годы революции, но оно, 
естественно, в значительной мере было подчинено общей для 
крестьянства стихии уравнительности и дележа помещичьих 
земель. Когда же в 1919 году советская власть резко поста
вила вопрос о сохранении крупных хозяйств, батраки в боль
шей своей части сочувственно откликнулись на это. Действи
тельно, мы видим, что батрачество и весной (в период посев
ной кампании) и летом (при уборке хлебов) играло активную 
роль в налаживании советских хозяйств. Основной кадр эконо
мических рабочих в 1919 году выявил твердость в своем от
ношении к крупному хозяйству.

В борьбе за советские хозяйства, в стремлении сохранить 
наибольшее количество крупных хозяйств от раздела советская 
власть имела серьезнейшую поддержку со стороны с.-х. рабо
чих. Эта поддержка нередко принимала формы вооруженной 
защиты экономии, обделенной советским хозяйством, от окре
стного населения, пред’являвшего претензии на всю или боль
шую часть ее земель. Вообще же в лице с.-х. рабочих совет
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ская власть имела серьезнейшую опору в проведении своей 
земельной политики.

В 1919 году были сделаны попытки организовать с .-х . 
рабочих в союз. На местах эта работа началась еще весной, 
в момент организации советских хозяйств. Во многих губер
ниях, например, в Екатеринославской, Харьковской, Киевской 
и других, эта попытка имела успех. Как известно, еще на 
харьковском с’езде советов была принята резолюция, в кото
рой говорилось о том, что необходимо „принять все меры к 
скорейшей организации безземельных батраков и вообще про
летарской части села в особый союз сельскохозяйственных 
рабочих".

Организация этого союза получала реальную почву, по
скольку под совхозы было оставлено значительное количе
ство бывших гГомещичьих экономий. Однако в 1919 году со
юзу не удалось настолько окрепнуть, чтобы создать во всех 
совхозах рабочие комитеты и наладить их работу. Во многих 
совхозах эти комитеты так и не были организованы, и всю орга
низационно - хозяйственную работу проводила администрация.

На всеукраинском совещании представителей рабочих сов
хозов, состоявшемся в Киеве 11-13 июля 1919 года, при
сутствовавшие рабочие совхозов из четырех губерний (Киев
ской, Полтавской, Черниговской и Волынской) подробно об
рисовывали положение на местах. В большинстве случаев они 
отмечали отсутствие в совхозах рабочих комитетов, а также 
подчеркивали крайне тяжелые условия существования рабочих 
совхозов. Враждебное отношение крестьян к совхозам, низкая 
заработная плата рабочих, нападения на хозяйства бандитов, 
реквизиции со стороны и своих и чужих, случаи притеснения 
со стороны администрации старого закала — все это создавало 
крайне тяжелую обстановку работы в совхозах.

Совещание, заслушав такую информацию с мест о поло
жении совхозов и состоянии в них рабочего вопроса, выяснило, 
что „совхозы не только не имеют прочной постоянной связи 
с уездными и губернскими центрами, но что они часто совер
шенно не осведомлены о важнейших декретах и распоряжениях 
правительства, непосредственно их касающихся. В некоторых 
совхозах рабочие даже не знают о своем праве организовать 
рабочие комитеты. Существующие комитеты занимаются пу
стяками и расходуют свою энергию на вопрос о пайке, совер
шенно не входя в контроль управления хозяйством и не пы
таясь связаться с другими комитетами. Установлен ряд слу
чаев, когда организации комитетов препятствовали староре
жимные заведующие совхозов. Во многих совхозах рабочим не 
выдается паек, хотя к этому имеется полная возможность 
и т. д. и т. д. Все это показывает, что без посторонней по
мощи, исходящей при том из заинтересованной в благополучии 
совхозов организации, рабочие советских хозяйств не могут
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ни сорганизовываться, ни защищать себя от злоупотреблений 
администрации"*). Эту необходимость „посторонней помощи" 
прйзнало и само совещание. Обсудив все вопросы, связанные 
с положением советских хозяйств, оно приняло ряд постано
влений, в числе которых находим такие: во - первых, совещание 
признало необходимым, чтобы Наркомзем предписал всем за 
ведующим земотделами принять меры к тому, чтобы в сов
хозах были организованы рабочие комитеты; во - вторых, оно 
высказалось за скорейшую организацию союза работников 
земли на местах путем посылки туда ответственных работни
ков, в третьих,— высказалось за немедленное решение вопроса 
о тарифе для с. - х. рабочих, в - четвертых, совещание при
знало необходимым немедленно распространить действие стра
ховых касс на с .-х . рабочих.

Помимо этих постановлений, совещание решило призвать 
всех рабочих совхозов к упорной борьбе за сохранение и 
развитие советских хозяйств* 2).

Совещание рабочих советских хозяйств, однако, не внесло 
никаких изменений в существующее положение на местах, так 
как оно собралось в момент, когда деникинцы уже надвига
лись на Украину, и когда, как бы приветствуя их приход, 
повсюду начала еще более усиливаться волна кулацких вос
станий, разрушавших совхозы.

Однако, помимо прочего, уже самая попытка с.-х. рабочих 
поставить и разрешить основные вопросы совхозного строи
тельства говорит о том, что с. -х.  рабочие принимали активное 
участие в борьбе советской власти за сохранение и укрепление 
крупного хозяйства.

Таковы основные моменты, основные линии земельной 
политики соввласти на Украине в 1919 г. и причины и об
стоятельства, их обусловившие. Мы постарались выявить 
ошибки и недостатки этой политики „как суб’ективные", так 
и „об’ективные", которые вместе с теми условиями, в которых 
эту политику пришлось проводить в жизнь, привели ее к 
фактической неудаче.

Мы постарались проанализировать земельную политику 
соввласти на Украине в 1919 г. на основании фактического 
состояния украинского села к 1919 г. и конкретных условий 
его развития, положив в основу своего анализа не только клас
совую борьбу в общем масштабе, но и в самом селе, внутри 
крестьянства. Мы показали при этом причину временной „по
беды" в этой области контр - революционных кулацких слоев, 
которым удалось на время частично увлечь за собою значи
тельные массы села.

*) Протоколы совещания представителей рабочих советских хозяйств 
11-13 июля в Киеве. Изд. НКЗ, Киев, 1919 г.

2) Там же.



Земельная политика соввласти на Украине в 1919 году 51

Но вместе с тем мы старались показать и положительные 
стороны и результаты земельной политики 19 г. на Украине, 
которые ни в коем случае нельзя упускать из виду и забы
вать. И одна из существеннейших ее черт, это — содействие, 
наряду с другими мероприятиями, консолидации революцион
ных бедняцких слоев села, выделению из них крепких кадров, 
сыгравших затем огромную роль в деле перенесения на село 
социалистической революции, в деле укрепления власти Советов.



ст. кокотко

КИЇВСЬКИЙ КОМІТЕТ РСДРП В ПЕРІОД 
II З ’ЇЗДУ ПАРТІЇ

І. ВПЛИВИ „ИСКРЫ" В КИЄВІ

1901 року Київський Комітет РСДРП Ш ВИ ДКО  ОДХО ДИВ уже 
в̂ід економізму^ Під впливом розгортання політичної боротьби 
робітничої класи й поширення нових подихів та думок серед 
соціял - демократії, а також внутрішньої боротьби, що точилася 
на грунті не досить енергійного запровадження нових форм і 
метод партійної роботи, Комітет чим - раз більше ставав при 
цьому на шлях політичної агітації, що її проповідувала 
„Искра".

Комітет став випускати багато прокламацій до робітників, 
а також почав видавати „Листка" додатком до великого жур
налу-зшитка „Вперед", що виходив 3 — 4 рази на рік розмі
ром у піваркуша, де можна було б відгукуватися на всі події 
щоденного, переважно місцевого життя.

Якраз у цей час в роботі „Искры", після першого, підго
товного, настає другий період1), завданням якого було поши
рити газету в Росії та згуртувати навколо неї російські соціял - 
демократичні організації, щоб об’єднати їх в одну міцну 
соціял - демократичну робітничу партію.

„Искра" утворює мережу своїх уповноважених або пред
ставників в Росії, так званих „агентів" редакції „Искры". Ці 
агенти, репрезентуючи її перед російськими соціял-демокра
тичними організаціями, виконували відповідальну роботу органі
заторів та ідейних керівників місцевих соціял - демократичних 
груп і комітетів. З  самого початку в Росії існувало тільки 
декілька „груп сприяння" „Искре", серед них Київська група. 
Групувалася вона навколо Віктора Миколаєвича Крохмаля, 
уповноваженого „Искры" в Києві2). Була також іскрівська

\ ’ ) Розподіл діяльности яИскры* на періоди взято у Леніна (див. Ленін
ський збірник VI. „Примітки до доповіли на II з'їздові РСДРП про ДІЯЛЬ
НІСТЬ організації „Искры14, стор. 68).

2) За відомостями київського губерніяльного жандарського управління, 
Крохмаль прибув до Киева на початку 1901 р. й до 2 травня проживав, не 
записуючись, при чому часто ночував в приміщенні Френкель, Євдокії Мико
лаївни, по Нікольсько - Ботанічній вул.
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групка в Харкові, де працювала Любов Миколаївна Радченко, 
теж агент „И скры "J). З а  центр Київська група, звичайно, 
мала Київ, де у великому місті, недалеко від кордону, були 
більш-менш сприятливі умови для підпільної роботи і зносин 
з редакцією „Искры". Такий стан Києва збільшував розмах 
роботи групи й надавав їй великого значіння.

Крім Крохмаля, до Києва надіслано було ще декілька 
агентів, як Афанасьеву, С. М., Августу Кузнецову, Ревеку 
Горовіц, Глафіру Окулову2). Група вела дуже жваво листу
вання з редакцією й виконувала найрізноманітніші функції.

Передусім треба було налагодити транспорт іскрівської 
літератури, якої на місцях не було. З  приводу цього органі * 
затор Кишинівської іскрівської друкарні Л. І. Гольдман писав: 
„Економізм, безпринциповість і особливо кустарницький ха
рактер російського робітничого руху звили собі таке міцне 
кубло в більшості комітетів партії, що декілька сотень „ИскрьГ, 
що потрапляли до Росії, не зроблять ніякого впливу. Я можу 
назвати Вам багато центрів руху, які і зовсім не бачили 
„Искры", до інших місць потрапило перше число, і не було 
одержано другого числа і навпаки. Ні, не окремими, непра
вильно й не по черзі випущеними числами „Искры" можна хоч 
скільки-будь революціонізувати російські комітети. їх треба 
(хльоскати „Искрою" без краю, щоб аж іскри посипалися) 
засипати „Искрою" 3).

А проте тодішній спосіб пересилання літератури у чемо
данах з подвійним дном, з оказією, аж ніяк не міг задоволь
нити потреби в ній.

З а  весь 1901 рік переслано з - за кордону щось із 60 че
моданів.

Одержувалися вони з великим запізненням. Через те 
увага редакції „Искры" була спрямована на організацію по
стійного транспорту.

Влітку (в липні місяці) за допомогою груп сприяння 
„Искре" Гольдманові пощастило, нарешті, налагодити першу 
таємну друкарню (в Кишиневі), в якій спочатку друкувалося 
тільки брошури, а потім стали друкувати й „Искру", паперові 
матриці якої пересилалося з - з а  кордону. Незабаром після 
Друкарні налагоджується й постійний транспорт літератури 
так закордонних, як і російських видань. Відтепер велика сила

*) Вона приїхала туди наприкінці 190Э р. з Полтави, де вона стояла на 
чолі Полтавського бюра „ Искры

“) Перші три були кореспонденти „Искры*, Афанасьева, крім того вела 
чималу роботу в робітничих гуртках і була членом Київського Комітету. 
Акулова теж увіходила в Комітет, (партійне прізвище її було „Марія Але
ксеевна41), а жандарське управління називав членом Комітету й Ревеку Го- 
Ровіц.
. ім3) „Пролетарская Революция44, № 1,1928. Доповідь організації „Искры44 
1 зїздові, стор. 151 (слова взяті в дужки, в оригіналі викреслені.— Ст. К.)
 ̂ Літопис Революції № 1
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літератури пересилається багажем і перевозиться в корзинах 
спеціяльними експедиторами*).

Налагодження транспорту й „російської" техніки (слідом 
за першою друкарнею в Кишиневі зусиллями тов. Красіна 
налагоджено другу — в Баку) внесло пожвавлення в життя 
місцевих соціял - демократичних організацій, зокрема також і 

Київській. До цього часу „Искра" до Києва майже не по
трапляла, і Київ, хоч і мав уповноваженого й декількох корес
пондентів її, мало чим різнився від центрів, про які писав 
Гольдман. Дііе£аіура^доходила до нього пізно й мало.

Отже, підчас київських арештів у квітні 1901 р. „Искру" 
знайдено у одного лише Вінтера і то в одному примірникові, 
хоч тоді ж таки викрито два склади нелегальної літератури.

Літвінов (Валлах) мав нагоду докладно зазнайомитися з 
„Искрою" і вступив в іскрівську організацію лише у в’язниці. 
Августа Кузнецова навіть в - осени того самого 1901 року в 
листі до редакції „Искры", пишучи про стан в Київському 
Комітеті, висловлюється так :

„Перш за все мене приголомшило те відкриття, що не 
тільки керівники гуртків, але й Комітет, одно слово, всі 
тутешні діячі сидять без літератури й абсолютно не відають, 
що діється в інших місцях Росії. Вони тільки від мене до
відалися про студентські хвилювання по інших містах. Ні 
№  10 „Искры", ні №  10 „Рабочего Дела", ні берлінської 
студентської резолюції, та навіщо перелічувати, коли ці 
нещасні діячі зовсім нічого не бачили з новішої літера
тури, бо Комітет сам нічого не має і №  9, „Искры" є в 
нього лише в одному примірникові (а в тім „Рабочего 
Дела" зовсім немає, і серед комітетських верховодів є 
такі, що майже жодної книжки його не бачили" 2).

Так само й Ревека Горовіц в одному з листів за кордон 
прохає вислати „З, 4, 5 № № “ (очевидно „Искры".—Ст. К.), бо 
„тут був третій, і то в незначній кількості; взагалі почувається 
величезна потреба в літературі".

Відав транспортуванням літератури досвідчений професіонал - револю
ціонер Басовський, на партійне прізвище .Дементьев". Начальник київського 
губерніального жандарського управління генерал - майор Новицький дає 
Басовському таку атестацію: „Басовський являв собою цілком сталого рево
люціонера, переконаного, енергійного, вповні розвиненого, який ніколи не 
зрадить своїх переконань, і з цього боку він дуже серйозна й небезпечна 
людина. У Басовського в Києві був великий склад літератури, яка розсила
лася звідци організаціям по інших містах*. Київ, Центрістарх. Справа київськ. 
губ. жанд. управл., №  15, т. І, Лист до нач. полт. губ. жанд. управл., л. 260.

Не дивлячись на таку прекрасну характеристику, Басовський пізніше 
відійшов від соц.- дем. руху й тепер перебував поза партією.

^ Копія листа за підписом „Васільвва" (Авг. Кузнецова.— Ст. К.) з 
Киева від 24 листопада 1901 р. на адресу Петцеля в Берлін. Київ, Центрар- 
хів Спр. к. г. ж. у. №  15, т. VIII, л. 87.
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Отже, не буде дивним, що Київський Комітет за вимогами і 
Я5И ТТЯ, відійшовши від економізму, проте іскрівським ще не 
став. І недарма представник „Искры" в Києві писав до редакції, 
що теоретичні розходження між „Искрою" й „Рабочим Д елом*І 
неясні для Київського Комітету й що він піде за тим, хто) 
постачатиме йому літературу !).

Виходить, не тільки „Искры* не мав Київський Комітет 
в достатній кількості, а й „Рабочего Дела", поглядів якого] 
він додержувався. Про ідеологічну близькість його до „Рабо-J 
чего Дела" свідчить, принаймні, крім самої роботи, лист з 
Одеси без підпису (очевидно, Захарової. — Ст. К.) за кордон, 
для Дімки (І. Леман - Смідович.— Ст. К.) від 31/Х 1901 р , в 
якому розповідається, що, Одеський Комітет, який належав до 
економістів, вважав, що, історично розглядаючи, соціял- демо
кратія російська має три угруповання, при чому до останнього, 
третього, угруповання зараховував „Рабочее Дело", себе й 
Київський Комітет2).

Проте загальне ставлення Комітету до „Искры" було по
рівняно добре, як писав про це в липні її представник3), 
хоча Київський Комітет уважав „Искру" за зрозумілу тільки 
невеличкій купці читачів і для масової агітації за мало
придатну.

Тут ми, безперечно, маємо справу із слідами колишніх 
економістських поглядів на робітничу класу, до рівня Я К О Ї ніби; 
треба було спускатися соціял - демократії. Думка ця довгенько ( 
жила ще в Київському Комітеті, і ми натрапляємо її знову в 
1902 році, коли один з членів Київського Комітету, Володимир 
Михайлович Сапежко, перебуваючи за кордоном, підносить 
питання перед редакцією „Искры* про видання, крім „Искры", 
ще однієї популярної газети для робітників, бо „Искра", мовляв, 
незрозуміла й неприступна для них. До пропозиції цієї спів
чутливо поставився навіть Плеханов, і тільки через рішуче 
домагання і непримиренність Леніна ії було відхилено.

В кінці 1901 р. в Комітеті, що пережив декілька роз-\ 
колів (виділення груп „Рабочая Воля* і „Рабочее Знам я*),' 
прихильники поширення діяльности Комітету беруть гору над 
старими представниками, які, боячись нового погромув о ргані- 
заЦії, радили яко мога більше обережности й конспірації. В, 
Цей час у Комітеті великої сили набирає представник „Искры^З 
Крохмаль. Широко користаючи іскрівську літературу, що тепера 
11 чимало надходило на його замовлення з - з а  кордону та з 
налагоджених в Росії таємних друкарень (кишинівської й ба
кинської), з  якими в Крохмаля були найтісніші звязки, йому й

Т|  ̂ *) „Пролетарская Революция", 1928, Ne 1. Доклад організації „Искры* *
з їздові РСДРП у 1903 році, стор. 157.

J) Київ. Центрархів. Справа київ. губ. жанд. упр., №  15, т. XI, л. 62 — 65.
ІТ ,м°) «Пролетарская Революция'*, 1928, № 1. Доповідь організації „Искры" ' 
11 3 їз д о в і , стор. 157.
4*
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пощастило домогтися навіть постанови Комітету про відпуск 
коштів на видання „Искры".

Так, у звітові Київського Комітету з 1 січня до 1 жовтня 
1901 р., крім 155 крб., що їх витратив Комітет за одержану 
від іскрівської організації літературу, значиться 50 крб. на 
видання „Искры" за 2 місяці!).

Також переслано було „Искре" 300 крб. на видання 
Ерфуртської програми, при чому Крохмаль писав до редакції: 
„чому ви нічого не повідомляєте про долю Ерфуртської про
грами? Будь ласка, прискорте появлення так її, як і популяр
ного видання її. Комітет внесе цими днями ще значну суму 
на видання брошур, але хоче бути певний того, що вони 
швидко видані будуть і їх можна одержати"* 2).

Однак попит Київського Комітету на іскрівську літера
туру йшов урівні з  попитом на літературу взагалі. З  того ж 
таки звіту видно, що за той час, як „Искра" одержала за 
літературу 205 крб. (разом із місячними внесками), „Союз 
російських соціял-демократів" одержав також 205 крб., а 
„Южный Рабочий"— навіть 270 крб. Переважала поки-що не 
іскрівська література. Комітету, хоч і поширював іскрівську 
літературу, проте не стояв ще твердо на іскрівських засадах.

Надто ще дужі були старі впливи „Рабочего Дела" та 
„Южного Рабочего". Навіть думки про політичну боротьбу 
доходили до Комітету не тільки через „Искру", а в значній 
мірі через „Южного Рабочего", що в ті часи значно полівішав 
і наближався до „Искры", про що свідчать його листування 
.з останньою.

Проте боротьба всередині Комітету не припинилася й після 
відокремлення від нього групи „Рабочая Воля" і „Рабочее 
Знамя".
^ ^ Т а к ,  „Летучий Листок", що його видавала за згодою 
Київського Комітету група; незадоволена з стану літературної 
справи3), було припинено видавати „через надзвичайно тяжкі 
умови затвердження нашого листка соціял - демократичним Комі
тетом,— каже група,— незалежна ж від Комітету діяльність 
протирічила б принципам партійної організації"4).

В „мотивованій відмові", що її група адресувала до Київ
ського Комітету 1 грудня 1901 р., вона писала :

J) Треба зауважити, що Київський Комітет був взагалі одним з кращих 
платників за літературу.

3) Київ. Центрарх. Справа київ. губ. жандар. упр., № 15, т. XI» 
1902 р., копія листа за підписом Старик (Крохмаль. — Ст. К.) з Києва від 
10 січня 1902 р. в Мюнхен на адресу К. Лемана.

3) 3  метою висвітлювати місцеве життя ця група вважала за потрібне 
видавати „Летучий Листок” , тоді як видання літератури пропагаторської та 
агітаційної загальноросійського характеру, на думку групи, було справою за
кордонного видавництва.

*) „Летучий Листок”, №  3. Повідомлення про припинення видання. Київ. 
Центрарх. Справа к. губ. ж. упр., № 101, т. II, 1903 р., л. 125 — 126.
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„Тепер, не дивлячись на те, що гурток умовився; в 
майбутньому підтримувати літературними силами й роздо
був місцеві звязки, він, додержуючись цілком програми 
РСДРП, змушений в і д м о в и т и с я  від дальшого наближення 
до своєї мети. Мети його не зрозуміли, і на перешкоді 
йому стоїть місцевий Комітет", через що „гурток учасників" 
„Листка", зібравшись 20 листопада, ухвалив :

„1) задовольнити вимогу Комітету й №  2 не розпо
всюджувати (чому саме Комітет був проти цього числа 
„Листка", не пощастило з ’ясувати.— Ст. К); 2) видати №  З 
із затвердженого вже матеріялу і 3) відмовитись від свого 
завдання .. ." 1).

Оцей гурток і запропонував „Искре" свої послуги: він 
розповсюджував „Искру" і, гадаючи цілком правдиво, що 
„вміщаючи своєчасно відомості з київського життя, надсилаючи 
відбитки київських кореспонденцій, „Искра" придбала б ще 
більшу, ніж тепер, популярність і інтерес серед киян",— наді
слав низку кореспонденцій, які й були вміщені в „Искре".

Повідомляючи Крохмаля про звертання 2 -х  членів Київ
ського К -ту кореспондувати в „Искру" і про прохання надру 
кувати як додаток до „Искры" Київський листок, Крупська 
пише : „Ми, звичайно, дуже раді новим кореспондентам і вся
ким безпосереднім зносинам, але як це могло трапитися, що 
Ви — наш представник, і ні про що ще не знаєте, так що люди 
примушені налагоджувати з нами зносини побічними шляхами, 
поза Вами.

Ви ніколи не повідомляєте, як стоять справи в К -ті, що 
він являє з себе, який в ньому настрій. Нічого не писали про 
проекта цього „Листка" 2).

Комітет в цілому хоч і вважався за іскрівський, надзви-^ 
чайно повільно підпадав під іскрівські впливи й часто-густо) 
гальмував роботу, як ми тільки-що бачили на прикладі „Ле^\ 
тучого Листка". Є про це й інші свідчення. Августа Кузне
цова в одному з своїх листів до редакції (від 11 січня 1902 р.), 
розповівши про ті перешкоди, які чинив Комітет їй та Афа- 
насьєвій, не даючи їм відомостей про робітниче життя й т. ін., 
вона пише про комітетників, що це „якісь „урядовці" „від 
революції", що помилково попали в революційний Комітет, і 
каже:

„Я зрозуміла, в яких лабетах задихалися „підлеглі" їм, 
як повільно, крок за кроком витравлювали вони в них 
живу душу, глушили всі поривання до діяльнішої й ши
рокої роботи. Замість того, щоб використати всі сили 
кожного свого товариша, щоб дати змогу розгорнутися в

\ ] *) Жандарський опис „мотивованої відмови44 знайдемо в справі київ. губ.
*И»Д. упр., № К 7, т. V, 1903 р., л. 52.

\ 1 (3^\.ен. збірник, VIII, стор. 210.
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роботі всій людині, утворити для неї такі умови, в яких би 
вона могла все віддавати, що в неї е, і все вбирати в себе, 
щоб рости далі на користь справі, замість всього цього, 
комітетники завели кожного в якийсь тупий провулок, по
розсували всіх по глухих закутках, ізолювалися сами від 
усіх і кінець - кінцем попали в становище пастухів, що розгу
били свою череду. Вони навіть не помічали, що стали 
душителями тої справи, яку повинні були розви вати ..."

Далі вона подає характеристику про Київський Комітет 
таку яскраву, що варто її тут навести, тим більш, що, як видно 
з одного листа з - з а  кордону1), „Мейер (Ленін.— Ст. К.) був 
захоплений“ одним з листів Кузнецової, де вона писала про 
свої перші вражіння від Комітету, хоч лист цей був трохи 
наївний, і прохав „безпосередньо звязати" редакцію з нею 
(Кузнецова була звязана з редакцією через берлінську групу 
іскрівців.— Ст. К.).

В характеристиці говориться, що „Комітет немов за
стигає в тих, колись ніби цілком задовільних, але для 
теперішніх часів уже архаїчних, допотопних формах, яких 
йому надали його попередники, і пліснявіє. Всі критикують 
його діяльність, всі незадоволені ним, всі кричать: вони 
(комітетчики.— Ст. К.) не розвивають руху, а придушують 
його, бо не задовольняють вимог його, і кожен окремий 
член Комітету сам це чудово відчуває, але кожен в той же 
час почуває, що він проти всього Комітету безсилий, ніщо. 
Здавалося б, що від такого усвідомлення поодиноких чле
нів однієї ж таки організації тільки один крок до тієї 
думки, що треба в такому випадкові всім разом зібратися 
й реформувати свій статут, відмовитись від традицій, що 
тільки заважають їм, та де там в дійсності, бо Комітету, 
як єдиного органу, не існує. Комітетчики — це не товариші, 
це не революціонери, у яких одна спільна й головна 
справа — розвиток руху, ні, це просто урядовці, кожен з 
котрих виконує тільки свою певну функцію й так мало 
обізнаний, а головне так мало цікавить його діяльність 
інших, що він навіть не уявляє яскраво, в чому саме по
винна бути реформа комітетської організації, зовсім не 
сподівається ні на підтримку своєї ініціятиви, ні на здат
ність Комітету в цілому винести на своїх плечах цю по
трібну реформу. Розподіл праці зруйнував ціле. Серед 
комітетників немає жодної такої енергійної й талановитої 
людини, яка б узялася за загальне керівництво справою, 
була б, мовляв, головою Комітету: голови немає (хоч би
J) Копія листа з Мюнхена за підписом „С. К. Полтенов" до С. М. Афа- 

насьевоТ від 19/ХІІ 1901 р. Київ. Центрарх., Справа к. губ, ж. упр., №  15, 
т. XI, 1902 р.,л.71.
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тільки у вигляді загальної єдиної провідної ідеї), а є тільки 
руки, ноги, очі й вуха, які чинять, як кому спаде на думку. . .  
Є. („Єлена"— Афанасьева, кореспондент „Искры".— Ст. К.) 
каже, наприклад, що вона просто не наважується запро
понувати щось нове: тільки наберешся неприємности, а 
однаково нічого не досягнеш — так розвинені в ньому офі * 
ційність і закам’янілість. . . "

Правда, що незгоди всередині Комітету, відокремлення від 
нього цілих груп не лишилися без усякого впливу на Комітет, 
і та ж Кузнецова свідчить, що він позбавився колишньої 
сплячки.

„Нехай вони розповідають, що теперішнє їхнє неспо
діване оживлення з неба звалилося, але факт є, що саме 
тепер почалось змагання, яке буде на велику користь 
справі. Аджеж почали вони ловити за хвоста ті факти, що 
раніш проходили непомітними повз їхні заспані очі, спро
моглися ж вони раптово на складання й друкування „ли
стків", нарешті стали мріяти про випускання якихсь беле
тристичних речей . .  — пише вона там же.

Ие дивно, що уповноважений „Искры" у Києві, Крохмаль, 
з великою обережністю ставився до Комітету; вживаючи всі
ляких заходів, щоби тільки не дратувати Комітет, він, напри
клад, посилав листи до редакції з проханням виправити або 
викинути зовсім гострі місця, скеровані проти Київського Комі
тету в кореспонденціях із Києва; він вирізував навіть з газет 
такі вихватки або зовсім не розповсюджував тих чисел „Искры*, 
де їх було вміщено,

„Рішуче проти вміщення тих безглуздих обвинувачень 
Комітету, про які ви повідомляєте. Коли займатися такими 
дрібними місцевими поговорами, то, по-перше, можна в 
дійсності, а не тільки в уяві союзників (Союз рос. соц.- 
дем. — Ст. К.), викликати ворожнечу до себе у Комітетів, 
а, по-друге, сама газета стане якоюсь „Всероссийской 
сплетницей". Що вам заважає надрукувати кореспонденцію, 
викинувши з неї ці недоречні вихватки проти Комітету. 
Аджеж, вам відомо, завжди в місцевих групах бувають 
незадоволені або скривджені. Але серйозно ставитися до 
їхніх нарікань немає жодних підстав. Крім того, і сами об
винувачення, що ви їх наводите, такі дрібні й нікчемні, що, 
на мою думку, вам було досить узяти їх до відому, а саму 
скаргу кинути в кошівку. Щоб там не було, вміщати такі 
вихватки безумовно неприпустимо, в крайньому разі, хоч 
передрукуйте число, але в такому вигляді його не випу
скайте"— писав він в одному з листів до редакції1).
*) Київ, Центр, іст. арх. Справа к. г. ж. у. № 15, т. XI за 1902 р., л. 92, 

Копія листа Крохмаля від 10/1 —1902 р. в Мюнхен на адресу Лемана.
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Хоч інакше важко було привернути на бік „Искры" Київ
ський Комітет, однак, треба констатувати, що Крохмаль, щоб 

' досягти мети, робив занадто вже багато поступок, намагаючись 
перетворити „Искру" з бойового органу революційної партії, 

)що провадив рішучу боротьбу з невиразністю й відсталістю, 
які панували в Київському Комітеті, в якусь лагідну газетку. 

^ л я Т ь о г о  обвинувачення Київського Комітету,— а його було 
в чому обвинувачувати,— варті лише того, щоб їх кинути в 
кошівку. Коли ми додамо ще те, як неприхильно, з  обуренням 
проти „центру", Крохмаль стрінув Кузнецову, як він не при
пускав її до роботи кореспондента „Искры", то навіть і в тому 
разі, коли б він мав рацію, опортуністичні ухили та угодовство 
Крохмаля, що пізніше привели його до лав меншовизму, яскра
вим представником якого він був увесь час, стануть очевидними 

.для-нас.
Недарма Мартов наприкінці 1902 р. писав до лондонської 

частини редакції „Искры", що Крохмаль і за кордоном хитався 
як „іскрівець", пояснюючи розкол в Петербурзі теж нетактов
ністю петербурзьких іскрівців, і виявив себе „справжнім робо- 
чедільцем" *).

Тому що в основному діяльність Київського Комітету ви
значали принципові розходження, які були ще у нього з 
„Искрою", тактика Крохмаля, що ставав в оборону Комітету 
з його старими традиціями якраз проти прибічників іскрівських 
поглядів, які прагнули широко розгорнути роботу, об’єктивно 
переростала в поступки принципового характеру.

Як би там не було, Крохмалеві пощастило вплинути на Комі
тет, спрямувати діяльність його в напрямкові іскрівської про
грами, про що ми маємо свідчення й київського губерніяльного 
жандарського управління, яке ось як пише про пожвавлення 
діяльности в Київському Комітеті:

„Пішла широка усна й писана політична пропаганда, 
і в прокламаціях Комітету замість попередніх скромних 
економічних вимог про зменшення робочого дня, збільшення 
заробітної платні стало проповідуватися гасло „Геть само
державство!", притому доводилося, що за самодержавства 
ніякі економічні поліпшення неможливі. Приблизно в цей 
час Комітет виявляє й більшу діяльність: місто Київ було 
буквально насичене „комітетськими" прокламаціями та 
„іскрівськими" виданнями. Таке пожвавлення діяльности 
„Комітету" немало клопоту завдало місцевому нагляданню, 
доки, нарешті, пощастило напасти на слід осіб, що пра
цювали в Комітеті* 2).

Дійсно, „Искра" швидко поширюється, авторитет її зростає.

*) Лен. збірник, IV, стор. 194 — 195.
2) Справа київ. губ. жанд. упр., № 107, т. II за 19ЭЗ р., л. 10.
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Навіть в Лук’янівській в ’язниці Гурський умудрився регу- 
дярно одержувати „Искру", при чому спочатку перечитував 
•fi начальник тюрми Аракчеев — як розповідає про це К. Ва- 
силенно *)•

Ще в січні місяці 1902 року складання проекту першо- 
травневої відозви Комітет о д н о г о л о с н о  доручає „Искре". 
Цим самим Комітет визнав „Искру" за провідну організацію, 
£оч офіційне визнання сталося далеко пізніше, і не без боротьби 
в самому Комітеті.

( і̂Г) БОРОТЬБА ЗА  ВПЛИВ „ИСКРЬГ НА УКРАЇНІ

Зростає й робота іскрівської групи сприяння в Києві — 
звязки її розростаються на всю Україну і навіть поза межами 
її. Вона звязуеться з Харковом, Полтавою, Одесою, Микола
євом, Москвою, Ленінградом та іншими містами. Добре працює 
також транспорт в умілих руках Басовського. Київ постачає 
літературу не тільки українським містам: Харкову, Полтаві 
то-що, а до нього звертається по неї навіть Петербург. 
В одному листі Любови Миколаевни Радченко з Петербургу 
до Крохмаля читаємо: „Чи дасте літератури вчасно, як можна 
більше, принаймні, хоч половину 20 пудів. . .  Посилати треба 
5 у Псков, квитанцію в Пітер, адресу вже дано було, а 5 просто 
сюди, дайте відповідь негайно2)".

Невелике віддалення Києва від кордону й зручність зно-. 
син, а також наявність численної революційної інтелігенції 
зробили його центром революційного життя на Україні. Ось 
що говорить про революційний Київ тих часів начальник київ
ського губерн. жанд. управління генерал-майор Новицький:

„Життя й досвід останніх років безсумнівно з ’ясували, 
що місто Київ для півдня імперії є центр революційної й 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ діяльности всіх фракцій. Ф акт цей з осо
бливою виразністю стверджується тепер, коли в Києві 
скупчились розшуки й наглядання для всього південного 
району. Тепер постійно доводиться переконуватись, що з 
Києва йде ініціятива, посилаються діячі таємних органі
зацій і розсилається нелегальна література по всьому 
півдню Росії. Цілком відповідаючи ролі своїй революцій
ного центру, Київ зараз нараховує в себе сім злочинних 
організацій, що працюють у місті й мають свої більш - 
менш міцно налагоджені комітети. На чолі їх поки - що й 
далі стоїть 1) Київський Комітет РСДРП. Це найстаріша 
організація, яка має власну таємну друкарню (косий шрифт)

*) .Былое", 1925 р„ № 27 — 28, стор. 28.
2) Копія листа з Петербургу від Люб. Мик. Радченко від 28 січня 1902 р. 

Я° Людмили Леонтьевни Мощинської у Київ для „В. Н.“ (Крохмаля). Справа 
к г. ж. у., №  15, т. XI, 1902 р., л. 117.
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і чимало коштів. Далі йдуть: 2) „Комітет партії соціялі- 
стів - революціонерів", 3) „Київська каса допомоги полі
тичним засланцям і в ’язням" (Київський Червоний Хрест), 
4) „Київська союзна рада об’єднаних земляцтв і організа
цій", 5) „Організаційний Комітет Київського політехнічного 
інституту". Всі ці товариства вже давно існують у Києві 
й постійно наповнюють не тільки м. Київ, а й інші міста 
півдня своїми виданнями, які вони виготовляють на гекто
графах або інших розмножних апаратах, а іноді друкують 
руками гумовим шрифтом... Далі, останнього часу в Києві 
організувалися: 6) група інтелігентів партії „Искра" і 
7) „Київський Комітет „Рабочего Знамени". Ці дві останні 
фракції найяскравішого революційного відтінку з самого 
початку міцно осіли в Києві, перетягли до себе багато 
найдіяльніших осіб і засобів, що дало їм змогу налагодити 
власні друкарні".

І, нарешті пожалівшись, що „агітатори всіх цих злочинних 
організацій широко розвинули свою пропаганду й що - дня охо
плюють щ о-раз більшу масу людей", через що доводиться 
залишати без наглядання групи й гуртки робітників за браком 
філерів, Новицький повідомляє, що „наглядання дуже розрос
лося, охопивши понад 200 осіб, куди увіходять більш - менш 
видатні діячі згаданих уже таємних організацій", і прохає його 
ясновельможність директора департаменту поліції прискорити 
прикомандирування 6 офіцерів, бо „наявні сили довіреного 
мені управління дуже недостатні й зовсім перевтомилися від 
роботи" *).

Тимчасом налагодження роботи, звязків і особливо транс
порту висувало перед іскрівськими організаціями на чільне 
місце справу про об’єднання їх, про внесення в роботу плано
вости. Особливо обстоював думку про з ’їзд організатор іскрів- 
ської друкарні Гольдман, який писав: „Для того щоб можна 

убуло закидати „Искрою" всю Росію, потрібна добра технічна 
організація, яка б мала певні права та обов’язки. Така органі
зація притягувала б нових членів, розподілила б поміж себе 
працю й обов’язала б своїх членів виконувати певну роботу", 
і в другому місці додавав: „Ні, товариші! насамперед, нам, тим 
що бажають працювати для перемоги того напрямку, який 
переводить у життя „Искра", треба організуватися, а для того 
потрібно влаштувати з ’їзд усіх діячів „Искры"2).

^Південна група „Искры" навіть була розробила план діяль- 
ности організації. До думки утворити в Росії організацію 
„Искры" поставилися прихильно й за кордоном. Ленін писав 
одному товаришеві:

. 97.^  Київ, Центр, іст. арх. Спр. к. г. ж. у., №  15, т. VIII за 1902 р., л. 
-) „Пролетарская Революция*, № 1, 1928, стор. 158.
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„Я завжди говорив, що розподіл функцій визначається 
само по собі: тут видають літературу й пишуть статті в 
газету та інше. В Росії—розподіляють літературу й заво
дять звязки. Перевозкою відають окремі люди, настано
влені за  згодою тутешніх* і звязані з тими й тими. Такий 
ідеал. . .  Ми давно жалкуємо, що російська організація 
(справа величезної вартости) дуже помалу посувається, 
і ми — пригадуєте? — навіть „план" Вам посилали влітку 
(на жаль, у нас не збереглося копії листа, де розвивався 
цей „план"), але Ви відповіли : „людей нема". Тепер Ви, 
мабуть, вважаєте за можливе взятися за цю справу, ми 
готові усі, звичайно, допомогти всім Вам, коли це від нас 
залежатиме.

Але наша роля тут зовсім незначна. Ви звязані з 
X, Y, Z — отже всі „джерела" літератури до вас ідуть: 
коли ви підшукаєте людей, які придатні до цього й заслу
говують повного Вашого довір’я, утворіть з них за згодою 
всіх розпорядчий комітет, і ми, звичайно, напишемо, по 
змозі, всім, щоб цього комітету слухались. Треба тільки, 
щоб розпорядчий комітет н е о д м і н н о  дбав про всю 
Росію, а не тільки про один район, бо все майбутнє 
„Искры" залежить від того, чи зуміє вона перемогти міс
цеве кустарництво і районове відокремлення й на ділі 
бути загальноросійською газетою1* 1).

І Ленін пропонував приїхати декільком товаришам за кор
дон, щоб умовитися про іскрівську організацію в Росії.

Ленін вважав „Искру" не тільки за пропагатора й агіта
тора, але й колективного організатора і прийшов до думки 
про утворення в Росії організації „Искры" ще в квітні 1S01 р., 
як це видно з його листа до Аксельрода2), а в своїй статті 
иС чего начать", що її було вміщено в травневому номерові 
«Искры" (№  4), він подав уже й плана такої організації.

Восени 1901 року справа утворення загальноросійської 
організації „Искры" стає нагальною потребою й вступає в 
практичну фазу свого розвитку. Ленін склав проекта такої 
організації, про якого згадується в наведеному листі, накреслив 
завдання організації в цілому, зокрема „агентів" редакції „Иск
ры (лист Крупської до Гольдмана і Цедербаума — Ленінський 
збірник, VIII, стор. 197), веде розмову про її утворення з ро
бітником, що прибув з Росії, очевидно, Кржижановським.

Ленінський проект іскрівської організації в Росії особливо 
*Дкреслював загальноросійський характер її. його влітку 
Ь01 року надіслано було Гольдманові й Цедербаум з проханням

„Пролетарская Революция", № 1. 1928, стор. 159.
") Ленінський збірник, т. Ill, стор. 164, лист Леніна до Аксельрода 

2^/IV— 19J1 року.
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обміркувати з товаришами, висловити свою думку і зро
бити виправлення то-щ о. Гольдман тоді відповів, що в „цьому 
проектові нічого нового нема і що вся справа в тому, що лю
дей нем а"*). Однак після Гольдман надіслав свого проекта, 
який, зі слів Крупської, полягав в тому, „щоб Фекла („Искра". 
Ст. К.) нікуди не втручалася і щоб утворити щось подібне до 
південної організації *)".

Проект організації, запропонований південною групою іск- 
рівців, був такий:

„Група зовсім самостійна у веденні всіх практичних 
справ, в її руках скупчуються всі звязки в південному 
районі; „Искра" друкується в Росії, до друкарні посила
ється готовий до друку номер „Искры", і він друкується 
в двох тисячах примірників, який розподіляється групою на 
півдні; транспорт існує для перевозу „Зари" й брошур; 
група береться збирати гроші й матеріали" * 2 3).

Київська група цілком поділяла цього проекта „Південної 
організації „Искры" ; більше того, зі слів Басовського, його 
склали Басовський, Крохмаль і Радченко, Л. М., в Харкові 
восени 1901 р. 3) Редакція „Искры" як до самої ідеї утворити 
районову іскрівську організацію, так і до самостійницьких тен
денцій, помітних в проектові, поставилась негативно.

„Дивно було б бажати звідси керувати усіма деталями 
організазації... Але від загального керівництва організацією 
„Искры" Фекла („Искра".—Ст. К.), звичайно, не може відмо
витися й ніколи не відмовиться. Вам відомо, що мета Фекли 
не тільки видавати газету, але за допомогою цієї газети 
утворити загальноросійську організацію, яка дбала б не 
про інтереси того або того району, а про інтереси всієї 
російської партії, ця організація повинна з ’ясувати та об'єд
нувати організації, що працюють на місці, бути ланкою 
що звязує . . .  Звідси ясно, що ми ставимося дуже нега
тивно до всяких спроб утворювати місцеві органи або окремі 
районові організації" — писала Крупська до Крохмаля з 
приводу проекта Гольдмана4).

г Отже, між російськими організаціями „Искры" й редакцією 
були деякі організаційні незгоди й виникали різні непорозу
міння. Потреба усунути ці непорозуміння разом з потребою 
об’єднання розпорошених іскрівських організацій висували 
перед іскрівськими діячами питання про з ’їзд.

*) Ленінський збірник, т. VIII, стор. 203, лист Крупської до Крохмаля*
2) „Пролетарская Революция14, №  1 (72) 1928 р. „Доклад ко 2-мусездУ

организации „Искры44, стор. 158 — 159. \
3) Лен. збірник, т. VIII, стор. 205.
4) Там само, стор. 203 — 204.
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Через те в січні 1902 року з ініціятиви Баумана, що нала
годжував саме звязки „Искры" з місцевими організаціями, Гольд
и н а  і Гальперіна Л. скликається в Києві з ’їзд іскрівських 
організацій Росії. З ’їзд цей, як свідчить Гальперін в своїх спо
гадах1)» офіційно не відбувся, бо учасники його ще до початку,; 
до приїзду товаришів з Петербургу, Харкова й Вільни, на 

яких чекали, були заарештовані в звязку з демонстрацією 2 лю
того 1902 р. і загальноросійським провалом революційних
організацій". ^

Проте підготовна нарада була проведена; в ній взяли 
участь: від Києва — В. Крохмаль, від Кавказу— Гальперін 
Девік, від транспорту — Басовський (Київ), від іскрівської дру
карні — Леон Гольдман (Кишинів) і від Москви — Бауман, який
трохи спізнився.

Мали прибути на з ’їзд Любов Миколаївна Радченко від 
Харкова, а також представники від Петербургу й Вільни. Заха- 
рової від одеської групи чомусь не було запрошено. Гольдман 
розповідає, що чекали на нараду Леніна й Мартова, але редакція 
„Искры" прислала Інну Гермогеновну Смідович („Д ім ку"2).

На нараді було обмірковано деякі організаційні непорозу
міння між редакцією й місцевими організаціями „Искры", які 
виникали на грунті спроб редакції, що намагалася стати не 
тільки ідейним проводирем соціял - демократії, а й колективним 
організатором партії, „вирішувати, спрямовувати й керувати 
усією діяльністю іскрівців". Представник редакції „Дімка“ (Смі
дович. І. Г.) не мала підтримки на нараді й нарада хоча визнала 
ідейне керівництво „Искры" й тактику, що вона радила, проте 
*^іш&(г^вважала „за неможливий і шкідливий" для справи намір 
редакції з-за кордону керувати всією організаційною діяльністю 
іскрівців у Росії й спрямовувати її". Отже представники міс
цевих груп висловилися за те, щоби всі організаційні справи, 
як розподіл сил і літератури, транспортування, боротьба з ро- 
бочедільськими комітетами на місцях та інші, розвязувалися й 
провадилися самостійно російськими організаціями ’..Искры".

Викликало незадоволення в місцевих організацій також 
1 те, що редакція посилала з - з а  кордону товаришів з окремими^ 
дорученнями, не погоджуючи цієї справи з практиками - іскрів-^ 
Цями в Росії. Ставлення київського уповноваженого „Искры" £ 
^рохмаля до надісланих з - з а  кордону агентів - кореспондентів ' 
^фанасьєвої і особливо до Августи Кузнецової, якій він зая- 
Вдяв, що у Києві кореспонденти не потрібні, що даремно її 
Прислали, не спитавши про це місцеву організацію, що краще 
Удо б, коли б вона привезла літератури й т. ін., може бути 
кравим зразком ставлення на місцях до таких товаришів та

Пніх Доручень.
) Архів Київського Істпарту.

£ т / «Ленин и старая „Искра". Хрестоматія за редакцією Куделлі, 1926 р. її 
Ття Гольдмана „Организация и типография „Искры" в России, сюр. 197.\|
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Однак нарада визнала за потрібне важливіші організаційні 
справи, щомають принципове значіння, погоджувати з редакцією1).

Особливу вагу мало розвязання питання про тактику д0 
тих місцевих комітетів, що не були іскрівськими.

Виявилося два погляди. Одні стояли за завоювання цих 
комітетів шляхом утворення поруч паралельних іскрівських 
груп і організацій, другі за завоювання їх з середини, цеб - то 
шляхом вступу до комітетів і боротьби в них за іскрівські 
принципи й тактику.

Нарада ухвалила другий спосіб, хоч на практиці припускала 
й перший спосіб там, де вступ до комітету був неможливий. 

' Київська нарада, хоч більшість учасників її було заареш
товано й ці арешти стали на перешкоді до оформлення її 
постанов, внесла значне пожвавлення в південні організації 
„Искры", яким пощастило дуже швидко відновити звязки на 
місцях і провадити далі роботу з такою самою енергією, об’єд
нуючи місцеві соціял - демократичні комітети навколо „Искры". 
Зокрема, треба гадати, що приблизно за часів наради або 
зараз після неї Крохмаль і Басовський увіходять до Київського 
комітету (коли вони ще не були членами його), який на початку 
1902 року остаточно стає іскрівським. Принаймні і Вакар в своїх 
спогадах в книзі „Накануне 1905 года“ , і київське губерніяльне 
жандарське управління називають їх найдіяльнішими членами 
Київського Комітету РСДРП.

Майже одночасно з Київською нарадою, а саме наприкінці 
січня або на початку лютого 1902 року, в Самарі відбулася 
друга нарада, на якій була оформлена загальноросійська ор
ганізація „Искры“. На цій нараді, про яку зберігся досить важ
ливий лист до редакції „Искры" за підписом „Булка", що 
належить 3 . П. Кржижановській, обібрано було Центральний 
Комітет російської організації „Искры", до якого мав увійти 
увесь іскрівський актив у Росії. Членів ЦК в кількості 
16 чол. розподілено було поміж районами Росії, окрім двох, 
що залишилися „летучими агентами". На південь, цеб - то Укра
їну, припадало два члени ЦК, очевидно, Ленгнік і Землячка. 
В Самарі залишилось бюро російської організації „Искры".

Самарська нарада точно визначала тактику іскрівців що 
до соціял - демократичних організацій й комітетів.

„Кожен член Центрального Комітету, прибуваючи на 
місце, повинен прагнути до придбання там найбільшого 
впливу й мати за конечну мету свою прилучення Комітету 
до організації „Искры" й визнання її партійним органом *• 
Задля цього він; 1) увіходить автономно у місцеву групу* 
пропонуючи їй послуги у постачанні літератури, газети, У 
друкуванні прокламацій, заяв та іншого; 2) коли, не зва- 

^каючи_на всі зусилля, Комітет залишається ворожим — він 
*) „Ленин и старая „Искра". Хрест, за ред. Куделлі, ст. 197 — 198.
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утворює свою власну групу і свій місцевий комітет", так 
передано цю постанову в листі Кржижановської *).

Далі Самарська нарада, виходячи з потреби боротьби проти 
розпорошеносте партійних сил і несталосте напрямку місцевих 
груп, що часто • густо залежить від випадкового складу їх, 
радила кожному члену Центрального Комітету „ставитися не
гативно до існування місцевих органів і намагатися скупчити 
всі сили для міцного налагодження загальнопартійної групи, 
як єдиного засобу* до практичного й теоретичного об’єднання 
ЧИННИХ груп"2).

До ідеї з ’їзду з метою об’єднання нарада поставилася не
гативно, вважаючи з ’їзд за невчасний ще, бо „механічне об’єд
нання груп, не гарантуючи одности діяльносте й напрямку, 
загрожує лишитися цілком фіктивним і може дискредитувати 
партію перед її прихильниками та ворогами тим, що зовсім
нема загальнопартійних дій"3). _

Постанови Самарської наради стали провідними в робЬті 
іскрівських організацій в Росії. Очевидно, цю нараду мав на 
увазі й Ленін, коли в своїх примітках до доповіди на 2- му  
з’їздові РСДРП про діяльність організації „Искры" січень 
1902 р. відмічав як дату заснування організації „И скры"4).

В одному листі до утвореної організації він писав: „Ваш 
почин нас страшенно зрадував. Ура ! Оттак. Ширше захоплюйте. 
І працюймо більш самостійно та ініціятивно — ви перші розпо
чали так широко, то й провадження матиме успіх" 5). І „Искра" 
передає новій організації усі свої звязки й по змозі до
помагає їй.

У звязку з арештами в лютому 1902 р. іскрівські органі
зації зазнали великої втрати. Зокрема в Києві, крім Крохмаля 
й уповноваженого „Искры" на Кавказі Л. Гальперіна, зааре
штовано було відомого нам Басовського, що, як ми знаємо, 
відав транспортом „Искры" й складом літератури6).

Цей арешт примусив жандарів поспішити з ліквідацією 
всього наглядання по Києву. Одібрані у Крохмаля підчас трусу 
адреси для звязку з іншими іскрівськими організаціями в Росії, 
серед них адреса для зносин з „Акімом" (Кишинівською

0 1) Копія листа за підписом „Булка" (3. П. Кржижановська.— Ст. К.), від
%Р/1 (12/II) — 1902 р. Спр. київ. губ. жа.ід. упр. №  15, т. XI. 1902 р., л. 138 — 139. 
Його опубліковано в останньому (VIII) Лен. збірнику, стор. 222 — 223.

“’) Гам само, стр., 138 — 1^9.
3) Т а м  с а мо .
4) Ленінський збірник, т. VI, стор. 68.
'*) «Пролетарская Революция*, 1928 р., ч. І, стор. 162.
6) Арешт Басовського був випадковий, в звязку з участю його в демон

страції 2 лютого, але він був багатий на свої наслідки. У Басовського було 
^найдено чемодани, корзини й просто ящики для пересилання літератури, 
29* примірник „Искры” (№№  2 — 14), декілька тисяч відбитку статті Леніна 

«Початок демонстрацій” і багато іншої літератури.
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друкарнею.—Ст. К.)г показали жандарам шлях до російської орга
нізації „Искры". З  усіх центрів — Москви, Петербургу, Харкова, 
Одеси, Миколаєва, Вільни — стали звозити до Києва заарешто
ваних там іскрівців; до слідства в справі Київського Комітету 
та організації „Искры" притягнено 105 чоловіка. Готувався 
великий процес „Искры". Справу цю доручено було началь
никові київського губерніяльного жандарського управління 
генерал-майорові Новицькому.

В скорому часі викрито було й друкарню в Кишиневі, хоч 
вона працювала так конспіративно, що „на протязі року ніхто, 
зовсім ніхто з місцевих соціял-демократів не знав про її існу
вання", як писали в одному листі з Кишинева *).

В одному листі з - з а  кордону так змальовано стан, в якому 
опинилася іскрівська організація:

„. . . Зараз не маємо змоги виконати прохання (про 
надсилку літератури.— Ст. К.) через поголовні арешти. 
У нас заарештовано мало не всіх колишніх людей: Грача2), 
Лейбовича3), Красавца4), Лошадь (Кавказець 5), Дементьева 
(транспортера0), і тому всі функції в неладу. Доводиться 
рятувати рештки".

Хоч головний шлях зостався цілий і були звязки з контра
бандистами, але він не функціонував, як не функціонували 
шляхи через Вільно й Батум за  браком людей, які б одержу- 
вали багаж.

Процес іскрівців не відбувся лише через втечу з Київ
ської Луканівської вязниці головних з тих, що їх обвинува
чувалось в належності до „Искры", яка організувала цю втечу 
іццші з Київським Комітетом7).

Проте робота іскрівців не була даремною, і наслідки її 
дозволили „Искре" швидко відновити звязки, налагодити транс
порт, яким замість Басовського став відати Б. Мальцман (теж 
скоро заарештований), і провадити далі працю для об’єднання 
навколо себе соціял - демократичних організацій.

Провалом іскрівської організації в Росії закінчується дру~ 
Іги# період організації „Искры", за який вона, можна сказати,

*) Київ, Центрістарх, Спр. к. г. ж. у., № 15, т. І за 1902 р., л. 174.
2) Баумана.
3) Хто такий Лейбович — невідомо. Можливо, мова йде про Л. М. Рад* 

ченко, партійн. прізвище якої було ,Лейба“.
4) Крохмаля.
5) Левіка Гальперіна.
6) Басовського.
7) Так звана втеча 11, з них 10 іскрівців, а саме : Бауман, Л. Гальперін» 

Крохмаль, Басовський, Баллах (Літвінов), Бурський Мар’ян, БлюменфельД» 
Мальцман, Бобровський і Таршіс (П’ятницький), та один соціяліст-революціопер 
(Плеський).
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оволоділа вже ідейним керівництвом російського соціял- демо
кратичного руху й організаційно скупчила навколо себе значну 
кількість місцевих соціял - демократичних організацій, а саме 
іскрівських „агентіви, іскрівських груп і більшосте комітетів 
у Росії.

Після провалу починається третій період в роботі „Искры"7 
період широкого будівництва партії на ідеологічних засадах 
„Искры" й на ґрунті організаційних принципів брошури Леніна 
„Что делать", період, який закінчується II з ’їздом партії.

III. БОРОТЬБА ЗА КИЇВСЬКИЙ КОМІТЕТ

Повернімось до Києва. До слідства в справі Київського 
Комітету РСДРП і місцевої організації „Искры", крім Крохмаля, 
Левіка, Гальперіна та Басовського, із заарештованих 9 лютого 
притягнено було ще декого*), а також декількох учасників 
демонстрації 2 — 3 лютого.

З а  вимогою київського губерніального жандарського упра
вління відбулися арешти киян і в Москві2).

' Проте Київська організація „Искры" існувала й далі — 
жандарам не вдалося знищити її.

„Після арештів, що відбулися вночі проти 9 лютого 
1902 р., — читаємо ми в рапорті Київського Жандарського 
Управління до міністра юстиції, — рештки іскрівської групи 
й соціял - демократичного комітету виявили велику органі
заційну діяльність. Під керівництвом представників партії 
з - з а  кордону місцеві діячі поспішають згуртуватися й по
новити розірвані звязки й роботу. З  ІІІарлотенбургу на 
заступника Крохмаля радили службовця в Управлінні Пів
денно - Західніх залізниць Олексія Івановича Петренка, 
через якого пропонували поновити звязки Крохмаля так 
всередині імперії, як і за  кордоном" *).

Оскільки вірно, що Петренко заступив Крохмаля, - ска
зати важко, але в листі з Мюнхену до Петербургу, очевидно, 
До Ів. Ів. Радченка, якому „Искра" мала на думці доручити 
справу транспортування літератури з - з а  кордону після арешту 
Басовського, згадуються також Петренко й Сапежко, через 
яких дається порада поновити звязки з Києвом.

*) А саме: Афанасьеву, Глафіру Окулову, Рабіновича, Ревекку й Дави
да Горовіц, УрицькогоШл., Рувіма Гальперіна, Павліковського, Валяльщікова, 
Жуковського, Куровського, Канторовича, Родіна, Спектора й Шестакову.

а) Там заарештовано було: Бобровського, Шнапера й Хлинова. Перші 
— як члени Київського Комітету РСДРП, останній належав, очевидно, до 

«Рабочего Знамени1*. Бобровський вибув з Києва в звязку з своїм провалом, 
аараз після демонстрації 2 — 3 лютого, організатором якої він був.

3) Справа київського губ. жанд. упр., № 15, т. VIII, 1902 р.
^ Літопис Революції №  1
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З'явившись до Петренка, треба було послатися на Надію 
Костянтинівну (Крупську — Ст. К.), а до Сапежко на Пах. (Па- 
хомія — Мартова — Ст. К.). Петренко за свідченням жандарського 
управління відомий був і раніш своєю політичною неблагона- 
дійністю й „злочинними" звязками з таємними організаціями, 
він був також у безпосередніх зносинах з закордоном, через 
Регенера з Нюренбергу, як це видно з листування його, що 
попадало, звичайно, і в департамент поліції1). Можливо, що 
після провалу Крохмаля, в його руках і скупчилися на деякий 
час звязки так всередині організації, як і з закордоном.

Крім Петренка, філерське наглядання називає нам ще де
кількох осіб, що належали до іскрівської групи й убереглися 
від арешту2).

22 квітня було зроблено нову ліквідацію, підчас якої, крім 
тих осіб, що вбереглися, було заарештовано декілька робітни
к ів3). Але іскрівство поширювалося й набирало масового ха
рактеру. І самий Київський Комітет, що його вже давно вважали 
за іскрівський, в своїй роботі де-далі міцніше стає на іскрів- 
ські принципи, проголошує іскрівські гасла і, нарешті, офіційно 
визнає „Искру" за провідний орган.

„Одною з найважливіших подій в житті нашої органі
зації за цей час було визнання „Искры" за провідний 
орган, визнання й переведення в життя її організаційних 
планів. В результаті цього буде ширша, продуктивніша й 
невловима для жандарів агітація в масах, яка, безумовно, 
дасть добрі наслідки"

— читаємо в „огляді діяльности Київського Комітету партії за 
час з 1 травня 1902 р. до 1 травня 1903 р.", що його напи
сано для II з’їзду партії4).

Однак безпринциповість і традиції економізму були ще 
дужі в Київській організації, і визнання „Искры" сталося тільки 
після гострої внутрішньої боротьби в Комітеті.

Якраз з кінця літа чи на початку осени прибуває до Києва 
Ленгнік, що ще в квітні чи травні одержав доручення від Ле
ніна переїхати до Києва й увійти в Київський Комітет як

]) Треба сказати, що департамент поліції перехвачу вав листування й був 
досить повідомлений про те, що робиться в соціял - демократичній партії та 
в іскрівських організаціях, постачаючи цими відомостями й окремі жандарські 
управління.

2) А саме: піддоглядного Івана Зосімова, Попова й Валерію Костянти- 
ніву, Урбанович, студентів Київського університету — Якова Семеновича 
Рабіновича й Максима Івановича Мережинського, студента Політехнічного 
інституту Сергія Олександровича Архангельського, друкаря Івана Михайло
вича Любімцева та інших.

3) Серед них брати Апраксіни.
4) Київ. Центрархів. Справа київ. жанд. упр., № 43 за 1904 р., т. IV» 

л. 1219. Звіта цього одібрано було в Десницького й Б. Гольдмана, коли вони 
хотіли перейти кордон.
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агент „Искры", він налагоджує міцно звязки з Київським Ко
митетом, але „становище його там не дуже міцне"— пише 

К. Крупська1). В Київський Комітет Ленгнік.не увіходить, 
правда, здається, з доброї волі. А  проте редакція „Искры" 
надавала цьому величезного значіння. „Дуже шкода, що Ви не 
в Комітеті,— писала Ленгнікові Н. К. Крупська.— На нашу 
думку, надзвичайну вагу має, щоб наші вступали до Комітету 
й там провадили свою лінію. Існування „агентів", поза Коміте
тами, тепер, коли іскрівський вплив зріс у значній мірі, загу
било своє значіння, тепер далеко важливіша робота, наприклад, 
як членів Комітету"2). Києву ж редакція надавала особливо^ 
великого значіння на півдні Росії, за тодішньою термінологією,
і була думка зробити його центром для всього-півдня. ___

На нараді Івана Івановича Радченка з Кржижановським в \  
Самарі, що відбулася 11/ІХ — 1902 року навіть було ухвалено 
„впредь до оффициального функционирования Ольги" (О. К-ту— 
Ст. К.) розбитися на три бюра: Самарське (Соня), Київське (Петя) 
і Петербурзьке (Коля), які були б в тісному звязку між собою та 
об,іднувалися б жвавим листуванням, мандрівними членами, зно- ( 
синами з „Искрою". Намічено було и людей, які мали стати на) 
чолі зазначених відділів іскровської організації: Кржижановськиій 
для Самари, Ленгнік для Києва і Краснуха для Петербургу3). / 
Про це писала до редакції „Искры" 3 . П. Кржижановськ_а*_ 

Крім того, перед іскровськими організаціями в Росії стояло 
завдання підготувати з ’їзд партії, а це означало, як писав Ле
нін до Ленгніка й Кржижановського, протиснути своїх людей 
по можливості в більше комітетів4), тим більше, що на півдні 
доводилося боротися з ЦК південних комітетів, що його утворено 
було в Єлісаветграді в січні 1902 року на з ’їзді південних комітетів 
і організацій, якого організувала редакція „Южного Рабочего".

Отже, влітку й в - осени 1902 року іскрівські діячі в Росії 
провадять жваву роботу, що мала своїм завданням утворення 
в соціял - демократичних комітетах більшости, яка б запрова
джувала програмові тактичні та організаційні принципи „Искры". | 
В звязку з цим в комітетах точиться жорстока боротьба між 
^крівцями та економістами за  перевагу.
. Що до Києва, то редакція „Искры" увесь час нагадувала 
Ленгнікові про те, щоб він вступив до комітету, бо, як писала' 
Н. К. Крупська, „залишати Київ без своєї людини ніяк немож
ливо. Треба мати таку людину, яка б могла бути делегатом^ 
від комітету на з ’їзді" 5).

*) „Пролетарская Революция", 1928, № 6 — 7. Лист Крупської до Крас- 
нУхи в Петербург від 22/Х 1902 р., стор. 109.

2) Там само. Лист Крупської Ленгрікові від 24/ХІ—1902 р., стор. 116*.
3) Ленінський збірник VIII, стор. 293.
4) Там само, стор. 232, 239.
5) Там само, стор. 238, лист Крупської до Ленгніка.

5* •
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Становище ж у Київському Комітеті було невиразне, не
стале й викликало тривогу в редакції „Искры".

„Вони шлють листа за листом. . .  і благають хутра 
(літератури „Искры" — Ст. К.). Видно друзів Фекли 
(„Искры"— Ст. К.) витискують там друзі Роберта („Роб. 
Д ела"— Ст. К.). Нічого певного невідомо. Комітет обра
зився на лист Фекли з приводу травневої прокламації й 
бунтує" 1).

То Комітет незадоволений був листуванням редакції„Искрьі“ , 
то він підносить думку про утворення популярної газети й так 
настирливо домагається здійснити її, що до редакції „Искры" 
надходить навіть порада умовитись з Крохмалем, який пере
бував в цей час за кордоном і мав звязки в Київському Комі
теті, щоб він вплинув листом на комітетників. Сталої більшости 
в Комітеті немає й ставлення його залежить в значній мірі від 
складу, що буває присутнім на засіданнях.

В - осени в звязку з оформленням визнання „Искры" за 
провідний орган партії, виникає в Комітеті новий розкол. Ко
мітетові запропоновано було резолюцію, яка висловлювала 
співчуття „Искре" й проголошувала її за бажаний орган партії. 
Резолюцію було ухвалено, але з маленьким додатком, де засу
джувалась гострота полеміки „Искры". Довелося забрати резо
люцію, і тільки тоді її ухвалили без додатку. Потім

„сталося майже те саме, що було в Пітері. Незадоволені 
підбурили найбільш самолюбні елементи проти „деспотич
ної інтелігенції", при чому виявилось, що агітацію й про
паганду вели до цього часу майже виключно саме ці неза
доволені, через що їх вплив був, звичайно, дуже великим. 
Тепер розпочалось змагання. Колишніх агітаторів майже 
всіх доводиться усувати. Придатних людей для заміни 
їх'мало, і тому нам буває скрутно. Але перемога п о в и н н а  
б у т и  на нашому боці. „Громадянство" так само пройня
лося ворожнечею до нас після резолюції про співчуття 
„Искре" й було вже декілька випадків демонстративного 
„неперепускання далі порога",— писав Ленгнік до редакції 
„Искры" 2).

А  в другому листі він розповідає, що незадоволена частина 
членів Комітету—„молодцы с „Рабочего Д ела"—скористувалися 
відсутністю деяких товаришів й зробили в тому ж таки Комі
теті справжній coup d’e:at (переворот). Запропоновано було
ві л сутніх виключити з членів Комітету й попередити „Искру4 f

*) „Пролетарская Революция*, 1928 р., № 6 — 7. Аист Крупської 1.1. РяД* 
ченкові від 7 VIII 1902 р., стор. 99.

-) Там само.ЛистЛенгніка ред. „Искры” в Лондон від 6/ХІ 1902р.,стор.И5-
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щоб вона не друкувала раніш випущеного листка, що „Искру" 
проголошував за бажаний орган партії".

Проте, прибічники „Искры" прохали через Ленгніка о б о 
в ' я з к о в о  надрукувати його, а коли він не дійшов, то примітку 
про цілковите приєднання Комітету до організації „Искры" 
й про цілковиту солідарність з програмою та організаційним 
планом її (надруковано не було — Ст. К.), вважаючи це за сигнал 
до  боротьби з місцевими „головотяпами".

„Все це сталося несподівано для всіх, — розповідає 
Ленгнік,— хоч виявилося, що вони встигли скаламутити 
багатьох робітників та ще й найвпливовіших. Дійде, зви
чайно, до розриву: принаймні, ця думка де - далі більше при
бічників собі знаходить.

Справи взагалі погані, очевидно. Скрізь кінець - кін
цем справа стоїть так, що місцеву роботу провадять най
більше економісти й цим можна пояснити всі ці Riickschlage 
(рухи назад), чисто скрізь: тут, у Пітері, і, за чутками; в 
Харкові" !)-

Звичайно, Ленгнік тут піддається трохи песимізмові й пе
ребільшує вплив робочедільців, але факт той, що вони ще 
нагадували про себе й гальмували роботу, про що частенько 
згадується в листах того часу. Тому Батурін в своєму „Нари
сі" вірно пише, що традиції „гурткової розпусти й революцій
ної обивательщини, які міцно вкоренилися за період розброду", 
були найголовнішою перешкодою на шляху до дійсного й повного 
об’єднання партії, під яке II з ’їзд прагнув підвести твердий ґрунт, 
їх і з ’їздові не вдалося ліквідувати зовсім2).

Так було і в Києві, де ще великий авторитет серед ,,гро-і] 
мадянства" й навіть серед молоди мав Бердяев і К°. (І

Звіт Київського Комітету РСДРП II - му з ’їздові партії, 
тільки-що опублікований в „Пролетарській Революції" 3), якого 
на думку редакції, писав делегат від київської організації на 
з’їзді робітник Нікітін (на з ’їзді — Степанов), що пристав до 
більшости, розповідає, що робітники так само поставилися во
роже до комітетської прокламації про визнання „Искры" про
відним органом партії, пояснюючи це тим, що ця постанова 
була несподівана для робітників, немов сніг на голову — „тут 
і виявилось, що комітет, захоплений боротьбою в самому К - ті, 
не стежив за життям організованих робітників. Перемогти в 
комітеті ще не було перемогою, бо робітники не були освідо- 
млені про нові погляди".

*) „Пролетарская Революция 1928 р., № 6 — 7. Лист Ленгніка ред. 
„Искры" в Лондон від 4/Х1І 1902 р , стор. 120.

“’) Батурин. Нарис історії російської соціял-демократичної партії. Стор. 90. 
л) „Пролет. Революция*) **— 1928 р., ч. 10, стор. 94 — 95.
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г Отже, виходить, робітники висловлювались проти поста
нови про визнання „Искры" не тому, що згоджувались з дум
ками й принциповими поглядами на „Искру" „робочедельцев", 
а̂ тому, що серед них комітет не провадив ніякої попередньої 
роботи що до поширення іскрівських поглядів, і вони просто 
не знали, „що їм робити" з цією постановою. Звичайно, „робо- 
чедельцы" використали незадоволення робітників з Комітету 
в своїх цілях і, оскільки ґрунт був сприятливий, їхня агітація 
серед робітників мала успіх.

Проте іскрівці перемогли, як цього й сподівався Ленгнік. 
В тому ж таки грудні місяці 1902 року Красіков повідомляв 
редакцію „Искры" : тепер має бути сеанс в Красовську (Києві — 
Ст. К .), але все тут у наших руках1).

Так само, звіт Комітету зазначає : „До нового 1903 року 
були відновлені в де - якій мірі звязки з гуртками, знову роз
почалася робота, настав час, коли можна було дивитися вперед 
з надією на краще майбутнє. Таким чином, київська організа
ція вийшла з безладдя й колотнечі м іцніш ою "...2).

На лютий 1903 р. Київський Комітет значиться вже серед 
комітетів, що визнали за організаційним Комітетом так його 
виключну ініціятиву для скликання з ’їзду, як і виконання ним 
загальнопартійних функцій до обрання Ц. К .3). Дуже яскравий 
малюночок боротьби, що точилася в комітеті, і настроїв дає 
уривок листа з Києва від 21 лютого 1903 року.

„ З  яким почуттям кричу я тепер „Геть самодержав
ство, хай живе політична свобода". Працюю, певно, за 
п’ятьох, розбуркав і Комітет, і не впали руки, коли в нас, 
здавалось, все розвалилося. Робітники не визнали Комі
тету за свого керівника й голову, та його й важко було 
визнати, тому що він нікого не робив і плентався позаду 
руху, а це не нормально. Понаїздили сюди дуже давні 
робітники, прибрали до своїх рук наш київський рух, по
вели справу енергійно й довели до кручі, з якої лишалося 
тільки обірватись і звалитися в провалля. Але склалося 
зовсім інакше, і ось ми втрьох — дуже зелені люди, не ки
нули справи, як ті дуже досвідчені люди, як вони сами й 
про них говорили, а взяли все й звязали й налагодили 
справу так, що за  дуже невеликий час змусили Комітет 
випустити так багато прокламацій, як за ввесь минулий 
рік не було випущено стільки"4). *)

*) „Пролетарская Революция14 — 1928 р., ч. 6 — 7. Лист Красікова до 
редакції „Искры44 від 11/XII 1902 р.

2) „Пролетарская Революция44— 1928 р., ч. 10, стор. 95.
3) „Искра44, № 34. З  партії повідомлення О. К., стор. 6.
4) Київ. Центрістарх. Справа київ. від. розш., № 14, т. І, за 1903 р г 

л. 47; копія листа з Киева від. 21/II 1903 р. в Париж на адресу Вл. Га
врилова.
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В номері дев’ятому „Київського соціял- демократичного^ 
листка" з датою від 21 березня 1903 р., находимо й обґрунтуй 
вання цього визнання „Искры". Київський Комітет визнає „роз- 
брод, хитання, ідейну несталість і практичне безсилля росій
ської соціял-демократії за останні роки", як наслідок принципової 
несталости соціял - демократичних груп і окремих соціял-демо- 
кратів, що активно працюють в Росії, розуміє, що тільки об’єднання 
їх навколо „певної революційно - ясної програми" утворить 
ґрунт для розвязання завдань, що стоять перед соціял-демо
кратією : повалення самодержавства й установлення політичного 
ладу, що сприяв би боротьбі за соціялістичний устрій. Найпри- 
датнішою для цього програмою вважає він програму, що її 
проводять у своїх виданнях і діяльності організації „Искры" й 
„Зари“ .

„Поділяючи погляди цих організацій на програмні та 
організаційні питання, які є застосуванням і дальшим роз
витком організаційних поглядів, що їх ухвалив І з ’їзд Ро
сійської соціял-демократичної робітничої партії, ми,— пише 
він,— вдруге вважаємо за свій обов’язок голосно заявити, 
що тепер усі товариші, серед них і вся маса тих робітників, 
що нам співчувають, захоплена ідеями „Искры" й „Зари" 
й переводять їх в життя в такій мірі, як це можливо за 
наявної неорганізованости й відсутности системи в діях 
соціял - демократії. Усі активні елементи партії визнають, 
що потреба центральної організації почувається на кожному 
кроці, що є багато функцій, які потребують колективних 
зусиль усіх існуючих груп і організацій. Не будемо пере
лічувати цих функцій, бо кожен про них говорить і думає, 
щоб він не робив.

Гаряче переконані, що тільки під прапором, що його 
гордо й сміливо піднесла „Искра" й „Заря", ми зможемо 
зміцнитись для боротьби з найстрашнішим нашим ворогом 
і повести свої батальйони до перемоги над ним; ми про
хаємо всі комітети й усіх товаришів висловитися через 
пресу про своє ставлення до програми, яку провадять ось 
уже третій рік організації „Искры" й „Зори "1).
Далі Комітет висловлює своє співчуття організаційному 

Комітетові, „справу якого не можна відокремити від завдань 
1 мети" „Искры" й „Зари а і закликає О. К. проголосити своє 
співчуття ідеям „Искры".

„Це може бути лише на користь тій великій справі, 
задля якої ми витрачаємо багато сил і несемо багато 
важких втрат"

закінчується ця цікава заява Київського Комітету, що яскраво 
свідчить про остаточну перемогу іскрівства.

’) Київ. Центрістарх. Справа київ. губ. жаид. упр., Me 43, т. IV, 
"*• 1222. „Київ, соц.-дем. листок14, № 9, 21 березня 1903 р.
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IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА КОМІТЕТУ

В міру того, як Київський Комітет позбавлявся від еконо
мізму й проймався політичними й організаційними ідеями й по
глядами „Искры", діяльність його позбавляється вузькости Й 
поширюється. Значно зростають гуртки. Вже Августа Кузнецова 
писала на початку 1902 р . : „Не доведи боже тепер влетіти на 
демонстрації — дуже гарно справи налагодилися й шкода буде, 
коли все розвалиться,— й пояснювала, що — гуртків так багато, 
що хоч усі 24 години на добу працюй, і народ мов дуже гар
ний у цих гуртках; прохають літератури"1).

І дійсно, прокламації та „Листки" соціял - демократичної 
партії, так Київського Комітету, як і іскрівські розповсюджу
валися, як свідчать в один голос Ревекка Горовіц і Афанасьева, 
у великій кількості. Попит на соціял - демократичну літературу, 
починаючи з 1902 р., надзвичайно зростає. З а  рік (з 1 травня 
1902 р. до 1 травня 1903 р.) у Києві поширюється щось із 
10 пудів закордонної літератури. Це була переважно „Искра“ 
(№ №  15 — 38), кожне число якої розповсюджувалося від 
100 до 400 примірників, „Заря", брошура Леніна „Что делать" 
та агітаційні брошурки, як „Хто чим живе" Дікштейна, „С а
модержавство й страйк", „Дві промови", „Десятиріччя Моро- 
зовського страйку" то-щ о.

Але агітаційної літератури не вистачало та й не зовсім 
задовольняла вона робітників, як про це видко зі звіту Київ
ського Комітету для II з ’їзду партії.

„У нас величезний попит на агітаційну літературу, яка б 
у приступній живій формі знайомила читача з основними 
твердженнями соціял - демократії та ставлення її до най
важливіших громадських подій. Дуже потрібні, написані по 
можливості у вигляді розмов, коротенький катехізис соціял - 
демократа, летучі листки або брошури, які відповідали б 
на питання „що таке соціялізм, що таке політична свобода, 
що таке самодержавство, кому потрібні єврейські погроми, 
чого домагаються студенти, кому служить військо, що таке 
криза й т. ін."

З а  відсутністю такої літератури Комітетові доводилося 
самому братися за  ці теми, відриваючи свої літературні й тех
нічні сили від місцевої роботи.

Проте, із 42 прокламацій і листків в кількості 50500 при
мірників, що їх видала підпільна друкарня Київського Комітету 
з вересня 1902 р. до травня 1903 р., тільки 10 присвячено 
загальноросійським темам, решта — місцевим.

0 Лист Августи Кузнецової за кордон від 18/1 1902 р. на адресу 
Лін де.
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В якій мірі робітники виявляли незадоволення з агітацій
них брошур на загальні теми, Комітет спиняється на випусканні 
коротких листків. Особливо ж багато уваги приділяється міс
цевому життю, і Комітет намагається використати для агітації 
навіть найдрібніші й незначні події. Для цього він, крім про
кламацій, видає „Киевский социал-демократический листок", 
що мав викривний, агітаційно - політичний характер. „Листок" 
почав виходити в - осени 1902 року. Зміст „Листка" був досить 
різноманітний. Історична подія, наприклад, заколот декабристів, 
таємні накази генерала Драгомірова, студентські сходки, ви
селення з Києва 500 єврейських сімейств, ювілей Новицького, 
переслідування штундистів, експлоатація робітників та службов
ців, рух залізничих та інших робітників, страйки, демонстрації, 
дикунська політика що до робітників і поліцейська розправа 
над ними, зловживання місцевої адміністрації, зради, арешти, 
нещасні випадки й т. ін. загальноросійські й місцеві події,— 
все використовував листок для агітації серед київських робіт
ників проти самодержавного уряду й капіталістів.

Вміщалися там і листки робітників, у яких розповідалося 
про порядки на фабриках і в майстернях. Такий зміст „Листка"

„робить з нього надзвичайно добре складену прокламацію 
до робітників, що узагальнює дані про рух робітників різ
них місцевостей у певній галузі промисловости й намага
ється викликати відповідний рух і в Києві. „Побажаємо 
Комітетові успіху для видання подібних прокламацій, які, 
на нашу думку, безумовно, потрібні для пожвавлення, по
ширення й поглиблення місцевої роботи"

— писала про одно з чисел „Київського соц. - дем. листка" 
і,Искра" !).

Так само в прокламаціях Київського Комітету з часу пе
ремоги в ньому іскрівства дрібні факти експлоатації, зловжи
вань і насильств окремих капіталістів, хазяїнів майстерень 
і майстрів та економічні вимоги йдуть поруч з виясненням 
гніту капіталізму в цілому; від протесту проти окремих знущань 
і насильств поліції в них закликається робітників до протесту 
проти самодержавного уряду, що душить російське суспільство, 
все, що є живе в ньому, і стоїть на перешкоді боротьби робіт
ників з капіталізмом. Вони одкликаються на всі події росій
ського життя : на царський маніфест, на страйк робітників, на 
селянські заколоти, на грубе поводження майстрів, перебіль
шення робочого дня,— все находить у них соціял - демократичне 
висвітлення.

Але, висвітлюючи загальноросійські події, більшого зна
чіння надавалося агітації на ґрунті місцевих подій, відомих *)

*) „Искра" від. 1/ІІ 1903 р. №  33.
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робітникам. Спочатку Комітет був проти того, щоб уводити & 
літературу викривний політично - агітаційний елемент і навіть 
відмовився був використати повідомлення про хабарництво 
адміністрації Південно - Західнього краю, що його потім надру
ковано було у „Вперед" під заголовком „Российская панама", 
і таємного наказу генерала Драгомірова про те, як поводитися 
війську підчас демонстрації. Але згодом він став додержува
тися думки, що

„настав час надати соціял - демократичним ідеям плоти 
й крови, конкретизувавши загальні розмови про сваволю 
й насильство самодержавного уряду, а Київ, маючи гене
рал - губернаторство, університет, політехнікум, складну 
систему судових установ, „Киевлянина", є такий центр, 
який може дати багато цікавого матеріялу для агітації^ 
Політично - агітаційна література повинна революціонізу
вати маси й бути безпосереднім знаряддям політичної бо
ротьби", як писав до редакції „Искры" один з членів його!).

І справді, викривного політично - агітаційного матеріялу 
в Києві була така сила, що через недостачу людей і хиби 
техніки, його навіть не довелося використати всього* 2).

Коли до 1902 р. прокламації випускалися або на загально- 
російські теми, або такі, що пропагували найголовніші твер
дження соціял - демократії, або так звані цехові, професійні, 
що не виходили за межі своєї фабрики або майстерні, або того 
чи іншого фаху, то тепер переважають політично - агітаційні 
прокламації, що в них широко висвітлюються події переважно 
місцевого громадського життя, на яке раніш комітет зовсім не 
реагував, коли не рахувати цехових листків. Крім того, самі 
цехові листки так само в більшості своїй відрізняються від 
попередніх: в них політично - агітаційний момент яскравіший. 
Всі листки, що писалися на підприємствах, в яких виставлялися 
різні вимоги економічного характеру, редагував К - т, що роботу 
цю доручив був Вакарові. Друкувалися вони в таємній дру~ 
карні К * ту, що містилася на Столипінський вул., буд. №  54.

Треба відзначити агітаційну роботу Київського Комітету 
серед салдатів, зріст свідомости серед яких був дуже повіль-

J) Київ. Центрістарх. Справа к. розш. від. Спр. №  14, т. І. Переказ 
листа до редакції „Искры44 про діяльність Київськ. К - ту, одібраного у Дес- 
ницького й Гольдмана, л. 87.

2) Київ, Центрістарх. Спр. к. г. ж. у. Огляд діяльности К. К - ту за 1902 — 
1903 р р. для II з ’їзду, л. 1214.

Для того, щоб ясніша була ріжниця теперішньої агітації від поперед
ньої, наведемо декілька назов прокламацій: .Салдатська пам’ятка" Л. М* 
Толстого, „До новобранців", .Суд над полтавськими селянами", „До ювілею 
Новицького", „19 лютого", „Демонстрація на Подолі", „Про маніфест", .Для 
чого потрібна політична свобода", „Знову вбивства", „На вулицю, товариші* 7 
„Кому потрібні єврейські погроми", „Зубатовці в Києві" й ціла низка про
фесійних цехових прокламацій: до слюсарів, столярів, друкарів, шевців, крав
ців, робітників Південно - Руського заводу то - що.
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лий, через військову систему зробити салдата „живою маши
нок/* або навіть, висловлюючись словами командувача військом 
Київської військової округи генерала Драгомірова, „трупом", 
який повинен виконувати те, що йому наказують, „а не от 
печки и не умничая" 1).

Робота серед салдатів велася вже давно і, можна гадати, 
не погано. В одному з листів „Владимира" (Шнапера), дато
ваного 1901 р., розповідається про арешт салдата, який роз
повсюджував прокламації серед салдатів, з приводу чого був 
трус у всьому полку, і додається, що „робота тут за останній 
час ведеться успішно"2). Для роботи серед салдатів напри
кінці 1902 р. утворюється серед офіцерства „воєнно-револю
ційна група", яка виявила себе соціял - демократичною й видала 
декілька прокламацій за своїм підписом: „Салдати", „Това
риші - новобранці"; ці то прокламації розповсюджував Київ
ський Комітет разом із своїми виданнями. На деяких прокла
маціях групи значиться: „прочитати в усіх ротах, ескадронах, 
батареях". Група не мала намірів виступити як самостійна ре
волюційна сила; головну ролю в справі повалення самодер* 
жавства вона надавала боротьбі робітників. В прокламації до 
рекрутів група писала:

„В армії ви не будете самостійні. В ній уже утвори
лося товариство — наша організація, до якої вже вступило 
багато з тих, що забрані в салдати раніше за  вас. Прилу
чайтеся й ви до них, збільшуйте наші лави. Нам треба го
лосно заявити, щ о ми в і д м о в л я є м о с я  в и к о н у в а т и  
г а н е б н и й  о б о  в’я з о к к а т а .  Нехай знають цар, багачі 
й усі, хто сидить у народу на шиї, що не у вас вони ма
тимуть собі підпору; нехай знає народ, що ми його діти 
і, коли настане час, ми, як справжні салдати, будемо в 
перших шерегах борців за його й свою свободу й щастя".

Випускав і безпосередньо Київський Комітет прокламації 
До салдатів, і новобранців, де нагадував їм, що вони такі самі 
робітники й селяни, як ті, що провадять боротьбу проти раб
ства, проти царя й урядовців, проти панування фабрикантів та 
поміщиків, що вони скинуть колись салдатську шинелю й по
вернуться до плуга й варстату й братимуть участь у страйках, 
Демонстраціях, боротьбі, і запитував їх, чи вони за народ, чи 
проти народу, за багатих чи проти багатих, за лихі порядки 
чи проти лихих порядків3).

*) Наказ від 24 липня 1891 р. цитую з „Київ, соц.-дем. листка", №  З, 
від 14/ХІІ 1902 р.

2) Київ. Центрістарх. Справа київ. губ. жанд. упр., № 15, т. IX, 1902 р., 
«тор. 38 _  39.

^) Прокламація ' Київського Комітету РСДРП „До рекрутів" від 14/Х 
1903 р.



80 Літопис Революції

Робота ця, дуже широко розгорнувшись за часів русько - 
японської війни, мала гарні наслідки, прикладом чого може 
бути хоча б повстання саперів у 1905 р. Недаром департамент 
поліції надавав такого великого значіння робрті Київського 
Комітету серед війська; звертаючись до київського охорон
ного відділу, він прохав „вжити всіх залежних від нього за
ходів, щоб не допустити розвитку цієї справи, вишукати за
соби припинити її як - найскоріше" й радив в іншому місці 
арештувати охотника 131 Тираспільського полку Кречмера 
Вячеслава й підпоручника Михайла Синькова, на адресу якого 
одержується конспіративне листування від закордонних пред
ставників соціял-демократичної партії, не даючи „розвиватися 
дуже небезпечній злочинній пропаганді серед війська" 1).

' Д е-яку  роботу провадив Київський Комітет і серед селян. 
Хоч спеціяльних прокламацій, які б зверталися до селянства, 
Комітет, здається, за цей час не випускав, проте, ми маємо 
свідчення полтавського жандарського управління, що Борис
пільське волосне правління одержало з Києва друковану ві
дозву Київського Комітету „До всіх київських чоботарів" з 
рукописним додатком: „про селянство, його злидні й потреби" 2). 
і Центром ваги агітації стає самодержавство. Майже всі 
(Прокламації Комітету закінчуються (деякі починаються) з а 
тісуванням ролі самодержавного уряду в боротьбі робітничої 
класи за  своє визволення й закликом до його повалення. Гасло 
„Геть самодержавство", „Хай живе політична свобода" стає 
народнім прислів’ям, висловлюючись словами одного поліцая. 
Іноді до цих гасел додається ще: „Хай живе соціял - демокра
тія". Проте прокламації перших часів виявляють ще багато 
плутанини, невиразности й опортуністичних пережитків еко
номізму.

Для прикладу наведемо хоч би кінець прокламації „До 
всіх київських робітниць і робітників" (без дати), яку, очевидно, 
написано на початку 1902 р .; розповівши про боротьбу сту
дентства та харківську й катеринославську демонстрації й нага
давши, що лише боротьбою можна примусити самодержавний 
уряд поступитися перед революціонерами, вона звертається до 
них:

„Товариші, борці за свободу ! Примусимо жорстокий 
уряд визнати (так!) зібрання народу священними й неза
йманими (це самодержавний уряд — Ст. К.). Не дозволимо 
російському самодержавству знищити в нас поривання до 
волі слова, зробити нас безмовними. Не дозволимо тира
нові заважати нам об’єднуватися в спілки. Примусимо 
самодержавний уряд бути виконавцем волі народу (так !)» 
передати законодавчу владу обраним народнім представни-
!) В а к ар . „Накануне 1905 г. в Киеве*1, Стор. 144.
2) Г а й  с т е р . „Искра" и крестьянское движение в 1902 г.“ . „Пролетар

ская Революция", 1926 р., Л*2 1, стор. 80.
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нам (наче самодержавний уряд може бути виконавцем волі 
народу й зможе передати владу народнім представникам — 
Ст. К.). Працюючи на багатіїв, не будемо знесилювати 
себе, а за свободу проллємо кров свою, коли цього вима
гатимуть обставини..." і т. д. *).

Важко сказати, чого тут більше: наївности чи опортуні
стичного реформізму. Проте згодом погляди в Київському Ко
мітеті робляться сталішими й революційнішими. В прокламації 
(з датою жовтня) з приводу насильств над селянами Полтав
щини й Харківщини, заявляється, іцо „не ліберальній опозиції 
й не окремим героям-борцям, а згуртованому в міцну соціял- 
демократичну партію, свідомому пролетаріятові пощастить зав
дати остаточного удару самодержавству"2), а в 1503 році 
накреслюється вже й план боротьби:

„Соціял-демократія приймає виклик. На заклик царя 
про охорону самодержавства вона відповість гуртуванням 
усіх революційних сил і г о т у в а н н я м  в с е н а р о д н ь о г о  
п о в с т а н н я  (підкреслення наше — Ст. К ). Велике за 
вдання визволення батьківщини повстало тепер перед нами, 
воно вимагає напруження всіх сил партії; потребує міцної 
організації, впертої підготовної роботи. Від цієї роботи не 
повинні відривати нас ні хвилинні завдання, ні вибухи не
нависти. Ворог ще дужий. Віковий стовбур самодержавства 
глибоко вріс корінням — їх треба підрубати. Урядові маси 
ще вірять — треба їх революціонізувати. По всій Росії 
розташовано загони царського війська, готових виступити 
з першого наказу — треба розвіяти у них довір’я до уряду. 
Треба утворити свої власні батальйони, готові високо під
нести червоний прапор революції, утворити свій власний 
штаб. Проти сили й організованости може встояти лише 
організована сила. Поєдинком і відпорною силою рево
люцій не роблять. . . “ 3).

До повстання робітники закличуть і інші шари населення: 
і селянство, і інтелігенцію, але „головна роля в цій боротьбі 
все-таки належатиме пролетаріатові" знову підкреслюється в 
іншій прокламації1).

Останні дві прокламації застерігають від захоплення са- 
мовідданною боротьбою з самодержавством одиниць - героїв і 
окремих невеличких груп. Це пояснюється тим, що в Києві 
мала чималий вплив партія соціялістів - революціонерів, яка

*) Справа київ. губ. жанд. упр., № 101, т. II, За 1903 р. 
~) Справа київ. губ. жанд. упр., № 43, т. IV, л. 1236.

л Прокламація Київ.
9/ПІ 1903 р.

4) Справа к. г. ж. у., 
всіх робітників м. Києва” .

Комітету РСДРП — „Царський маніфест” від 

№ 43, т. IV, 1904 р., л. 1281. Прокламація „До
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замість масової організованої боротьби обстоювала терор, як 
„один з головних засобів боротьби з азіятським деспотизмом 
що коли не знищує всіх царських слуг, то хоч „одриває го
ловних гнобителів від знесиленого народу".

Кузнецова ще на початку 1902 р. повідомляла про утво
рення серед робітників і навіть комітетських двох груп — анар
хічної й терористичної, і що остання навіть брошуру випу
стила. Жаліється на соціялістів-революціонерів і Ленгнік: 
„Справи тут неважні. Вам треба знати, що тут гніздо соціялі
стів-революціонерів". Крім принципових розходжень соціял - 
демократів з  соціялістами - революціонерами, незгоди виникали 
на ґрунті практичної роботи, особливо підчас улаштування 
демонстрацій. Тут часто-густо соціялісти-революціонери, не 
дійшовши згоди з соціял - демократами, закликали робітників 
до демонстрації сами, хоч вона була невчасною й без достат
ньої організації й готування. Боротьба з соціялістами - рево
люціонерами багато сил відбирала у с.-д. комітету й шкодила 
роботі. Недаром один з членів Комітету, якого ми вже циту
вали, пише, що „тепер нас розвалює сваволя київських сатрапів 
та незгода з  соціялістами - революціонерами".

Міць есерівської організації примушувала соціял - демо
кратичний комітет рахуватися з ними, а іноді навіть ставати 
на шлях опортуністичної відмови від боротьби з ними, як це 
було з числом „Искры", де вміщено було замітку про Балма- 
шова, яку Київський Комітет закреслив друкарською фарбою, 
про що розповідає Ленгнік в одному з листів до редакції 
„Искры". Щоб паралізувати вплив соціялістів - революціонерів, 
Комітетові довелося випустити навіть спеціяльну прокламацію 
з  роз’ясненням і запереченням їхніх думок.

З  хиб соціялістів - революціонерів прокламація перелічує 
такі: заміну робітничої класи „робочим народом", затемнюючи 
класовий характер боротьби, заміну соціялізму „соціялізацією" 
землі й терор. Довівши помилковість думок соціялістів - рево
люціонерів, прокламація радить відповідати урядові влашту
ванням демонстрацій, загальних страйків то-щ о.

Особливо багато прихильників партія соціялістів - револю
ціонерів мала серед студентів. У студентському рухові настала 
нова фаза. Академічні, чисто студентські інтереси серед нього 
гублять колишнє значіння, на їх місце висовується боротьба 
за громадські й політичні права: в студентстві відбувається 
процес політичної диференціяції, утворюються партійні групи, 
союзна рада студентська (об’єднаних земляцтв) перестає існу
вати. Не задовольняючись чисто студентським рухом і не в 
силі переступити через класові перегородки й прилучитись ДО 
боротьби пролетаріяту, більшість радикального студентства 
суне до лав соціялістів - революціонерів, організація яких своїм 
складом стає переважно студентською. Менша частина групу- 
ється коло соціял - демократичної партії, а частина під впливом



Київський К ом ітет  РСД РП  в період II з'їзду п артії 83

„булгаковщини" й лібералізму „освобождение" зовсім відхо
дить від революційного руху до табору буржуазії, 
і Серед студентства утворюється „соціял - демократична 
Vpyna студентів", яка ще в 1902 р. випустила прокламацію, 
де вона в трохи наївній формі закликала студентство до боротьби
з) самодержавством укупі з усіма опозиційними елементами.

 ̂ Але роля студентства в соціял - демократичному рухові 
через диференціяцію його значно меншає. З а  центр револю
ційного руху стає робітник. Коли 3 — 4 роки тому робітників 
серед „політичних в’язнів" було 10 — 15°/о, в 1901 — 1902 р.р. 
їх уже половина, а в 1903 р. з січня до травня — 75%  за
гальної кількости заарештованих1).

З а  яскравий малюнок до зміни співвідношення між інте
лігенцією й робітниками всередині соціял - демократичної пар
тії може бути той факт, що грошова підтримка Комітетові за 
1902 — 1903 р.р. робітників була куди більшою, ніж студентів, 
тоді як раніше чи не найбільшим джерелом прибутків Комі
тету були різні підприємства, що їх улаштовувало студентство.

Вважаючи на цю нову фазу в розвиткові студентського 
руху, Комітет в своїй прокламації до шкільної молоди писав: 
„Ні на хвилину не забувайте, що самодержавство — ваш го
ловний ворог і що єдина сила — це робітничий пролета ріят. 
Ідіть же за ним. Без його — ви ніщо" і в іншій прокламації 
додавав: „несіть йому (пролетаріатові — Ст. К.) свої знання й 
сили; всяке ваше бажання працювати в масах революційного 
пролетаріяту місцевий Комітет задовольнить".

Утворено було також соціял-демократичну групу учнів 
середніх шкіл, серед яких особливо велику роботу провадив 
Г. Михайлів.

Разом з писаною агітацією провадиться чимала усна агі
тація, якої попередній соціял - демократичний рух майже не 
знав. З а  рік було влаштовано щось із 15 масових зборів, на 
яких бувало від ЗО до 200 чоловіка проти нового року, перед 
першим травнем то - що.

В листі начальника київського охоронного відділу до на
чальника київського губерніяльного жандарського управління 
від 8 січня 1904 р. читаємо:

„З  осени 1903 р. Комітет поновив припинену на літній 
час пропагаторську та агітаційну діяльність. 6 вересня 
Комітет призначив першу осінню масову сходку, обравши 
місцем для неї берег Дніпра, недалеко від залізничої 
станції „Київ 2-й" .  Сходка мала на меті підрахувати сили 
перед початком гуртового навчання й на ній один з членів 
Комітету мав сказати промову про розуміння й значіння 
місцевих страйків".

1) Оглад діяльности Київського Комітету для II з ’їзду партії.
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Сходка ця не відбулася через заходи, яких вжила поліція. 
Проте Комітет розпочав безпосередньо організовувати гуртки й 
провадити серед них агітацію й пропаганду. „Остання робота, 
що її налагодив Комітет, провадиться й по цей день", заува^ 
жує начальник охоронного відділу"1).

Особливу діяльність Київський Комітет розвинув після 
втечі „11", організація якої відібрала у нього чимало часу й 
сил: треба було налагодити звязки з в ’язницею, роздобути 
грошей, пашпорти, підготувати приміщення для втікачів то - що.

В прокламації, що її випустив Комітет вкупі з організа
цією „Искры" з нагоди втечі відзначається, між іншим, велике 
співчуття громадянства до втікачів, що найяскравіше показує на 
вороже ставлення його до російського уряду й пояснюється, що 
в’язнів до втечі змусили не тяготи заслання й тюремного життя, 
а жадоба буйної діяльности, бажання взяти знов участь у гарячій 
боротьбі в сучасний момент, коли все кипить, все хвилюється2).

Якраз незабаром після втечі, в кінці 1902 р., в складі Ки
ївського Комітету відбулися значні зміни, що спричинилися, 
як про це вже зазначалося, до пожвавлення діяльности 
Комітету.

Нарешті, Комітет уводить у свою практику демонстратив
ний рух. Демонстрації, починаючи з 1902 р., відбуваються 
систематично, як протест проти сваволі й безчинств самодер
жавного уряду й засіб політично виховати, організувати 
й загартувати маси в боротьбі.

Першою великою демонстрацією після 11 березня 1901 р. 
була демонстрація 2 — 3 лютого 1902 р. В цей час робітничий 
рух став набирати великого розмаху, і йому в мурах заводів 
та фабрик стає тісно: могутніми хвилями розбиває він ці мури 
й заливає вулиці великих міст, зливається в бурхливе море про
тесту проти пануючого в Росії ладу. Море це затопило й Київ.

На вулицях, де нещодавно козирем ходив поліцайський ку
роцап, маячили червоні прапори, співалися революційні пісні, 
лунали вигуки: „Геть самодержавство, хай живе політична 
свобода"— писав „Южный Рабочий" 3).

„Товариші! Боротьба з сваволею й насильством само
державного царя, з лютим хижацтвом капіталізму, боротьба 
за волю народу вимагає відважних виступів. Багато мук 
зазнали в неволі, нас знесилює важка праця. Народ ви
мирає по селах од недороду, у містах — через безробіття, 
але царський уряд і гадки немає, щоб допомогти наро
дові. Однак, у нього напоготові багнети й кулі, щоб зами
рювати бунтівників, вбивати тих, хто бореться за волю.

*) Київ. Центрістарх. Справа київського охоронного відділу, № 14, 
т. І, за 19J4 р., стор. 1 5 — 21.

2) • Искра* від 15/ІХ 19Э2 р., N® 25.
:$) „Южный Рабочий*1, № 9, серпень 1902 р.
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Та не застрашить нас темна люта сила ворогів. Коли 
в боротьбі за волю потрібні криваві жертви — ми радо 
пожертвуємо себе.

В суботу 2 лютого удень в годину на Хрещатику, 
піднявши червоний прапор, одверто проголосимо наші ви
моги. Ні загрози, ні насильства, ні завчасні арешти не 
стануть нам на заваді. Йдіть з нами. Хай живе свобода. 
Геть самодержавство!"

Писав Київський Комітет РСДРП закликаючи київських 
робітників і робітниць на демонстрацію *).

В другій прокламації з ’ясовувалася роля уряду в захистові 
капіталістичного устрою. Крім соціял - демократів, видали про
кламації група „Рабочего Знамени", с о ц і а л і с т и - революціонери 
й „Незалежні". Всі вони закликали виступити проти самодер
жавства. Демонстрація була не зовсім вдалою. Групку демон
странтів, що піднесла на Хрещатику три червоні прапори 
з  написами срібними літерами „Геть самодержавство", „Полі
тична свобода" й „Воля слова, друку й зібрання", поліція 
оточила, їх було побито, прапори одібрані.

Проте юрба, що заповнювала тротуари по обидва боки 
Хрещатика, коло Університету, на Володимирській і Фунду- 
кліївській вулицях на протязі двох днів, серед якої багато 
було робітників і студентів, вигукувала гасла: „Геть самодер
жавство", „Хай живе свобода", недвозначно виявляла свою 
ненависть до самодержавства.

Поліція й козаки нічого не могли вдіяти: розігнана в од
ному місці юрба збиралася в другому * 2 *).

Віднині демонстрації стають звичайним явищем у Києві. 
Але традиції опортунізму, що живі були ще в Комітеті за часів 
1902 р., відбивалися й на демонстраціях. З  цього погляду ці
кава прокламація Київського Комітету від 20 квітня 1902 р., 
що закликала робітників і робітниць до демонстрації. . .  „гріз
ного мовчання" на 1 травня. Нагадавши, що 1 травня свято 
міжнароднього пролетаріяту і що в цей день робітники усього 
світу підраховують свої сили й показують могутність і нала
годженість своєї організації, прокламація звертається :

„У неділю 21 квітня покажемо й ми міць нашої орга
нізації, вступимо в одверту й запеклу боротьбу з капіта
лістами та їх прихвоснями — царським самодержавним 
урядом. Стрункими лавами, г р і з н і  с в о є ю  м о в ч а з н о ю  
с в і д о м і с т ю ,  г у л я т и м е м о  по Х р е щ а т и к у  (під
креслення наше — Ст. К.), заберемо з собою наших дру
жин і старих — нехай ніхто в цей урочистий день не сидить
*) Київ. Центрістарх. Справа к. г. ж. у. № 101, т. II, за 1903 р. Про

кламації „До всіх київських робітниць і робітників*4 від 1 лютого 1902 р.
2) „Искра", за 1902 р., Л® 17, від 15/11. Коресподенції з Києва.

^  Літопис Революції №  1
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вдома. Хай цей день буде справжнім с в я т о м  у с ь о г о  
р о б о ч о г о  л юд у .

Щоб не давати нагоди царським посіпакам накину
тися й бити беззахисних жінок і старих, м о в ч к и  х о д и 
т и м е м о  (підкреслення наше — Ст. К.) від двох до чоти
рьох годин дня по Хрещатику між Думою (міською — Ст. К.) 
й Фундукліївською (вулицею) б е з  п р а п о р а  й б е з  р е 
в о л ю ц і й н и х  п і с е н ь  (підкреслення наше — Ст. К.)*

Коли ж який безумець або шпиг, не вважаючи на 
нашу постанову, порушить л а д  і урочистість маніфеста
ції, ми не підемо слідом за ним, ми будемо влад і м о в ч к и  
п р о д о в ж у в а т и  г р і з н и й  х і д  (підкреслення наше — 
Ст. К).

Нехай радісне почуття важливости нашого свята 
засяє на наших обличчях; нехай ненависть до самодер
жавного правительства горить у наших серцях.

Хай живе політична свобода. Хай живе 1 травня. Хай 
живе восьмигодинний робочий день. Хай живе міжнарод
ній соціял - демократичний рух1).

Справді, якийсь чудернацький мовчазний протест, грізність 
якого нагадує відоме показування дулі з кешені. А  серед га
сел навіть немає гасла „Геть самодержавство41.

Пізніше відозву цю висміювали в партійних колах, а Ленін 
надіслав був до Київського Комітету з приводу неї листа, з  
якого К -т  був дуже незадоволений. Листа цього ще не знай
дено, як повідомляється у VIII Ленінському збірникові (стор. 240).

Однак, робітничі маси були далеко лівішими від Київ
ського Комітету й „гуляння44 по Хрещатику й інших вулицях 
перетворювалися в голосний прилюдний протест проти само- 
державств, і завжди, як правило, закінчувалися вигуками ре
волюційних гасел, співами революційних пісень і т. ін.

Насильства поліції не тільки не спиняють демонстрантів,, 
а, навпаки, викликають нові демонстрації, як, наприклад, де
монстрація на Подолі 17 лютого 1903 року з приводу арешту 
робітників на Деміївці. Характерним для демонстрацій стає те, 
що вони протестують не проти окремих насильств самодер
жавного устрою, як поліції, козаків то - що, а проти самодер
жавства в цілому, як певного політичного ладу.

Комітет увесь час намагався керувати демонстративним 
рухом, стежив за тим, щоб вибирався найслушніший час для 
демонстрації то-щ о. Так травнева демонстрація 1S03 р. була 
відмінена й перенесена з 20 квітня на 4 травня через те, що 
політичний стан був несприятливий для її улаштування: готу- 
вання поліцією погрому, поширення погромних чуток, погром
ної брошури.

*) Київ, Центрістарх, Спр. к. г. ж. у. №  15, т. X. за 1902 р. Прокл. Київ* 
К - ту РСДРП „До всіх київських робітниць і робітників*, від 20/1V 1902 р-
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Разом з тим К -т  розпочав протипогромну роботу.

„Але вона— писав „Киевский социал-демократиче
ский листок" з приводу демонстрацій на Подолів лютому 

* 1903 року була спрямована не проти поліції, демонстранти 
вимагали не звільнення заарештованих. Ні, демонстрація 
була спрямована проти самодержавства, демонстранти ви
магали політичного визволення Росії. Київські робітники 
разом з пролетаріятом усієї країни добре відчули й зро
зуміли, хто їхній ворог, і завзято розпочали боротьбу з ним. 
Самодержавний лад. . .  стрінув в російському робітникові 
непримиримого ворога" 1).

„Залишилося тільки — як писав один з діячів Київського 
Комітету — улаштувати загальну російську демонстрацію, пока
зати їм (сатрапам — Ст. К.), що революціонери не перевелися 
ще в Росії а, навпаки, маса, народ став революціонером, а не 
окремі особи: Балмашови, Карпови, Качури4* 2).

Проте яскравих демонстративних проявів за 1902—1903 р .р .,, 
не було й навіть викликало в Київському Комітеті сперечення^ 
про значіння демонстрацій і порядок організації їх як, напри- { 
клад, у звязку з травневими демонстраціями 1903 року.

Комітетові також довелося керувати й другою формоіо 
масового робітничого руху — страйками. До літа 1S03 року 
великих страйків у Києві не було. Можна відзначити лише 
страйк робітників ліжкових майстерень, кравців і ливарів, з яких 
останній скінчився повною перемогою робітників. Але поволі 
страйковий рух розростається й виходить за межі одного будь^ 
якого заводу, фабрики або фаху.

Страйки в Росії набувають загального характеру, при чому 
за 1901 — 1903 р.р. страйковий рух перекидається з півночиІ 
на південь; отже Харків, Ростов, Київ, Одеса, Миколаїв стають) 
Центрами класової боротьби пролетаріяту на Україні, яка з 
особливою силою вибухнула влітку 1903 року.

Та „загальна демонстрація44, про яку мріяв автор цитова
ного вже вище листа, відбулася, коли не у всеросійському 
маштабі, то, принаймні, в маштабі декількох великих центрів.

Липневий страйк київських залізничників, що в одну мить 
розрісся в загальний страйк, почався як страйк солідарности 
з одеськими й бакінськими робітниками. Перед оголошенням 
страйку в Київському Комітеті (на засіданні в C b b T v ш и н і ) 
н и я в и л о с я  дві думки: Ішув, доповідач і потім головний органі
затор страйку, і дехто ще, додержувалися думки, що страйк 
треба проголошувати тільки в тому разі, коли він матиме по
літичний характер — з мітингами й політичними промовами.

*) Київ, Центрістарх, спр. к. г. ж. у., №  43, т. IV, л. 1213.
-) Київ, Центрістарх, спр. київ розш. від. № 14, т. І, за 1903 р. Копія 

листа з Киева від 21/II 1903 р. в Париж на адресу Гаврилова, л. 47
6 *
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Друга ж частина гадала, що величезний страйковий рух за 
останні часи вже має велике значіння, і обов’язок революцій
ної соціял - демократії прилучити Київ до загального страйку, 
надавши страйковій боротьбі протиурядового характеру. А  тому 
страйк треба розпочати, хоч би й не було певности в можли
вості політичних мітингів *). Всі погодилися на тому, що страйк 
потрібно проголошувати.

І вони не помилилися. Хоч вимоги здебільшого були еконо
мічні, проте, страйк набрав загального масового характеру 
й перетворився у загальну робітничу протиурядову демонстра
цію. Страйкували друкарі, південно - російський завод, завод 
Гретера й Криванека, арсенальці, будівельники то-що; спи
нився трамвай, перестали виходити газети. Настрій у робітни
ків був бадьорий, бойовий. Влада перелякалася — готувалася 
до особливих заходів. Але заходи, що полягали в стрілянині 
в безоружну юрбу, не втихомирили стихії. Навпаки, демон
странти стали оборонятися від поліції та війська камінням, 
і тисячні натовпи й далі збиралися на вулицях та площах. На 
кін політичної боротьби виступила юрба, маса, робітнича класа. 
З а  відомостями, що їх вміщено в одному документі київського 
губерніяльного жандарського управління підчас вуличних су
тичок з військом та поліцією, поранено було 4 офіцерів 
і 65 салдатів, 46 чоловіка з жандармерії й поліції, з робітни
ків поранено 24 чоловіка й 4 забито* 2).

Безумовно, жандарі, мабуть, значно збільшили кількість по
ранених з свого боку, але факт рішучого опору робітників не 
лишає ніякого сумніву.

Не даром один із спостережливих сучасників зауважив, 
що „хвилювання — початок драми, яку доведеться бачити в не 
дуже далекому майбутньому “. Липневі дні у Києві були гене
ральною репетицією до загального страйку 1905 року. Подих 
революції вже почувався. Комітет кинув кращі свої сили на 
організацію страйку.

Крім Ішува активну участь в ньому брав Львов-РогаЧевськийг 
кращий промовець у Комітеті, який виступав від Комітету в голов
них майстернях південно - західніх залізниць і де - кілька, про
пагандистів. План страйку розробив був Комітет, в який з са
мого початку й до кінця страйку намагався в прокламаціях 
висвітлювати окремі етапи його В своєму листі від 21 липня 
(в день початку страйку) Комітет радив робітникам виставляти 
окрім спеціяльних вимог для кожної окремої галузи промисло
восте, такі загальні вимоги: 1) зменшення робочого дня, 2) 
збільшення зарплати, 3) ввічливого поводження майстрів і ха
зяїнів, і, закликаючи їх висловити загальним страйком протест 
проти безправного стану, в якому перебуває російський робіт

*) В акар . „Накануне 1905 г. в Києве". 1925. стор. 24— 25.
2) Там же, стор. 137.
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ник, писав: „Загальними страйками й демонстраціями ми на
близимо час падіння нашого громадського устрою".

Ввесь час Комітет слідкував за тим, щоб у страйкарів не 
ослабла воля до боротьби. Після того, як з наказу губерна
тора Штакельберга стріляли в юрбу й було декілька забитих, 
він звернувся до робітників м. Києва.

„Ми зрадили б нашу справу, ми посміялися б над тру
пами наших товаришів, коли б тепер не трималися до 
останньої краплі крови. Кров наших товаришів кличе до 
помсти, але нашою помстою повинно бути настирливе й 
уп рте продовження нашої боротьби. Це найстрашніше 
нашим ворогам, наша непохитність розхитує трон короно
ваного злочинця, наша непохитність змушує тремтіти само
державних катів. До боротьби, товариші, до боротьби. 
Геть самодержавних вбивць. Нехай живе грізна невблаганна 
борот оба робітників за політичну свободу"!).

В прокламації з приводу закінчення страйку, Київський 
Комітет перелічує економічні поступки робітникам в окремих 
галузях промисловосте а тих, хто під натиском диких сил са
модержавства, взявся до роботи, не діждавшись перемоги, з а 
кликає чекати нової „переможної хвилі", вибравши епіграфом 
до прокламації : „Ждите, братья, ждите с верой, побеждающей 
волны".

Політичне значіння липневого страйку Комітет оцінював так:

„Але не тільки в економічних поступках капіталістів 
величезне значіння загального'страйку і не в них одних 
головна перемога робітників. Заклик залізничних робітни
ків після перших пострілів в натовп переповнив жахом 
серця всіх київських робітників, і всі вони з почуття со- 
лідарности, добре розуміючи потребу боротьби проти уря
дових дикунств, прилучились до страйкарів, покидали свої 
варстати, зовсім не думаючи про умови роботи. Це не 

• тільки експлоатований робітник з одного бажання збіль
шити свій заробіток проголосив страйк, то людина, обра
жена в кращих почуттях своїх, повстала за свободу й 
правду, повстала за права людини. В цій солідарності ро
бітничої класи, в цьому одностайно виголошеному проте
стові проти самодержавної сваволі, що ревно оберігає 
капіталістів і розстрілює робітників,— в цьому значіння 
минулого страйку. . .  Всі зрозуміли, що робітнича класа 
в своєму визвольному рухові повинна покладатися тільки 
на одну себе й що головні зусилля повинні бути спрямо
вані на усунення головного винуватця народнього лиха *)
*) Київ. Центрістарх, спр. к. г. ж. у. N° 39, т. І. прокламація „До всіх 

робітників м. Києва" від 24 липня 1903 р.
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й безправ'я. В цьому розумінні потреби боротьби з само
державством— велике значіння страйку в Києві, який 
тільки - що скінчився . . .  ttl).

Комітет, безумовно, справився з завданням керівника цим 
рухом, принаймні, в першій фазі його, як про це свідчить 
і Вакар у своїй брошурі.

Не дивлячись на економічний характер вимог, страйк 
з його мітингами, проявом робітничої солідарности й сутичками
3 поліцією та військом мав яскравий політичний характер, 
„стихійний рух" перейшов у „грандіозну демонстрацію", чого 
так боялась поліція.

Відзначимо ще спробу зубатовців повернути робітничий рух 
Києва з революційного шляху на шлях так званого „поліцай- 
ського соціялізму". З  цією метою на початку 1903 р. Київ одвідав 

'Сазонов, ученик Зубатова,що став на чолі всеросійського охорон
ного відділу і, здається, сам Зубатов. Прибув Сазонов до Києва 
ніби на відкриття охоронного відділу, але справді мета його 
була спробувати нових способів в боротьбі з революцією, що 
наближалися вже. Завданням його було погромити революційні 
партії.

Сазонов оточує себе агентами місцевими й привезеними 
(із Сазоновим приїхало 11 чоловіка), що, крім шпигунської 
роботи, мали пропагувати примирення й співробітництво робіт
ників з царатом і утворювати серед них різні „рабочие обще
ства", які б спрямовували революційний рух на шлях економіч
ної боротьби й „культурної роботи", не запроваджуюча полі
тичної боротьби з самодержавством. Свою роботу зубатовці 
розпочали з арештів найсвідоміших робітників, які (арешти) 
мали розчистити шлях для роботи поліцайських агентів. •

На допомогу Сазонову з Петербургу прибувають, ніби для 
лікування, а на ділі для роботи серед київських робітників, 
секретар зубатовського „общества петербургских рабочих" 
Маєвський і токар Лопир. Вони негайно звязуються з робіт
никами й улаштовують у травні місяці дві розмови* 2 *), де висло
влюються проти революційного руху робітників, як некори
сного й шкідливого, посилаючись на невдачу демонстрації
4 травня, розповсюджують „Московские ведомости" із статтею 
„Знаменательный для русских рабочих день", написаною з на
годи депутації петербурзьких зубатовців до Плеве, а також 
брошуру Л. Тіхомірова „Русские идеалы". Вони і пропонують 
утворить робітниче „общество", обіцяючи роздобути для його 
членів дозвіл на право пропаганди охоронних ідей у Києві, при чому 
за дозволом і квитками останні запрошувалися до Новицького.

Київ. Центрістарх, спр. к. г. ж. у., № 43, т. IV*. Прокламація *Д ° 
всіх робітників м. Киева*4 від 5 серпня 1903 р.

2) Правда, робітників на цих розмовах було не багато: на останній —'
чоловіка з 8.
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Але зубатовці в Києві зазнали невдачі. Робітництво вже 
значно виросло політично, і швидко розгадало своїх нових 
^друзів". Київський Комітет також вжив усіх заходів, щоб ви
крити справжні заміри їх. Було випущено декілька прокламацій 
до робітників з роз’ясненням, що таке зубатовщина, і попе
редженням оберігатися їх, а також подавано їхні прекмети.

Так, у прокламації „Про вовків в овечій шкурі “ Київський 
Комітет писав:

„Розрахунок царського уряду дуже простий: п р и с п а 
т и с в і д о м і с т ь  р о б і т н и ч о ї  м а с и  б р е х л и в и м и  
р о з м о в а м и  й о б і ц я н к а м и ;  з а ц і к а в и т и  м а с у  
к а с а м и  п і д  к е р і в н и ц т в о м  „ в і р н и х "  л ю д е й ,  я к і  
о д е р ж у ю т ь  п л а т н ю  у ж а н д а р і в ,  і т и м  в і д в е р 
н у т и  ї х  в і д  б о р о т ь б и  з а  п о л і т и ч н у  с в о б о д у  й 
с о ц і я л і з м ;  в и я в и т и  на  з і б р а н н я х  н а й с в і д о м і -  
ш и х  р о б і т н и к і в :  в и х в а т и т и  ї х  з  ма с и ,  о д н о
с л о в о ,  у р я д  с п о д і в а є т ь с я  п р и м у с и т и  с а м и х  
р о б і т н и к і в  в и к у в а т и  в л а с н и м и  р у к а м и  л а н 
ц ю г и  д л я  с е б е ,  м і ц н і ш е  з а т я г н у т и  с в о є  я р м о ,  
але не підманути вже царському урядові робітника такими 
хитрощами — революційна ідея соціял - демократії глибше 
пробиває собі шлях в робітничу масу, пробуджує свідо
мість чим - раз більших шарів пролетаріяту й кличе їх 
на боротьбу з політичним безправ’ям і сучасним гро
мадським устроєм, збудованим на експлоатації народніх 
мас. Грізно виростає й насувається могутня сила, яка 
кличе до відповідальности всіх дужих цього світу й не жалю 
гідними заходами царату, який вже розвалюється, спинити 
її переможний хід" 1).

В результаті зубатовська пропаганда серед робітників успіху 
не мала, крім ремесників, серед яких утворювалися артілі, що 
мали підтримку генерала Новицького і яких виникло за корот
кий час до 8. На відкритті першої „русской" артіли кравців, 
заснованій на засадах „православия, народности и самодержа
вия Новицький, між іншим, говорив: „Попереджую вас: не 
заводьте знайомства з підозрілими людьми, уникайте їх ста
ранно, бо вони хитрі, дуже хитрі. Я добре їх знаю, бо сам 
винищую ї х . . .  не заводьте кас“ . .. і т. д. 2).

Найшлися у Києві й свої інтелігенти, свої Озерови, що 
були до послуг жандарів і поліції, особливо серед громадських 
Діячів. Один з них, а саме помічник присяжного повіреного 
^Уровцев, після згаданої промови Новицького проголосив тост 
за його здоров’я.

1) Київ. Центрістарх, спр. к. г. ж. у., № 95 за 1903 р., л. 3. Прокла- 
МаЦ»я „До всіх робітників м. Киева*; «Про вовків в овечій шкурі® від 11 ли- 
п*я  1903 р.

2) „Искра", 1902, 1/1, № 14. „Хвиля артільного руху".
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Успіх і розвиток діяльности Київського Комітету РСДРП 
пояснювався в першу чергу піднесенням робітничого руху й ро
стом класової й політичної свідомости серед робітництва, впли
вом „Искры ", якої поширювалося тепер досить, і, нарешті, 
енергійною літературно - видавничою діяльністю Комітету, що 
нею відав Вакар (партійне прізвище — Правдін). Але чимале 
значіння мав і персональний склад Комітету, до якого 1903 р. 
було уведено чи не вперше де - кількох робітників. Серед чле
нів комітету було чимало визначних соціял - демократів, досить 
по - марксівському освічених і досвідчених в партійній роботі.

Основне ядро комітету складали: революціонер-професіо- 
нал, нелегальний, Ішув („Олександр"), пізніше відомий меншо
вик, літературний критик Львов - Рогачевський, присяжний 
повірений Сергій Захарович Діжур (брав участь в літературній 
роботі Комітету), Яков Григорович Френкель („Д ед“, „Добров"), 
колишній народоволець, який близько стояв до соціял-демо
кратичної таємної друкарні, Олександр Григорович Шліхтер, 
який працював в літературно - редакційній комісії, Андрій Ми
колайович Мельницький і Микола Федорович Пономарьов, 
обидва журналісти. Мельницький — відав колегією пропа
гандистів, студент Політехнічного інституту, Лев Якович Кар
пов, помічник присяжного повіреного. Вакар („Антон"), (працю
вав в літературно-редакційній комісії), і Бердичевський(„Сергій").

Крім того, було чимало пропагандистів: Вольський, брати 
Зеланди, студент Фарбштайн, студ. Левін, Р. Паперно та ін. 
Дехто з них близько стояв до Комітету. Був також партійний 
актив, з якого частина була в тісному звязку з Комітетом 
і провадила не аби-яку партійну роботу. Назвемо тут: Ми
хайлова Георгія й сестру його Тетяну, братів Семена й Ар
нольда Гальперіних, Олександра Гілярова, Богуміла (пізніше 
приват-доцент університету), який одного часу стояв на чолі 
Червоного Хреста, Ривліна, Шейнмана, Зотову („Зося"), Ба
баеву („Ольга Миколаївна*4), Ляховицьку („Євгенія"),Помера
нець Ганну Павловну (явка), Вішняк Сару, Гутермана Абрама, 
Данюк Хаю та інш.

V. ДРУГИЙ З ’ЇЗД І КИЇВСЬКИЙ КОМІТЕТ

1902 року для „Искры" стає ясно, що тепер, коли напря
мок і думки її визнавали майже всі, коли їй пощастило згур* 
тувати навколо себе більшість комітетів, настав найслушніший 
час для справжнього об’єднання розпорошених соціял-демо
кратичних груп у міцну партію. Ніхто інший, як Ленін, який 
увесь час намагався відтягнути з ’їзд, доки іскрівська організація 
не стане такою міцною, щоб керувати ним, тепер, навпаки, 
поспішав з організацією його.

Серед соціял - демократії панували іскрівські погляди ** 
настрої, а сама „Искра" мала дужу організацію. І Ленін в лй~
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сті до Ів. Ів. Радченка радить організувати російський Комітет 
для скликання з ’їзду, намітивши склад його й не звязуючи себе 
перед Бундом, поставити себе хазяїном цієї справи 1).

Самостійницькі бо тенденції в Бунда і в окремих літера
турних соціял - демократичних групах, що побоювались, як би 
об’єднання партії під гаслами й навколо „Искры" не спричи
нилося до розбавлення їх у партійній масі — йому були ясні, 
і він готувався до боротьби.

Якраз в цей час, приблизно, а саме в серпні 1902 року, 
провалюється Центральний Комітет спілки південних комітетів 
і організацій. Бувши обраний на конференції південних соціял - 
демократичних організацій в Єлисаветграді, яку організувала 
на початку року група „Южный Рабочий" (Київ чомусь не 
брав участи в конференції), Комітет за рямки свого району 
не виходив та й не здатний був пройнятися загальноросійсь- 
кими завданнями партійної роботи, як і сама група „Южный 
Рабочий".

Після провалу Південно - Руського Комітету, група „Ю ж-f 
ный Рабочий“ відмовляється від попередньої відокремлености! 
й розпочинає листуватися з „Искрою“ з метою об’єднання окре
мих організацій і утворення партії. „Ми вважаємо за свій 
обов’язок зазначити, що єдність поглядів і довір’я наше до 
організації „Искры" й „Зари" дозволять нам, з свого боку, 
запропонувати найтісніші зносини й співробітництво в усіх га
лузях революційної діяльности. . — писали вони до ,,Искры“2). 
Це в значній мірі полегшило роботу для організації з ’їзду, бо 
група „Южного Рабочего" мала великі звязки на Україні. Але ж 
група не відмовилася зовсім од відокремлювання й місцевого 
організаційного патріотизму, і довірятися їй не можна було. 
Кржижановський, тоді член ОК, наприклад, такої був думки 
про ставлення групи „Южный Рабочий44: „Народ там по суті 
гарний, ідейний, але нутро їхнє чуже нам і заповнено своїми 
автономними цілями й справами. їх просто не вистарчає на 
загальні справи. Увесь центр ваги їхніх інтересів — це їхня 
власна справа. Дуже шкода .. . " 3 Ч) Це було, як відомо, не випад
ково— ця група на II з ’їзді пішла з меншовиками.

Через те найважливішим завданням „Искры" було під
готувати з ’їзд так, щоб на з ’їзді було яко мога більше 
іскрівців.

В - осени 1902 року (в листопаді) на нараді в Пскові утво-< 
РЮється організаційний комітет для скликання з ’їзду, про що він 
Сп°віщає в №  32 „Искры". До складу його увійшли Краснуха

І *) „Пролетарская Революция” , 1924, № 3. Стаття Волковічера—„Ленін
гуртування партії навколо старої «Искры”, стор. 64 — 65.

“) Там само. Листув. „Искры* з групою „Южный Рабочий", стор. 66*
Ч j р  Архів Істпарта. Цитую за Савельєвим у „Правді" від 29/VII 1928,-
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від Петербурзького Комітету РСДРП, Ів. Ів. Радченко („Ар- 
кадій", „Касьян") — від „Искры", Левін — від „Южного Ра
бочего", Лепешинський („Лапоть"), Ленгнік („Курц"), Кржижа- 
новський („Клер"), Стопані — від північного союзу РСДРП і 
Красіков („Павловіч**, „Ігнат"). Від Бунду до організаційного 
комітету увіходив Портной *).

Готування до з ’їзду прискорило процес розмежування се
ред соціял - демократії.

„Искра" писала про це :

„Тепер скрізь у комітетах відбувається диференціяція, 
гуртуються однодумці, ясніше формулують свої програми, 
і через це всі елементи відпадають, часто бувають роз- 
коли, як, наприклад, у Пітері, Києві, але це не таке вже 
лихо: перемелеться — мука буде, нема нічого гірше за 
невиразність, розплйвчатість. А  втім можна, здається, те
пер уже вважати за  безсумнівну перемогу іскрівського 
напрямку, принаймні, ми нарахували більше як 15 іскрів- 
ских комітетів, решта ж напівіскрівські, про деякі у нас 
просто відомостей немає. Отже, ідея об’єднання росій
ської соціял - демократії вже не за горами. Відомо, що це 
об’єднання ще занадто примітивне, грубе. Але початок 
є — решту доробить з ’їзд" * 2).

Місцем перебування організаційного комітету, до якого 
перейшли всі звязки „Искры" й провідна роля в соціял - демо
кратичному рухові, був спочатку Харків, пізніше — К иїв3). Через 
це темп революційного життя в Києві збільшується. Київський 
Комітет один" з тих перших, що висловилися за з ’їзд, в своєму 

"ЗвітовШ  з ’їздові партії, вітаючи, бажає йому успіху в важкій 
роботі для справи фактичного утворення соціял-демократичної 
партії. В Комітеті будь - яких помітних розходжень не було, хоч 
прокламацію про аграрну справу, яку написав був Шліхтер ще до 
з ’їзду, більшість Комітету відхилила через те, що Шліхтер ро
зійшовся в поглядах з Ішувом і Розановим — в чому саме — 
ЦІліхтер не пригадує.

На з ’їзд Комітет надіслав двох делегатів: члена організа
ційного комітету тов. Павловича (Красікова), що приїздив Д° 
Києва робити доповідь про завдання з ’їзду, і робітника, Щ° 
прозивався на з ’їзді „Андреем" і „Степановим". Що це було 
прізвище Нікітина, нині члена ВКП(б), який працює в Москві»

J) Трьох з них, а саме Краснуху, Радченка й Лепешинського після на; 
ради було заарештовано, і замість них пізніше до О. К. були кооптован1 
Розанов, Шгейн (Є. Александрова). Фішер (Р. Гальберштадт).
8 . 2) „Пролетарская Революция4*, 1926, JSf» 1, ст. Волковічера „Стар3
„Искра" й готування до II з ’їзду", стор. 66.

3) Містився він на Святославській вул., в буд. № 8.
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^явилося тільки після опублікування в ювілейному „Прав
д і"  (від 29/VIII — 28, №  175) спогадів Нікітіна — про з'їзд. 
ЦІліхтер не пригадує, щоб у дискусії на доповідь Красікова 
заявилися тоді будь - які незгоди в Київському Комітеті й Кра
сікова на з'їзді обрано було одноголосно! ). Директор депар
таменту поліції повідомляв начальника Київського охоронного 
зідділу з приводу одного перехваченого листа, що

„уповноважені київських гуртків на соціял - демократичному 
з'їздові, виявити яких, а також час їхнього виїзду з Києва 
для встановлення за  ними наглядання було запропоновано 
вашій ясновельможності артикулом І обіжника від 1/V ц. р. 
за №  31, без усяких перешкод виконали доручення, що 
їм були дані, і, побувавши на згаданому з'їзді, повернулися 
в район, довірений вашому відділові".

Київським жандарам не пощастило напасти на слід д< 
легатів.

Обидва київські делегати на з ’їзді підтримували Леніна. 
Коли ж на з'їзді іскрівці розкололися на дві частини, коли) 
там виникли розходження в організаційній справі, коли підчас 
виборів центральних партійних органів — ЦК і ЦО — перемогли 
ленінці, давши початок більшовизмові, „як течії політичної 
думки та як політичній партії", Київський Комітет швидко при^ 
стає до меншости.

Власне за часів з ’їзду й зразу після нього в Комітеті по
ловина членів його були на боці більшости2).

Але меншовики надсилають з - з а  кордону декількох ро
бітників і починають поволі витісняти прибічників більшости з 
Комітету; почасти вони сами вибувають з ньогр або їх зааре
штовують. В наслідок цього уже в - осени 190^5року меншо
вики в Київському Комітеті мають значну перевагу.

15 жовтня 1903 року Ленін пише до членів ЦК Кржижа- 
новського й Носкова про Київський Комітет:

„ . . .  4) не покладайтесь на Діжура, він великий при
ятель Крохмаля, 5) прибув Вакар (за кордон.— Ст. К.). 
Те що він розповів, мало тішить. Меншість увела до Ко
мітету трьох своїх. Туди ж поїхали Костя (Гальберштадт 
Р. С.) і „Єрема" (Шнеєрсон). Коли ви не підсилите півдня 
своїми людьми, він увесь буде в меншости 3).

_  На чолі Київського Комітету стає Володимир Михайлович

І) „Комуніст" від 29/VII 1928 р. №  175.
Як більшовики визначались: Шліхтер Ол. Гр., Вакар, Мельницький^ 

°Номарьов і Карпов. (Див. Вакар „Накануне 1905 г. в Киеве*). 
bj  ̂ ) Ленінський збірник VII. Лист Ленгніка Кржижановському й Носкову-
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Розанов*), відомий діяч „Южного Рабочего", що здобуває собі 
великого впливу. Центральний Комітет, який перебував тоді в 
Києві й складався з більшовиків, правда, настроєних по - прими
ренському, не маючи звязків у масі, бувши перевантажений 
всеросійською роботою, не в силі був паралізувати вплив Мар
тина (Розанова — Ст. К.), про якого Кржижановський писав 
Ленгнікові й Ленінові, що він „домінує та агітує в Київському 
Комітеті, послати ж туди для постійної йому відсічи тепер не
має кого, а періодичними наскоками паралізувати його вплив 
важко

f Треба сказати, що й активности відповідної в київських 
більшовиків так з Центрального Комітету, як і місцевих не 
було; принаймні, таке уявлення складається на підставі листу
вання тих часів. Пояснюється це примиренськими настроями 
у них, які навіть викликали за кордоном сумнів, чи є у них 
воля до боротьби. Ленгнік писав в жовтні місяці до Кржижа- 
новського й Носкова: .

„Чи є у вас гроші, люди, воля до боротьби. . .  мені ж 
невідомо навіть чи ви готові до війни"2). І, не дивлячись 
на директиви з - з а  кордону, особливо Леніна, який увесь 
час твердив одно: „Треба неодмінно позаймати своїми 
людьми місця у всіх комітетах без винятку", Київський 
Комітет залишається поза впливами ЦК та більшости, і 
Ленінові доводиться констатувати, що „Розподіл функцій 
також дуже небезпечний, бо це загрожує роздрібленням, 
тоді, як комітети залишаються без догляду: „в Києві 
дурниці роблять і, дивна річ, ні Андрієвський (Дм. Іл. Улья
нов, який, до речи, з осени 1903 року був агентом ЦК 
у Києві — Ст. 1$.), ні Дяденька (Л. Кніпович) ні Лебедев 
(С. Гусев) не увійшли туди (в Київський Комітет,— Ст. К) 
для боротьби... Треба за всяку ціну й скрізь і всюди 
всюди займати позиції „Искры" своїми людьми. Хоч по 
одному сунути свою людину, цілком свою, безумовно, В 
кожний комітет. Чи не важніше зайняти агентами місця в 
кожному Комітеті, ніж розподіляти функції, а потім ВСІ 
сили прикласти до транспорту й р о зв о зк и ..."3)

*) Потім відомий меншовик, який, повернувшися в Росію після Лютневої 
революції 1917 року був членом Петроградської Ради робітничих депутатів 
і належав до меншовицької фракції. За часів Жовтневої революції був проти 
перевороту й, незгодившись з ЦК меншовиків в питаннях тактики, брав 
активну участь в „Комитете спасения родины”, „Союзе возрождения” і, на' 
решті, в „Тактическом центре44. За контр - революційну діяльність його засуЛ' 
жено було до найвищої кари з заміною її ув'язненням до кінця громадянсько1 
війни. Після амнестії участи в політичному житті не бере (див. Лен. зб. ' * * 
стор. 99).

2) Ленінський збірник VI, стор. 268 — 69.
'•) Ленінський збірник VII. Лист Леніна Клерові (Кржижановському) віД 

20/X, стор. 101.
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В результаті Комітет остаточно пристає до мартовців і̂  
приєднує свій голос до того галасу, який зчинила меншість, мен
шовики, про „стан облоги" в партії, що ніби його увів Ленін.

Заслухавши доповідь про з ’їзд, яку зробив Розанов, Ки-. 
ївський Комітет, не обмірковуючи зовсім вчинків і поведінки 
на з ’їзді окремих його членів, намагався лише з ’ясувати зна-г 
чіння розходжень, що виникли на з ’їзді, для майбутнього партії' 
й винайти засоби, щоб усунути їх. Було ухвалено таку поста
нову : „Київський Комітет, визнаючи всі постанови з ’їзду, звер
тає увагу ЦК й ЦО на те, що такий стан згубно відіб’ється 
на партії, і пропонує їм вжити всіх заходів, які від них зале
жать, до налагодження незгод, що виникли в редакції „Искры".

З а  цю постанову висловилося 7 членів Комітету й лише 
1 проти1), який разом з одним із тих, що висловлювались за, 
додав до неї таку окрему думку: „Вважаючи всі постанови 
з ’їзди за законні, також і обрання редакції, ми просимо Мар
това взяти участь в редакції"2).

Особливої гостроти справа набирає після II з ’їзду Ліги 
російських соціял - демократів, на якому перевагу мала меншість 
і який більшість покинула після того, як за невиконання ви
моги ЦК про затвердження статуту Ліги представник ЦК Лен- 
гнік проголосив з ’їзд незаконним, а всю діяльність Ліги й 
з’їзду на підставі незатвердженого статуту — недійсним. Ліга 
з цього приводу ухвалила резолюцію, в якій вона зверталася: 
„До всіх свідомих товаришів з закликом розпочати система
тичну боротьбу проти тенденції в бік бюрократичного центра 
лізму за централізм справжній, потрібний для об’єднання соціял - 
демокоатичного пролетаріату в самостійну* політичну партію".

Меншовики проводять енергійну агітацію проти більоб 7! 
шости. Київський Комітет стає в опозицію до ЦК, і це зава-1 
жало діяльності останнього, яка в Києві, за свідченням Київ
ського охоронного відділу, „майже не виявлялася4*. З а  даними 
охоронного відділу, в кінці вересня ЦК для налагодження 
незгоди скликав загальну з Київським Комітетом нараду, де 
останній „учинил Центральному Комитету допрос с пристра
стием" проти організаційних принципів, з якими ЦК мав роз
починати роботу. Не задовольнившись доказами правдивости 
поглядів ЦК для ведення революційної справи, Київський Ко
митет виступив уже з одвертою агітацією проти ЦК 3).

2 листопада він звертається до ЦК із запитанням про 
події, що сталися на з ’їзді Ліги й після з ’їзду, яке автор ли- 
£Та» „Стенька", що був членом Київського Комітету, називає 
ного „ультиматумом".

об 1) Тим одним, що виступав за цілковите визнання постанов з ’їзду й 
раних на ньому партійних центрів, був Шліхтер, що виявив себе, як біль- 

° ВИ2\* пот*.м Д° нього пристав Вакар, якого на засіданні Комітету не було.
2) Ленін, т. V, стор. 541.
'*) Київ. Центрістарх, спр. К. ох. в. № 14, т. VII, л. 46.
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Відповідаючи на нього, ЦК писав до Київського Комітету:
,,1) що про з ’їзд Ліги й події за кордоном після 

з ’їзду Київському Комітетові, як і іншим комітетам партії, 
буде зроблено своєчсісно доповідь ; 2) що приватні відомо
сті про з ’їзд Ліги, на який посилається Київський Комітет, 
не відповідають дійсності; 3) що загрозу Київського Комі
тету „взяти на себе ініціятиву активної боротьби з цен- 
тральною установою партії, як цілковито непартійний { 
видимо дезорганізаторський вчинок, буде обмірковано на 
загальних зборах ЦК, 9 листопада. ЦК РСДРП" *)•

Того ж таки числа ( 9— XI) Київський Комітет, заслухавши 
повідомлення ЦК^ ухвалив одноголосно при одному відсутньому 
на засіданні Комітету2) постанову про з ’їзд і незгоди в партії, 
яка негайно була переслана до адміністрації Ліги російських 
соціял - демократів. В ній він розшифровує свою попередню ту
манну постанову й заявляє про цілковито вороже ставлення да 
постанов з ’їзду й до центральних органів партії, обраних на ньому.

Комітет відзначав, що протест значної меншости проти 
виборів позбавив ЦК потрібного для нього авторитету, що 
усунення колишньої редакції важко відіб’ється на партійному 
органі й що розкол загрожує великою небезпекою партії. 
В постанові говорилося, що Центральний Комітет не зрозумів 
ваги незгоди в партії, не звернув відповідної уваги на поста
нови комітетів і не тільки не сприяв відновити одність партії, 
а своїм пасивним ставленням до розколу в редакції „ Искры “ й 
своїм поводженням до Ліги та меншости ще поглибив кризу, 
яка призвела до серйозних розходжень між двома членами 
обраної на з ’їзді редакції. Все це свідчить про повне бан
крутство „політики" стану облоги й що, нарешті, ЦК своєю 
бездіяльністю й невдалими способами втручання в організа
ційну практичну роботу довів цілковиту нездатність бути ке
рівником партії, і партія за часів його існування ані кроку не 
зробила вперед на шляху до об’єднання, а, навпаки, поверну
лася до часів, коли у неї не було ні єдиного провідного ядра* 
ні певности в успіхові організаційної роботи; Київський Ко
мітет, визнавши такий стан за шкідливий для партійної діяль
носте й надалі неприпустимий вважає за невідкладний обов’язок 
свій „висловити Центральному Комітетові своє недовір я, 
відмовляється визнавати ЦК за свого керівника й запрошуй 
всі організації пристати до цієї постанови та негайно розпо
чати обмірковувати й опрацьовувати заходи, щоб позбутися та
кого стану"и). * 2 3

*) Київ. Центрістарх. Справа київ. г. ж. у. № 43, т. IV, за 1904 р.. л* 
1086— 1094.

2) Очевидно, не було Шліхтера. Вакар в цей час був за кордоном.
3) Київ. Центрістрах, спр. к. г. ж. у., № 43, т. IV за 1904 р.. л. 108о 

1094. Див. резолюцію.
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Вислухавши доповідь представника Київського Комітету 
ро розходження, що привели партію до розколу, і постанову 

Комітету, де висловлювалось недовір’я ЦК і відмовлення 
узнати його провідним органом, пропагандисти також соліда
ризувалися з Комітетом в організаційних справах і приєдна
лися до постанови Київського Комітету від 9/ХІ 1). Київська 
організація обстоює автономію місцевих комітетів і проти цен
тралістичної будови партії, що її ухвалив з ’їзд, проти „стану 
облоги" в партії, як тоді говорили меншовики, слідом за 
Мартовим, висуває правову, демократичну централізацію. Вза
галі меншість на з ’їзді й після нього домагалася, щоб демо
кратизм було визнано за організаційний принцип незалежно 
від умов даного часу.

Один з верховодів у Київському Комітеті писав з цієї 
нагоди:

„Як реакцію проти анархічних тенденцій, ЦК висунув 
іншу крайність — бюрократичний централізм, коли намага
ються впливати не переконанням і вихованням, а декре
тами, і придушується індивідуальну ініціятиву й громадську 
самодіяльність. Ця течія стріла опозицію і, Київський Ко
мітет, увіходячи в цю опозицію, вважає за  потрібне оголо
сити, що він б у д е  б о р о т и с я  п р о т и  б ю р о к р а т и ч 
них  т е н д е н ц і й  в и я в л я т и  д і я л ь н і с т ь  с в о ю  з а  
д о п о м о г о ю  н а к а з і в ,  п о з б а в л я ю ч и  м і с ц е в і  к о 
м і т е т и  а в т о н о м н о с т и ,  я к у  н а д а в  ї м  з ’ ї з д  п а р 
т і ї ,  з а в і в ш и  д л я  б а г а т ь  ох д о с в і д ч е н и х  р е в о 
л ю ц і о н е р і в  с т а н  о б л о г и  і т. д. (Підкреслення на
ше — Ст. К.) Одно слово, він провадитиме боротьбу проти 
того розуміння діяльности ЦК, яке виявив т. Ленін на 
з ’їзд і: „ЦК — це всюдисущий кулак", що має достати до 
всіх без винятку членів партії" 2).

Вийти із важкого стану, в якому перебувала партія, Комі
тет вбачав через: 1) відновлення колишньої редакції „Искры", 
"2) зміну складу ЦК в такий спосіб, щоб до обраних на з ’їзді 
трьох членів було додано троє з меншости. Сьомого мала 
обрати оця шестірка або призначити Рада партії. Рада партії 
повинна складатися з представників ЦО і ЦК від більшости й 
Меншости, п’ятий мусив бути обраний на з їзд і3).

Маючи в своїх руках усі революційні звязки по м. Києву,< 
київський Комітет провадив роботу зовсім самостійно й не̂  
Тільки не припускав до активного втручання у неї ЦК, але 
Організував йому опозицію по інших містах: у Харкові й в 
^остові н/Дону.

Ючд1) ^ И1В’ Центрістарх, стр. к. г. ж. у., № 43, т. IV за 1904 р., л. 1086 — 
иу4. Див. резолюцію.
- 2) Архів Київського Істпарту, №  411 ф/в, №  3.

3) Аист „Стеньки* від 10/ХІ І9иЗ р. Архів. Істпарту ЦК ВКП, №  2.
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Після винесення постанови про з ’їзд і проголошення не
довір’я ЦК, Комітет надсилає свого представника (Мартина- 
Розанова) до всіх комітетів з пропозицією приєднатися до його 
постанови та організувати окрему групу для задоволення по
треби комітетів в літературі то-щ о, передбачаючи, що ЦК їх 
більше не постачатиме. З  ініціятиви Розанова в Ростові н/Дону 
улаштовано було в кінці грудня 1903 року конференцію пів- 
денних меншовицьких комітетів, у якій взяли участь від Києва 
Розанов, Ішув і, здається, Бердичевський. Діжур, якого так 
само обрано було на конференцію, мусив повернутися назад з 
Ростова, щоб не провалити конференції, бо за ним слідкували 
філери, в той час, як Ішуву пощастило в Ростові позбави
тися їх 1).

Цікаву дрібничку розповідає про це київський охоронний 
відділ :

„В м. Ростові Діжур, мабуть, помітив, що за ним 
стежать і спочатку хотів замести сліди за собою й захо
див тільки в ресторани й цукерні, не виявляючи ніяких 
зносин. 28 грудня Діжур вирішив залишити Ростов і при
був коло 8 години на вокзал, виявив велике хвилювання. 
Підійшовши потім до того агента Потапова, що за ним 
наглядав, Діжур обізвав його „шпіоном" і, висловивши обу
рення на ім’я київського начальника губерніального жан- 
дарського управління, пропонував Потапову кинути зли
денну працю „шпика* за ЗО крб. в місяць на морозі й 
радив перейти на працю до нього, обіцяючи дати більше 
й у кращих умовах. У Лозовій Діжур знову вилаяв дру
гого агента, після чого його залишили**2).

В самому Комітеті, хоч між меншовиками й більшови
ками налагоджувалися мирні стосунки та співробітництво, по
чинається виживання з Комітету більшовиків — Шліхтера й 
Бакара. Обвинувачуючи їх у бездіяльності та інших гріхах і 
називаючи не інакше як „большой и малый барин", намага
ються не давати їм роботи, не допускаючи до мас то-щ о.

На зібрання Комітету їх також не запрошували. Це при
мусило кінець - кінцем Шліхтера вийти з Комітету, в якому 
залишився тільки Вакар. А вже наприкінці 1904 року Khj 
ївський Комітет став цілком меншовицьким. Примиренський 
Центральний Комітет, як видно, в компенсацію за Одесу* Ле 
Комітет був більшовицьким, визнав його за партійний.

1) Розанов на конференції зробив доповідь про становище в партії» в
якій він доводив, ніби ЦК намагається тих, хто поділяв погляди меншост t 
ізолювати й послати на роботу туди, де фактично вони не матимуть ні вп* 
ву, ні значіння, і пропонував утворити своввласне бюро й скупчити 
виключно на місцевій роботі. Пропозицію Розанова було ухвалено — конф 
ренція утворила меншовицьке південне бюро. ^

2) Київ, j Центрістарх, спр. к. охр. в., Ne 14, т. І. Лист нач. к. охр- 
до нач. к. г. ж. у., л. 15 — 21.
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Таким чином, Київський К - т РСДРП відограв не аби - яку 
ролю в розколові партії на дві фракції — більшовиків і меншо
виків, ставши після з ’їзду одним з комітетів, на які спиралися 
меншовики в  своїй боротьбі проти більшовиків та ЇХНІХ ПОГЛЯДІВ.

І хоч до 2 з ’їзду партії в Комітеті особливих принципових 
незгод не було, проте зародки меншовицьких поглядів і орга
нізаційних принципів ідуть від економічних традицій і прими
ренства з ними, яке ми бачили у Крохмаля, від тих, може й 
незначних, розходжень, які ми бачили іноді ще до розколу у 
майбутніх меншовиків, тодішніх діячів Київського К - ту, з  май
бутніми більшовиками, як це було з прокламацією про аграрну 
справу Шліхтера.



Д . Ш Л О С БЕР Г  и Б. Ш УЛЬМ АН

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА В ОДЕССЕ 
В 1903 ГОДУ И „ НЕЗАВИСИМЦЫ “

Всеобщая забастовка в 1903 году на Украине и юге
б. России содействовала пробуждению политического сознания 
широких рабочих масс; она не только была наиболее крупным 
фактом поднимавшейся революционной волны того периода, 
но и сигнализировала приближение революции 1905 года.

Большое развитие получила забастовка на Украине. Раньше 
чем где бы то ни было, на Украине стачка вспыхнула в Одессе, 
которая, как известно, была местом первых опытов насажде
ния зубатовщины на Украине и которая первая же затем на
несла ей смертельный удар.

Выяснение основных причин этих двух как будто взаимно 
исключающихся политических явлений — задача настоящей 
статьи.

**

В экономической жизни страны Одесса имела значение не 
столько промышленного центра, сколько торгового порта. На
чиная с 1890 года^она всегда занимала первое место в России по 
экспорту зерновых продуктов ; только в одном 1900 году, когда 
вывоз уменьшился, благодаря предшествовавшим двум неурожай
ным годам в одесском экономическом районе, Одесса заняла 
третье место, уступив первое Ростову, а второе — Петербургу-

1903 год был благоприятным для Одессы годом.
В 1903 году, например, из Одесского порта вы везено 

25% всего вывоза зерна из империи.
Кроме зерна, из Одессы вывозились в огромном количе* 

стве: мука, сахар, кожа и пр.; однако экспорт зерна ^ муки 
равнялся 90% всего вывоза.

В 1903 году по всей европейской границе было вывезено 
из России товаров 1269.343.000 пудов; вывоз же из Одессы 
составлял 14,3% всего экспорта1).

Сумма производства всей фабрично - заводской промышлеН' 
ности Одессы составляла 25%  суммы ее вывозной тор говл я  )

г) Отчет одесского комитета торг, и мануфактуры за 1903 — 05 г-Го 
стр. 16 и прил. №  4.
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Из ввозимых товаров металлы продолжали занимать одно 
из первых мест среди русских портов, как и в предыдущие 
годы ; привоз железа был равен 40°/0 всего ввоза в империю ; 
по ввозу стали Одесса занимала второе место; количество 
ввозимого джута составляло около 15°/о всего импорта его в 
Pocyvю

В 1903 г. в Одесский порт прибыло: 4264 парохода, 
2341 баржа и 3687 парусных судов; отошло: 4239 пароходов, 
2294 баржи и 3709 парусных судов 1).

Характерной чертой одесской фабрично-заводской про
мышленности было преобладание небольших фабрик и заво
дов. Но по данным фабрично-заводской инспекции можно су
дить, что как в крупной промышленности, так и в мелкой, а 
также и среди ремесленнЬїх заведений, к 1903 г. уже начинает 
наблюдаться процесс концентрации производства.

Раздробленность рабочих, разбросанных по множеству 
мелких предприятий и мастерских, наличие массы ремеслен
ных рабочих, жестоко эксплоатируемых своими хозяевами - ма
стерами, при отсутствии за ними всякого — даже со стороны 
фабричной инспекции — надзора, обусловливало их чуткую вос
приимчивость к революционной агитации. Этим отчасти и об’- 
ясняется обилие стачек в ближайшие к 1903 годы.

Однако превалирование торговли над промышленностью 
и мелкий характер последней обусловливали и значительное 
превосходство пролетариата неиндустриального (при наличии 
относительно большего числа деклассированного элемента), 
над индустриальным пролетариатом. Это также резко отрази
лось на революционном движении в Одессе.

Численность одесского пролетариата к 1903 году можно 
установить по следующим данным:

В 430 промышленных предприятиях, подведомственных 
фабричной инспекции, работало 21.230 рабочих (мужчин 15 811 
и женщин 5419, т.-е. женщины составляли 25°/о всего коли
чества рабочих2 3).

Во всех ремесленных заведениях работало (по 23 цехам): 
.подмастерьев 11 962 и учеников 7703, всего 19 665 чел.; ма
стеров насчитывалось 7620 (отчет ремесленной управы за 
1903 г указывает цифру всех ремесленников 45.000). На ка
зенных спирто - очистительных складах, в ремонтных мастер
ских, в адмиралтействе добровольного флота работало около 
3000 человекя) В порту работало по погрузке и выгрузке 
свыше 4000 человек4).

Моряков насчитывалось столько же.

*) Стат.-эконом, обзор Херсонской губ. за 1903 г., стр. 89.
2) „Ведомость о фабриках и заводах“ за 1903 г., при отчете од. ком. 

т°рговли и мануфактуры.
3) Отчет одесской ремесленной управы за 1903 г.
1) Дело *N9 179 одесск. охран, отд., 1903 г. Истор,-рев. архив.

*1
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В ж.-д. мастерских работало 2500 рабочих и в „службах" 
около 500 человек, т. - е. всего было занято там не менее 
3000 чел.1 2).

Приказчиков в торговых предприятиях, конторских служа
щих и т. п. насчитывалось свыше 20.000 чел.

Таким образом, численность всего одесского пролетариата 
выразится цифрой в 80.000 человек.

При общем числе населения в Одессе в то время 499.555 ч.-) 
это была относительно небольшая цифра.

По числу занятых в промышленности рабочих первое 
место занимала металлообрабатывающая промышленность, где 
в 82 предприятиях работало 5124 мужчины, 973 женщины, 
610 подростков мужчин, 112 подростков - женщин и 54 мало
леток3) ; второе место — обработка питательных веществ, где 
в 148 предприятиях было занято 3940 мужчин и 1291 жен
щина, 823 подростка — мужчины, 383 подростка — женщины, 
59 малолетних мальчиков и 263 малолетних девочек4). Далее 
следуют бумагоделательное и полиграфическое производства 
и так далее.

Значительное место в одесской фабрично - заводской про
мышленности занимал женский труд Женщины, как это было 
указано, составляли 25%  всего количества рабочих. В особенно 
больших размерах женский труд применялся: на фабриках па
пиросных гильз, где из 379 рабочих, женщин было 330, т. - е. 
90%, на джутово - мешочной фабрике, где из 1100 рабочих на
считывалась 931 женщина, т. - е. 75%  ; на спичечных фабри
ках женщины составляли около 70%, столько же на пробочных 
и так далее5).

Труд подростков и малолетних также применялся в боль
ших размерах.

По данным, опубликованным фабричным инспектором, во 
всех производствах работало 2410 подростков, т .-е . 11% всего 
числа рабочих, а малолетних — 637, или 3% . В джутово - ме
шочном производстве их работало 288 чел.— свыше 30% об
щего числа рабочих; в типо - литографских предприятиях — 212 
или 15%, железолудильных — 20%, табачном — около 25%> 
чайно - развесочном — 50%.

Детский труд, в большинстве случаев, применялся там же 
где и женский6).

Труд женщин, как и труд детей, был в то время наиболее 
выгодным для предпринимателей видом рабочей силы.

*) „Искра", № 49, от 1 /X 1903 г.
2) Сбзор одесского градоначальства за 1903 г., стр. 33.
3) Ведомость о фабриках и заводах в одесск. градонач. за 1903 г * '  

стр. 123, приложен, к отчету ЦК Торг. Мануф.
4) Там же.
5) Там же, стр. 127.
в) Отчет одесск. ком. торг, и мануф. за 1903 — 05 г. г., стр. 128.
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*  *  *

На промышленных предприятиях, подведомственных над
зору фабричной инспектуры, продолжительность рабочего дня 
составляла 10 и 10^2 часов.

(рднако на многих предприятиях рабочий день доходил и 
до 12 — 14 часов, а иногда и до 17. Так — на кирпичных, 
кишечных и салотопенных заводах, с общим числом работни
ков 700 чел.,— рабочий день длился 11 — П 1̂  часов. „В таких 
производствах, как химическое, сахаро - рафинадное, масло
бойное, мельничное и т. п., с общим числом рабочих 250Э — 
2700 чел. (13°/о), рабочий день составлял 12 часов1)".

Согласно ст. 431 устава о ремесленной промышленности, 
работающие в мастерских подмастерья обязаны были работать 
12 часов в сутки, исключая из этого времени полчаса на зав
трак или ужин и полчаса на обед и отдых2).

„Между тем,— говорится в листовке совета союза маля
ров,— все мы (маляры) работаем 11 часов в сутки, так как 
нам на обед дается 1 час, а у самых крупных подрядчи
ков— например, у Барановского, Гивенталя, Ушакова и др — 
работаем от 4 час. утра до 7 час. вечера, с одночасовым пе
рерывом на обед3).

Некоторые группы рабочих конки работали от 6 час. утра 
до 12 час. ночи4). Работницы модных мастерских работали от 
15 до 17 часов в сутки.

На каменоломнях рабочий день тянулся 14 — 15 час.: ра
ботая мучительно долго, пришлый, совершенно обнищавший 
рабочий отдавал свой труд за бесценок.

Заработная плата одесского рабочего была очень низкой. 
По данным главного фабричного инспектора, „средняя годич
ная заработная плата по всем промышленным предприятиям 
г. Одессы в 1903 году равнялась 263 руб.“ 5) т. - е. заработок 
взрослого рабочего выражался в 22 руб. в месяц. Высококва
лифицированный рабочий металлист получал около 40 руб. в 
месяц; это была наибольшая зарплата, и лица, получавшие 

. такую ставку, составляли всего около 4°/0 общего числа одес
ских рабочих. Получавших более 40 руб. было еще меньше.

Средний заработок рабочего в месяц равнялся: в муко
мольном производстве — 27 руб., в производстве по обработке 
питательных веществ (наивысший) — 29 руб., а наименьший — 
в конфектном и пряничном — 19 руб., на табачных фабриках — 
^1 руб., в джутово-мешочном — 18 руб ; на чае-развесочных фаб
риках средняя зарплата рабочего составляла 18 руб. в месяц;

1) Отчет одесск. ком. торг, и мануф. за 1903 — 05 г.г. стр. 129.
2) Отчет одесск. гор. ремесл. управы за 1903 г.
3) „Красная Летопись*, JSfe 4, 1922, стр. 309.
4) Дело. №  ИЗ одесск. гор. управы .О  забастовках 1903 г.“
5) Отчет одесск. ком. торг, и мануф. за 1903 — 05 г. г.
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на фабриках папиросных гильз — 11руб. и на пробочных за 
водах— 11 руб. 50 коп.

Самая низкая зарплата наблюдалась на тех предприятиях 
где преобладали женский и детский труд.

Х а р а к т е р н о й  ч е р т о й  д л я  О д е с с ы  б ы л о ,  к р о м е  
о ч е н ь  н и з к о г о  у р о в н я  з а р п л а т ы ,  е щ е  то,  ч т о  она 
о с т а в а л а с ь  н е и з м е н н о й  в т е ч е н и е  ц е л ы х  д е с я т и 
л е т и й .  Так, например, было дело с зарплатой у моряков, так 
директор департамента полиции в докладной записке об июль
ской забастовке в Одессе сообщает, что „жалование судовым 
матросам и кочегарам оставалось неизменным с 1882 до 1903 г. 
„несмотря на то, что жизнь вздорожала вдвое, вздорожала 
квартира для семьи моряка. . .  что увеличились барыши паро
ходных компаний" . . .  0

Утим характерным отношением судового начальства к 
„низшей" команде он и об’ясняет их забастовку.

На таких казенных предприятиях, как ж. - д. мастерские, 
винно - очистительные склады, зарплата была на одинаковом 
уровне с другими предприятиями, но условия труда были хуже 
в том отношении, что не было никакого надзора даже со сто
роны фабричной инспекции (судьей при конфликтах между 
рабочими и администрацией была сама администрация).

Далее некоторые группы рабочих эксплоатировались под
рядчиками по поставке их предпринимателям. Так было, на
пример, у строительных рабочих, у грузчиков, о которых 
начальник охранного отделения говорит в своем секретном 
донесении:

„Рабочие не сами нанимаются на работу в конторах, 
а через артельщиков, при чем эти последние свои обя
занности передают в руки других, а те — третьим лицам, 
через что до рабочих доходит не 6 р. 90 коп. за 1000 
пудов груза, а всего 4 рубля" * 2).

Заработную плату уменьшали еще также штрафы, разные 
вычеты, а иной раз и обсчеты.

Обращение с рабочими к тому же было грубое. Придирки, 
претензии к рабочим и их избиения надсмотрщиками и масте
рами были обычным явлением. В прокламациях того времени 
рассказывается и о случаях самоубийств рабочих, „доведенных 
до отчаяния зверским обращением надсмотрщиков" 3). Требо
вание „человеческого, вежливого обращения" отмечается в° 
всех пред’явленных в то время претензиях.

Наличие фабричной инспекции, под надзором которой 
находились фабрично - заводские предприятия, не меняло общего

*) «Красная Летопись", №  4, стр. 388.
2) Дело № 179 sa 1903 г. одесск. охранного отделения.
3) Прокламация од. соц.-дем. союза , Рабочая Воля", 1902 г.
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положения рабочих. Лишенная серьезных способов воздействия 
на предпринимателя, она при конфликтах фактически стано
вилась простым наблюдателем нарушений и тех ничтожных 
прав рабочего, которые были предусмотрены тогдашним фаб
ричным законодательством. Меры воздействия, которые могли 
применять инспектора в отношении предпринимателей (нару
шителей договора о найме) — штрафы были незначительные. 
Бывало и так, что4 фабричный инспектор превращался в фа
бричного пристава, как это и имел в виду сделать один из 
министров торговли и промышленности.

Положение рабочих во множестве мелких ремесленных 
мастерских было еще хуже. Законом, изданным еще при А ле
ксандре III, там предусматривался двенадцатичасовый рабочий 
день, регулирование которого фактически принадлежало самому 
хозяину ; антисанитарность условий была ужасающая. Надзора 
не было даже со стороны фабричной инспекции.

Скудная заработная плата, длинный рабочий день, недо
стойное и унизительное обращение надсмотрщиков и мастеров 
с рабочими, обыски, плохие гигиенические и санитарные усло
вия работы, хозяйский произвол при найме .и увольнении, 
полная необеспеченность при несчастных случаях и болезни,— 
все это служило причиной гл\бокого недовольства рабочих, 
постоянных волнений, стачек, вылившихся во всеобщую июль
скую забастовку в 1903 году.

❖  *
*

Тяжелое экономическое положение рабочих, политическое 
бесправие и жестокие полицейские репрессии (при малейшем 
проявлении недовольства) создавали благоприятную почву для 
революционной агитации.

Некоторую пропагандистскую работу в Одессе уже в на
чале 70- х  годов вели социалисты - народники. В 1873 г. про
водит агитацию среди рабочих одесских заводов Андрей Желя
бов, вышедший из существовавшего тогда в Одессе народни
ческого кружка Кружок этот (с Феликсом Волконским во главе) 
Вел агитацию только в „обществе".

В 1875 г. в Одессе, как известно, возникла первая рабо
чая организация на Украине — „Южно - Русский Союз Рабочих" 
Имевший целью, как это говорится в его уставе, „об’единение 
всех рабочих Юго - Российского края и пропаганду идеи осво
бождения рабочих из - под гнета капитала и привилегированных
Классов" *)

В этом союзе было не менее 150 — 200 членов, плативших 
^носы посещавших сходки и пр.2)
^  1) М. П С к в е рчц. Первая рабочая социалистическая организация в
Одессе. %

2) Там же.
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В 9 0 - х  годах значительную эсдековскую агитацию и про
паганду, „на почве конкретных нужд и потребностей", среди 
одесских рабочих повела группа интеллигентов (Д. Рязанов, 
Н. Стеклов, М. Павлович, Г. Цыперович, Д. Гринзе, И. Шиф) 
совместно с несколькими рабочими. Организация эта об’еди- 
няла до 400 рабочих — преимущественно моряков, железно
дорожников и строителей.

И уже в 1899 г., когда некоторая волна забастовок пре
рвалась сама собой, отдельные из них, как, например, стачка 
на мебельной фабрике Войцеховского, протекали под влиянием 
существовавших в Одессе социал-демократических кружков. 
А  с образованием в том же году одесского комитета РСДРП 
руководство рабочим движением стало более действительным 
и планомерным. В своей массовой работе одесский комитет 
опирался на цеховые советы, которые, как это видно из жан
дармских дознаний, существовали : у заготовщиков, слесарей, 
чайников, табачников, переплетчиков и портных. Цеховые со
веты были также и на некоторых фабриках, как, например, на 
чаеразвесочной фабрике Высоцкого, где работало около 700 
чел., на развесочной фабрике Вогау, чайном складе бр. К.иС. По
повых, товариществе А . Кузнецова и др.

На обязанности этих советов лежало ведение агитации в 
данном цеху или фабрике. „На собраниях членов цехового 
совета, — указывается в одном из дознаний, — рассматриваются 
условия и положение рабочих данного цеха или фабрики, ре
шаются вопросы устройства стачек, распространяется нелегаль
ная литература, прокламации и пр.м*).

Наряду с широкой агитационной работой, цеховые советы 
руководили и экономической борьбой. Из дознаний видно, 
например, что цеховый совет переплетчиков при одесском ко
митете РСДРП руководил в 1901 г. стачками рабочих в 
переплетных мастерских, где были пред’явлены требования 
девятичасового робочего дня, оплаты штучной роботы и акку
ратной расплаты2).

12 июля 1901 г. забастовали 500 человек (из 700) рабочих 
чайной фабрики Высоцкого. Они пред’явили требования о по
вышении платы на 15 — 20%. выдаче пайка попрежнему и 
удалении управляющего развеской, грубо обращавшегося с 
рабочими3).

В том же году, под влиянием агитации одесского комитета 
вспыхнула стачка среди рабочих и служащих одесской конной 
железной дороги. В выпущенной на гектографе прокламации 
были формулированы экономические требования, включавшие: 
оплату лишних (сверх двенадцатичасовой нормы) часов работы» 
безвозмездную выдачу конторой полной формы (тужурка, шапка*

1) Дознание, т. IX, лист 63.
3) Там же.
:і) .Южный Рабочий", № 6, 1901 г.



сумка), бесплатное пользование лечением и выдачу пособий 
За время болезни в размере половинного оклада 1).

Одесским комитетом была развернута далее большая уст- 
йая и письменная агитация как среди ремесленников, так и 
среди фабрично - заводских рабочих еще в 1901 году. Было 
выпущено большое количество прокламаций с призывами к 
стачкам, к пред’явленню предпринимателям ряда требований, 
среди них листовки: „К рабочим и работницам фабрики Валь- 
туха“ , „К рабочим и работницам Григера", „К рабочим завода 
Литовского". В последней листовке были выставлены требо
вание „человеческого обращения со стороны администрации, 
права прийти на работу позже на десять минут (без недопу
щения к работе и вычета из жалованья за полдня), устройства 
колпака над мотором, устройства ограждения при станках, 
удаления мастера", при чем все требования рабочих были 
удовлетворены.

Под тем же влиянием проходили многочисленные стачки 
портных, добившихся сокращения рабочего дня на три часа 
(вместо 13112 — 101/2 часов чистой работы). Интенсивно шла 
борьба сапожников, заготовщиков и каменьщиков. Последних 
было несколько тысяч в Одессе, работали они 15 — 16 часов 
в день за очень низкую заработную плату.

Под влиянием социал - демократической агитации на пост
ройке семинарии, в мае 1901 года, 400 каменьщиков бросили 
работу, потребовав повышения зарплаты до 2 руб. 50 коп. в 
день; к ним присоединились рабочие на других постройках. 
Вмешавшаяся полиция угрожала тюрьмой, но забастовщики не 
поддавались, и стачка длилась несколько недель.

Стачечным движением были охвачены не только ремеслен
ные рабочие, но и рабочие на заводах и фабриках.

„В последнее время стачки стали здесь таким обы
денным явлением, — сообщает газета,— что не привлекают 
уже ничьего внимания, возникая иногда вследствие отра
женного влияния деятельности организаций, чаще же бла
годаря ее непосредственному воздействию; стачки завоевы
вают себе все новые и новые области. Охвачены стачечным 
движением и ремесла, и фабрики"2). ^

В течение шести месяцев 1901 г., по донесению фабричной 
Инспекции градоначальнику, возникли „попытки" к стачкам и 
забастовкам на восемнадцати фабричных предприятиях с числом 
рабочих 684 чел.

Всем этим забастовочным движением руководил одесский 
^°Ц. - демократический комитет, находившийся под влиянием
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1) „Искра®, №  2, 1901 г.
2) „Искра®, № 17, 1902 г. Коресп. из Одессы,
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„экономистов". Агитация и пропаганда велись „на почве на
сущных экономических интересов" и дальше этих интересов 
не шли. Комитет выпустил прокламации к стачечникам чисто 
экономического характера. Ни слова не было ни о полити
ческой борьбе, ни о социализме, если не считать призыва в 
заголовке: „пролетарии". . .  и т. д.1 2).

Подтверждением сильного увлечения одесского комитета 
широкой массовой агитацией „на почве повседневных нужд и 
потребностей", при которой (как говорит Ленин об „эконо
мизме") „революционная борьба отходит на задний план, под
меняется стачками за мелкие повседневные интересы . . .  “ -) 
служит также отзыв Ленина о деятельности одесского комитета.

„Давно пора перестать играть в прятки,— писал Ленин,— 
скрывая свое экономическое „кредо“ (как это делает часть 
одесского комитета, от которого отделились „политики")3)

Таким образом, уже к 1902 г. мы наблюдаем в Одессе, с 
одной стороны, высокий уровень с. - д. пропаганды, а с другой 
превалирование экономических элементов в последней над 
политическо - революционными.

В начале октября 1901 г. в Одессе образовалась новая 
революционная организация — „Южная революционная группа 
социал * демократов", внесшая в одесское социал - демократи* 
ческое движение усиленную струю политической агитации. Эта 
революционная группа принялась развивать путем агитации 
п о л и т и ч е с к о е  сознание широких масс; она выпустила 
прокламации к рабочим, распространяя их по рабочим кварта* 
лам, главным образом в публичных местах. На виду у мно
гочисленной публики листки разбрасывались с блестящим 
успехом в театрах. Листки были выпущены: „К каменьщикам“, 
„К железнодорожным рабочим", „К рабочим пробочных заво
дов", а в январе 1902 года — Ю РГСД был выпущен „Летучий 
листок", №  1.

„Революционная группа", в период от октября 1901 г. до 
февраля 1902 г., проявила массу энергии в своей деятельности. 
Ею было выпущено громадное количество прокламаций. • • 
„члены ее произвели „дерзкую" манифестацию в театрах . 
Наконец, „группа" подготовляла уличные демонстрации, со
вместно с комитетом, обещая привлечь к участию в них не менее 
300 чел." 4).

О большом размахе с.-д . движения в Одессе после пре' 
одоления „экономизма" и большом внимании одесского коми
тета на издании и распространении в рабочей массе литера* 
туры, посвященной чисто политической агитации, говорят данные

J) «Рабочее Слово", №  1, 1901 г.
2) Л е н и н ,  том IV, стр. 311, прим. 20-е.
3) Л е н и н .  Беседа с защитниками экономизма. „Искра", 12 — VI 

1901 года.
4) „Дознания", лист 80.
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по отчетам, помещавшимся в „Искре14. З а  апрель и май 1903 г. 
одесский комитет выпустил, например, 12 воззваний в коли
честве 50.000 экземпляров, а за время с 1 июля по 1 октября 
того же года — 39 воззваний в количестве 108.000 экзем-
пляров *)•

Таким образом, уже в 1902 г. можно отметить начало 
резкого перелома в социал-демократическом движении, кото
рое под влиянием „Искры“ становится все более революци
онным. В 1903 г., ко второму с’езду партии, одесский комитет 
стал на позицию большевизма, развернув, как мы видели, 
большую революционную работу. Не это ли является причиной 
того, что Зубатов, приступивший в 1902 г. к производству 
опытов полицейского профдвижения и на Украине, направил 
своих агентов именно в Одессу — в этот насыщенный рево
люционным движением город.

*  **

Как известно, к этому времени, по инициативе Зубатова, 
были основаны в Москве и Петербурге „Общество взаимного 
вспомоществования рабочим в механическом производстве" и 
„Собрание русских фабрично - заводских рабочих". Эти обще
ства имели своими целями распространение среди рабочего 
населения, „на началах русского национального самосознания", 
просвещения и способствование улучшению условий труда и 
жизни рабочих.

Средствами к достижению этих целей являлось устройство 
еженедельных собраний для разумного и всестороннего обсу
ждения нужд своих членов, организация в своей среде свет
ского и духовного хора, устройство концертов, литературных 
вечеров, учреждение просветительных и различных благотво
рительных и коммерческих предприятий2)

Из Москвы и Петербурга зубатовщина, под другим на
именованием, была перенесена в Минск — в один из центров, 
наиболее насыщенных революционным движением, главным 
образом среди еврейских рабочих,— где при с о д є й с т е и и  Зуба
това была создана так называемая „Еврейская независимая 
рабочая партия". Стоя на той точке зрения, что законом при
знается (легализируется) факт — нечто уже выдвинутое жизнью, 
а не жизнь пригоняется под нарочно придуманный закон, пар
тия принялась за создание рабочих союзов. Последняя ста
вила своей целью развитие классового сознания масс и содей- 
ствие их духовному развитию. Свои задачи партия предполагала 
возможным осуществить независимо от той или иной формы

*) А. Е г о р о в .  Зарождение политических партий, т. 1, стр. 412 — 413. 
~) Справки особого отдела департамента полиции. ,Былое“ , июль 1917 г.,
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правления — будь то самодержавие, конституционное правле
ние или республика *)•

В осуществлении этой программы, в проведении ее в жизнь 
должны были принимать участие, с одной стороны, агенты и 
друзья Зубатова, в том числе и из среды рабочих, а с другой — 
департамент полиции и его отделы на местах.

Роль департамента сводилась: 1) к неоказанию препят
ствий при попытках рабочих организоваться в о - во взаимо
помощи с чисто экономическими задачами, 2) к содействию 
отдельным, известным Зубатову, лицам при осуществлении 
подобных попыток (содействие это должно быть в двух фор
мах: „нравственной" и „на почве материальной"); 3) к пре
доставлению в распоряжение инициаторов означенных попыток 
денежных субсидий * 2).

Была, вероятно, намечена сеть городов, где должна быть 
произведена рассада легализированного рабочего движения, 
призванного конкурировать с революционным его крылом.

Одесса оказалась в ряду избранных.
Проводниками идей „независимых" в Одессе были: Меер 

Коган, один из бывших активных работников одесского социал - 
демократического движения, Юдель Волин и одесский меща
нин Хуна, он же (как это видно из одной телеграммы началь
ника одесского охранного отделения) —*Генрих Шаевич.

Первым приехал в Одессу, в июне месяце 1902 г., с 
означенными идеями возвратившийся из Минска Меер Коган. 
Многие рабочие его знали, но встретил он не совсем радуш
ный прием. В собственном письме об Одессе в Минск он так 
и говорит, что революционеры боятся его, как провокатора, 
интеллигенция „закидывает меня комьями грязи, решили меня 
отколотить", но маляры, которым это поручено было сделать, 
отказались; тогда „об’явили мне бойкот, как у вас в Минске"3).

О том, как отнеслись к появившемуся в Одессе члену 
еврейской независимой рабочей партии, рассказывает и кор
респондент „И скры ": „на другой день по приезде одного из 
„независимых" жестоко избили" 4).

На помощь Когану, по его зову, из Минска же был при
слан в Одессу более искусный в деле насаждения зубатов
щины, несомненно одаренный организаторскими способностями 
Юдель Волин. Последний нашел, что в Одессе

„рабочая масса искала организации чисто экономиче
ской, что в Одессе особенно рабочего движения социал*
демократического н ет ; здесь не имеют понятия о классах
и об организациях. Стачек бывает много, но чисто сти-

Доклад Зубатова о своем удалении со службы. „Былое*, № 1, стр*8&
2) Там же.
3) „Красная Летопись*, № 4, 1922 г., стр. 303.
4) „Искра", 3V® 25, 15/IX 1902 г. Корресп. из Одессы.
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хийных. Правда, есть комитет социал - демократической 
рабочей партии, но участие его в стачках ограничивается 

. мизерной денежной помощью. Революционизированных, но 
не связанных в одну организацию рабочих, как социал- 
демократический комитет, так и южно - русская группа 
имеют приблизительно по 1500 чел.— процент в отноше
нии общей рабочей массы весьма незначительный" 1).

Подсчет революционных сил Одессы, сделанный органи
затором „независимой рабочей партии", конечно, не отлича
ется большой точностью; его осведомленность об истинных 
размерах революционного движения была весьма ограничена, 
и, тем не менее, признание наличия у подпольных партий 
3000 революционизированных рабочих весьма п о к а з а т е л ь н о .

О появлении в Одессе „независимых" рассказывается 
в „И скре":

„Появилось таких в Одессе зубатовских „независи
мых" человек двадцать. Недавно в столовой один из „не
зависимых" начал доказывать, что рабочие должны бороться 
только за улучшение своего экономического положения, 
что правительство содействует экономической борьбе и 
поддерживает рабочих, что социал - демократы — враги 
рабочих. Какой-то рабочий, по наивности, очевидно, завел 
с ним спор и вместе с „неизвестным" был арестован 
в тот же день и продолжает сидеть до сих пор, тогда как 
„неизвестный" на другой же день был выпущен" 2).

Трудно, конечно, уверенно сказать, в какой мере повинен 
был этот „независимый" в аресте рабочего, но случай послу
жил лишним основанием к очень осторожным сношениям с ними.

Тактика Волина сильно отличалась от тактики его пред
шественника. Никакой „борьбы с революцией" (Волин) не вел, 
он прекратил „безалаберную и бессистемную агитацию" и за
нялся чисто практическим делом: навербовав „человек 20 
вполне партийных хлопцев из революционеров, он организовал 
»независимую рабочую группу" и не еврейскую, как в Литве, 
так как здесь чисто еврейского движения вести нельзя" 3).

Затем началась его работа по „легализации". Первый 
визит Волин нанес генералу Бессонову (одесский полицмей
стер), который принял его очень любезно, хотя (как оказалось) 
»он не получил относительно нас каких-либо инструкций". 
После полуторачасовой беседы „старый и гордый генерал, 
производивший впечатление человека неглупого и хитрого,

1) „Красная Летопись", № 4, 1922 г., стр. 304.
-) „Искра", №  23, 1 августа 1902 г. Корресп. из Одессы.
3) „Красная Летопись", № 4, 1922 г., стр. 304.
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сказал : Всего, всего вам лучшего, дай бог вам успеха. Что 
касается меня, то то давление, которое я могу оказать на 
градоначальника, я окажу" J).

После Бессонова Волин посетил и градоначальника Стар
кова, который оказался менее понятливым и сочувствующим 
„независимцам" без „надлежащей бумаги свыше". „Наши адреса, 
т.-е. мой и партийной квартиры, которую наняли Абрам Киля 
и Шейна Хая в компании с группой, генерал Бессонов пере
дал полиции и велел нас не тревожить" 2).

Так писал минским друзьям о своей деятельности и успе
хах у одесских властей, не получивших соответствующих 
инструкций, сам Волин.

Добившись „легализации", зубатовцы приступили к агитации. 
10 августа 1902 года „независимая рабочая группа г. Одессы" 

выпустила листовку „Ко всем работникам и работницам", в 
которой призывала к обвинению  рабочих в „братский союз".

„Союз необходим нам,— говорилось в листовке,— для 
того, чтобы наши хозяева - наниматели не могли за бес
ценок приобретать наш труд, не могли выжимать из нас 
последние соки; союз нам необходим, чтобы добиться 
человеческих условий труда, т.- е. более короткого рабо
чего дня, -справедливой заработной платы, чистых и здо
ровых мастерских, хорошего к себе отношения со стороны 
хозяев, мастеров, надсмотрщиков, даже уважения к себе. 
Союз нам нужен для того, чтобы в случае безработицы 
или болезни мы не были брошены на произвол судьбы..., 
чтобы вылезть из тьмы и невежества.

Много у нас друзей и советчиков. Разные партии 
издавна собираются нас организовать, но нет у нас до сих 
пор ни одной рабочей организации. Те партии стремятся 
к мировому перевороту. . .  те партии не имеют ни вре
мени, ни возможности достаточно внимательно следить за 
нашими специальными рабочими интересами. Могут ли они 
привлечь всю рабочую массу, которая никаких переворо
тов не желает, а хочет только улучшить свою жизнь ? • 
Всецело предаться нашим интересам, объединить широко 
и мощно рабочую массу могут только профессиональные 
рабочие союзы"

Дальше идет поздравление одесской рабочей массы с осно
ванием „независимой рабочей группы г. Одессыv и заявление, 
что если мы организуем только чисто экономические, „неза
висимые" от каких бы то ни было партий, союзы, то „прави- *)

*) „Красная Летопись", №  4, 1922 г., стр. 305.
2) Там же.
3) Листовка „независимой рабочей группы г. Одессы" от 10 августа

1902 г. •



Всеобщая забастовка в Одессе в 1903 году и „не&ависимцы* 115

тельство должно будет их разрешить, преследовать их не 
будет» Да оно Уже и поступает так в Москве и Минске" !).

Примитивная по содержанию своему и по форме листовка 
эта, тем не менее, излагала всю программу „независимых". 
Для рабочего читателя новым, необычным в ней, было только 
указание на то, что правительство не будет преследовать про
фессиональных союзов, ставящих себе чисто экономические 
цели, и что такие союзы уже существуют.

О том, какие слои одесских рабочих откликнулись пер
выми на призыв „независимых", нет достаточных сведений; 
если же судить по дате, имеющейся на листовке, выпущенной 
„Советом одесского союза маляров", то в сентябре того года 
маляры уже имели „профессиональный союз" и „совет" его.

Что это был за профессиональный сою з? Какова была 
численность его членов? Можно ли называть его организацией 
или это была группа в 3 — 4 человека с Меером Коганом и 
маляром Зиськой во главе,— с определенностью сказать нельзя. 
Недостаточность данных о деятельности „независимых" по 
организации ими рабочих союзов, о численности членов этих 
союзов и т. п., обусловливает невозможность определенного 
ответа на поставленные нами вопросы.

Наиболее полным источником являются воспоминания 
Чемеринского, в которых он рассказывает о том, что к моменту 
его приезда в Одессу (который точно не установлен) там уже 
существовали „независимые сою зы": металлистов, каретников, 
жестяников и довольно крупный союз пекарей. Массовый 
характер (по словам Чемеринского) носил союз каретников, 
где они („независимцы") „подняли, действительно, совершенно 
серую массу русских рабочих" * 2), и еще носил такой же „мас
совый" характер . . .  „союз металлистов".

. „Позже, — продолжает он, — мы начали организовывать 
матросов, наконец, портовых рабочих и пекарей; приходили 
прямо с работы — с тряпьем под мышкой, с бутылкой в кар
мане, иногда нетрезвые" 3).

Утверждение о массовом характере профессиональных 
союзов, организованных „независимыми", представляется мало
убедительным. Эпитет „массовый", взятый в соотношении с 
численностью группы руководителей „независимых", может 
быть, и уместен; однако, отсутствие других каких бы то ни 
было показаний или документальных источников об этих союзах, 
0 числе их членов или членов касс, оставляет место сомне
ниям ; некоторые же цифровые данные о числе участников 
забастовок, проведенных от имени „независимцев" также ни
чего не говорят, так как участники забастовок могли и не 
быть членами союза.

]) ..Красная Летопись**, № 2-3 ,  1922 г., стр. 261.
2) „Красный Архив**, т. I, стр. 319 — 320.
3) Там же.
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Даже самый перечень „независимых" профессиональных 
союзов в указанных выше воспоминаниях не подтверждается 
полностью какими-либо основательными данными.

О существовании „независимого союза рабочих по ме
таллу" свидетельствует сохранившийся устав его !) и указания 
на этот союз при забастовках на заводах Прива, Соколов
ского и Рестеля : о „союзе маляров" говорит упомянутая выше 
листовка „совета союза одесских маляров" и о предлагаемых 
рабочими конки взносах в кассу „независимых" имеются ука
зания в одном из донесений одесского градоначальника, где 
также при упоминании некоего Жимоедова говорится о послед
нем, как о руководителе „союза моряков"1 2). От всех осталь
ных „массовых" организаций „следов" не осталось.

Агитация „независимых" имела успех, главным образом, 
у политически - отсталых рабочих, как это и указывается в 
вышеприведенных воспоминаниях. „Была поднята огромная 
серая масса русских рабочих, до того не знавшая, что такое 
организация",— говорит тот же Чемеринский.

Зато агитация „независимых" не встречала отклика у 
еврейских рабочих:

„Характерно вот что: необычно трудно было рабо
тать среди еврейских рабочих" і — отмечается в тех же 
воспоминаниях.— Нужно сказать, что борьба и противо
действие со стороны социал - демократов, достаточно силь
ная среди еврейских рабочих, тут, в этой массовой орга
низации, крайне слабо ощущалась".

О ремесленных подмастерьях * говорит в своем письме 
в Минск один из организаторов „независимых" — Волин:

„Большинство революционных рабочих принадлежит к ре
месленным подмастерьям".

Необходимо припомнить, что в этой среде также преобла
дали еврейские рабочие. Еврейская масса рабочих на фабриках 
и заводах за „независимыми" не шла; причиною этого были 
и классовый инстинкт, и относительно высокий уровень рево
люционного сознания их, что в значительной степени об'ясня- 
лось энергичным развитием работы с.-демократии.

Собрания „независимцев" были многолюдными и посеща
лись рабочими многих фабрик и заводов. Указание на то, что 
„устраиваемые ими собрания посещались рабочими как круп* 
нейших заводов и фабрик, например, механического и чугунно - 
литейного завода Беллино - Фендрих, Гена, Эллигна, Русского 
об - ва пароходства и торговли, ж. - д. мастерских большого 
вокзала, так и рабочими различных мелких промышленных

1) Одесский союз металлистов, от 1898 до 1925 г. Изд. в Одессе ОГСПС.
2) Дело №  333 канц. од. градоначальника, 1903 г. „О забастовках*.
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заводов, например, кирпичных, маслобойных, кожевенных" идр., 
имеется и в записке тов. прокурора 1). О собраниях рабочих 
конок, а также портовых рабочих, говорится и в некоторых 
дознаниях, произведенных по поручению одесского градона
чальника 2).

Открытые легальные собрания „независимых" и их аги
тация на глазах у полиции о необходимости об’единения рабо
чих „для взаимной поддержки" имели несомненный успех.

Наибольший размах движение „независимых" получило 
с появлением в Одессе в январе месяце 1903 г. „д - ра фило
софии берлинского университета" Хуна (Генрих) Шаевича. 
Он был значительно культурнее остальных вожаков „незави- 
симцев”, представлял собою крупную фигуру в их среде и был 
также „лично известен Зубатову".

Он выступал на собраниях рабочих и выпускал листовки, 
сходные по содержанию с листовками Волина. Популярность 
как его, так и идей „независимцев" росла. Был организован 
„комитет независимых", занявший, с ведома начальства, боль
шое помещение в рабочей части города — на Пересыпи.

Популяризации идей „независимых", Шаевича и его прис
ных значительно „содействовали" и социалистические партии. 
Одесский комитет РСДРП, южная революционная группа с,-д. 
и соц.-революционеры повели соответствующую агитацию.

Уже 15 октября 1902 г. в №  2 нелегального органа одес
ского комитета с.-д .— „Рабочее слово" была помещена статья, 
разменявшая сущность идей „независимых". Южная револю
ционная группа тоже выпустила листовку о „независимых" 
под названием — „Новые союзники самодержавия", в которой 
рабочим предлагалось воздержаться от всякого общения с „аген
тами" „независимой" партии и помнить, что мы не должны 
ждать помощи со стороны самодержавного правительства3).

В каждой листовке и по каждому поводу одесский коми
тет РСДРП расшифровывал „независимых". В январе 1903 г. 
в листовке „Ко всем работникам и работницам фабрики Валь- 
туха" говорится:

„Правительство, видя, что в борьбе с социал - демо
кратическим революционным движением никакие тюрьмы, 
ссылки, „дальняя Сибирь" не помогают, вступило „на путь 
заигрывания с рабочими". Оно решило : где пули и на
гайки не страшны, там нужен обман.

Самыми яркими жертвами этого обмана сделались „не- 
зависимцы".

*) „Красная Летопись”, №  2 — 3, 1922 г. 
q  “) Дело о забастовках №  333. Канц. одесск. градоначальника 1903 г. 

Д- историко - революционный архив.
°) Листовки *1903 г. Од. ист.-рев. архив.
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„С  самого начала своего появления они, со слов 
обер-шпиона Зубатова, говорят, что рабочим нечего бо
роться за политическую свободу, что улучшить тяжелое 
экономическое положение рабочий класс может и при 
существовании царского праэительства. Но нас, знающих 
из целого ряда опытов, что у нас в России даже мысль 
о стачке считается государственным преступлением, не 
удастся убедить уже проповедью лжи и обмана" !).

Социалистические партии, не зная еще о той „моральной 
и материальной" поддержке (ведь докладная записка Зубатова 
директору департамента полиции Лопухину была опубликована 
лишь в 1917 г.), которую оказывали „независимым" админи
стративные и политические органы власти, считают их „жерт
вами".

В одной из листовок, изданной в конце февраля 1903 г. 
одесским комитетом партии с.- р., где разъясняется абсолютная 
невозможность экономической борьбы без самых элементарней
ших политических прав: свободы собраний, союзов и др., без 
предварительного основного условия, — свержения царского 
самодержавия,— приводится весьма убедительный для одесских 
рабочих факт:

„15 февраля в Одессе полиция встретила нескольких 
рабочих и, заподозрив, что они идут с собрания, начала 
с ними варварскую расправу: избили их нагайками и, не 
довольствуясь этим, выстригли им волосы на голове"* 2).

Таково было отношение тогдашней власти к собраниям 
рабочих без участия „независимцев".

Правовая привилегированность „независимых", безопас
ность (со стороны полиции) „сочувствия" им — были един
ственными причинами их кратковременного, шумного, но и 
скандального успеха среди терроризованных беспрерывными 
полицейскими преследованиями одесских рабочих.

„Стыдно сказать, но не мало темных рабочих удалось 
ему сманить в свои сети своими лукавыми речами",— так гово
рится в листовке „О независимых", изданной одесским коми
тетом РСДРП в мае 1503 г .3) ;  в ней же довольно вырази
тельно излагается и о причинах их привилегированности: »не 
так давно под названием „независимых" появились господа 
зубатовцы в Одессе, и здесь они стараются нас убедить в том» 
что мы можем улучшить свое положение и при самодержавии • • • 
Но не проведут нас эти господа из охранного отделения такой 
наглой ложью".

0 Листовки 1903 г. Од. ист.-рев. архив.
2) Листовки „О независимых". Од. ист.-рев. архив.
’’) Там же.
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Агитация социалистических партий, как мы упоминали 
вЬпде, между тем, также значительно усилилась ; росло, на
ряду с этим, и революционное сознание масс.

И „независимые", защищаясь от обвинений социалистиче
ских партий „в сознательном и бессознательном шпионстве", 
с одной стороны, и толкаемые рабочей массой, — с другой, 
вынуждены были на деле показать правоту своих слов, т. - е. 
доказать возможность сочетания царского самодержавия со 
^свободной" борьбой рабочего класса за свои интересы — до 
стачек включительно.

Было необходимо перейти от открытых собраний к заба
стовке. Поводов к этому на любом заводе, фабрике или мастер
ской было достаточно. „Независимые" решили вступить на 
опаснейший для них путь — путь стачек.

И они перешли к настоящим, освященным традицией рево
люционной классовой борьбы, стачкам, хотя и были их „прин
ципиальными противниками", как уверял сам Зубатов.

На вопрос МВД о том, проповедывал ли он (Зубатов) 
стачки, последний заявил, что является

„принципиальным противником стачек, о чем всегда 
ему приходилось спорить с „независимыми", которые, 
разделяя эту мысль в принципе, часто доказывали, что 
в жизни это неисполнимо : или по грубости евреев - хозяев, 
или из - за  конкуренции с революционерами, которые всегда 
изловчатся изловить „независимцев" и сами поставят 
стачку, чтобы сделать выгодное массе и скомпрометиро
вать их тем самым в глазах последней" О*

Если выбросить из этого „классического" раз’яснения 
мотивов к устройству стачек „независимыми" „грубость" хозяев, 
то обнаружится основное соображение — „конкуренция с рево
люционерами".

„А  скажите,— спрашивает Плеве,— вы из департаментских 
сумм платили вашему Ш аевичу?"

„Платил, говорю,— отвечает Зубатов,— и из департамент
ских—с ведома господина директора, давал и из собственных"2).

А масса об этих действительных побуждениях руководя
щ е й  „независимых" рабочих союзов пока только знала из 
листовок социалистических партий ; зато о них хорошо знало 
Охранное отделение и полицейские органы. ..

До июльских дней 1903 г. „независимцы" провели в Одессе 
ТРИ забастовки.

*) Доклад чиновника особых поручений V класса, при департаменте 
°ЛИцад* С. В. Зубатову директору департ. полиции. .Былое**, 1917 г., стр. 95.

“) Там же, стр. 96.
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В марте м - це в небольшой механической мастерской Прива 
рабочие целиком, в числе 12 человек, не вышли на работу, 
требуя обратного принятия уволенного за дерзость товарища. 
Хозяин мастерской получил от имени Шаевича приглашение 
явиться к нему для об’ясканий, а рабочий, нанятый Привом 
вместо забастовщика, был забастовщиками избит *).

В апреле на мелкой консервной фабрике Соколовского 
(всего 10 человек рабочих) пробовал найти работу один па
яльщик. Будучи, за ненадобностью, не принят владельцем, он 
заявил, что с этих пор никто из паяльщиков больше к нему 
не пойдет. И когда Соколовскому понадобился усиленный 
состав паяльщиков, то, действительно, рабочие этой профессии, 
несмотря на высокий заработок (3 — 4 руб. в день), отказы
вались к нему итти, и некоторые из них об’ясняли свой отказ 
запрещением вышеупомянутого союза и страхом быть обли
тыми серной кислотой1 2).

19 апреля на чугуннолитейном и механическом заводе 
Рестеля был уволен „за леность и дерзость", по выражению 
градоначальника, кузнец Драгомирецкий. Владелец получил от 
союза машиностроительных и механических рабочих письмо, 
в котором, под угрозой забастовки, излагались „к немедлен
ному исполнению" следующие требования: 1) оставление на 
заводе Драгомирецкого, 2) вывешивание расценки аккордных 
(сезонных) работ; 3) вежливое обращение со стороны хозяев и 
мастеров с рабочими и 4) подача гудка в установленное время.

„21/IV,— рассказывается в справке особого отдела депар
тамента полиции, — рабочие забастовали, заявив, что могут 
возобновить работу лишь по распоряжению „сою за" и что 
Рестель должен приехать к их „президенту" (Шаевичу) для 
об’яснений". ^

Владелец завода и фабричная инспекция находят, что 
уступки рабочим невозможны, так как они могут повести к 
возникновению осложнений и на других фабриках; такого же 
мнения придерживался исполняющий должность одесского градо
начальника— Старков. Но после свидания с Шаевичем Стар
ков сказал старшему фабричному инспектору, что Рестель дол
жен оставить на заводе уволенного кузнеца Драгомирецкого.

Эта забастовка оказалась очень продолжительной, упор
ной и сопровождалась насильственными действиями. Были слу
чаи избиения рабочих, согласившихся работать у Рестеля, 
несмотря на запрещение „союза". Так, 16/V на возвращав
шихся с завода рабочих, в числе 40 чел., напала толпа свыше 
300 чел., и некоторым из рабочих были нанесены столь тяже
лые побои, что пострадавшие были отправлены для лечения 
в городскую больницу. Были ,и такие, вместе с тем, случаи,

1) Справка особого отдела деп. полиции. „Былое", июль 1917 г., стр
-) Там же, стр. 91.
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что новых рабочих, шедших наниматься к Рестелю, члены 
союза" перехватывали по дороге, уводили в помещение союза, 

там кормили и давали по 20 коп., уговаривая не поступать на 
этот завод *).

Интерес представляет выпущенная „независимыми", в 
связи с забастовкой на заводе Рестеля, листовка под назва
нием „Извещение".

„ И з в е щ е н и е  .

21 числа сего месяца рабочие завода Рестеля прекра
тили работу. Остановились железные машины, замолчал 
гудок, умер завод . . .

Это рабочие запротестовали против того рабства, ко
торое их окружило на заводе, это рабочий люд потребо
вал восстановления своих нарушенных прав, это рабочие, 
как один человек, стали на защиту изгоняемого товарища, 
20-тилетним трудом своим на заводе засвидетельствовав
шего свое право на работу. . .  на хлеб.

Быстро растет дух взаимной связи и любви к ближ
нему в среде рабочего класса. Быстро растет и разви
вается его самосознание и укрепляется его организаци і (со
юзы). Удивительно стойко рабочие Рестеля отстаивают 
свои требования. Удивительное спокойствие царит в их 
среде. Рабочая организация достаточно сильна, забастов
щики достаточно доверяют своему союзу и его руководите
лям, и величавое спокойствие их будет сохранено до конца.

Посмотрите, как ни один человек не осмеливается 
итти на место забастовщиков. Эго говорит в рабочих жи
вое .сочувствие к их борющимся собратьям, и мы можем 
быть уверены, что до конца забастовки не н а й д е т с я  
т а к о г о  н е г о д я я ,  к о т о р ы й  о с м е л и т с я  п о й т и  на  
м е с т о  з а б а с т о в щ и к о в ,  а е с л и  н а й д е т с я — г о р е  
е м у . . .  В с е о б щ е е  п р е з р е н и е ,  в е ч н о е  п р о к л я 
т и е  б у д е т  с о п р о в о ж д а т ь  е г о  до  м о г и л ы . . .

Вы же, товарищи забастовщики, не теряя мужества 
и веры в свое правое дело, высоко держите знамя своего 
союза и всего рабочего движения. На вас глядят все одес
ские рабочие и ждут, что вы сохраните до конца стойкость 
и спокойствие.

24 апреля.
Прочитайте и передайте товарищам".

Во всех этих забастовках, организуемых „независимыми% 
Наблюдается, прежде всего, глубокое несоответствие между 
скромностью предъявленных рабочими требований и теми сред
ствами, которые от имени „союза" использовываются в борьбе.

*) Справка особ* отд. деп. полиции. „Былое*, июль 1917 г., стр. 90.
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Избиение штрейкбрехеров и угрозы обливать серной кислотой 
за неподчинение союзу поражали своей „революционностью** 
даже одесских рабочих, которые видали „виды" еще задолго 
до „независимых".

Удерживание же, в то же время, рабочих от пред’явлення 
предпринимателями серьезных, даже экономических, требова
ний, хождение Шаевичей во время забастовки на секретные 
свидания с и. д. одесского градоначальника — тайным советни
ком Старковым — внушало определенные подозрения : такую 
стратегию, такие методы борьбы могли практиковать только 
„противники стачек".

Но легальность существования, открытые собрания и аги
тация, свободное распространение прокламаций, хотя бы „Юдея 
Волина", забастовка без немедленных избиений полицией, без 
арестов — все это было так ново, так мало вероятно в усло
виях действительности того времени, что нашлась такая группа 
рабочих, которая поверила „независимым", пошла за ними и 
подчинялась им. Пошла, очевидно, потому, что слова и дей
ствия, на которые их толкали руководители в борьбе с пред
принимателями и штрейкбрехерами, совершенно соответство
вали настроениям самих рабочих масс.

Однако, игра эта показалась опасной и самой власти. Хотя 
забастовка Рестеля, как это было хорошо известно одесскому 
градоначальнику ген.- лейт. Арсеньеву, была устроена „неза
висимыми" только для пробы, только для того, чтобы опреде
лить, так сказать, степень пригодности таких „союзных" 
организаций рабочих для обмана рабочих же, для отвода 
накопившейся в них революционной энергии, — однако власть 
перепугалась не на шутку. Она поняла, что допущение даже 
таких провоцируемых об’единений рабочих, одно создание 
возможности для рабочих открыто собираться, обсуждать свои 
нужды, пред’являть требования, бастовать чревато самыми 
опасными политическими последствиями.

Немедленно после „рестелевской" забастовки Арсеньев 
обращается в МВД с просьбой „преподать ему руководящие 
указания, в какое именно отношение к названным выше ра
бочим союзам должны стоять административные и полицей
ские власти" *).

*  *
❖

Тревога и опасение властей еще более усилились с при
ближением июльских событий.

Еще 23 июня, под влиянием социал - демократов, забасто
вали рабочие и работницы на бумагопрядильной фабрике 
Годонаки, пред’явив требования об установлении законного

*) Справка. „Былое”, июль 1917 г., стр. 91 и дело № 333 канц< оЛ‘
градоначальника — „О забастовках в 1903 г.“ .
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IIV2" часового рабочего дня, „самым грубым образом нару
шенного под боком фабричной инспекции* *). Стачка была вы
играна.

Одновременно, под руководством социал-демократов, ве- 
лась стачка портных в мастерской Ландесмана, окончившаяся 
неудачно 2).

1 июля началась забастовка рабочих контрольного цеха 
мастерских казенных юго-западных железных дорог. Вспых
нула она внезапно по следующему поводу: старший мастер 
Каменный ударил по лицу рабочего Хоцяновского. Последний, 
по настоянию рабочих, подал на него в суд. Каменный был 
присужден к трехдневному аресту. Железнодорожная админи
страция не замедлила Хоцяновского уволить. Это возмутило 
весь цех, и рабочие потребовали обратного приема уволен
ного ; однако, в приеме было отказано.

Сам директор департамента полиции Лопухин, в своей 
докладной записке, так оценивает этот случай :

„Это распоряжение является одним из частых проявлений 
несправедливого и никем фактически не контролируемого от
ношения к рабочим в названнык мастерских. . .  вызвало пре
кращение работы* 3).

Этот случай явился только каплей, переполнившей чашу 
терпения рабочих.

Отказ в обратном приеме уволенного рабочего вызвал бро
жение во всех остальных цехах, и они также забастовали, вы
ставив требования: 1) обратного приема уволенного Хоцянов
ского и еще другого рабочего, также недавно несправедливо 
уволенного; 2) увеличения заработной платы на 25% ; 3) рас
ширения прав пользования пособиями при болезни и увечьи 
и 4) удаление трех наиболее ненавистных мастеров.

Все эти требования были выработаны под влиянием соци- 
ал - демократической организации, которая в 1903 г. пользо
валась большим влиянием.

Созданный в 1903 г. дальницкий районный комитет 
РСДРП состоял долгое время исключительно из железно
дорожников, которые тогда уже развивали большую партий
ную работу 4).

„Независимцы* среди железнодорожников имели свое ядро, 
которое всячески старалось сузить размах забастовки и не 
Дать ей выйти за рамки мелких экономических требований.

Под давлением „независимцев" управляющий дорогой Не- 
Мещаев был встречен криками „ура“ , и забастовка прекратилась 
После того, как он отдал распоряжение: об увольнении

') «Освобождение", № 4 (28) за 1903 г.
2) «Искра", №  146 за 1903 г.
л) „Красная Летопись", №  4, 1922 г., стр. 386.
4) „60 лет одесских январских мастерских*. Юбилейн. сборн. 1863 — 1923 г. 

стр. 17. F
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помощника мастера Кузьмина и старшего мастера Каменного, 
о принятии на работу Хоцяновского и об уничтожении обысков 
в контрольных будках. Обещано было также расширить право 
пользования пособием и внести в совет юго - западных желез
ных дорог требование о повышении расценок.

Как бы ни было велико влияние социал - демократов среди 
железнодорожников, они, первое время, не могли парализовать 
разлагающего влияния „назависимцев" на малосознательную 
массу рабочих. Под влиянием последних, по сообщению „Ис
кры", рабочие социал - демократы решили в своей агитации среди 
железнодорожников налегать на „экономику" 1).

Революционные партии,— говорилось в одном секретном 
донесении,— потерпели неудачу в политической агитации среди 
железнодорожников, благодаря контр - агитации партии „неза
висимых" 2).

Таким образом, под давлением „независимцев“ забастовка 
закончилась победою, но только частично; многие требования 
удовлетворены не были, и администрация отделалась одними 
обещаниями.

Выпущенный одесским комитетом РСДРП по поводу этой 
стачки листок раз’яснял предательскую тактику „независим- 
цев“ . Железнодорожники начинали понимать, что их обма
нули, и недовольство среди них росло.

6 июня состоялось собрание железнодорожников в коли
честве 300 — 400 человек, на котором вопросы экономической 
борьбы обсуждались уже в связи с общими политическими 
требованиями 3).

Не все еще успокоилось в железнодорожных мастерских, 
как утром 4 июля забастовали рабочие по погрузке и выгрузке 
пароходов, в количестве нескольких сот человек. В течение 
дня забастовка распространилась на все пристани, и к вечеру 
того же дня число забастовавших достигло свыше 4 тысяч 
человек. Прекратилась погрузка и выгрузка пароходов.

Причиною забастовки были чрезмерно тяжелые условия 
труда, верную характеристику которых дает сам директор де* 
партамента полиции — Лопухин:

„По существующему обычаю, пароходные общества 
нанимают грузчиков не непосредственно, а через подрядчи
ков, назначая последним плату за каждую тысячу пудов 
нагруженного и выгруженного товара; часть этой платы ос
тается, таким образом, в руках посредников, которые, кроме 
того, позволяют себе обсчитывать рабочих при расплате 
с ними.

„Искра", № 46, от 15 августа 1903 г.
2) Дело охран, отд., № 179, 1903 г. Секрет, донесение за„№ 1107. 4
3) „Искра", № 46, от 15 августа 1903 г.



Труд, который приходится нести некоторым грузчи
кам, настолько тяжел, что за него принимаются только те 
рабочие, которым не удалось устроиться на других про
мыслах, и, пользуясь таким безвыходным положением ра
бочих, пароходные общества стремятся вести заработную 
плату к постоянному понижению. Так, плата сравнительно 
недавно, по 7 — 8 руб. за  каждую тисячу пудов нагружен
ного товара общества ко времени стачки перешла на 
плату в 4 р. 10 коп. в день. Подобные явления замечались 
и раньше, вызывали значительное недовольство, столкно
вения их с подрядчиками, и, в минувшем году, был даже 
случай убийства подрядчика".

Ко всему этому нужно прибавить, что „артельщики и агенты 
пароходных обществ относятся к рабочим не по - человечески, 
постоянно награждают их самой грубой бранью, не дают от
дыха после обеда и заставляют людей слабосильных нести 
грузы в 10 — 12 пуд.й х).

Рабочие потребовали: 1) увеличить зарплату с 70 коп. в 
день до 2 -х  рублей, 2) ввести* 12-тичасовый рабочий день 
с получасовым перерывом на обед, 3) начать человечески обра
щаться с рабочими, 4) устранить старых артельщиков или же 
предоставить право выбора таковых из своей среды с обеща
нием даже внесения за них требуемого конторами залога2).

Хотя эти требования рабочих были крайне скромными, 
однако торговые фирмы обратились к градоначальнику с просьбой 
„выискать зачинщиков стачки и заменить солдатами бастующих". 
В надежде на соглашение сторон, по предложению охранного 
отделения, градоначальник от этих общих мер воздержался 3).

К бастующим явился полицмейстер и начал уговаривать 
возобновить работу. Рабочие отказались. Тогда им предложено 
было послать выборных для ведения дальнейших переговоров; 
они снова отказались ; после этого полиция прибегла к иным 
мерам воздействия.

„7 сего июля, с 7 часов утра, в порт явился усилен
ный наряд полиции во главе с приставом Бульварного участ
ка Панасиком, который при помощи местного полицей
ского надзирателя, артельщиков и пароходных агентов 
стал собирать рабочих по пристаням в группы.

По образовании групп, пристав Панасик и надзира
тель Тюрин с городовыми, обходя группы, стали в каждой 
группе спрашивать поодиночке рабочих: „будешь работать 
или нет" и, в случае отрицательного ответа, рабочего 

__^тут же били в лицо или по чему попало и отгоняли.
1) Одесское охранное отделение, №  1*9.
2) Там же.
3) Из дела охранного отделения, № 149 (12).
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Если рабочий заявлял: „за  что бьете ? “ или говорил, 
что „за такую плату не могу работать", то его уводили 
оттуда" 1 2).

Таким образом удалось заставить большинство грузчиков 
взяться за работу, однако, не на прежних условиях; рабочие 
добились увеличения поденной платы до 1 руб. 50 коп. в' день 
и сокращения рабочего времени на полчаса. Продолжали еще 
бастовать грузины, армяне, персы, турки — настаивавшие на 
2 руб. в день, но они составляли меньшинство портовых ра
бочих.

Но не закончилась еще вполне стачка грузчиков, как за
бастовали матросы, кочегары и угольщики на пароходах.

Стачка эта была вызвана, по признанию того же Лопухина, 
„не столь злонамерной агитацией, сколько ненормальными 
условиями труда; стачка была для матросов и кочегаров един
ственным орудием восстановления их интересов“ 2).

Матросы и кочегары требовали увеличения заработной 
платы (на 50 — 70°/о), уменьшения рабочего дня, оплаты сверху
рочных (по 30 коп. в час) и др.

Пароходные общества, получавшие огромные барыши, от
казались удовлетворить самые скромные требования бастующих.

„Невзирая на переговоры и увещания,— говорит в 
своей шифрованной телеграмме, от 12/VII, министру вну
тренних дел одесский градоначальник, — на работу не ста
новятся . .. Забастовка сопровождается принуждением и 
угрозами со стороны забастовавших против склонных к 
продолжению работы. К забастовавшим матросам и коче
гарам присоединилась вся береговая стража, прекратив 
охрану грузов и имуществ. Понадобилось усиление поли
цейских нарядов и караульной роты . . .  Для содействия 
патрулям, в целях предупреждения замечавшегося в порту 
скопления безработных, вызвана казачья сотня".

Власть не замедлила явиться с „казачьими сотнями" на 
помощь пароходным командам и судовладельцам в их борьбе 
с рабочими, добивавшимися самого ничтожного улучшения своего 
экономического положения.

Было вызвано 200 военных матросов, которые, прибыв в 
тот же день на пароходе „Волга", заменили бастующих 3)-

Властями были приняты все меры предосторожности. Во
енных матросов отправляли с парохода по десяткам под охра'

1) Дело охран, отд., № 179 (26). ^
-) .И з записок директора департамента полиции Лопухина". ,Крас1,а 

Летопись*, №  4, 1922 г., стр. 388.
3) Дело .О  забастовках в 1903 г.“, № 333, канц. од. градонач.
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ною конйой жандармской команды в контору РО ПИ Т, как 
рассказывает об этом в своем рапорте околодочный надзира
тель 1). Эги меры были необходимы для предупреждения В О З 

МОЖНЫХ насилий со стороны бастовавших над прибывшими — 
с одной стороны, а с другой — у властей не было достаточной 
уверенности в полной политической благонадежности этих не
вольных штрейкбрехеров.

Впечатление от этих забастовок в порту было огромное.
Забастовка грузчиков и матросов в одесском порту, череа 

который проходило до 25% экспорта хлебного зерна всей им
перии, сильно встревожила царских сатрапов. Пароходы не 
нагружались и не разгружались; образовались большие залежи 
грузов; пароходные компании терпели значительные убытки * 
над экспортерами и импортерами нависла угроза невыполнения 
в срок своих обязательств; долго тянуть забастовку было 
опасно ; она парализовала один из главных нервов не только 
одесской, но и имперской торговли.

*  ❖*

Всполошились не только местные, но и центральные 
власти.

И в поисках причин и оправданий случившегося, они, осве
домленные о том, что было скрыто от всех,— о работе „неза
висимее",— считали главной причиной забастовки деятель
ность последних.

Охранные власти, в руках которых „независимцы“ были 
только марионетками, призванными к жизни лишь в качестве 
орудия в борьбе с рабочим движением,— видя, как самые от
сталые слои рабочих при малейшем зове к выступлению хотя бы 
только с экономршескими требованиями, горячо без колебаний 
откликаются: бросают работу, бастуют, борются с штрейк
брехерами, испугались. При виде тысяч рабочих, подготовлен
ных к борьбе, очевидно, всей совокупностью условий своего 
существования и благодаря агитации революционных партий,— 
к борьбе революционно - политической, пред лицом такого факта 
власти охватило сомнение в целесообразности и пригодности 
»»независимцев“ , как политического орудия. Ряд телеграмм 
вскрывает то двойственное отношение к этому движению, ко
торое существовало в стенах самого министерства внутрен- 
них дел.

Вести о работе „независимых“ среди портовых грузчиков, 
очевидно, уже докатились до департамента полиции. В 2 часа 
!1очи, 6 июля, начальник одесского охранного отделения рот- 
мистр Васильев, очевидно, предупреждая запрос оттуда, сооб
щает телеграммой :

]) Дело охр. отд., № 179— „О забастовках 1903 г.*.
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В „забастовке в порту неосновательно обвиняют „не- 
зависимцев**, составили протокол о сходке на их квартире, 
участвующих забастовке, но это были просившие вступить 
в союз. Генрих с помощником Минске, послал ему депещу 
возвратиться. Поездку свою Петербург о т л а г а ю * 4 !).

Крепко встревоженный ходом событий в порту, где заба
стовка становится уже общей, он в то же время (2 часа ночи) 
телеграфирует нача ьнику минского жандармского управления : 

„Благоволите передать Шаевичу немедленно возвратиться : 
поголовная забастовка портовых** 2).

Связь „независимцев** и, в частности, главы их, с его по
мощниками, не только с одесским охранным отделением и Зу
батовым, но и с Минском, а может быть и охранными отде
лениями других гооодов, становится совершенно очевидной.. .

Отсутствие Шаевича не удержало его одесских едино
мышленников от достаточно активного участия в выступлениях 
портовых рабочих. Его заменил некий Иван Ефимович Жимо- 
едов, бывший лакеем на пароходе.

О последнем, как находящемся „постоянно, с 4 июля, 
среди забастовавших портовых чернорабочих**, в протоколе, 
составленном 13 июля портовым надзирателем одесской город
ской полиции, говорится следующее:

„При каждом скоплении чернорабочих, как в порту, 
так и на улице, не имея ничего с ними общего и не бу
дучи их доверенным, выступал защитником пред'явленных 
ими требований, при чем защита состояла в том, что он 
(т. - е. Жимоедов) являлся в конторы пароходств с требо
ванием исполнить те условия, которые требуют рабочие, 
в противном случае не допустит рабочих к работам . •
. . .  что, находясь во главе забастовавших матросов и коче
гаров, являлся на те пароходы, на которых не принимали 
участия в забастовке матросы и кочегары, с требованием 
немедленно оставить пароходы, ибо в противном случае, 
т .-е . неподчинения требованиям забастовавших, их ожи
дает месть товарищей**1 2 3).

Не без участия Жимоедова протекала, как это видно из 
того же протокола, и забастовка матросов и кочегаров.

Указанный в означенном протоколе Жимоедов был (дальше 
это подтвердится) „независимцем“ .

Тот же протокол полицейского надзирателя о забастовка* 
в порту, вероятно, и послужил основанием для градоначадь' 
ника в своем донесении министру внутренних дел, от 12 ИЮЛЯ'

*) Дело охранного отделения, №  179 (12), отношение JVfe 3380.
2) Там же, отношение №  3%79.
3) Дело №  3 3 3 — „О забастовках 1903 г .* ,  канц. градоначальника.
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утверждать, что по „некоторым данным можно предположить, 
цто забастовка является последствием агитации „независим
цев*, хотя социал-демократы приписывают забастовку своей 
деятельности" *).

В ответ на донесение градоначальника, от начальника депар
тамента полиции Лопухина 14 июля была получена телеграмма:

„Если имеются фактические данные, что забастовка 
является последствием агитации „независимцев", — аги
таторов, по приказанию министра, следует задержать и 
выслать. Выяснение возложено на ротмистра Васильева" 2).

Донесение градоначальника встревожило и заведующего 
особым отделом департамента полиции — Зубатова, считавшего 
необходимым предупредить одесское охранное отделение о го
товящихся против „независимцев" репрессивных мерах, не 
совсем удобных для отделения. В ночь на 13 июля от него 
была получена следующая телеграмма:

„Если инициаторы забастовки „независимцы", предло
жите стать на работу, ибо градоначальнику предлагается 
арестовать зачинщиков. Телеграфируйте, какое имеют от
ношение „независимцы" к стачке" л).

Такая категоричность в предложениях Зубатова, даваемых 
через охранное отделение „независимцам", свидетельствует 
о полной уверенности его в том, что последние не замедлят 
выполнить его требования и забастовавшие возобновят работу. 
Он тревожился только о том : правильно ли, соответствует ли 
его замыслам, его охранной политике „отношение „независимцев" 
к стачке". Необходимо было проверить это у самого Шаевича.

И начальник одесского отделения, ротмистр Васильев, в 
тот же день „опросил" главу „независимцев" и сообщил теле- 
гРафно:

„По об’яснению Шаевича, „независимцы" только уча
ствуют в стачке, сдерживая других; на их квартиру, буд
то бы, полиция сама послала неорганизованных рабочих. 
Он дал указания прибывшим, как держаться. Эго не со
гласно с положением дела, ибо ежедневно около квартиры 
>,независимцев" сотни забастовщиков. Несомненно, Шаевич 
ведет стачку, но мне этого не говорит. Побудить присту
пить к работам теперь трудно. Положение самое спокойное. 
Возможна забастсвка кучеров трамваев, уже обращавшихся 

^ _к Шаевичу" 4).

Ъ Дело №  133 — „О забастовках 1903 г.“ , канц. град - ка.
) Дело охранного отделения, №  179.

3) Там же.
4) Там же.
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Хорошо осведомленный, пребывавший на месте ротмистр 
видел, что забастовка вышла уже за пределы возможного на 
нее воздействия „независимпев", хотя „положение самое спокой
ное". Он видел, что „независимцы" — Шаевичи и Жимоедовы-^ 
уже захлестнуты волной массового движения. И предвидя, быть 
может, необходимость реабилитировать и себя перед началь
ством, он берет под сомнение эти „об’яснения" о поведении 
„независимцев", о посылке полицией на их квартиру неоргани
зованных рабочих, об указаниях им, как держаться, и т. д. Он 
даже подозревает, что Шаевич скрывает что-то от него...

Трудно сказать, какое впечатление произвело это донесе
ние на Зубатова, но Васильеву им было сообщено, на следующий 
день, 14 июля, что мин. внутр. дел отдало уже телеграфное 
распоряжение градоначальнику об аресте и высылке „неза
висимцев", если имеются фактические данные, что забастовка 
является последствием их агитации.

Васильев же считал, очевидно, миссию „независимцев" 
еще не законченной, попрежнему доверял им и считал только 
нужным прибрать их получше к рукам. Это видно из ответного 
донесения Зубатову в пять часов утра, 15 июля 1903 г.:

„Хотя независимцы участвуют в стачке, но только они 
сдерживают забастовщиков; теперь арестовывать их нельзя. 
„Независимых" взял в руки и направляю" *).

Не говорит ли эта телеграмма о прекрасной осведомлен 
ности Васильева во всех делах „независимцев", если он сам 
эти дела направлял? Эга телеграмма еще лишний раз доказы
вает не о формальной только, а о более тесной связи „неза- 
висимцев" с охранкой.

НС Нс*

Тревога и сомнения, охватившие как местные, так и цен
тральные власти, не были напрасны. Забастовка железнодорож
ных рабочих, беспрерывные волнения в порту — вызвали силь
ное брожение в рабочей массе, чаша терпения которой у#е 
давно переполнилась. Эти забастовки пробудили в ней волю 
к борьбе: достаточен был малейший толчок, чтобы развязать 
накопившуюся революционную энергию наиболее сознательных 
ее кадров, затронутых уже революционной пропагандой.

В то же время происходили всеобщие забастовки в Ьаку 
и Тифлисе. О них, правда, очень мало писали в легально 
прессе, но слухи доходили до широких, наиболее сознатель 
ных рабочих кругов Одессы и еще более усиливали бро^ 
ние. Лозунг всеобщей забастовки хотя и не был дан РеВ 
люционными партиями, но уже носился в воздухе; он ^  
катился сюда извне ; почва же для забастовки была достато 
подготовлена.

1) Дело охранного отделения, №  179.



Этой подготовке много содействовала, главным образом, 
революционная пропаганда и агитация, которая была особенно 
Интенсивна в первой половине 1903 г. ^

Как мы видели выше, поворот в сторону „политики44 одес
ским комитетом был сделан еще раньше. К 1900 году, под 
влиянием „Искры", уже делались усилия сочетать экономиче
скую борьбу с борьбой политической.

„Достигнув общей забастовки на пароходах,— гово
рит начальник охранного отделения, — революционеры 
стали призывать к забастовке и только что бастовавших 
перед тем портовых чернорабочих, чтобы затем двинуть 
всех в город для прекращения силой работы по всем 
фабрикам и заводам и для устройства демонстрации" *).

„На большинстве фабрик и заводов имелись кружки со
знательных революционных рабочих, которые вели широкую 
агитацию в пользу забастовки" 2).

В течение первой половины июля, кроме устной, одесским 
комитетом РСДРП была развернута и большая письменная 
агитация. Были выпущены листовки: „К портовым рабочим", 
„К железнодорожным рабочим", „К рабочим фабрики Вальтуха" 
и, наконец, „Ко всем забастовщикам г. Одессы44. Листовки 
призывали дружно отстаивать: 1) 8 - мичасовый рабочий день, 
2) увеличение заработной платы, 3) плату больным до выздо
ровления, 4) отмену сдельных работ. 5) вежливое обращение. 
В листовках ярко освещался также вопрос о связи экономи
ческой борьбы с борьбой политической.

Широкая „контр - агитация", по удачному выражению на
чальника охранки, велась, как мы видели выше, „независим
ыми". Они не выпускали прокламаций: они открыто, под 
надежным покровительством, проникали туда, где только за
жигались революционные искры, и устами Жимоедовых и им 
подобных вели антиреволюционную пропаганду.

Брожение в рабочих массах становилось все заметнее. 
«Волнения" в порту еще продолжались. Влияние соц. - демо- 
кратических организаций вместе с тем все более росло.

*  *

В дни 6 — 8 июля одесский социал • демократический ко- 
м**тет вел особенно усиленную агитацию среди работавших в 
Порту.

„Незамеченные лица подбрасывали прокламации" — со- 
^Щается в протоколе портового надзирателя.
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*) Дело одесск. охранного отделения, №  149.
“) Дело охр. отд., №  149— „О забастовках 1903 г.*.



132 Літопис Революції

Прокламации эти— „К портовым рабочим" и „Что такое 
политическая свобода" — издавались от имени РСДРП под 
лозунгом: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь"1).

8 июля забастовали триста человек мастеровых - поденщи
ков. Они потребовали: увеличить поденную зарплату, ввести 
строгую очередность назначения на работу, дать на обед «е 
один час времени, как было это до сих пор, а 1J/2 часа, и 
вежливое обращение с рабочими2 3).

Управляющий конторой „обещал уничтожить грубое обра
щение и ввести очередные назначения на работы, а об осталь
ном запросить директора, находящегося в Петербурге".

Агитацию среди рабочих вел и здесь, по словам порто
вого надзирателя, некий Иван Жимоедов, „поддерживаемый 
еще двумя агитаторами ; рабочие разбрелись во все стороны, 
с условием твердо стоять на своих условиях". К бастовавшим 
присоединились, и „добавочные" рабочие со смежного завода 
Эллинга Беллина Фендериха.

15 июля забастовала большая часть кондукторов и куче
ров городской конки, конной ж. д. Сначала прекратилось дви
жение на фонтаны и лиманы. Забастовщики в своем „проше
нии" городскому голове указывали на то, что уже „три года 
с нами работают не по человеческой силе, что мы начинаем 
наши занятия с 6 часов утра — до 12 часов ночи, и в течение 
трех лет окончательно выбились из сил, не чувствуем себя в 
силах продолжать эту работу на таких же условиях, как мы 
до сих пор работали" °). Требования они пред’явили следующие: 
„считать каждый месяц 26 рабочих дней и каждый день десять 
рабочих часов, с назначением нам жалованья 35 руб. в ме- 
сяц“ 4).

Социал-демократический комитет и здесь выпустил ли
стовку „К'трудящимся трамвайного движения"5 6) с призывом 
к борьбе за общеполитические цели и формулированные в ней 
(листовке) экономические требования.

О причастности „независимцев" к этой забастовке мы 
узнаем из протокола полицейского дознания, произведенного 
по поручению градоначальника0). Там указывается, что еще 
11 июля около 30 человек трамвайных рабочих и служащих собра
лись в комитете Шаевича и совещались по вопросу о стачке, ^  
что на вторичном собрании, в трактире, на котором присутствен 
вадо уже 50 человек, были выбраны кассиры в имевшую 
образоваться вспомогательную кассу, куда рабочим предлага
лось вносить взносы в размере 75 коп. — семейным и 50 коп.

*) Дело од охр. отд., №  179/37.
-’) Там же: секретное донесение за №  1009.
3) Дело № 113— „О забастовках в 1903 г.“. Архив од. гор. управл. ^
4) / ело „О забастовках в 1903 г., №  333. Архив од. градоначальЯ**
5) Одесский исторический революционный архив.
6) Дело №  113 „О забастовках 1903 г.“ . Архиа од. гор. управления-
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холостым. Дознание также установило, что главным агитатором 
# здесь являлся „независимей Жимоедов.

Администрацией бельгийского общества конок и трамваев 
были приняты все меры к восстановлению движения хотя бы 
п0 главной — Ришельевской — линии и в дачные местности: 
были поставлены контролеры вместо кондукторов и, за хоро
шие деньги, — отставные машинисты железных дорог1).

Только один первый день забастовки, 15 июля, продол
жалась работа штрейкбрехеров. Забастовщики здесь, как и в 
других местах, по отношению к ним заняли такое „угрожа
ющее положение", что на другой день и они бросили работу.

Приостановка конного и трамвайного движения еще более 
усилила общее возбуждение, и целый ряд фабрик и заводов 
присоединились к забастовке. Прекратились работы на заво
дах: Жако, Вальтуха2), Родоконаки. Забастовали рабочие на 
джутовой фабрике, на двух спиртоочистительных заводах, на 
каменоломнях, цементном заводе и др. В течение одного дня, 
16 июля, были приостановлены работы на 46 фабриках и заводах.

Движение разрасталось и, разрастаясь, переходило на 
высшую ступень столкновений с полицией и войсками. 
Участие и роль с. - д. становились, вместе с тем, все более 
активными.

Социал - демократические ораторы с самого утра высту
пали перед собиравшимися толпами и произносили ^речй о по
литической свободе. Одно из таких собраний, в котором 
участвовало около 600 чел., было разогнано полицией, которая 
при этом арестовала трех рабочих.

Причиной их ареста, по объяснению самого начальника 
охранного отделения, послужило то, что „чины полиции, при
быв на место сборища, застали у полотна железной дороги 
партию человек 300, которые, вооружившись камнями, стали 
швырять ими по конным стражникам, при чем раздавались 
отдаленные крики: „Долой самодержавие!“ 3). Толпа продолжала 
собираться и „под руководительством социал - демократов" 
направилась к близлежащим фабрикам и заводам, приостано- 
®Ила работы и, присоединив к себе рабочих, направилась 
к Михайловскому участку требовать освобождения только что 
нрестованных товарищей 4).

Полицейский наряд разогнал толпу, „высказывавшую угрозы 
но адресу полиции. В виду возраставшего беспокойства среди 
Населения города и увеличения числа бастовавших и бродив
ших по улице рабочих" 5), было сделано распоряжение об осво
бождении упомянутых лиц.

*) „Освобождение* №  4 (28), 1903 г. Приложение, стр. 1 — 4.
2) Листовка одесской с.-д.  группы «Рабочая Воля*.
3) Дело JSfe 179. од. охр. отд.
4) .Искра*, №  46.
5) Дело JSfe 179, одесск. охр. отд.
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Около трех часов дня забастовщики Дальницкого района 
в количестве около 7000 — 8000 человек собрались в Рубовом 
саду, где произносились революционные речи.

Часов в 6 — 7 вечера все мирно разошлись по домам 
назначив собрание на завтра утром в том же Рубовом саду’ 
Одесский комитет социал-демократов в течение ночи провел 
некоторую подготовительную работу: были намечены темы и 
порядок речей, приготовлены знамена на случай демонстрации 
и листовки— „О  Златоустовской бойне" и „О политической 
свободе".

Комитетом были также повсюду разосланы лица для опо
вещения рабочих о явке 17 июля утром в Рубовый сад.

С  шести часов утра рабочие стали собираться; вблизи 
сада имело место столкновение с „независимыми".

Последние, в своем стремлении восстановить против 
революционеров бессознательную часть толпы, стали пре
рывать выступавших с.-д. ораторов криками: „не надо нам 
политики".

Однако, сочувствие толпы, как и всего движения, скло
нялось все больше на сторону революционных ораторов.

„Речи ораторов,— говорит в своем донесении начальник 
охранного отделения, — сводились на политическую почву и 
оканчивались требованием политической свободы и свержения 
самодержавия; при этом разбрасывалась масса воззваний"1). 
Революционный под’ем был настолько велик, что вызванной 
сотне казаков и двум ротам пехоты разогнать „без открытого 
столкновения" толпу в несколько десятков тысяч рабочих не 
удалось 2).

Из Рубового сада толпа направилась частью в порт, 
частью на большой вокзал для остановки всяких работ и дви
жения поездов.

Об отношении к забастовке рабочих, снимаемых с работы, 
корреспонденция говорит, что „большинство из них шло охотно, 
другие пассивно, но никто не сопротивлялся"3). Со стороны 
бастовавших почти не было случаев применения насилия в o t j  
ношении хозяев или порчи имущества. Единственный случай 
йасилия имел место на Привозной плошади, где рабочие оста
новили базарный торг.

Никто почти из торговцев не сопротивлялся. Только ОДИН 
владелец мясной лавки не подчинился требованиям закрыть 
лавку; он набросился на вошедших к нему рабочих с ножем 
и смертельно ранил одного из них. Присутствовавшие прй 
этом другие рабочие выхватили у него нож и ранили его. 
также смертельно.

1) Дело од. охр. отд., №  179, 1903 г., донесение №  1107.
-) Там же.
$) „Освобождение0, №  4/28.
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„Прямых насилий, кроме двух случаев нанесения по
боев двум хозяевам мастерских, не творилось, — признает 
Лопухин в своей „Записке", — да и не было надобности 
в этих насилиях. Растерянность обывателей была так ве
лика, что достаточно было требований двух - трех че
ловек из толпы о прекращении работ в промышленном 
заведении, чтобы хозяин его беспрекословно требованию 
подчинился" *).

Снятые с работы рабочие немедленно присоединились к 
демонстрантам, количество которых все возрастало и достигло, 
как утверждается в официальных донесениях и корреспонден
циях „Искры", свыше 40 тысяч чел. Возглавляли шествие 
наиболее сознательные и организованные рабочие ; пели рево
люционные песни. На частых остановках произносились рево
люционные речи; распространялись прокламации социалисти
ческих партий.

Среди манифестантов, двигавшихся по улицам и площадям, 
царило полное единодушие. Казаки и солдаты, сопровождавшие 
демонстрантов, держались пассивно, дружески разговаривали 
даже на политические темы, расспрашивали рабочих о целях 
забастовки, совершенно не обнаруживая враждебного к ней 
отношения* 2).

Когда демонстранты достигли Пересыпи, не было уже ни 
казаков, ни солдат; их, очевидно, убрали.

Самое интересное — это то, что рабочее движение до
стигло к этому времени такой силы, а растерянность властей 
была столь велика, что рабочие оказались полными хозяевами 
города. Это признает также и Лопухин:

„В течение 16 и 17 июля весь город был во власти 
толпы, которая не буйствовала потому, что в буйствах не 
нуждалась" 3).

На Пересыпи демонстранты остановили все фабрики, за 
воды и мастерские; отсюда они направились в порт и при
остановили там все работы; к ним присоединились все порто
вые рабочие. Движение пароходов прекратилось. Пассажиры 
Должны были высаживаться с пароходов на берег.

Вся жизнь в порту остановилась.
В то же время другая толпа, в другой части города, при- 

движение поездов. Забастовка стала всеобщей, 
массы бродили по улицам; жизнь в городе замерла, 

“ сякое движение остановилось. Сочувствие рабочих явно скло
нялось в сторону „политики". „Ораторам удалось создать на- 
Строение сочувственное политическим речам,— пишет „Искра".—

установила
Тысячные

*) „Красная Летопись", №  4, стр. 391.
2) „Освобождение", №  4 (28), 1903 г.
3) „Из записок Лопухина". „Красная Летопись", №  4, стр. 386.
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„Независимцы" были в очень ограниченном числе, и их по* 
пытки сорвать того или иного оратора оканчивались неудачей* і) 

Забастовка приняла грандиозные размеры. Рабочие массьі 
широко всколыхнулись, и движение далеко перевалило за те 
узкие экономические рамки, в которые силились замкнуть его 
„независимцы". События приняли неожиданный для всех обо* 
рот. Настроение бастовавших было настолько приподнятым 
что (как сообщает корреспондент „И скры "* 2), даже „незави* 
симцы", все время выставлявшие требования десятичасового 
рабочего дня, на устроенном ими собрании выборных заводов, 
фабрик и мастерских, отстаивали уже девятичасовый рабочий 
день. Однако, лозунг восьмичасового рабочего дня, благодаря 
давней агитации революционных партий, настолько проник в 
сознание рабочей массы, что собрание это, в конце концов, 
приняло решение об отстаивании восьмичасового рабочего дня.

Необходимо отметить, что призывов к всеобщей забастовке 
со стороны революционных организаций не было; к ней даже 
не готовились, и вспыхнула она для всех неожиданно, сти
хийно. Влияние социал-демократических»организаций росло в 
процессе развертывания забастовки, и к моменту наибольшего 
напряжения ее оно было огромным. Рабочая масса шла за 
социал - демократическими лозунгами; даже „независимцы" 
вынуждены были часто перекрашиваться и говорить, напри
мер, на собраниях и митингах о восьмичасовом рабочем дне, 
против которого они так резко все время выступали.

Интересно, что даже среди дворников и городовых началось 
движение, с целью путем забастовки улучшить и свое поло
жение. Вот что говорится об этом в том же донесении охран
ного отделения:

„Зубатовщина внесла в умы полицейских полную 
смуту. Видя, что теперь проводится какая - то новая, 
непонятная им, политика, имеющая целью отбить рабочих у 
революционеров и привлечь их на сторону правительства, 
чины полиции совершенно не знали, где же установить 
границы своему усердию (не помогать ли самому правле
нию)" 3).

Пассивность местных властей, проявленная ими при пер
вых чисто экономических забастовках и диктовавшаяся и»* 
свыше, а затем растерянность и полная дезориентация только 
содействовали развитию июльской стачки, принявшей стихийно' 
массовый характер всеобщей забастовки, быстро переходившей 
на „политические рельсы".

1) „Искра0, №  46. от 15/VIII 1903 г.
2) Там же.
3) „Революционная Россия*, №  29. Од. ком. с. - р.
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*  *
*

До самого кульминационного момента развития забастовоч
ного движения, вылившегося уже во всеобщую забастовку, мест
ные власти продолжали оставаться в состоянии растерянности.

Об этой растерянности говорится и в записке Лопухина, при
ехавшего в Одессу 29 июля для специального расследования: 

„Я  застал генерал-лейтенанта в состоянии полной расте
рянности, в каком он был, по удостоверению и военных и 
гражданских лиц, во все время стачки" *).

Определенности и достаточной решительности в действиях 
не было и в самом министерстве внутренних дел. Донесения 
одесских властей о ходе всеобщей забастовки полны тревоги. 
Директор департамента полиции Лопухин считал еще возмож
ным конфликт уладить и разрядить накопившееся недовольство 
рабочей массы путем административного вмешательства. Это 
видно из его телеграммы на имя одесского градоначальника, 
датированной 18/VII, в самом разгаре забастовки :

„Желательно было бы сейчас же отпечатать, распро
странить в громадном количестве среди забастовщиков 
об’явление вашего превосходительства с призывом к по
рядку, разрешением забастовщикам обсудить свои нужды 
по профессиональным группам, указанием мест собрания 
и места подачи заявления, указанием на принятые уже 
администрацией меры удовлетворению справедливых тре
бований бастовавших ранее. Это даст поддающийся уре
гулированию властей исход ожесточения массы и разобьет 
ее на мелкие группы.

Политических агитаторов следует изолировать без
отлагательно" * 2).
Очевидно, у Лопухина хватило решимости только на рас

поряжение об изоляции политических агитаторов; о „незави- 
симцах" он пока и не упоминает, хотя, как мы видели выше, 
градоначальник, встревоженный уже забастовкой Рестеля, еще 
30 июня „конфиденциально" запрашивал о том, как относиться 
к „независимцам“, тактика которых уже тогда вызвала в нем 
кое-какие сомнения. В течение девятнадцати дней ответа на 
запрос не было. Только 18 июля была получена телеграмма 
0т самого Плеве3) :

„Предлагаю вам принять самые энергичные меры про
тив подстрекающих к забастовкам, в том числе и „неза- 
висимцев", и водворить порядок на улицах, хотя бы с 
употреблением оружия" 4).
*) „Из записок Лопухина". „Красная Летопись", Mb 4.
2) Дело Mb 333, канц. одесск. градонач. „О забастовках 1903 г.‘ .
3) Плеве — министр внутр дел.
*) Дело Mb 333, 1903 г., канцел. одесск. градоначальства.
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19 дней потребовалось для того, чтобы в пределах одного 
и того же министерства договориться об общей линии по от* 
ношению к уже вспыхнувшей всеобщей одесской забастовке. 
И все же не договорились. Министр внутренних дел, очевидно, 
теперь уже вполне убедившийся в опасности и риске продол
жать игру с рабочими через „независимцев", предлагает пре
кратить ее, приняв самые решительные меры против рабочих, 
с одной стороны, и „независимцев" — с другой. Местная власть 
без колебаний приступила к исполнению распоряжения выс
шего начальства.

К этому времени в распоряжении градоначальника нахо
дились вызванные из лагеря еще 17 июля войска одесского 
гарнизона, которые были размещены по различным пунктам 
города. Во второй половине дня во многих пунктах города уже 
имели место небольшие столкновения.

Рабочих разгоняли пока только прикладами. Революцион
ные организации, тем не менее, призывали рабочих явиться и 
на другой день на собрание, в тот же Рубовый сад.

Тем временем дело „подавления беспорядков" было уже 
передано в руки военных властей. По городу расклеили при
каз о том, что всякие сборища будут немедленно разгоняться 
силою оружия.

Несмотря на это, 18 - го же июля в Рубовый сад начали вновь 
стекаться большие толпы рабочих: об явление градоначальника 
слабо действовало на бастовавших. Не устрашили их и воен
ные патрули, циркулировавшие по улицам. На Куликовом поле 
толпа была атакована казаками и рассеяна нагайками.

В Рубовом саду в то же время собралась огромная масса 
демонстрантов, которая, согласно донесению начальника охран
ного отделения, далеко превышала 15.000 человек. Эгу массу 
войска не сразу атаковали. Произносились революционные 
речи. „Независимцы", успевшие собрать своих приверженцев, 
начали свои „дезорганизаторские" действия. Ораторам рево
люционных партий не давали говорить: „независимцы“ стаски
вали их с трибуны. Однако, социал - демократам удалось со
брать вокруг себя до десяти тысяч рабочих и овладеть их 
вниманием, и все дальнейшие усилия „независимцев" сорвать 
собрание не удались.

Все же, вследствие недостаточной в тот момент согласо
ванности в действиях революционных организаций, согласно 
сообщения „Искры", влияние темных элементов на толпу было 
еще слишком значительно. Столкновения с „независимыми 
дошли до рукопашной; масса разбилась на группы; рабочие 
отдельных фабрик и заводов стали обсуждать свои частные 
требования. ^

Тем временем войска сконцентрировались вокруг сада 
атаковали толпу со всех сторон. В результате рабочие Ра̂  
сеялись по городу отдельными кучками. Однако, рабочие
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расходились и снова устраивали импровизированные демон
страции, даже с красными знаменами *).

Так, в одной группе рабочих к палке привязали пропи
танный кровью платок раненой работницы; большая масса 
демонстрантов с этим знаменем направилась в город; казаки же 
ехали позади.

Были отдельные демонстрации еще и в других частях го
рода, но все они рассеивались полицией и казаками.

К концу дня „беспорядки" не возобновлялись, и рабочие, 
хотя и продолжали бродить группами, в массы не собирались. 
Отдельные группы легко рассеивались полицией; к ним не 
было применено даже огнестрельное оружие. Серьезных попыток 
сопротивляться войскам тоже не было.

*  **

Забастовка круто пошла на убыль. 19-е июля, по офи
циальным донесениям, прошло сравнительно спокойно; сбои- 
рать рабочих больше не удавалось, „благодаря отсутствию 
организации со стороны интеллигентных революционеров" и 
„вследствие контр - агитации главарей союза „независимых" 2).

Агент охранки и здесь отмечает „заслуги" „независимцев", 
но он правильно отметили слабую сторону социал - демократов, 
поднявших массы, двинувших их к выступлению, но не сумев
ших ими овладеть и подготовить к первому бою. В этой первой 
массовой демонстрации сил рабочего класса, не только в 
Одессе, но и на Украине вообще, преобладал еще элемент 
стихийности. Все это заранее предопределяло исход высту
пления.

Расправа была жестокая. Согласно сообщения в „Искре", 
кондукторов и кучеров конки, например, заманили в депо, 
связали и били до того, что 9 человек были отправлены в 
больницу, где двое из них умерло. Трамвайное движение было 
пУЩено под охраной городовых.

„Солдаты били рабочих и на Большом вокзале, на Тирас
польской заставе, на ст. Пересыпи, у Гена, на кожевенных заво
я х ;  били всюду, заставляя таким образом пойти на работу" *).

„Указания" министра внутренних дел Плеве последовали 
^медленно и достаточно решительно:

„Можете арестовать Шаевича и возбудить вопрос об
его высылке перед департаментом полиции теперь же,
отправив его по моему распоряжению вологодскому гу
бернатору для водворения в Устьсысольском уезде. Хо- 

^  Датайство ваше по этому предмету считаю излишней
1) „Искра", Л® 46, август 1903 г.
2) Дело охр. отд. № 579, донесение от 28/V1I — 1903 г.
*) Листовка од. ком. РСДРП, июль 1903 г.
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волокитой) так как телеграммой 17 июля я разрешил. вам 
испрашиваемую вами меру. Ваши переговоры с трамвай
ными забастовщиками считаю действиями ошибочными, 
так как при наличии бесчинства толпы следует проявить 
заботу не о рабочих, а о поддержании порядка. Вообще, 
продолжаю находить, что должной энергии не проявля
ется. Заранее одобряю всякую решительную меру.

Министр внутренних дел П л е в е "  г).

Очевидно, волна революционного движения, охватившая 
широкие массы рабочих, окончательно убедила Плеве в опас
ности заигрывания с рабочими массами и полностью разочаро
вала его в „зубатовщине". Важен „порядок", а не благополучие 
рабочих. . .

Согласно донесения градоначальника от 21 июля, уличные 
беспорядки больше не возобновлялись, но крупнейшие пред
приятия продолжали еще бастовать.

Еще до ликвидации продолжавшихся забастовок была бес
славно ликвидирована деятельность главы „независимых"; 
вечером того же дня (21 июля) в рапорте одесского полиц
мейстера, приводившего в исполнение приказ Плеве, градона
чальнику сообщается следующее:

„Одесский мещанин Хуна Ш аев Шаевич арестован 
и выслан в распоряжение г - на  вологодского губернатора 
для водворения в Устьсысольском уезде" * 2).

Но и это продолжалось уже недолго. В донесении градо
начальника от 19 июля говорится уже о возобновлении работ 
в значительной части предприятий и о наступившем успокоении:

„Настроение рабочих спало; они, наставленные, по 
слухам, организатором происходивших стачек — Шаевичем, 
усиленно подают мне прошения с заявлениями требо- 
ваний"...
Однако отдельные вспышки еще имели место. Так, в том 

же донесении сообщается, что 19 июля была еще попытка 
снятия пекарей, но что этому помешали войска, „при чем было 
задержано человек 100, которых безуспешно старалась отбить 
другая, внезапно появившаяся, толпа". Попытка к настойчи
вому удовлетворению требований бастовавших служащих трам
вая,— говорится там же,— ни к чему не привела.

Градоначальник, считая каждое требование рабочих чрез' 
мерным, а каждый протест массовым, продолжает быть Уве 
ренным в том, что все это от „независимцев" и просит министр^ 
в целях окончательного успокоения, разрешить расправить^ 
с ними :

*) Дело № 333 .О  забастовках в 1903 г.“ , канц. од. градонач.
2) Там же.
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„Признавал бы полезным в целях дополнительного 
успокоения выслать из Одессы, хотя бы на время, назван
ного Шаевича и его главнейших сотрудников, продолжающих 
склонять рабочих к массовым протестам и разного рода 
требованиям, в большинстве чрезмерным и переходящим 
границы дозволенного, о чем прошу соответствующего 
указания" 1).

Лишь 23 июля в донесении градоначальника указывается 
на полную ликвидацию забастовки.

*  *❖

Результаты, в смысле непосредственного улучшения поло
жения рабочих на предприятиях, подведомственных фабричной 
инспекции (относительно которых только и имеются сведения), 
были ничтожны.

По данным одесского главного фабричного инспектора, 
они выразились в следующем:

,.На 1 6 -ти (из бастовавших 38 ми) фабриках, с 3195 
рабочими, работы возобновились на старых началах; на 
18-ти фабриках, с числом рабочих 1077, сокращен рабо
чий день на * /г— 1 час, некоторым рабочим увеличена 
плата на 10 — 20 коп. в день.

Из вышеуказанных 247 фабрик, с 12.778 рабочими, 
230 фабрик с 11.645 рабочими возобновило работы через 
1 — 3 дня на старых условиях, а на 17 - ти фабриках, с 
числом рабочих 1133, рабочий день был сокращен на 
lU — V2 часа, и некоторым рабочим повышена плата на 
3 — 15 коп. в д ен ь"2).

Были достигнуты кое-какие успехи, самые ничтожные, 
конечно, и на мелких кустарно - ремесленных предприятиях.

Всеобщая забастовка в Одессе, таким образом, мало из
менила положение рабочего класса и не оправдала его чаяний. 
Но она имела огромное политическое значение, как первое 
массовое выступление широких рабочих масс в борьбе не 
только за улучшение своего материального и правового поло
жения, но и за изменение всего капиталистического строя.

Являясь одним из полупромышленных городов Ю га — 
Одесса не имела значительного промышленного пролетариата. 
Но, как мы видели выше, она в отношении революционного 
Движения не отставала от других, даже наиболее крупных, про
мышленных центров. Революционные организации, социал - демо
кратические в первую голову, всегда находили здесь благо
приятную почву для революционной пропаганды. Не случайно,

*) Дело №  333, „О  забастовках в 1903 г.“ , канц. од. град - ка.
2) Отчет одесск. комитета торг, и мануфакт. за 1903 — 5 г.г., стр. 129—130.
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следовательно, и то, что Одесса сделалась ареной первых 
опытов зубатовщины на Украине.

Очевидно, Одесса уже тогда, будучи насыщенною рево
люционным движением, не мало тревожила как местных, так 
и центральных охранников самодержавия, решивших подавить 
это движение, с одной стороны, путем жестоких репрессий 
против социалистических партий, а с другой — путем еще не 
испытанного на Украине способа заигрывания с рабочими.

Но так называемых „независимцев", мало успевших в 
Литве, ожидало не менее горькое разочарование и в Одессе 
Сколь много в начале было надежд у этих пионеров зубатов
щины на Украине, столь же и велико было их поражение 
после нескольких месяцев „плодотворной" провокаторской 
деятельности. А надежд было много.

О первых успехах в их предательской работе торже
ственно оповещалось в таких розовых красках : происходят мас
совые рабочие собрания, организация рабочих касс и союзов, 
вмешательство в конфликты рабочих с предпринимателями и 
даже. .. организация забастовок. От такой многогранной де
ятельности, если верить оповещениям Шаевича и др., у Зу
батова, конечно, могла вскружиться голова. Ему уже мерещи
лась полная ликвидация социал - демократических организаций, 
насчитывавших к моменту появления „независимцев", по доне
сению последних, до 3000 человек.

Поводы для таких надежд, конечно, были, так как неко
торые наиболее бессознательные элементы рабочих дали себя 
втянуть в расставленные зубатовцами сети. Открытые собра
ния „независимцев" на глазах у полиции, действительно, посе
щались многими рабочими, еще не раскусившими этих ново
испеченных „друзей". Заманчиво ведь явиться на собрание 
без риска очутиться в полицейских лап ах! Организованные 
ими союзы кое - кого из рабочих завербовали. „Независимцы* 
вмешивались и в конфликты между, тру дом и капиталом, хоть 
это вмешательство и кончалось почти всегда не в пользу 
рабочих.

Капиталисты не всегда в должной мере оценивали посред
ническую роль „независимцев" и своим упорством толкали 
рабочих на стачки, которые „независимцы" вынуждены были 
не только санкционировать; больше того, они принуждены были 
брать на себя руководство ими, чтобы суметь сдержать рабо
чих, умерить их требования, сделав их наиболее безболезнен' 
ными для капиталистов, и чтобы удержать и распространить 
свое влияние среди рабочих масс. Однако эта провокационная 
деятельность зубатовских агентов с самого ее начала не вну' 
шала доверия капиталистам, ибо обманутая рабочая масса на 
шла в целом за зубатовцами, не верила слепо их обещаниям* 
она все больше и больше становилась на путь, на который аа 
неуклонно толкала революционная социал - демократия. Много
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летняя упорная подпольная работа последней создала необхо
димую предпосылку полного банкротства зубатовщины. Стачка 
железнодорожников, стачка в порту и др. отдельные стачки 
выявили истинную физиономию „независимцев". Даже мало
сознательная часть рабочих раскусила их предательскую дея
тельность.

Перестала верить в чудодейственную силу „независимцев", 
обвинив их в подстрекательстве, и администрация, как цен
тральная, так и местная.

Развернувшаяся всеобщая стачка привела к окончательной 
ликвидации „независимцев" в Одессе, в этом — одна из ее 
„заслуг". Она явилась наглядным уроком для отсталых групп 
рабочих, не успевших еще перевариться в пролетарском котле 
и веривших в возможность сочетания борьбы за улучшение 
своего положения с сохранением самодержавия. Стоило только 
этой массе пред’явить свои скромные требования и попробовать 
серьезно их отстаивать, как она почувствовала на себе гнет 
самодержавного режима и была увлечена в общий поток 
революционного движения.

Всеобщая забастовка нанесла о к о н ч а т е л ь н ы й  удар 
так называемому экономизму, который в течение ряда лет 
определял тактическую линию одесского социал-демократиче
ского комитета. Вместе с тем под влиянием „Искры", форму
лировавшей в тот момент ближайшие задачи рабочего движения, 
а также — подталкиваемый отколовшейся от него револю
ционной группой, развернувшей широкую политическую работу, 
одесский комитет повернул фронт и, окончательно став на 
позицию „искризма", впитал в себя все стоявшие на точке 
зрения марксизма революционные элементы. Это дало ему воз
можность проводить большую агитационную работу по вовле
чению рабочей массы в политическую борьбу.

Еще за две недели до всеобщей стачки одесский социал- 
демократический комитет в чисто экономическое движение 
внес революционную струю, увязав экономическую борьбу с 
общими политическими задачами. В специально выпущенных 
листках к различным группам стачечников, наряду с экономи
ческими требованиями, были формулированы требования поли
тические, и, таким образом, рабочая масса подготовлялась к мас
совой политической борьбе, получившей свое отражение во 
всеобщей июльской забастовке.

Возникла последняя, правда, стихийно, неорганизованно, 
Но с первого же момента, под влиянием революционной со
циал-демократии, она приняла ярко - революционную окраску.

Все попытки зубатовцев ограничить забастовку рамками 
Экономических требований окончились ничем; наиболее созна
тельной и активной частью рабочей массы в эти дни овладела 
с°Циал - демократия, хоть и не сумевшая однако как следует 
ее организовать для должного отпора набросившимся на нее
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как зубатовским агентам, так и царским опричникам, не сумев* 
шая полностью овладеть стихиею, не сумевшая и не успевшая, 
благодаря объективным условиям, перевести движение на еле* 
дующую высшую ступень революционной политической борьбы.

Но это поражение было лишь временным. Одесский ко* 
митет вышел из забастовки еще более окрепшим идейно и к 
моменту II с’езда партии окончательно стал на большевистские 
позиции.

Явившись непосредственным откликом июльских событий 
в Баку и Тифлисе, одесская июльская стачка, в свою очередь, 
дала толчок на Украине целому ряду других таких же стачек, 
которые в целом являлись первой репетицией к более реши* 
тельным боям на более высоком уровне — боям 1905 года.



и СВІДЗІНСЬКИЙ

СЕЛЯНСЬКІ СПІЛКИ НА УКРАЇНІ В РЕВОЛЮЦІЇ
1905 РОКУ

II
(Продовження ])

СЕЛЯНСЬКІ СПІЛКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ -)

Дехто додержується не цілком правдивого погляду, що 
організаційне керівництво селянськими масами в революції 
року 1905 було вельми кволе; не вірно буде сказати, що се
лянськими масами не керували ані селянські спілки, ані полі
тичні партії3), і вже зовсім помилково вважати, що „крестьян* 
ский .союз п^пал с самого же начала своего возникновения в руки 
эсеров и кадетов"4). Звичайно, що деякий вплив на органі
зацію й роботу селянських спілок мали і есери (хоч майже 
ніякого кадети), але ні в якому разі через це не можна змен
шувати ролі політичних впливів хоч і не безпосередньо у се
лянських спілках всіх відтінків соціял - демократії на Україні 
і особливо деяких більшовицьких ідей.

Даючи оцінку політичного керівництва РСДРП (більшови
ків) селянськими спілками на Україні, ми в дійсності може й 
не знайдемо надзвичайно великої маси документального ма- 
теріялу, який би нам підтвердив це керівництво. Але, коли 
ми звернемо увагу на основну проблему, довкола якої заго
стрювалася боротьба між селянськими спілками та царатом, 
тоб - то на аграрну проблему, то мусимо визнати, що тільки 
РСДРП (більшовиків) і персонально перший Ленін, поставивши 
питання націоналізації землі, намагалася організовано впли
вати і керувати селянським рухом. Гасло націоналізації землі,

1) Див. початок „Літопис Революції-, №  6, 1928 р. 
а) Розділ „Селянські спілки та політичні партії- зачитав автор на засі

данні катедри історії України — Українського Інституту Марксизму 5 - го гру
дня 1928 року.

3) В. К а ч и н с ь к и й .  „Селянський рух на Україні в роках 1905—1907й, 
ч. 1, вид. ДВУ, 1927, стор. 202.
1 4) А. В. Ш е с т а к о в  („Никодим-). „Бунт земли*. Вид. „Красная Новь“ ,
1923, стор. 57.
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бувши кинуте в маси, викликало на весь цей період аж д0 
IV* з'їзду РСДРП такі великі дискусії, що, безумовно, не могли 
не мати значіння в розгортанні селянської боротьби на Україні.

Гасло це, безперечно мусила в тому чи іншому вигляді 
підхопити основна маса революційного селянства, яка буда 
фактично організована в селянські спілки. Отже, не дивно, щ0 
делегати вже на І селянському з'їзді в Москві (31 - го липня
1905 року) ухвалили, що „частная земельная собственность 
должна быть отменена" 1).

Говорячи про гасло націоналізації землі, треба зазначити, 
що хоч формально, аж до IV з ’їзду РСДРП питання про 
націоналізацію землі в програмі РСДРП не то, що не стояло, 
але навіть широко не обмірковувалося на з ’їздах, все ж таки 
для Леніна, а за ним і для всієї більшовицької частини РСДРП 
було зовсім ясно, що єдине розвязання аграрного питання в 
Росії була націоналізація землі. Ще в одній із давніших 
праць, „Что такое друзья народа" (1894 р.), Ленін висловлювався 
за націоналізацію землі, яка, з одного боку, прискорила б аг
рарний капіталістичний розвиток за фармерським шляхом, а з 
другого — остаточно розтрощила б поміщиків.

В 1902 р. в первісному тексті статті „Аграрная программа 
русской социал-демократии" (яку потім було змінено під 
натиском інших членів редакції „Искры") Ленін визнавав 
вимоги націоналізації землі „вполне правильными с принципи
альной точки зрения"2). Але Ленін завжди звязував аграрне 
питання з політичним. Так і 1905 року, поруч з розвязанням 
безпосередньо аграрного питання він зазначав, що метою пар
т і ї — утворити по всіх селах „чисто социал-демократические 
комитеты, а затем — соглашение их со всеми революционно- 
демократическими элементами, группами, кружками крестьянства, 
для образования революционных комитетов"3).

Що в центрі уваги Леніна ще й перед III з ’їздом РСДРП 
стояла не конфіскація, а націоналізація землі, видно з його 
листа III з ’їздові, якого він написав 16 березня 1905 року- 
Ленінова думка в цьому листі має потім своє продовження їв
1906 році на IV з ’їзді, де він тут доводить потребу постійно 
ув'язувати аграрне питання з політичним. „При демократиче
ской же республике,— каже Ленін,— при вооружении народа* 
при осуществлении других подобных же республиканских мер 
социал-демократия не может зарекаться и связывать себе 
руки по отношению к национализации зем ли"4).

Отак питання про націоналізацію землі Ленін ставив 
постійно, але звязував його міцно з політичними моментами»

0  С е м е н  М а з у р е н к о .  .К рестьяне в 1905 году*. Москва, 1 9 2 5 , стор» $2-
2) Е. А. М о р о х о в е ц .  „Крестьянское движение и социал - ДеМ° 

кратия в эпоху первой русской революции". ГІЗ, 1926, Москва, стор. 36.
3) „Пролетарий", 1905, .NT? 16, стор. 1.
4) Л е н і н ,  т. IX, ГІЗ, Москва, 1925, стор. 674.
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з цих же міркувань на IV з ’їзді РСДРП Ленін висував прин
ципову проблему націоналі ації землі, але зазначав, що здійс
нення її можливе лише „ п р и  о п р е д е л е н н ы х  п о л и т и 
ч е с к и х  у с л о в и я х "  (підкреслення Ленінове), без яких на
ціоналізація могла б „повредить пролетариату и крестьянству"1). 
Такі сприятливі політичні умови відкривалися за Леніном під
час запровадження революційно - демократичної диктатури про- 
детаріяту і селянства в звязку з переростанням буржуазно-де
мократичної революції в пролетарську. Треба було в маси кинути 
таке гасло, яке революціонувало б їх. Тому Ленін, виступаючи 
на IV з'їзді проти проекту аграрної програми, що її виставляв 
Маслов, обстоюючи муніципалізацію в цій справі, висунув гасло 
конфіскації землі, як гасло революційне, яке в даному разі тільки 
одно підходило до програми, виходячи з тих міркувань, що 
після конфіскації землі, за сприятливих умов розвитку рево
люції земля перейшла б до революційних селянських комітетів. 
На випадок поразки революції це гасло мусило виконати ролю 
революціонізуючого чинника.

Така була позиція більшовицької фракції РСДРП в аг
рарному питанні. С п р а в д і ,  б і л ь ш о в и ц ь к і  о р г а н і з а 
ці ї  на  У к р а ї н і  з а  ч а с і в  п е р ш о ї  р е в о л ю ц і ї  б у л и  
н е ч и с л е н н і 2) і з н а ч н о г о  б е з п о с е р е д н ь о г о  п о л і 
т и ч н о г о  к е р і в н и ц т в а  с е л я н с ь к и х  с п і л о к  не пр о 
в о д и л и ,  а л е  г а с л а ,  я к і  в и с у в а л а  б і л ь ш о в и ц ь к а  
ч а с т и н а  РСДРП в с п р а в і  н а ц і о н а л і з а ц і ї  з е м л і ,  
з б і г л и с я  з г а с л а м и  р е в о л ю ц і й н о г о  с е л я н с ь к о г о  
р у х у  на  У к р а ї н і ,  б о  в о н и  в і д п о в і д а л и  і н т е р е с а м  
ш и р о к и х  м а с  с е л я н с т в а  й р о з в и т к о в і  р е в о л ю 
ці ї  в з а г а л і  й а г р а р н о ї  з о к р е м а .  В т а к о м у  й т і л ь к и  
в т а к о м у  р о з у м і н н і  м о ж н а  г о в о р и т и  п р о  б і л ь ш о 
в и ц ь к і  п о л і т и ч н і  в п л и в и  в с е л я н с ь к и х  с п і л к а х  
п і дча с  р е в о л ю ц і ї  1905 р о к у  на  У к р а ї н і ,  не в і д к и -  
Да ючи п р о т е  т и м  с а м и м  і о к р е м и х  ф а к т і в  б е з п о 
с е р е д н ь о г о  п о л і т и ч н о г о  к е р і в н и ц т в а  с е л я н 
с ь к и м  р у х о м  з б о к у  б і л ь ш о в и к і в .

З  архівних матеріялів бачимо, що селяни, особливо на 
Чернігівщині та Полтавщині, де селянський рух, як відомо, 
6ув найсильйіший, в своїх наказах, на сходах і на з ’їздах ви
словлювалися за націоналізацію землі, звязуючи її з питанням 
про владу. Селянство не вірило, що Державна Дума зможе 
Позитивно для нього розвязати земельне питання. От чому, 
наприклад, селянський спілковий з ’їзд Чернігівщини, що від
бувся 1 — 2 липня 1906 року і висловився за те, що мусять

*) Л е н і н ,  т. IX, ГІЗ, Москва, 1925, стор. 395.
2) На IV з ’їзді на 17 делегатів від України було 4 більшовики; на V 

3іаДі— також 4 більшовики.— М. М. П о п о в  .Нарис історії комуністичної 
Партії більшовиків України", вид. „Пролетарий", 1928, стор. 54— 56.
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бути передані „в общенародное достояние" без викупу всі 
землі „казенные, удельные, кабинетские, монастырские, цер~ 
ковные и частно - владельческие, не выключая и крестьянских 
как надельных так и купленных" *); цей проект своєрідної на
ціоналізації землі був проте звязаний з питанням про Уста
новчі збори.

На думку з ’їзду, тільки Установчі збори повинні були 
остаточно й твердо розвязати земельне питання.

Селянство, ідучи в своїй масі за  селянськими спілками, 
вірило, що Установчі збори переведуть в життя проект націо
налізації землі, якого були висунули 104 і під яким піхписа- 
лись 13 подолян в першій Думі та 10 — в другій („большей 
частью крестьяне - земледельцы"), а з інших українських гу- 
берень підписалися селяни Київщини, Волині й Полтавщини2).

Змагання до об’єднаної роботи обох фракцій РСДРП, що 
виявилося підчас піднесення революційної хвилі, найшли свій 
конкретний прояв і на Україні. Так, в місяці червні 1905 року 
„в Киеве должен состояться с’езд представителей провинци- 
альных социал - демократических организаций для решения не
которых партийных вопросов и об’единения действий провин
циальных организаций. Главной же целью с’езда является раз
работка программы по агитации среди крестьянства" 3). З ’їзд 
цей обрав бюро Київської провінції, яке й поставило собі за 
мету виробити „единообразный план действия для всех орга
низаций Киевской провинции", пам’ятаючи, що для „успешной 
подготовки вооруженного восстания необходимо завязать бое
вое соглашение с крестьянством"4). Таким чином, крім того, 
що організації РСДРП на Київщині 1905 р. поставили 
собі за мету працю серед селянства, в них у цілому за цей пе
ріод революції помічалось поширення впливів ідей більшови
цької фракції РСДРП. Крім готування серед селянства зброй
ного повстання й координування його „действий с действиями 
революционного пролетариата"5), вони рішуче „проповедуют 
республику, учредительное собрание, бойкотируя государствен
ную Думу" 6). Звичайно, не треба перебільшувати цих впливів: 
об’єктивні обставини вимагали часто-густо приймати окремі 
моменти більшовицьких гасел, але меншовики від цього більшо
виками не ставали.

Поширення більшовицьких впливів в 1905 р., особливо 
після фактів збройного повстання в цілому ряді міст, видно з

*) Чернігівськ. краевий істор. архів. Справа Ч е рн іг ів , губ. ж ан дарм * 
у правд, за 1906 р., № 3 ч. 1, стор. 533 — 536.

<2) Л е н і н ,  т. IX, ГІЗ, Москва, 1925, стор. 468, а також Чернігів, краєвид 
істор. архів. Справа черніг. губ. жандар. управл. за 1906 р., № 3, ч. *» 
стор. 533 536.

3) Київ. Центр, іст. архів. Справа київ, охорон, від. 1905 — 1906 р.р., № •>
4) Там само.
5) Там само.
°) Там само. Справа київськ. судов, палати 1905 р., № 142, стор. ••
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відозви, яку випустив об’єднаний Центральний Комітет РС Д РП *). 
g  відозві цій, крім згаданих вище деяких принципових біль
шовицьких проблем в революції 1905 року, вказано на те, що 
треба об’єднати партію „на принципе демократического цен
трализма", треба постаратися, щоб „вопрос о членстве в пар
тии был опять таки решен единообразно в смысле обязатель
ного участия для членов партии в той или иной партийной 
организации" 2). Ціла низка відозв до селянства, випущених в 
1905 р. й на початку 1906 року, вказують на те, що якраз 
гасла більшовицької частини РСДРП, особливо на Київщині, 
хоч і не безпосередньо мали значний вплив на селянський рух 
в цілому й селянські спілки в тому розумінні, як ми казали 
вище, зокрема.

Донесення київської жандармерії департаментові поліції, 
до якого (донесення) треба, звичайно, підходити з певною обереж
ністю, говорить про те, що РСДРП намагається охопити своєю 
революційною роботою селянство Київщини, конкретно зазна
чаючи такі повіти, як : Київський, Бердичівський, Житомирський, 
Конотіпський, Фастівський, Уманський, Черкаський та інші. 
„Для партии крайнє желательно,— говориться в донесенні,— 
привлечь крестьянство. . .  необходимо завязать боевое согла
шение с крестьянством, дабы крестьяне координировали свои 
действия с действиями революционного пролетариата3)".

З  відозов, які випускала чернігівська група селян соціял- 
демократів, видно, що на місцях соціял - демократичні органі
зації, які існували де - не - де по селах, прагнули об’єднувати 
моменти політичні з економічними й об’єднували їх як уміли, 
а часто - густо і зовсім не зл е 4). Одна з таких прокламацій 
пояснює, що соціял - демократія прагнула встановити такий 
лад, „при котором весь народ и только народ правит страной 
через избранных им людей, с нац-демократической (народной) 
республикой. .. Мы хотим, чтобы фабрики, заводы и земля 
принадлежали всем работникам" 5). В цілому ряді місцевостей 
як Чернігівщини, так Полтавщини і Харківщини натрапляємо 
на аналогічні прокламації, а також повідомлення жандармерії 
та інших поліційних органів про агітацію та розповсюдження 
між селянством соціял - демократичних листівокG).

х) Київський центр, істор. архів. Справа київ, відділу за 1905 — 06 рік, 
№ 52, стор. 28.

2) Там само. Справа охорон, від. 1905 — 06 р.р., № 52, стор. 28.
3) Київський центральний істор. архів. Справа київ, охоронного від

ділу 1905 — 1906 р., №  52.
4) Чернігів, краввий архів. Фонд листівок і прокламацій за 1905 рік, № 94.
5) Там само.
с) Полтавський історичний краввий архів. «Производство прокурора 

Полтавского окружного суда за 1906 г.“, № 68. Український центр, архів ре- 
в°л. Справа харк. губ. жанд. управління за 1906 р., № 648 та справа Півд.- 
Сх,Дн. район, охорон, від. за 1907 р., № 215, а також полтавське окр. арх. 
Упр. Справа жанд. упр. № 615, пачка 40 та в кінці ,Полт. земская газета",
25/ХІ — 1906, № 60.
^  Літопис Революції №  1
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До того треба додати, що зокрема на Катеринославщині 
1905 року значно зросла робота соціял - демократії. Встано
влено організаційні звязки з селом. По різних повітах Катери- 
нославщини нараховувалося 400 — 500 організованих селян*) 
Соціял * демократія не обмежувалася тільки організацією се
лянських спілок, але організувала партійні осередки поміж 
селянством. А. Черкунов* 2) говорить, що соціял-демократичні 
осередки між селянством були в Херсоні, Одесі, Тирасполі 
Єлисаветграді, Ананьєві, Балті (Поділля), Кахівці, Петровирівці, 
Новому Бозі і т. ін.

Виходячи з таких даних, треба визнати, що політичні 
впливи РСДРП й особливо її більшовицької частини в селян
ських спілках на Україні були поширені, н е б е  з п о с е  р е  дньо 
с а м и м  к е р і в н и ц т в о м ,  а ле ,  т а к  би м о в и т и ,  п о с е 
р е д н ь о ,  доволі значно. Добре це розуміла й поміщицько - 
царська влада; відомо, що міністерство внутрішніх справ, ви
даючи обіжника всім губернаторам, висловило в ньому сумнів 
з приводу того, що селянські спілки є тільки професійні ор
ганізації, і зазначило („у страха глаза велики44, як кажуть), 
що РСДРП керує спілками „в своих партийных интересах 
для захвата революционными агитаторами государственной 
власти, подготовляет крестьянское население к вооруженному 
восстанию"3 4).

Найбільше розповсюдження більшовицьких гасел і нала
годження керівництва з боку РСДРП, як в селянському русі, 
так і в селянських спілках, припадає якраз на час революцій
ного піднесення. Все це занепадає з поразкою грудневого 
повстання, коли відбуваються міжфракційні незгоди і меншо
вики починають швидко правішати.

Хоча IV з ’їзд РСДРП своїм складом був в більшості 
меншовицький, він мусив все ж таки з тактичних міркувань 
і під натиском більшовиків прийняти ухвалу про своє ставлення 
до селянського руху та селянських спілок, в якій говорилось,

що треба „содействовать организации всего крестьянства, 
так путем вступления его в крестьянский союз, пока этот 
союз остается беспартийным, как и путем образования 
крестьянских комитетов, советов крестьянских депутатов, 
связывая их так между собой, как и с городскими проле
тарскими организациями и стремясь повлиять на их про
грамму и тактику в желательном для с.- д. направлении44 4)-

]) К а ч и н с ь к и й .  „Сел. рух на Україні в р.р. 1905 — 07“, ч. 1, ДвУ’ 
1927 р., стор. 210.

2) „Каторга и ссылка*, №  2.
3) Чернігів, краев, архів. Справа канц. черніг. губернатора. Таємний 

стіл за 1906 р., №  126, стор. 5 — 7.
4) „Протоколы об’единенного с’езда РСДРП*. ГИЗ, Москва, 1926 року» 

стор. 335.
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Аналізуючи впливи РСДРП на селянський рух та селян
ські спілки в революції 1905 року, треба звернути увагу й ца 
те, як вони (впливи) відбивалися в постановці національного 
питання.

Відома річ, що формально в програмі РСДРП про націо
нальне питання говорилось тільки за „самоопределение", але 
Ленін все підкреслював, що й це питання треба звязувати з 
політичною боротьбою. В доповіді Леніна на III з ’їзді РСДРП 
„О резолюции относительно поддержки крестьянского движе
ния" ми читаємо, що „если конкретные условия заставят нас 
высказаться за самоопределение известной нации, за ее пол
ную независимость, это будет не изменением, а применением 
программы".

Виходячи з принципового погляду поєднання в конкретних 
російських умовах визвольного національного руху з рухом аг
рарним, Ленін цілком натурально в згаданій вище доповіді на 
III з ’їзді РСДРП звязував обидва ці питання з питанням ви
ключно політичного характеру „о революционных крестьян
ских комитетах" *), про які було вище згадано. Таким чином, 
і проблема, національна в трактовці Леніна мала о б ’ є к т ив н о  
деякий вплив на роботу селянських спілок, коли вони ставили 
це питання (див. І розділ „Літ. Рев.", №  6, 1928 р.).

Отже, в роботі селянських спілок на Україні, на нашу осо
бисту думку, о б’є к т и  в но найбільший вплив мали більшовики. 
Це стверджується тим, що обидві проблеми (аграрна, в ч а с т и н і  
націоналізації землі, та національна, в ч а с т и н і  боротьби 
проти національного гніту та великодержавного централізму), 
за які, крім іншого, боролись спілки на Україні, вирішували вони 
(спілки) хоч і не безпосередньо, а посередньо х о ч  і д а л е к о  
н е п о с л і д о в н о ,  н е п о в н о ,  з в е л и к и м и  й в е л ь м и  
з н а ч н и м и  з б о ч е н н я м и  й таке інше, але все ж таки під 
впливом більшовицьких гасел. Це п о я с н ю є т ь с я ,  б е з у 
мо в н о ,  п і д к р е с л ю є м о ,  н і ч и м  і н ши м ,  як  в п л и в а м и  
й в и м о г а м и  ш и р о к и х  п р а ц ю ю ч и х  с е л я н с ь к и х  мас ,  
я к і о б’є д н у в а л и с я  в с п і л к а х ,  а не більшовизмом то - що 
керівних кіл спілок, що, безумовно, не мало а н і я к о г о  
місця; меншовики ж якщо може провадили деяку серед се
лянства роботу, то тільки так довго, як довго вони були звязані 
через ОЦК з більшовиками й робили це під їхнім натиском. 
Пізніше меншовики ніякої роботи в селянських спілках на Україні 
не провадили.

Треба ще зазначити, що меншовики в аграрному питанні 
виходили з того ж самого принципу, що його висловив один 
3 лідерів меншовиків Маслов П. П., який пізніш виступив і ав
тором проекту аграрної програми на IV з ’їзді РСДРП. Що

*) „Третий очередной с’езд Российской социал-демократической рабочей 
Партии 1905 года". ГИЗ, Москва, 1924, стор. 257.
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до цього на з ’їзді членів товариства допомоги руським агро
номам, що відбувся 20 листопада 1905 року в політехнічному 
музеї в Москві, Маслов П. формулював цей принцип так: 
„Надежда национализации земли при настоящих размерах рус
ского государства уже потому утопична, что Польша, Мало* 
россия, Кавказ и другие окраины не допустят, чтобы из Петер
бурга распоряжались их землей и будут смотреть на национа
лизацию земли, как на посягательство на их национальные 
права. Социал - демократия в своей программе выставляет 
требования конфискации земли и передачу ее в руки крупных 
областных органов и областей (Польша, Малороссия, Кав
к а з1)". По суті це аналогічно позиції, що її додержувалися 
меншовики на IV з ’їзді РСДРП. В звязку з такою трактовкою 
основної аграрної проблеми, яка стояла до розвязання перед 
селянськими спілками на Україні в революції 1905 року, в 
звязку з тим, що така постановка аграрного питання не відпо
відала інтересам широких селянських мас, які вимагали (об’
єктивно) націоналізації землі, випливало те, що вони (селянські 
спілки) не могли йти за меншовиками. До того треба додати, 
що меншовики взагалі неуважно ставилися до селянського руху, 
а також до всякого національного визвольного й передовсім 
українського. Отже треба визнати, що селянським спілкам на 
Україні меншовики не могли дати політичного керівництва.

Крім РСДРП, на Україні певну роботу поміж селянством 
провадила українська соціял - демократична спілка (УСДСпілка), 
приймаючи тим самим участь у тій боротьбі, що розгорілася 
між окремими політичними партіями за впливи на розвиток 
селянського руху. В основному питанні для селянства — аграр
ному — в УСДСпілці були ще більші неясності, ніж у меншо
виків. В прокламації „О  земле", що була випущена 1906 року, 
„излагается аграрная программа социал-демократии (муници
пализация) и рядом с ней социализация, как ее мыслят с.- р* 
без единого слова критики" 2). Справа не тільки в тому, 
УСДСпілка зовсім не виставляла свого погляду на таке прин
ципове питання, як аграрне, але вона, можна сказати, взагалі 
цим питанням мало цікавилася. Лише в небагатьох проклама
ціях, що їх ширила УСДСпілка3 4) та РУП, говорилося про землю1)* 
З  певністю треба сказати, що УСДСпілка зовсім не випадково 
так мало цікавилася земельним питанням. Це випливало як їв 
її соціяльної бази, так і з  тієї орієнтації в роботі, яку вів и 
провід. Вона спиралася в своїй роботі на найманих робітників

*) „ П о л т а в щ и н а 1 /XII — 14/ХІІ — 1905, №  295.
’О А. Р и ш. „Очерки по истории укр. соц.-дем. Спілки*, вид. „ПролЄ 

тарий*, 1926, стор. 48. І
3) Прокламації УСДСпілки були поширені передовсім на ПолтавЩиН ” 

Чернігівщині та Правобережжі.
4) В. К а ч и н с ь к и й .  „Селянський рух на Україні в роки 1905 и * 

ч. І, ДВУ, 1927, стор. 212 — 213.
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цукроварень та ґуралень, а також і великих поміщицьких еко
номій південно - західнього краю (як вони називали Правобе
режну Україну1). її цікавила тільки ця ділянка роботи в се
лянстві. Такої мети, як давати загальнополітичний напрямок 
селянським спілкам, як організації головної маси селянства, 
вона собі не ставила. Вона намагалася тільки організувати 
політичну партію із сільсько - господарчих робітників і випу
скала зовсім із своєї уваги другу частину роботи, яку їй все ж 
таки доручив IV об’єднаний з ’їзд РСДРП і про що говорили 
ще 1905 р. більшовики2): „содействовать организации всего кре
стьянства как путем вступления его в крестьянский союз, так 
и путем образования крестьянских союзов 3)“ .

Не торкаючись майже зовсім аграрного питання, У СД  
Спілка зайнялась головно питаннями, звязаними з економіч
ними вимогами сільсько-господарчого пролетаріяту (підвищенням 
заробітної плати й т. д.), обминаючи вимоги всього селянства. 
В прокламаціях, які видавала УСДСпілка в 1905 році, на ці 
моменти й звернено найбільше уваги4)*4.

В першому пакті статуту УСДСпілки остання схарактери
зована як частина РСДРП, „имеющая целью организацию 
пролетариата, говорящего на украинском язы ке"5). Спілка, 
однак, хотіла поширити свою роботу на ввесь пролетаріят 
території України, тоб - то гадала стати за обласну організацію 
РСДРП на Україні й працювати не лише серед селянства 
та українського, національністю, пролетаріяту, але й серед 
усього пролетаріяту, що проживав взагалі на Україні Одначе, 
цього свого ідеалу УСДСпілка ніколи не досягла. Вона не то, 
що ніколи не репрезентувала російського, національністю, про
летаріяту на Україні, бо той ішов просто за РСДРП, яка мала 
на фабриках і заводах України свої гуртки й комітети, 
але вона не була виразником змагань й тієї частини україн
ського пролетаріяту (дрібного українського виробництва), який 
ішов за УСДРП (про що нижче). Соціяльною базою УСД 
Спілки був батрак України і взагалі сільсько - господарчий 
пролетаріят цукроварень, ґуралень то-щ о. Спершу були 
наміри зробити УСДСпілку партією, яка об’єднувала б взагалі 
Роботу серед селянства не тільки України, а й Поволжя,

]) М о р о х о в е ц  Є. А. .Крестьянское движение и сс ц.- демократия и 
эпоху первой русской революции **. ГІЗ, Москва, 1926, стор. 124.

2) Більшовики визнавали самостійну організацію с.-г. пролетаріяту, але 
8°Днораз висловлювались за підтримку селянського руху загалом проти за
лишків кріпацтва і проти поміщицького землеволодіння, певна річ, під геге
монією роб. класи. ГІ о п о в. „Нарис ісг. ком. партії (більш.) України**. Вид. 
’«Пролетарий**, 1928, стор. 66.

3) „Протоколы об’единительн. с'езда РСДРП**. ГІЗ, Москва, 1926, стор. 335.
4) Київ, центр, іст. арх. Справа київ. губ. жанд. упр. за 1907 р., №  156 

Та справа'київ, охорон від за 1905 — 6 р.р., №  52.
5) А. Р и ш. „Очерки по истории украинской соц.- дем. „Спілки**. Вид. 

’’Пролетарий**, 1926, стор. 16.
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північного краю та Басарабії. Але впливи, однак, її там буЛи 
незначні. Треба визнати, що УСДСпілка мала в згаданій 
вище своїй с о ц і а л ь н і й  базі в деяких районах України доводі 
значні впливи*), але їх в боротьбі всього селянства не від. 
чувалося й роботи вона в селянських спілках майже не 
провадила.

Ганяючись за тим, щоби було визнано її за обласну органі
зацію РСДРП, УСДСпілка підпадала під щ о-раз більший 
вплив меншовиків, які тоді переважали на Україні. Меншовики ж, 
як відомо, стояли дуже далеко від дійсно революційного 
вирішення національного питання взагалі й особливо не хотіли 
визнавати існування української проблеми. По їхніх організа
ціях „була дуже поширена хоч і під виглядом національного 
нігілізму і навіть „інтернаціоналізму" великоруська шовіністична 
психологія* 2)".

Перебуваючи під таким впливом, УСДСпілка скоро почала 
втрачати своє національне обличчя й перейшла навіть у своїх 
виданнях на російську мову, мовляв тому, що на Україні про- 
летаріят російський, або русифікований, який не розуміє 
української мови Стративши свою широку соціяльну базу 
почасти й через свій нігілізм в національному питанні, УСД 
Спілка не витримала ударів царату за часів реакції й розпа
лася. Більша її частина повернулася все ж таки туди, відки 
прийшла — до УСДРП, менша ж — до меншовиків, і тільки 
дехто Д О  більшовиків.

Таким чином, з  усіх поглядів УСДСпілку не можна вва
жати за одну з „предшественниц КП(б)У", як це говорить 
А. Риш3). Більшовикам нічого було брати від УСДСпілки ні 
по лінії ідеологічної спадщини, ні по лінії тактики. Роботу між 
селянством вона провадила принципово не по лінії, визначеній 
Леніном, і навіть одиноке вірне в першому часі її роботи розу
міння проблем територіяльного об’єднання між пролетаріятом 
було потім зіпсоване її нігілізмом в національному питанні- 
УСДСпілка підходила принципово невірно до вирішення основ
них проблем, що стояли перед селянством взагалі й селян' 
ськими спілками зокрема, в революції 1905 року на Україні, 
не ставлячи, до того, ні аграрного, ні національного питання 
в центрі своєї уваги. Тому нічого дивного немає в тому, Щ° 
УСДСпілка так далеко стояла від роботи в селянських спід- 
ках на Україні.

]) Попов М. М. в „Нарисах історії компартії (більш.) України" (вИ̂  
1928 р., стор. 65) говорить, що УСДСпілка до лондонського з ’їзду нараховував^ 
7 тисяч членів.— А. Риш в „Очерках истории укр. с. - д. „Спілки0 нара 
ховув на цей же період до 10 000 чоловіка.

2) П о п о в  М. М. „Нариси іст. компарт. (б іл ь ш .)  У к р а їн и 0 . „Пролетар*111
1928, стор. 63.

3) А. Р и ш .  „Очерки ист. укр. соц.- дем. „Спілки**. Вид. „Пролетаря*1 
1926, стор. 9.
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*  *

Щоб стати за політичного керівника селянських спілок, 
ще менше можливостей мала УСДРП. Партія ця основну увагу 
звертала на вирішення питання про автономію України в інте
ресах дрібної української буржуазії, беручи її під охорону проти 
російської великої буржуазії. Це гасло автономії України, як 
було зазначено в першому розділі цієї роботи, більшість се
лянських спілок і були прийняли.

Коріння такої позиції УСДРП в національному питанні 
йшли від історії походження самої УСДРП. УСДРП існувала 

найдовше під назвою РУП. Відомо, що після того, як з РУП’у 
вийшли буржуазні та частина дрібнобуржуазних українських 
угруповань, а в кінці 1904 р. і УСДСпілка, тоді тільки остання 
частина РУП'у на II з ’їзді вкінці 1905 року змінили свою назву 
на УСДРП. РУП в цілому складалася з представників україн
ської інтелігенції різних напрямків і тенденцій. В інтелігенції 
цій відбивалися настрої різних груп українського суспільства, 
починаючи від правого крила української буржуазії, через 
дрібну буржуазію, народників, д рагомановців, с о ц і а л і с т і в  різних 
ґатунків; звідси випливала й та різноманітність напрямків 
РУП’у. Така партія, як організація політична, звичайна річ, 
не могла довго за дальшого розвитку класової боротьби 
продержатися єдиною, тому що моментом об’єднання для різних 
її напрямків було лише національне питання; що ж до питань 
суто політичного й економічного характеру» то єдности в ній 
бути не могло. Тому в цих питаннях мусили окремі групи 
розійтися так далеко, що стало неможливим залишитися в одній 
партії. З  - поміж інших питань економічного розвитку України 
взагалі займало одно з першорядних місць питання аграрне.

Представники української буржуазії не могли погодитися 
на ту лінію, що її в аграрному питанні вела ліва частина РУП’у 
і перші вийшли із цієї партії. Але та частина, що залишилася 
в РУП’і, не була ще одноманітна, тому перед самою револю
цією 1904 р. вийшла з неї УСДСпілка. Яку мету вона собі поста
вила та як упоралася з своїми завданнями, вияснили ми вище.

Залишалася ще остання частина української інтелігенції 
в РУП’і, яка на II з ’їзді назвала себе УСДРП. Партія ця, як 
зазначено в резолюції цього з ’їзду, вважала себе „єдиним 
Проводирем українського пролетаріяту в його класовій боротьбі 
проти буржуазії4* J). Тому-то вона ніяк не хотіла погодитися 
Па те, щоби провід над українською частиною робітників 
Дрібного виробництва мала та партія, яка була за провідника 
Пролетаріату важкої індустрії України. Звідси й намагання 
поділити український пролетаріат з - під впливу й керівництва

!) О. Г е р м а й з е  „Нарис з історії революційного руху на Україні", 
т- І» „Книгоспілка**, 1926, стор. 264.
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РСДРП і самій стати на чолі його. Партія однак ця в період 
першої революції мала дуже незначний вплив на маси і являла 
собою — як це сказано було й на IV з ’їзді РСД РП — „главным 
образом интеллигентскую группу1").

Виходить, що партія ця за  час, який ми розглядаємо не 
мала ще широкої соціяльної бази навіть в українському про- 
летаріяті. Політичним керівником селянських спілок вона ще 
менше прагнула стати, ніж УСДСпілка. В партії цій вже на 
перших порах пробивалася велика частка легковажности до 
селянського рулу. УСДРП при цьому впадала в таку ж помилку, 
в яку в РСДРП впадали меншовики.

Так, резолюція II з ’їзду УСДРП про селянські розрухи 
говорить, що вони „являються виразом дрібнобуржуазних 
інстинктів, намагаються повернути колію історії назад до 
панування дрібної власности і через те являються цілком реак
ційними" 2).

Виходячи з міркувань, що селянські рухи є явище ре
акційне, ухвала II з ’їзду УСДРП виступає гостро проти під
тримки їх, а у відозвах до селян, що їх ми подибуємо на 
Полтавщині й Чернігівщині, намагалася практично це провести 
в життя. Полтавський комітет УСДРП випустив прокламацію 
під заголовком „Щ о треба і чого не треба робити", в якій 
закликав припинити пожежі поміщицьких маєтків3). Прокламація 
до селян Петрівки та Нового - Викова на Чернігівщині гово
рить: „Спалиш пана, то він знов построїться, а селянам од 
того не краще стане, або, буває, розграблять пана, знов же 
він од цього не розориться зовсім, а селян почнуть тягать 
по судах і скільки у них пропаде дорогого часу, а то й грошей 
за панські збитки, а то ще й засудять"4).

УСДРП виходила з того погляду, що селянство повинно 
проводити боротьбу свою, найбільше легальним шляхом, обме
жуючись головним чином боротьбою за підвищення заробітної 
плати через запровадження страйку підчас літніх робіт.

„Ви повинні, — говорилося в іншій прокламації, — як один 
кинути роботу у свого поміщика, почати страйк, обміркувати 
свої вимоги (требования) і заявити поміщикові. Ви повинні зая
вити йому, скільки ви будете робити годин удень, скільки ВІН 
повинен вам платити, який сніп давати й інші вимоги. С т р а й- 
к у й т е  м и р н о ,  б е з  н а с и л ь с т в а  і п і д п а л і в " 5). *)

*) „Протоколы об’единенного с’езда РСДРП". ГІЗ, 1926, стор. 22.
2) О. Г е р м а й з е. „Нариси історії революційного руху на Україні “і вид- 

„Книгоспілки“ , 1926, стор. 262.
3) „Полтавщина", від 27/VII — 1906 р., №  128. ^
4) Чернігівський краевий архів. Справа канц. черн, губернатора, тавмни 

•стіл, за 1905 р., Мв 55, стор. 23.
5) Чернігівськ. краев, архів. Справа черніг. губерн. жанд. упра®^ 

за 1906 р., №  9, ч. 8, стор. 282 та Полтавське окоуг. архіви, управл. Спра® 
полтавськ. губ. жанд. управл., №  2346, пачка 144, стор. 415.
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Такі тенденції звернути боротьбу селянства в певне річище 
бачимо всюди, де працюють члени УСДРП. Наприклад, один 
j3 свідків на суді з приводу справи Юрія Мазуренка говорив, 
що в Ольхово-Городишевській волості на Доніцині не було 
погромів та що „крестьянское движение в этой местности 
направлено в мирное русло" і іцо за це треба завдячити тому 
великому впливові, який мають там брати Мазуренки. Інший 
знову вказував, що „Мазуренки уговаривали крестьян не учи
нять „бунтовства" и имущество помещиков не трогать, говоря, 
что виновные будут наказаны вдвое 1)“ .

Отже, ми бачимо, що УСДРП в справі селянського руху 
1905 року додержувалася погляду меншовицького, уважаючи цей 
рух за реакційний. Вона всю увагу хотіла віддавати революцій
ному пролетаріятові в місті або в селі сільсько - господарчому.

Надзвичайно яскраво характеризують ндведені вище про
кламації УСДРП і про ставлення їх до збройного повстання. 
Партія ця, як і меншовики, збройного повстання боялася. З а  
всяку ціну вона не хотіла припустити руйнування поміщи
цьких маєтків, а пропонувала тільки легальний (спокійний) 
страйк. УСДРП працювала тільки між сільсько - господарськими 
робітниками й тому в практичній роботі висувала питання не 
про землю, як гасло всього селянства, а тільки питання, звязані 
з економічним становищем сільсько - господарчого пролетаріату, 
закликаючи до вирішення їх шляхом „спокійного" страйку2).

Своєю тактикою в питаннях політичної боротьби взагалі 
та розумінням ролі селянства в буржуазній революції УСДРП 
наближалася до меншовиків, при чому в основному принципо
вому питанні селянських спілок — аграрному — була між ними 
програмова спорідненість. Відомо, що УСДРП на II з ’їзді 
1905 р. прийняла аграрну програму від РУП’у. Основне, чого 
в цій програмі домагалася УСДРП, це була конфіскація 
„кабінетських, удільних, церковних і манастирських земель 
у власність місцевих (краєвих самоуправ 3)м. Програма ця ще 
відсталіша, ніж меншовицька, бо остання все ж таки пропо
нувала передати в земські самоуправи й поміщииькі землі, про 
які аграрна програма УСДРП нічого не говорить.

Однак, члени організації, а також і партія УСДРП не 
всі, очевидно, могли гостро додержуватися своєї аграрної 
програми. Наприклад, вирок в справі Василя Мазуренка гово
рить, що він як „решительный сторонник социал - демократи
ческой республики... возбуждал в речи, произнесенной 29 ноября 
1905 года, собранных им крестьян добиваться уничтожения

]) Донське окр. архівне бюро. Справа №  8 новочеркаської суд. палати 
за 1906 р., №  136.

3) Чернігівськ. краевий архів. Справа Чернігів, губерн. ханд. упра
вління за 1906 рік, К» 9, ч. 8, стор. 282.

3) О. Г е р м а й з е. „Нариси з історії рев. руху на Україні", т. І, вид. 
»>Книгоспілки“, 1926, стор. 74.
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частного землевладения и тем самым ниспровергнуть суще
ствующий в России общественный строй в этом его у строе, ЭТОЙ 
существенной его части1)".

Треба гадати, що член ЦК УСДРП Мазуренко В. П. мусив 
знати аграрну програму своєї партії, і якщо він все ж таки 
ставив питання про скасування приватної власности й не зав
важив, чию приватну власність саме треба скасувати, то цим 
самим він свавільно поширював рямки цієї програми. При- 
говір же, що його склали селяни й поширювали в тому районі 
на Донщині, де працювали Семен, Василь і Юрій Мазуренки, 
вже виразно говорить, що „необходимо отменить частную 
собственность на землю и передать все частноеладельские 
земли, казенные, удельные, монастырские, церковные и прочие 
земли в распоряжение всего народа2)44.

Отже, членам УСДРП доводилося, під натиском селян
ських спілок і взагалі всієї революційно настроєної маси 
селянства, часто поширювати рямки свойєї програми3) й, щоби 
не плентатися в хвості, а йти вперед і вести за собою маси, 
погоджуватися фактично навіть на більшовицькі по суті гасла 
націоналізації землі (хоч й далеко неповно, далеко непо
слідовно). .

Крім майже одинокої, надзвичайно великої роботи, яку про
вадили в селянських спілках бр. Мазуренки (з яких, правда тільки 
Василь був членом УСДРП її ЦК) на Донщині та цілої низки про
кламацій по всій Україні, важко встановити ширші організаційні 
звязки між селянськими спілками та УСДРП. Інакше і не 
могло бути, якщо взяти до уваги ту характеристику, яку давала 
УСДРП селянським спілкам, як організації, що єднала, на їх 
погляд, різні протилежні своїми інтересами „економічні групи 
села", а саме селянську буржуазію й пролетаріят. На II з ’їзді 
було навіть ухвалено, що основна робота УСДРП що до 
селянських спілок повинна полягати в тому, щоои „провадити 
енергійну агітацію за необхідність організації революційних 
сил села, нести в цю організацію селянства свої політичні й 
с о ц і а л ь н і  гасла й тим привести як - найскоріше селянську спілку 
до соціяльно - політичного самоопреділення і до розмежування 
пролетаріяту й буржуазії4)".

Таке було ставлення УСДРП до селянських спілок в рево
люції 1905 року.

J) Донское окр. архивн. бюро. Дело №  И новочерк. судебной палаты 
за 1906 г., №  3.

2) Там само. Дело № 11а.
3) Коли Семенові Ма^уренкові вказано, що його погляди по аграрному 

питанню дуже розходяться з програмою його партії РСДРП, то він відповів* 
„Ну, что же . .  . Не мог же я сидеть „на отрезках** нашей программы • 
(Бр. Мазуренко Всероссийский крестьянский союз перед судом истории. 
„Пути Революции4*, №  4).

4) О. Г е р м а й з е .  „Нариси з історії рев. руху на Україні**. “ иД* 
„Книгоспілки4*, 1926, стор. 265.
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*

*

Аналізуючи питання політичного керівництва селянськими 
спілками в революції 1905 року; не можна не звернути увагу 
па партію соціялістів - революціонерів.

Партія ця виникла в добу першої революції із об’єд
нання давніх народницьких інтелігентських гуртків. Сталося це 
1902 року. До 1905 року вона ще не встигла поширити своїх 
впливів взагалі, а до того ж на Україні с .-р . „были не само
бытного", а „общероссийского происхождения" *)• Український 
інтелігентський склад серед с .-р . на Україні був дуже незнач
ний, а до того ці представники української інтелігенції в про
цесі розвитку революційних подій дуже скоро розпорошувались 
по інших партіях, переходячи найбільше в соціял - демократичні 
організації всіх відтінків, починаючи від УСДРП до РСДРП 
більшовиків включно. Все ж таки с. - р. мали свої осередки 
на Україні в багатьох місцях, як у Харкові, Києві, Полтаві, 
Чернігові. Одесі та Катеринославі, а поза Україною в Сара
тові й Тулі та змагалися поширитися навіть на всю то
дішню Росію.

Робота партії соціялістів - революціонерів на Україні до 
року 1905 включно, навіть в селянських масах, була така 
незначна, що можна погодитись з висновками Семена Мазу- 
ренка, що в 1905 році „Крестьянский союз никогда не был 
эсеровским2)". Це особливо характерне до часу II селян
ського з ’їзду в Москві. Якщо, однак, взяти пізніший час, 
особливо кінець 1905 року та 1906 рік, то картина трохи змі
няється на користь ПСР. Підчас загального занепаду револю
ції в місті село залишилося й далі „бунтовать" і в ті часи, 
коли соціял - демократичні організації заходять в глибоке під
пілля, с.- р. удалося мати деякий вплив в селянських масах і 
в першій мірі на Лівобережжі; на Правобережжі, де сільсько- 
господарчий пролетаріят є основна найреволюц йніша сила села, 
Цей пролетаріят залишився за УСДСпілкою. На цей час ПСР 
має деякі успіхи на Полтавщині й Чернігівщині, а частково й на 
Київщині та навіть на Волині.

Крім того, що ПСР намагалася поширити свої впливи на 
такі українські губерні, як Київщина, Катеринославщина, Пол
тавщина, Чернігівщина, Волинь, Харківщина та Донщина, 
Вона через свою Центральну селянську комісію при своїй 
Вартії намагалася впливати ще на такі вже російські та 
Мішані губерні (це в 1906 р ), як Курська, Воронізька, Орлов- 
ська, Тамбовська, Тульська, Смоленська, Мєнська, Саратовська 
® Симбірська.

0 А. Р и і
»»VniA и“ , вид. 
іл 2) С е м е ї  
1925, стор. 56.

„Очерки по истории украинской социал - демократической 
Пролетарий**, 1926, стор. 11.
М а з у р е н к о .  „Крестьяне 1905 г.**. Вид. „Новая Деревня**,
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На початку місяця березня 1906 року зробила ця партія 
нараду представників „Всероссийского крестьянского союза“ 
на якій були делегати, крім чотирьох останніх, від усіх вище! 
згаданих губерень. Всі делегати на цій конференції, „за исклю
чением одного, состояли в то же время членами партии социа
листов- революционеров 1 2)“ . Можна думати, що більша частина 
з цієї роботи, яку було так широко афішовано, залишалася 
на папері, обмежившись постановами самих членів партії с.-р. 
Справді, при ЦК ПСР було засновано Центральну селянську 
комісію, що ставила собі за  мету повести енергійну роботу 
в селянських спілках (братствах) для підготування до з ’їзду 2)
І дійсно, 8 — 13 вересня 1906 року в Фінляндії „происходили 
заседания с’езда представителей крестьянского союза партии 
социалистов - революционеров" 3) На з ’їзді були представники 
від 28 губерень Росії, Кубані й Польщі. Із губерень з україн
ським населенням крім Кубані мали своїх представників ще 
такі губерні: Волинська, Київська, Курська (що в деякій частині 
заселена українцями). Подільська, Херсонська і Чернігівська. 
На 91 делегатів з ’їзду було 21 українець4). Ухвалюючи поста
нову про те, що селянське повстання в найближчому часі 
через брак зброї і непідготованість неможливе, з ’їзд цей в 
звязку з цим виніс догану ПСР за заклик до збройного повстання, 
а також ухвалив розпочати агітацію, щоби не платити боргів 
й почати „партизанскую войну, убийством властей как: уряд
ников, становых приставов и земских начальников5)".

Крім того, ЦК ПСР розробив широку інструкцію для 
своїх організацій на місцях, а також розіслав докладні програми, 
особливо про аграрне питання, та зразки приговорів, які потім 
широко в 1S06 році були розповсюджені на Полтавщині, Черні
гівщині та Київщині6). На підставі цих інструкцій комітети 
складали вже на місцях статути, відозви до селян і т. д.

Таким чином, можна сказати, що партія соціял - револю
ціонерів деяку роботу, особливо в 1906 році, старалася про
вадити в селянських спілках на Україні. З  матеріялів видко, 
що на Полтавщині „крестьянским союзом партии с.-р. велась 
среди крестьян пропаганда с целью вызвать движение кре
стьян против помещиков. Пропаганда велась как устно, так

*) Київський центр, історичн. архів. Справа київ, охорон, відділу за 
1906 рік, №  65.

2) іам само.
3) Укр центр, архів революції. Справа південно - східнього охоронного

відділу за 1906 р., №  155, стор. 186. и
4) Я. 3. „Крестьянский с’езд в Финляндии". „Украинский Вестник • 

1906, №  8, стор. 591.
5) Укр. центр, аохів революції. Справа південно -східн. охорон. відДіЛУ 

за 19Э6 р., №  155, стор. 186.
6) Київ, центр, істор. архів. Справа київ, охорон, від. за 1906 р ,№  

Чернігов. краевий архів. Фонд листівок та прокламацій за 1905 р., № 89 і ' 
та „Полтавщина" за 1906 р., від 4/VIII, № 109.
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0 письменно, путем распространения воззваний, издаваемых 
подпольной типографией партии с.-р. „Крестьянский Сою з" был 
їесно связан с партией, но действовал самостоятельно под 
руководством своего центрального кружка, который органи
зовал филиальные кружки1)". Із Миргорода на Полтавщині 
доносять, що „партия с.-р. на днях вблизи станции Ярески 
устроила митинг, на котором решено организовать крестьян
ский союз 2)“ . Помічник київського ісправника Слодкевич доно
сить, що на острів „Домаха" в районі Золотоношського повіту 
на Полтавщині приїздили агітатори з Києва і, як йому вдалося 
точно встановити, вони „несомненно социалисты - революцио
неры", які збирали підчас сінокосу великі мітинги із селян, де 
умовляли їх „организоваться, вооружиться и насильственно 
отнимать от помещиков землю 3)“ .

Крім згаданих повітів, були ще захоплені організаціями 
с.-р.— як каже В. Качинський — такі повіти на Полтавщині, 
як Кобеляки, Ромни, Дубні, Кремінчук т о -щ о 4).

Так само в кінці 1905 року замітно деяке пожвавлення в 
роботі партії с.-р. і на Чернігівщині. Чернігівська група пар
тії соціяліотів - революціонерів видає „Устав крестьянского 
союза „Братство для защиты народных прав", де на підставі 
інструкції, надісланої з центру, докладно говориться про те, 
як селянство повинно організовано виступити для відвойовання 
політичних і економічних прав5).

Один із документів зазначає, що під проводом партії 
с.- р. існує селянська спілка в с. О бтові; в документові персо
нально перераховано всіх членів спілки6).

Що ж до Харківщини, то тут робота селянських спілок 
в значній мірі відбивала на собі впливи с.- д. і, можна сказати, 
що навіть в кінці 1905 року та в 1906 р. перевагу мали тут 
с.-д. Пояснити можна це наявністю досить міцно організованого 
пролетаріяту в цьому районі, що, безумовно, впливало на роботу 
селянських спілок.

Найбільше архівного матеріялу маємо про роботу партії 
с.-р на Київщині. Губерніяльне бюро с.-р. в справах селян
ських спілок розробило найширшу інструкцію про всі моменти 
роботи агітаторів на селі. В ній підкреслюється, що треба

*) Істпарт ЦК КГГб)У. „1905 г. на Украине". Хроніка та матеріали. 
”ид. „Пролетарий", 1926, стор. 243.

^  „Полтавщина" за 1906 р., від 4/VIII, №  109.
3) Полтавське окр. архівне управління. Справа губ. жанд. управління, 

615, пачка -0.
4) В. К а ч и н с ь к и й .  „Селянський рух на Україні в роки 1905 — 07 

ч* І» вид. ДВУ, стор. 215.
5) Чернігівський краевий архів. Фонд листівок і прокламацій за 1905 р., 

89 та №  78 та справа черніг. губ. жанд. управл. за 1906, №  9, ч. II,
<*ор. 364

6) Черніг. краевий архів. Справа канцелярії черніг. губернатора. Таєм
ний стіл за 1905 рік.
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з'ясувати селянам „цели и задачи различных партий: а) пар- 
тия правительственная или реакционная, ее тактика, цели* 
б) партия порядка; в) партия конституционно - демократическая* 
г) Российская социал - демократическая партия, д) Всероссий- 
скйй крестьянский союз, е) партия социалистов - революцио
неров" ; разом з тим інструкція широко пояснює, в який спосіб 
організувати „крестьянские союзы в своем селе по возмож
ности из всех крестьян» за исключением кулаков и мироедов 
и других врагов трудового народа и затем присоединиться 
к партии социалистов - революционеров". Не забуває інструк
ція й основного питання — земельного, розвязуючи його за 
принципом есерівської соціялізації землі. Зазначено в інструк
ції також і мету селянських спілок, як організації, що бореться 
за політичні права до збройного повстання включно. Подано 
тут же і вказівку про те, як складати селянські приговори та 
навіть розроблену анкету, за якою організатори селянських 
спілок на місцях повинні давати конкретні дані про цілий 
комплекс питань характеру економічного, політичного, соціяль- 
ного і т. д .1).

Ціла низка матеріялів київського охоронного відділу, жан- 
дарського управління, канцелярії київського губернатора та 
канцелярії київського, подільського й волинського генерал- 
губернатора зазначають, що роботу с.- р. в селянських спілках 
провадили.

З ’їзд, що відбувся в Каневі 22 травня 1906 року з  пред
ставників Київської й Полтавської губерні і вибрав київське 
губбюро селянських спілок, був „руководимый членами партии 
соц.- революционеров 2)“ .

Поодинокі члени партії соціялістів - революціонерів мали 
вплив на такі селянські спілки як в селі Бобрицях3), в Три
піллі, в Ольховицях Канівського повіту4) і т. д.

Партія с.-р. проводила деяку роботу і на Волині5) та 
Поділлі, але в цьому краї (як було сказано вище) переважний 
вплив на селянські маси мала УСДСпілка.

На південній Україні на роботу селянських спілок пере
мішувалися впливи соціял - демократичні (особливо РСДРП) з 
есерівськими, але треба зазначити, що в деяких районах там, 
де були сильніші організації пролетаріяту, як Катеринослав- 
щина, Донщина та Одеська округи, переважали перші (с.-Д«)*

Таким чином, треба визнати, що партія соціялістів - рево- 
люціонерів намагалася впливати на роботу селянських спілок

*) Київ, центр, істор. арх. С права київ, охорон, від., 1906 р., №  65.
2) Там само.
3) Там само. Справа київ. губ. жанд. упр., 1905, N ° 234.
4) Там само. С права київ. охор. від., 1905 — 06 р , №  80.
5) Там само. С п рава канц. київ. под. і вол. генерал - губерн. з а  1905 ?• 

№  6, стор. 125 та газета «Земля і Воля**, „Сы н Отечества*1 за  1905 Р,г 
від 2/Х1І, №  120.
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ца Україні особливо при кінці року 1905 та в 1906 році, що, 
звичайно, й мало певні наслідки. Селянство не могло різко 
рідмежуватися від запропонованого йому с.- р. розвязання аграр
ного питання за принципом соціялізації. Не дивлячись на те, 
ЩО о б ’ є к т и в н и м  змістом селянської боротьби Ц ЬО ГО  пері
оду була боротьба за націоналізацію, однак селянство, як 
дрібний власник, не могло різко відкинути есерівської соціялі
зації землі.

Критику с.- р. аграрної програми давали РСДРП в цілому 
як меншовики, так і більшовики.

Треба сказати, що аграрна програма партії с.-р. могла 
з першого погляду манити своїм міщанським соціялізмом масу 
селянства. До того треба додати, що всі майже листівки, про 
кламації і т. д. говорять тільки за конфіскацію без викупу 
всієї поміщицької, церковної, манастирської, удільної й т. д. 
землі та що вона повинна „быть общим достоянием всех, кто 
добывает себе пропитание земледельческим трудом"1). Не роз
шифровуючи слова, що значить „общим достоянием всех", 
есери на цьому й спиняються. Якщо взяти прокламації, то 
тільки в декількох прокламаціях говориться про „уравнитель
ное распределение земли" і зовсім нічого в них нема про 
передання землі громадам (общинам). А  що селянство й далі 
йшло в вирішенні аграрного питання фактично, об'єктивно, 
за гаслами більшовиків, видно з того, що селянські депутати 
в державних думах самі висували питання націоналізації землі. 
Видно, що це саме гасло, хоч і не прямо, безпосередньо, ши
роко зрозуміла загальна маса селянства.

Другого питання, що стояло так широко в роботі селян
ських спілок, питання національного, партія соціялістів - рево
люціонерів майже не торкалася. Партія ця своїм національним 
складом була майже зовсім російська й нігілізм в національ
ному питанні був там ще більше поширений, ніж в УСДСпілці. 
Дивно, що у всіх прокламаціях партії с - р. ніде про автономію 
України нема ні одного звука.
.. Про це питання нічого не сказано і в відомій нам інструк

ції з центру та статутах есерівських селянських спілок на 
Україні. Тільки в списку питань, на які повинні були робіт
ники з місць давати відповіді, на цей момент звернено увагу 
Та й то тому, що пропонується давати відповідь на те, яке 
У місцевого населення „отношение к автономии областей и 
Нравам нации"2).

Крім того, натрапляємо на їхню ще одну надзвичайно 
Загальну замітку про національне питання в газеті „Сын Отече
ства" від 2/ХІІ — 1905 року №  120, де говориться щоби 
з майбутньому суспільно-політичному укладі „государством *)

1906
*) Чернігівський краевий архів. Ф он д листівок і прокламацій за  1905 — 
р.р. та архіви Київський і Полтавський
-) Київ, центр, іст. архів. Справи київ, охорон, від. за  1906 р., №  65-
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управляли выборные от всего русского народа без различия 
пола, национальности и религии".

Для українського ж дрібного буржуа питання автономії 
України і взагалі розвязання національного питання займало 
одно з перших місць. З а  доказ цього служить та питома вага 
яку набирало це питання в роботі селянських спілок на Укра
їні. Нехтуючи це питання, партії с.-р. не могли висловлювати 
й керувати політичними змаганнями селянства на Україні в 
цьому напрямкові. Отже, можна припускати, що прокламації^ 
розкидувані с.-p ., селянство читало так, як читало воно тоді 
взагалі всі листівки, але дійсним політичним керівником селян
ських спілок на Україні партія с.-р. в період 1905 р. не була.

Річ в тому, що селянські спілки на Україні, почавши орга
нізуватися ще в період 1904 р. та загальнореволюційного 
піднесення 1905 року, були вже цілком організаційно офор
млені до кінця 1905 року. Партія с.- р., прийшовши працювати 
в селянські спілки вкінці 1905 р., застала їх вще як повну 
організацію. Тому можна сміливо сказати, що селянські спілки 
на Україні зародилися й розвилися до кінця 1905 р. без с.-р. 
і поза ними.

З  кінця 1905 року робота партії с.-р. в селянських спіл
ках полягала в тому, що воьа організувала ще деякі так 
звані селянські братства з тих кіл села, що не були втягнені 
раніш та намагалася поширити свої погляди листівкамй, про
кламаціями на організовані вже селянські спілки.

*  **

Інші партії на Україні, як Бунд та соціялісти-сіоністи, в 
своїй робоїі абсолютно не стикалися з селянськими спілками. 
Причиною цього в основному була специфічність цих партій, 
що поставили собі метою організацію єврейського пролетаріяту 
та дрібної буржуазії. Селянським же рухом взагалі вони спеці' 
яльно не цікавилися, хіба що розкидали між селянством деякі 
прокламації.

Розвиток революції на селі, сам факт існування селян
ських спілок не міг, безумовно, не знайти свого відгуку і в 
буржуазних та чорносотенних партійних угрупованнях та орга
нізаціях на Україні. В цілому, беручи ставлення їх як Д ° 
селянського руху, так і до селянських спілок особливо після 
загального жовтневого страйку воно було в більшій або мен
шій мірі вороже. Різні відтінки демократів та радикалів, Ш°. 
до 1902 — 03 р. р. були ще в РУП’і, не могли стояти на чолі 
селянських спілок через свою соціяльну природу. Ще перед 
революцією групи ці відчули, що ті гасла, які висувала перн*а 
платформа РУП'у (брошура) „Самостійна Україна" не мОЗК 
об’єднати всіх напрямків в РУП’і. Розуміли це прекрасно я 
тільки ліві, що шукали собі опертя в пролетаріяті й селянстві
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але й демократи та радикали, що висловлювали собою зма
гання української середньої буржуазії міста та буржуазної 
інтелігенції.

Найяскравіший представник цих груп С. Єфремов, вихо
дячи з тих міркувань, що РУП перестала вже бути організа
цією, яка висловлювала б змагання всього українського суспіль
ства, писав 1905 року, що було б помилкою „сваливать всех 
украинцев в одну кучу и выдумывать несуществующую єдиную 
„украинофильскую партию" l).

Радикали й демократи, що вже раніш вийшли з РУП і утво
рили в 1905 р. єдину партію, яка на Україні являла собою 
українське кадетство, нічим по суті не різнилася від російських 
кадетів2), як в розумінні тактичних прийомів боротьби в рево
люції 1905 року, так і в ставленні до пролетаріату й селян
ства. Безумовно слід відзначити, що кардинальним водороз- 
ділом між радикально - демократичною партією і російськими 
кадетами стояло національне питання. Маючи свої національні 
інтереси, українські кадети в особі радикальної демократичної 
партії протиставляли принципові „единой неделимой" России 
принцип автономії України.

Така позиція безумовно вимагала шукання деякого опертя 
в масах. Справді, по матеріалах ніде не видно, щоби впливи 
української радикально - демократичної партії на селі були в 
такій мірі великі, щоб вона мала свої селянські спілка, але 
документи стверджують, що вона через своїх членів (інтелі
генцію, попів, учителів і т. д.) намагалася провадити там деяку 
роботу. Наприклад, голова Мачехського сільсько - господар
ського товариства на Полтавщині піп Геращенко на засіданні 
(товариства), де було присутніх з 300 селян, „рекомендовал 
требовать автономии Малороссии, а также присоединиться к 
партии, к которой принадлежит и о н . . .  При этом начал читать 
напечатанную на малорусском языке программу действий укра
инской демократической партии явно противоправительственного 
содержания" 3). Кореспондент газета „Полтавское Дело" висло
влює своє незадоволення, що адміністрація заважає великій 
популярності партії „Народной Свободы" та нарікає, що „не 
только в тех местах, где крестьянские союзы что либо делали* 
но там даже, где только какой - либо приговор производится, 
будут производиться аресты и следствия"4). Як українські, 
так і російські кадета „в период организации крестьянского

О С е р г е й  Е ф р е м о в .  „Заметки на текущие темы ". „Киевская: 
Мысль*. 1905, кн. 5.

2) Соціяльна база української радикально - демократичної партії — це- 
Почасти куркуль, середня буржуазія міста та буржуазна інтелігенція, база ж 
Російських кадетів — це „помещик, ведущий капиталистическое хозяйство, сред
ний буржуа и буржуазний интеллигент* (Ленин — т. VIII, ГИ З, 1924, стор. 233). 
% 3) Полтавське окр. архівне управ. С права полт. губерн. жанд. управл.
№  820, пачка 49.

4) „Полтавское Дело* за  1906 р., від 18/ІІ, №  26.

^  Літопис Революції № 1
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сою за. . .  стремились внедриться в него, активно в нем рабо
тать и создавать соответствующие настроения"х).

З а  час загального піднесення революційної хвилі 1905 року 
їм це до деякої міри і вдалося, але вони ніколи не мали про
відної ролі ні в селянських спілках, ні навіть на з'їздах* 2). 
Селяни в цілому ніколи не вірили кадетам. З а  приклад візь
мемо хоч би те, що один з  делегатів на Московському селян
ському з ’їзді висловив недовір’я з  приводу того, що кадети 
змогли б приймати і проводити „в жизнь программу, прини
маемую крестьянским союзом, чтобы они не СТОЯЛИ В первую 
очередь за свои интересы, противоположные во многом кре
стьянским" 3). ,

Цілком зрозуміла річ, що інтереси українських і росій
ських кадетів на Україні були інші, ніж інтересу основної маси 
селянства.

Під впливом революційних подій 1905 року партія ця кілька 
разів зміняла свою аграрну програму. До маніфесту 17 жовтня 
поміщик, який капіталізувався, розумів, що аграрної революції 
не можна буде погасити, якщо не передати селянам не тільки 
державної, удільної й іншої землі, але коли й за допомогою 
примусового викупу не піти на передання селянам хоча частини 
„частновладельческих земель в случаях необходимости".

В місяці жовтні, коли поміщики почували себе трохи пев
ніше, кадетська партія на з ’їзді міняв це місце аграрної про
грами, де говорилося за  поміщицьку землю, висловлюючи 
думку, що „отчуждение в потребных размерах частновладель
ческих земель" повинно відбуватися за рахунок держави „с 
вознаграждением нынешних владельцев по справедливости (не 
рыночной) оценки" 4).

На II заїзді в січні 1906 року позиція їх знову вже міняє
ться: про поміщицькі землі вже говориться, що „центр тя
жести переносится на земли, сдавгКемые в аренду", а також, 
що поміщицька земля „подлежит отчуждению лишь в целях 
удовлетворения настоятельных местных потребностей, удосто
веренных местными учреждениями" та що в ніякому разі не нале
жать „отчуждениюимения с образцовым хозяйством"5). Справді, 
остаточного рішення цього питання ще не винесено, тому що не 
було згоди, але на III з ’їзді в квітні місяці 1906 року було 
прийнято постанови саме в такому напрямкові. Так позиція 
кадетів дала повне право Ленінові сказати, що „либералы

0  С . Е. С  е ф. „Буржуазия в 1905 г.“ . ГИ З, 1926, стор. 102.
2) С е м е н  М а з у р е н к о .  „Крестьяне в 1905 г.“ . „Н овая Деревня • 

1925, стор. 56.
3) „Освобождение". 1905 г., №  78'79. „Протокол учредит, с’езда есер ос- 

«р еет  сою за".
4) „Конституционно - демократическая партия. С ’езд 12 — 18 октября- 

П рограмма и постановления*. „О бщ . П ольза". 1905 г.
Гг) С . Е. С е ф .  „Буржуазия в 1905 г .“ ГИ З , 1926, стор. 112.



Селянські спілки на Україні в революції 1905 року 167

(к. -д. в том числе) против победы крестьянства; они отстаи- 
0ают выкуп, т .-е. превращение крестьянства частью в гросс- 
бауэра, частью в кнехта при помещике прусского типа. Вот 
почему невозможна в России победа буржуазно - демократиче
ской революции без высвобождения крестьянства из - под полити
ческой гегемонии либералов. Победа крестьянства уничтожает 
помещичье землевладение и дает полнейший простор развитию 
производительных сил на чисто капиталистической основе. 
Победа либералов сохраняет помещичье землевладение, лишь 
слегка очищая его от крепостнических черт и ведя к наименее 
быстрому, наименее свободному развитию капитализма, к раз
витию типа, так сказать, прусского, а не американского" ]). ,

Таким чином, обидві ці, по суті кадетські, партії, як україн
ська радикально - демократична партія, так і російські кадети, 
виступаючи проти фермерського шляху розвитку капіталізму 
в сільському господарстві, тим самим не могли ні в якому разі 
стати на чолі селянського руху в революції 1905 року. Ми 
не кажемо вже про такий факт, як фактичний блок буржуазії 
з самодержавством проти революції.

На чому кінчали свої проекти аграрної реформи кадети, з 
того починали октябристи. „Союз 17 октября" виріс як єдина 
партія після видання маніфесту 17 жовтня 1905 року, що від
била собою інтереси великої промислової та фінансової бур
жуазії й поміщика-юнкера. Російський абсолютизм принево
лений був іти на такі поступки тим соціяльним групам, які, з 
одного боку, були зацікавлені в розвиткові витворчих сил кра
їни, а з другого — були найбільше з ним станово споріднені. 
Цим визначається політика уряду до октябристів, що й були 
якраз тою партією, яка не „обмежуваласяw розмовами про 
буржуазно - демократичний лад, як це робила буржуазна інте
лігенція кадетського покрою, а являла собою партію „дей
ствий". Це був „не идеолог буржуазного общества, а его не
посредственный хозяин" 2).

Октябристи 1905 року в жовтні місяці під впливом ще не 
ясного для них становища, чим може закінчитися революція, 
визнали за необхідне конфіскацію державних та удільних зе
мель для передання їх селянам, а також, що коли буде велика 
необхідність, можна буде „отчуждать" і поміщицькі землі, але „при 
справедливых условиях вознаграждения, устанавливаемых законо
дательной властью". Як бачимо, октябриста почали свою програму 
3 формульовки, до якої дійшли 1906 р. кадета. Дальша ж еволюція 
аграрної програми октябристів дуже цікава. В момент зане
паду революційної хвилі вони ідуть на блок з абсолютизмом, 
який з свого боку в той час також був зацікавлений в під
тримці буржуазії.

’ ( Л е н и н .  Т. VIII, ГИ З, 1924, стор. 234.
2) Л е н и н .  Т. VII, ч. 2, ГИ З, 1925. стор. 89.
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Задовольнившись політично тим, що давала Державна 
Дума, октябристи остаточно закріпляють цей блок, виста
вивши в лютому місяці 1906 року аграрний проект, ^кий потім 
був проведений державним законом у столипінській реформі 
„без всяких оговорок о фондах, о возможности отчуждения 
и т. Д ."1)-

Отже, цілком зрозуміло, що „Союз 17 октября" не М ІГ 

мати ніякого політичного впливу й керівництва на роботу се
лянських спілок підчас революції 1905 — 1906 років. Вирішення 
аграрного питання октябристами було діяметрально проти
лежне тому, чого вимагало селянство в своїй боротьбі і що 
мало таке першорядне місце в роботі спілок. Звичайно, вони були 
й проти змагання селянських спілок за національне пи
тання, особливо в тій площі, як ставили це питання останні 
(автономія України). Російська або зросійщена фінансова та 
аграрна буржуазія, ставши на ворожі позиції, якраз навпаки, 
все і всюди підкреслювала потребу задержання „единой и не
делимой России".

Партія ця в конечному значінні так міцно звязана з чор- 
ною реакцією, що трудно було розмежувати, де кінчались ок
тябристи, а де починалася чорна сотня. Вона допомагала уря
дові розправлятися з революцією по суті як ідеологічно, так 
і фактично. Допомагаючи урядові в організації погромів, вона 
пішла йому назустріч і в боротьбі із селянським рухом, 
допомагаючи організувати щось подібне до державних се
лянських спілок („поліцейський соціялізм в селянському русі"), 
завданням яких мусило бути впливати на затримку селянської 
революції, деморалізуючи селянство з середини.

В березні 1906 року міністерство внутрішніх справ розі
слало на місця обіжника, в якому сповіщало про організацію 
„Великого Всероссийского союза „Народный мир", який мав 
на меті „стремиться к прочному об’единению всех народностей" 
на користь „процветанию единой и неделимой России", а до 
того — для „улучшения положения крестьянства".

„Сою з" цей випустив листівки до волосних старшин, від 
яких вимагав, щоб вони „довели до сведения волости", які 
селяни „отказались присоединиться к Союзу" 2).

На підставі вже такого розпорядження з центру „партии 
правого порядка. . .  приглашали бросить союзы и другие пар- 
тии против царя" 3).

Крім листівок з чорносотенним змістом, висилалися в села 
даром ще цілими купами чорносотенні газети, напр., „Вече" )•

Після такої роботи були випадки, що в тих селах, де не

1) С . Е. С е ф .  «Буржуазия в 1905 г .“ ГИ З , 1926, стор 97. ^
3) Полтавське окр. арх. упр. С права канц. губерн. за  1906 р. №  кан. ' 

стор. 139 — 140.
:) „П олтавщ ина*, Я® 3, 1906 р., 13-26/1.
*) Там само. №  128, 1906 р., 27 VII.
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було належного керівництва з боку селянських спілок, від
вал і групи селянства складали навіть докладні урядові приго- 
0Ори, в яких засуджували „членов, негодных для возседания 
в Государственной Думе" та висловлювали свої „верноподда
нические чувства безпредельной любви и преданности цар- 
скому престолу" J).

Не можна не сказати, іцо подекуди чорносотенцям вдава- 
дося використати селян і втягнути деяку частину навіть на 
погроми. В таких випадках використовували вони і фальшиві 
прокламації, в яких говорилося, що ніби-то сам Московський 
селянський союз звертається до селянства й „возмущается 
крестьянами за то, что они жгли помещичьи усадьбы, а евреев 
не грабили". В таких, однак, випадках селянські спілки на 
місцях негайно виявляли такий фальсифікат, звертаючись на 
адресу тих, що піддавались на агітацію чорносотенців, що такий 
селянин „будет нами бойкотироваться и изгоняться из нашей 
среды, как член, позорящий все наше честное трудовое кре
стьянство", самим же чорносотенцям селянські спілки загро
жували, що з їх боку це „будет подавляться немедленно всеми 
имеющимися в нашем распоряжении средствами" 2).

Випадки, коли селяни йшли за чорною сотнею, були дуже 
й дуже рідкі. Селянство в масі своїй не вірило не тільки чор
носотенним прокламаціям та газетам, але і живим агітаторам 
ліберально - буржуазного напрямку, що намагалися організувати 
і скерувати селянську боротьбу, використовуючи національну 
ворожнечу тільки проти поміщиків - поляків, як це було на 
Правобережжі й особливо на Київщині3).

Уряд мав на увазі, таким чином, бити двох зайців: з од
ного боку, відвертати увагу селян від поміщицьких маєтків 
взагалі, а з другого — нічого не мав проти, якщо селянство 
трохи потріпало б польську шляхту, яка все ще була сіллю в 
оці російському дворянинові. До того ж політично російський 
Уряд ніколи не довіряв шляхті.

В цілому вся ця політика уряду зазнавала поразку.
Селянство в масі своїй рішуче боролося проти факту існу

вання помішицької латифундії взагалі; на чолі цієї боротьби, 
Цього руху, як керівник його й подекуди й організатор, висту
пали селянські спілки.

*  **

Підводячи підсумки тої роботи, що її провадили різні ПО
ЕТИЧНІ партії в селянських спілках на Україні, та взаемовідно- 
СИН одних з другими в революції 1905 року, доводиться ска
ути, що політичним керівником селянських спілок в повному

0  «Ю го-западны й  край“ . №  51, 1906 р., від 19/ХИ.
~) «Полтавское дело" за  1906 р., від 2-15/11, М*9 36.

 ̂ ;) Полтавське окр. арх. управління. С права полтавського губ. жанд.
>пр. №  2521. Пачка 157.
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розумінні цього слова не була ні одна з цих партій,— по суті а* 
ішла між ними боротьба за впливи як на селянство взагалі 
так зокрема і на селянські спілки. В цій боротьбі і зустрілися 
УСДСпілка, УСДРП, с . -р., РСДРП та навіть і кадети, як 
російські, так і особливо українські ; тут же слід підкреслити 
що як обидві фракції РСДРП виступали в цій боротьбі з рі3І 
ними мотивами, так і всі вищезгадані політичні партії кожна 
мала свою орієнтацію в селянстві та в селянських спілках 
свої завдання та свої сподівання. Впливи різних політичних 
партій перш за все відчували верхівки селянських спілок; 
інші ж члени цих організацій, бувши взагалі виразниками 
змагань основної маси селянства, за  час піднесення револю
ційної хвилі, особливо до загального жовтневого страйку, а 
навіть почасти й до грудневого повстання, у вирішенні основ
ного для українського села аграрного питання в частині націо
налізації землі по суті фактично ішли, на нашу особисту думку, 
хоч і несвідомо разом з більшовицькими гаслами, бо вони 
(гасла), так би мовити, висовувались також і „знизу", відпові
даючи інтересам широких мас селянства й розвитку революції.

В ц ь о м у  з в я з к у  й м о ж н а  г о в о р и т и ,  що  п а р 
т і я  б і л ь ш о в и к і в  мала о б ’ є к т и в н і  в п л и в и  на р о 
б о т у  с е л я н с ь к и х  с п і л о к  п і д ч а с  р е в о л ю ц і й н о г о  
п і д н е с е н н я  1905 ро ку .

Що ж до інших соціял - демократичних течій на Україні,, 
то вони мали впливи в тій мірі, в якій вони з тих або інших 
питань намагалися використати кожна по-своєму певну ча
стину селянства. Так різні соціяльні групи селянства, під 
впливом національного моменту, почали вже 1905 року відгу
куватися на роботу різних відтінків соціял-демократів на Укра
їні. Хоч основна маса селянства, організована в селянських 
спілках в аграрному питанні, питанні найважливішім, ішла за 
гаслами більшовиків, але все ж таки сільсько - господарський 
пролетаріят ішов організаційно за  УСДСпілкою.

Говорячи про меншовиків і УСДРП, треба визнати, ЩО 
обидві ці партії хоч і вважали одні на словах, другі на діл1 
селянський рух за контр - революційний фактор, але кожна по- 
своєму приймала участь в боротьбі за впливи в селянських 
спілках.

Не буде помилкою, коли ми скажемо, що меншовики на 
роботу в селянських спілках звертали по суті увагу тільки під 
натиском більшовиків; УСДРП намагалася повести роботу ® 
селянських спілках, маючи на увазі вирішення національної 
проблеми (боротьба за автономію України). Той вплив, 
його подекуди, особливо на Київщині, Полтавщині та Черн 
гівщині, мала УСДРП 1905 року, доводиться з ’ясувати тим, Щ 
українському буржуа не було чужим це питання. .

Наприкінці 1905 року політична орієнтація селянських0^  
лок почала змінятися. Занепад революційної хвилі \9 v j
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}90б років, що виявився в місті, об'єктивно позначився на по
слабленні впливів революції міста на характер і гасло селян
ського руху. Ми помічаємо, що гасла націоналізації починають 
замінюватися на гасла соціялізації землі. 1906 року зростають 
з селянських спілках впливи есерів і слабшають соціял- демо
кратичні, що залежить від деякої зміни в самому соціяльному 
складі селянських спілок. З  кінця 1905 року в селянських спілках 
починає виявляти певне політичне самовизначення заможніша 
частина села, орієнтуючись на есерів — бо основні селянські 
маси під проводом напівпролетарських елементів ідуть вперед, 
іноді навіть відриваючись від заможних шарів. Реакція і ухід в 
підпілля с. - д. організацій відограла також певну ролю як в 
послабленні впливів c.-д., так і в повільному переході їх під 
впливи партії есерів. Одночасно треба зазначити, що з  роз
витком революційних подій 1905 року тратить цілком незнач
ний свій вплив у селянських спілках і українсько - радикально - 
демократична партія, змінивши свою тактику в революції.

Так в цілому виглядала справа політичного керівництва в 
селянських спілках України в революції 1905 року.

(Далі буде)





11

С П О Г А Д И





и. О. СКРИПНИК

ПАМ ЯТИ ТОВ. АНДРІЯ ІВАНОВА1)

В чому причина того, що робітники України так шанують 
пам’ять Андрія Іванова? Московський робітник центральної 
Росії, що виріс там, що там роками боровся як революціонер - 
більшовик з царатом, він в Жовтневій революції стає все
українською фігурою робітничого руху. Які причини того? 
Андрій Іванов говорив кепсько українською мовою, але добре 
говорив мовою українського пролетаріяту. Андрій Іванов 
кепсько знав минулу історію боротьби трудящих мас Укра
їни, але Приймав хорошу участь у творчості майбутнього 
с о ц і а л іс т и ч н о ї  України.

В чому причина того, ще звичайний російський робітник, 
який прийшов щойно на Україну, став керівником широких 
трудящих мас України, що провадили боротьбу за своє визво
лення? Він дійсно був одною з фігур, що об'єднувала в собі 
бажання, почуття, стремління трудящих мас України. Коли ми 
говоримо про пам'ять покійного Андрія Іванова, повинна стати 
перед нами дилема, як це склалося, що російський робітник був 
керівником широких селянських мас України. Це питання є 
загальне питання української революції. Відповідаючи на це 
питання, треба сказати, що Андрій Іванов був дійсним, найяскра
вішим, найкращим виразником класової засади нашого проле
таріяту. Я знав давно Андрія Іванова. З  1917 року майже 
Що - року зустрічався з ним, і, згадуючи різні його дії, я уявляю 
собі постать Андрія Іванова, яко постать дійсного представника 
пролетарських засад нашої революції. І таким він був на всьому 
протязі нашої революції.

Пригадую перші кроки революції на Україні перед Жов
тнем— часи березня і квітня 1917 року. Київська організація 
Нашої партії, невеличка ще, щойно вийшла з підпілля й закли
нала до себе нові пролетарські елементи, об’єднуючи довкола 
<*бе більшовиків, що розбрелися в підпіллі підчас війни. І тут 
виникла гостра боротьба всередині партії. Пригадую, як тоді, 
Напередодні квітневої загальної партійної нашої конференції

*) Стенограма промови на засіданні, присвяченому т. А. Іванову.
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в Київській організації були хитання, і спочатку навіть бідь  ̂
шість під впливом т.т. Ю. П’ятакова й Бош висловилась проти 
квітневих тез Леніна. Хто в Києві почав боротьбу проти 
цієї хибної лінії Київської організації ?  В числі тих, хто почади 
цю боротьбу, крім т. Савельева (тепер Замдиректора Ін - ту 
Леніна) був і Андрій Іванов.

Далі часи відомого виступу Корнілова. Пригадайте лінію 
Київської організації в той час. Хто безпосередньо кличе маси, 
щоби вони прийняли участь в обороні революції своїми про
летарськими шляхами ?  Хто закликає їх прийняти участь в бо
ротьбі комітету оборони революції? В перших лавах — Андрій 
Іванов.

Дальші кроки Жовтневої революції й повстання на вули
цях Києва. Ідуть залізними кроками події, наближаються часи 
рішучого бою, постають збройні сили. В Києві засідає наш 
Революційний Комітет вкупі з партійним комітетом; там десь 
хвилюються маси, хвилюються робітники. Нема звязку, не по* 
чувається безпосереднього керівництва й скрізь прорив. Про
риваються сили озброєних ворогів і заарештовують Револю
ційний Комітет і наш Київський партійний комітет. Здається 
революція в Києві обезголовлена. Там сидить штаб чдсів Керен- 
ського, командувач військом, там генерали, офіцери, юнкери, 
військо — всі сили на боці Тимчасового Уряду буржуазної 
революції. Там десь з боку обговорює, хвилюється Центральна 
Рада, а де ж наші сили революційні? Сили революційні 
знайшлися. Вони були організовані з низів, з мас робітників 
вийшли всі революційні сили й на чолі їх Андрій Іванов. Так, 
товариші, ми можемо з вдячністю пригадати велику керівничу, 
організуючу ролю Андрія Іванова підчас жовтневих боїв у 
Києві. Андрій Іванов був керівником збройного виступу робіт
ників арсеналу, і не на словах, а на ділі.

Дальший крок — це січень 1918 року. Склалася тоді така 
ситуація, що маси робітників і селян почали повставати проти 
Центральної Ради. Національно - буржуазний дурман почав про
ходити. Щойно в січні 1918 року тут у Харкові відбулася 
перша Всеукраїнська селянська конференція, що виявила думки 
широких селянських мас, а вслід за тим і почали виявлятися 
дійсні почуття, думки, бажання широких, широчезних трудящих 
мас цілої України. В цей момент почала хитатися дрібнобур* 
жуазна влада Центральної Ради, всередині якої почали офор' 
млюватися сили, що хотіли перемінити курс її на новий, який 
би відповідав бажанням широких мас.

В Харкові організуються ще слабі сили Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету й Народнього Секрета* 
ріяту. Невеличкі військові сили тов. Примакова плюс москов
ський загін під командою Муравйова, загін тов. Кулика 
інші — це наші сили. Настукають широкі хвилі широчез~ 
них робітничо - селянських мас, низів, і цим визначається



П ам'яти тов. Андрія Іванова 177

дальша боротьба. Захиталася влада дрібної буржуазії 
і маси почали виступати двома шляхами: перший шлях — 
зовнішні виступи, другий — всередині Києва: повстання ро
бітників арсеналу. На чолі трудящих мас в той момент був 
Андрій Іванов. Треба сказати, що виступом своїм у січні 1918 р. 
широкі робітничі маси розвязали питання й визначили долю 
української революції на довгі роки. Тов. Голубенко помилився, 
коли говорив у свій час, що Андрій Іванов у Київському січ
невому повстанні мав деяку ролю. Роля Андрія Іванова над
звичайно велика. Це один з кращих представників пролета- 
ріяту у всьому рухові м. Києва й у цілому рухові української 
революції.

Я пригадую дальші кроки революції й згадую події 1918 
і початку 1919 року, коли наша комуністична партія більшо
виків України була поділена на дві течії— „лівих" і правих, 
коли обмірковувалося питання про те, як боротися, як знайти 
правильний шлях до того, щоб пролетаріят зміг перемогти. 
Згадаймо в цьому ролю тов. Андрія Іванова. Завжди твер
дий, завжди упевнений, він ніколи не збочував ні до правих, 
ні до „лівих" опортуністів, ніколи не збочував до будь-яких 
авантуристичних гасел, він завжди був на чолі широчезних 
робітничо - селянських мас.

Дальші кроки життя й боротьби тов. Андрія Іванова — це 
життя й розвиток Комуністичної Партії України й цілої нашої 
робітничо - селянської радянської влади. Мені не доводиться 
тепер згадувати часи початку 1920 року, коли хвилі буржуаз
ного впливу охоплювали нашу організацію, коли й IV конфе
ренція Комуністичної Партії (більшовиків) України наполовину 
була охоплена цими дрібнобуржуазними впливами.

' Андрій Іванов був і тут в перших лавах за тверді засади 
нашої більшовицької організації й нашої більшовицької тактики. 
Ми перебороли всі опозиційні елементи. І тут тов. Іванов не 
останню, а одну з перших ролів відогравав. Завжди твердий 
і упевнений, завжди за Ленінові гасла, завжди за Ленінову 
тверду дисципліну й тактику. Тепер ми можемо все це згадати 
й брати собі й іншим до прикладу.

Отже, знову повторюю своє запитання, що я його поста
вив спочатку. В чому ж причина того, що тов. Андрій Іванов, 
цей російський робітник, лише взятий із маси російського про
летаріату, з центру Росії, кинутий життям і обставинами рево
люції на Україну, став на чолі української революції, став 
виразником бажань і стремлінь широких мас пролетаріату і 
став одним з кращих представників української пролетарської 
революції? Це було тому, що Андрій Іванов завжди боровся 
проти дрібнобуржуазних поодиноких впливів, завжди був 
представником Ленінових гасел, завжди був представником 
нашої пролетарської класи й її партії. Наша партія в цілому 
завжди стояла на правильному певному шляху оборони всіх
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класових інтересів нашої робітничої класи, а це вело до того, 
що наш пролетаріят був і став представником цілої влади 
нашого українського народу, широких українських мас.

Тов. Андрій Іванов довго був хворий. У нього залишилась 
половина легенів, і він з ними хороше працював декілька ро
ків. Працюючи до останнього дня, до останньої хвилини, він 
являв собою представника упертої більшовицької натури.

Щ е два слова. Андрія Іванова наша делегація на Всесо
юзний з ’їзд рад намітила була як представника України на 
вищу посаду Секретаря Союзної Ради ЦВК, де він працював 
до останнього дня і на ній і загинув. Але він ввесь час під
тримував звязок з широкими робітничими масами нашої Укра
їни, завжди був у звязку з нашими партійними, професійними 
й радянськими органами, завжди репрезентував ту масу, що 
вкупі з нею боровся він з 1917 року на протязі 10-річного 
періоду.

Проблема України — Правобережжя й Донбас, широкі маси 
селянства, напівпролетаризованої бідноти й широчезні маси 
робітничої класи Донбасу. Тов. Іванов об’єднував у собі й те, 
й друге. Він був робітником Правобережжя — Києва й був 
об’єднаний з пролетарським життям Донбасу, і тому він за 
допомогою Ленінової науки зумів бути в перших лавах тих, 
що об’єднували всі селянські робітничі маси України в одну 
силу й вели за  собою пролетаріят.

Доля Андрія Іванова — це доля Комуністичної Партії (біль
шовиків) України. Його доля тісно звязана з долею робітничої 
класи на протязі останніх 10-ти років. На багато десятиріч 
українські трудящі маси згадуватимуть тов. Іванова, як одного 
з кращих представників робітничої класи.



СУРИК

СТУДЕНЧЕСКИЕ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ КРУЖКИ
В ХАРЬКОВЕ

(1914 — 1917 г. г.)

Созданный осенью 1914 г. кружок харьковских студентов - 
большевиков назывался „Красная звезда". Значительная роль 
кружка в студенческом движении и в жизни Харьковской ор
ганизации периода войны, а также полное отсутствие каких 
либо статей или заметок, освещающих вопрос о большевистском 
студенческом движении в Харькове оправдывают эти заметки, 
не претендующие на исчерпывающее освещение темы, но, как 
мне кажется, могущие осветить ряд вопросов, остающихся или 
совершенно не затронутыми, или освещенными коротко и не
верно !).

Название „Красная звезда" ни до, ни после революции 
не было известно за пределами кружка. Появилось оно на 
свет только благодаря своеобразию переписки подпольщиков 
во времена царизма. Когда один из инициаторов организации 
кружка, Борис Емельянов (работал в Харьковском комитете

1) Знакомясь с литературой, освещающей работу харьковской органи
зации большевиков периода империалистической войны и подполья, я встре
тился с рядом неточностей и неясностей в области, относящейся к студен
ческим с.-д. организациям. Я останавливаюсь именно на этих неточностях 
потому, что, будучи выдвинут в сентябре месяце 1914 г. для организации 
студенческих большевистских кружков, я не терял с ними связи до самой 
Февральской революции.

Наибольшее количество несоответствий исторической правде имеется в 
статье тов. Блюм „Организация РСДРП(б) в Харькове во время войны". 
(Сборник „1917 г. в Харькове", изд. „Пролетарий", 1927 г.). В статье этой 
имеются такие строки: „Студенческая с-д . организация, почти совершенно 
распавшаяся в первый год войны, также стала собирать свои силы и привле
кать новых членов. В первое время в  организации были об’единены все 
течения, начиная от большевиков и кончая оборонцами, вследствие чего в 
Ней существовали внутренние разногласия, мешавшие сплоченной и плано
мерной деятельности". В этих немногих строчках очень много искажений. 
Помещая мои заметки, я полагаю убедить в этом товарищей.

Чтобы с самого начала внести ясность, должен отметить следующее: 
*) Совершенно непонятно, о какой „студенческой с.-д . организации" говорит 
Т° В . Блюм. Начиная с осени 1914 г. и кончая февралем 1917 г., в Харькове 
выло две студенческих организации — „студенческая с-д . фракция" и сперва
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летом и осенью 1914 г.), переехал из Харькова в Москву, То 
в одном из писем, интересуясь работой кружка и желая за
конспирировать свой вопрос, он выразился так : „Как поживает 
наша Красная звезда" ?  Позднее, попав в ссылку в с. Стер, 
либашево, Уфимской губ., он продолжал переписку, относя
щуюся к кружку, употребляя то же название. Отсюда оно и 
привилось. Кружок „Красная звезда*4 возник прежде всего как 
большевистское противопоставление оппортунистической „Сту
денческой социал - демократической фракции" в Харькове. Эта 
„фракция" состояла из студентов высших учебных заведений 
города, считавшихся социал - демократами. Членами фракции 
принимались абсолютным большинством голосов студенты со
циал - демократы, рекомендованные тремя действительными 
членами фракции. Фракция ставила своей целью работу среди 
харьковских студентов. Организационно она не входила ни в 
большевистскую, ни в меньшевистскую организацию, являясь 
„вполне автономной". Теоретически в состав ее принимались 
социал - демократы всех толков, но фактически к началу миро
вой войны количественное преобладание в ней получили мень
шевики, которые, умело маневрируя приемом новых членов, 
зорко следили за сохранением своего большинства. Зимой 
1914 г. и позднее, до Февральской революции, по междуна
родным вопросам во фракции было мартовское большинство 
(ориентировались на известное письмо Мартова, написанное в 
начале войны).

Из студентов - большевиков ; за весь этот период во фрак
цию входили „Ваничка" Маргания, Николай Безчетвертной и 
„Коля" Акиртава. Последний до принятия его в студенческую 
фракцию работал вместе с Б. Емельяновым и Л. Смоляковым * 3

один, а затем три „студенческих кружка" харьковской организации РСДРП(б). 
Никогда студенческие большевистские кружки не были об’единены со „сту
денческой с-д . фракцией". Здесь нужна полная ясность так же, как и в 
вопросе о том, что в Харькове в период войны и позднее никогда не было 
объединенной организации РСДРП. 2) Неверно также утверждение т. Блюм, 
что „как только окрепла наша организация, она вошла в связь со студен
ческой организацией и создала две чисто большевистские ячейки — при уни
верситете и технологическом институте. . .  Во главе первой ячейки стоял 
т. Сурик, руководство второй было поручено т. Ляхину. . . "  Большевистского 
кружка при Харьковском технологическом институте в период войны не было- 
Мы могли бы, конечно, в условиях подполья не знать о существовании та
кого кружка, но то, что и после революции кружок не выявился, заставляет 
не только брать под сомнение его существование, но и вообще его отрицать.
3) Неверно и то, что тов. Блюм пишет далее: „помимоячейковых собрании» 
для обсуждения вопросов, касающихся всех высших учебных заведений, с0 ̂ 
зывались фракционные собрания из членов обеих ячеек". Такие „фракцио 
ные собрания" никогда не собирались, так как до 1916 года была од 
ячейка, получавшая указания повеем принципиальным вопросам от Харько 
ского Комитета РСДРП(б). сЯ

На других, более мелких, отклонениях от действительности, имеющих^ 
в работах остальных товорищей, я не останавливаюсь, полагая, что соотв 
ствующие коррективы внесет моя статья.— С.
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городской организации большевиков, но после от’езда Б. 
Емельянова на работу в Москву, а Л. Смолякова (в связи с 
^ндармскими преследованиями) в Екатеринослав, т. Акиртава, 
звЯДУ несогласия с „пораженцами",* из организации ушел и 
извратился в нее только перед Октябрем. Т. т. Маргания и 
£е3четвертной были приняты во фракцию в середине 1915 г. 
g это время они уже были членами нашего большевистского 
кружка. В связи с этим в кружке был поднят вопрос о целе
сообразности и приемлемости нахождения их в составе с.-д. 
организации, не признающей Центрального и Харьковского ко
митетов. Решено было однако оставить их членами фракции 
в информационных целях. Характерно, что членам студенческой 
с.-д. фракции не запрещалось входить в городские организации 
меньшевиков, бунда или даже большевиков. Фракция в целом, 
повторяем, не подчинялась ни одной из городских с.-д. орга
низаций и обращалась неоднократно в X. К. с предложениями 
о так называемой „совместной работе" или „совместном вы
ступлении Мы, большевики, считали нелепостью такую по
становку вопроса. Какая - то „с.- д. фракция" выдвигает вопрос 
о „совместной работе" с Харьковским комитетом РСДРП(б) 
и при этом осмеливается ставить какие - то условия !

В ответ на такие предложения представителями X. К. вы
двигалось требование вхождения фракции в состав харьковской 
организации большевиков и подчинения ее X. К., при условии 
признания Ц. К . ; иногда все же вопрос переносился в плос
кость отдельных соглашений по тому или иному совместному 
выступлению. В период времени с конца 1914 г. до середины 
1915 г. такие переговоры возобновлялись неоднократно. В част
ности, мне известно, что в сентябре, октябре 1914 года велись 
переговоры представителями X. К., Л. Смоляковым и Б. Емель
яновым, с уполномоченными „студенческой с.-д. фракции", 
студентами - юристами, Позументировым и Н. Е. Поповым (ярый 
оборонец, органически ненавидевший большевиков). Эти пере
говоры, как и все предыдущие и последующие, ни к чему не 
привели, если не считать того, что для работников Харьков
ской организации стало совершенно ясным, что с оппортуни
стами, сгруппировавшимися во фракции, каши не сваришь и 
что работу среди студентов можно вести лишь через голову 
«студенческой с.-д. фракции4* . . .

Какие же причины заставили нас обратить специальное 
внимание на студенчество?

Когда мобилизации и массовые аресты активных работни
ков харьковской организации большевиков в начале войны 
°ставили ее на некоторое время не только без руководящей 
всрхушки, но и без агитаторских и пропагандистских сил, и когда 
Разгром рабочих легальных организаций ликвидировал возмож
ность использования их для революционных целей, уцелевшими 
товарищами, в поисках выхода, решено было использовать для
In4 Літопис Революції №  I
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работы продолжавшие существовать студенческие органу 
зации1).

На нашем пути стояла „студенческая с.-д. фракция* * 
использовать которую для н а ш и х  нужд не представлялось 
возможным.

Необходимо отметить, что хотя в период времени с начала, 
мировой войны и до Февральской революции в харьковской 
организации РСДРП(б) не раз в результате арестов менялся 
состав Комитета, но точка зрения на работу среди студентов 
в принципиальной своей части, оставалась неизменной и сво
дилась к тому, что работа среди студенчества должна дать 
организации квалифицированных пропагандистов и агитаторов, 
а также увеличить технические и денежные рессурсы. Студен
чество интересовало нашу организацию, в отличие от эсеров 
и меньшевиков, с т о ч к и  з р е н и я  о б л е г ч е н и я  р а б о т ы  
в о с н о в н о м  н а п р а в л е н и и  — с р е д и  р а б о ч и х .

Организуя большевистскую студенческую ячейку, т. е. 
создавая в студенческой среде новый центр, ставивший себе 
задачей руководство студенческими массами, мы предполагали 
получить пропагандистские силы для всей харьковской орга
низации и улучшить ее денежные, квартирные и др. техниче
ские возможности, сведенные разгромами до невозможного ми
нимума. И линия эта впоследствии оправдала себя,— не только 
улучшились материальные и технические возможности X. К.(б), 
но из студенческой среды выдвинулся ряд активных работников.

*  **

В сентябре 1914 г. происходили выборы курсовых старост 
на факультетах харьковского университета. Институт старост 
в университетах являлся не только организацией, через кото
рую студенческие массы имели возможность до некоторой сте
пени влиять на учебную жизнь, но и политической организацией, 
непосредственно руководившей движением студенчества и про
водившей в студенческие массы решения партийных организа
ций. Поэтому накануне выборов старост группа студентов 
большевиков (И. Маргания, Б. Емельянов, М. Акиртава, Т. Кар' 
тозия (тогда еще меньшевик) и еще несколько товарищей, Фа- 
милий которых восстановить в памяти не могу), обсудив вопрос 
о целесообразности и необходимости захвата нами института 
старост, решила активно выступить на выборах, выдвину* 
своих кандидатов.

В результате выборной кампании, нам удалось на перво 
курсе медицинского института выявить товарищей (Безчетверт 
ного и Соболева), которых я вовлек потом в работу крУ#

ни**) Арестованы в этот период были : М. Муранов — в Петрограде и с „ 
Валентин Яковлев, Дымов, кажется, Шиллерт, Данилевский, Волков, стуД®' 
естественник Циверкалов и ряд других, фамилий которых я тогда не з
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красная звезда**. Недели через две - три после выборов на 
первом кУРсе медицинского факультета, где нам удалось про
вести старостой тов. Маргания, я предложил Николаю Без- 
цетвертному и Михаилу Соболеву принять участие в кружке 
марксистского самообразования". К этому времени от тов. 

Маргания мы имели уже дополнительную информацию о со- 
циал - демократическом настроении этих двух товарищей. Однако 
полностью поставить их в известность о задачах кружка мы 
считали преждевременным. Когда я спросил у тов. Безчетверт- 
ного, кого бы он мог привлечь для участия в работах кружка, 
0н назвал двух курсисток: М. Тишкову и Веру Сабельникову.

Первое собрание кружка состоялось на Заиковской улице, 
на квартире у Б. Емельянова. На этом собрании присутство
вали: Б. Еме\ьянов, Н. Безчетвертной, М. Соболев, М. Тиш- 
кова, В. Сабельникова, Филов, я и, кажется, И. Маргания. 
Сразу же было решено заниматься не только марксистским 
самообразованием, но и „популяризацией“ марксистских идей 
среди студентов. Расплывчатость определения задач кружка 
об’яснялась необходимостью более тщательно проверить вовле
ченных в кружок товарищей, прежде чем открыто поставить 
леред ними вопрос о вступлении в ряды организации.

Таким образом, было положено основание для работы X. К. 
среди студентов, помимо студенческой с.-д. фракции. Посте
пенно в кружок стали вливаться новые товарищи. В начале 
1915 г. в него вошли В. Заборенко, его сестра Ольга и М. 
Брагин. Весной 1915 г.— Я. Аифшиц и Виктор Грязев (погиб 
в 1919 г. во время Мамонтовского рейда в городе Козлове, 
куда выехал в качестве члена выездной сессии Тамбовского 
Ревтрибунала). Осенью 1915 г. кружок пополнился Констан
тином Геем и Е. Сабельниковой. В виду громоздкости кружка 
и в целях конспирации эти товарищи организовали отдельный 
кружок. К ним присоединились быв. семинарист Николай Бул
гаков, Е. Турбина (медичка) и В. Малюта. Этот кружок, пред
ставлявший из себя нечто в роде филиального отделения 
«Красной звезды просуществовал до самой революции, и из 
него вышло человек пять хороших партийцев. В основной 
кружок почти одновременно с Е. Сабельниковой вошла Вера 
Карцева. . .  Зимой 1916 г. пришлось выделить третий кружок, 
гРуппировавшийся вокруг Александра Борщевского, именовав
шегося межрайонцем, а по сути дела бывшего настоящим 
большевиком. Из состава этого кружка можно отметить Кас
ира Мелик - Алахвердова. (Тов. Каспар хорошо работал во 
вРемя немецкой оккупации Украины и случайно погиб при 
Разгроме крестьянами помещичьей усадьбы).

Таким образом, через кружок „Красная звезда" и выде- 
* енные им в процессе роста два других кружка прошли: 
Ь* Емельянов, И. Маргания, Н. Безчетвертной, М. Соболев,

Брагин, В. и К. Сабельниковы, М. Тишкова, В. Карцева,
12--;
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О. Заборенко, В. Заборенко, Я. Лифшиц, В. Филов, Н. Бул 
гаков, К. Гей, В. Грязев, М. Турбина, К. Мелик - Алахверд0^ 
А. Борщевский, Сурик и еще три-четыре товарища, фамиди̂  
которых не помню1).

*

В соответствии с задачами, которые ставились X. К. перед 
кружком „Красная звезда“, работа его членов протекала по 
двум основным направлениям — работа в студенческих массах 
и работа в городской организации большевиков. Так как боль
шинство членов кружка были медики, то и наибольшие резуль
таты работа дала на медицинском факультете. Здесь благо
даря полному контакту с сильной с - р. фракцией, стоявшей на 
интернационалистической (циммерйальдовцы) позиции, кружку 
удалось провести большинство студентов за лозунгом „долой 
войну".

Вплоть до Февральской революции на медицинском фа
культете не было принято ни одной патриотической резолюции, 
и студенческая масса не принимала участия ни в одной из 
манифестаций, устраивавшихся студентами - черносотенцами. 
Наоборот, все эти манифестации получили резкое осуждение 
на курсовых и факультетских сходках, при чем резолюции не
изменно заканчивались лозунгами — „долой правительство*, 
„долой империалистическую войну*. Кружок развил среди 
ученичества большую работу по пропаганде интернационалист
ских взглядов на войну и имел немалый успех. Помню, что 
весной 1915 г. членам кружка удалось выступать на факультет
ских сходках, преимущественно у медиков и естественников, 
с определенно большевистскими речами. Нужно согласиться, 
что для того, чтобы получить эту возможность в такой среде 
и в столь чудовищно гнусное время, как в годы войны, нужно 
было много поработать . . .

В 1916 г., сперва на третьем курсе, а затем и на осталь
ных, громадным большинством была принята предложенная 
нами резолюция, часть которой до сих пор сохранилась у меня 
в памяти: „Через головы сражающихся армий мы протягиваем 
руку к тем нашим братьям за рубежом, которые, так же как и

J) В №  9 „Пролетарской революции“ за 1922 г. тов. Базанов пиШе ' 
что „после нескольких собеседований на различные темы Ляхину уДаЛ° 
выделить группу (в 25 чел.) наиболее сознательных студентов, которые вп0Л 0 
разделяли нашу точку зрения в принципиальных вопросах". Здесь ну 
отметить две неточности. Во - первых, сильно преувеличена численно 
кружка. В тот период, когда в кружке работал тов. Ляхин, он насЧИТЬ1цКу 
не более 12 человек. Во вторых, все они полностью разделяли „нашу * °  
зрения", так что производить какое-либо выделение надобности не ь 
За весь период существования кружка никто из него не ушел по моти 
принципиальных разногласий. Из состава его вышли Б. Емельянов и и  
Заборенко,— в связи с переездом в Москву, и тов. Филов, уехавший, каж 
в Ростов.— С.
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цЫ> борятся за прекращение империалистической бойни.. 
резолюция начиналась анализом империалистической сущности 
войны и заканчивалась лозунгами: „долой войну!", „долой 
вравительство ! “. К то-то  из меньшевиков (сейчас не помню, кто 
именно), будучи в Петербурге, показывал эту резолюцию Горь
кому и Чхеидзе и потом рассказывал, что они выразили сомне- 
вие на счет возможности принятия такой резолюции на сту
денческом собрании во время войны . . .

Не следует, конечно, преувеличивать глубины револю
ционного настроения студенчества в то время. В значительной 
степени оно об яснялось тем разрывом, который получился 
после поражений на фронтах между дворянско - феодальным 
царским правительством и промышленной буржуазией, убедив
шейся в неспособности правительства победоносно продолжать 
войну и делавшей в этот период попытку взять в свои руки 
руководство войной и военной промышленностью. Традиционное 
в студенческих массах — так сказать „буржуазно - демократи
ческое" отрицание царизма, подогретое неудачами на фронте 
и чисто шкурническим моментом — боязнью собственного при
зыва в армию, создавали благоприятную для нас обстановку.

Нам удавалось проводить не только резолюции в основ
ном циммервальдского направления, но и поднимать в острые 
моменты студенческие массы на демонстрации. Наиболее вну
шительная из них, сопровождавшаяся столкновением с полицией, 
состоялась в октябре 1916 года. Полицейские нагайки также 
оказали революционизирующее влияние на студенческие массы.

Однако, на естественном и юридическом факультетах дело 
обстояло хуже, чем на медицинском, а на физико - математи
ческом факультете, в технологическом и ветеринарном инсти
тутах наше влияние сводилось к нулю.

До самой революции кружком велась непрерывная и до
вольно успешная борьба за студенческие организации: проф
союз студентов - медиков, кассу помощи больным и недоста
точным студентам („амбулаторна^), старостат и т. д. Выборы 
членов правлений этих организаций и выборы старост всегда 
являлись большими политическими кампаниями, которые наш 
кРужок широко использовывал в целях пропаганды идей боль
шевизма. Наибольшие результаты работа эта дала опять таки 
На медицинском факультете. Здесь кружку удалось, проведя 
Успешную борьбу с с.- р ., также стремившимися использовать 
СтУденческие организации, ввести в правление профсоюза сту
дентов - медиков своих членов (В. Заборенко, Н. Безчетвертной, 

Соболев, Сурик, остальных не помню).
Попав в правление, мы начали широко использовывать его 

Помещение для хранения нелегальных изданий, типографского 
Шрифта, гектографов и т. п., а также для печатания листовок. 
^Десь же иногда происходили свидания не только членов 
кружков, но и членов Харьковского комитета. Помещение
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профсоюза, находившееся в здании медицинского корпуСа 
харьковского университета (на Сумской улице, в доме №  4^  
служило хорошим прикрытием и сильно затрудняло слежку 
шпиков. Трудно было также предположить, что жандармы 
учитывая настроение студенчества, решатся, без достаточных 
оснований, производить обыск в помещении университета. ЭДЬ1 
вели также борьбу за „амбулаторну", которая предоставила 
бы нам еще большие возможности, но. как мне помнится, она 
успехом не увенчалась. Здесь довольно прочно засели эсеры, 
меньшевики и бундовцы, и если иногда нам и удавалось исполь
зовать для собраний помещение „амбулатории" (в Слесарном 
переулке, №  14), то только после длительных перегбворов с чле
нами правления, которые, пользуясь случаем, длинно й невразуми
тельно толковали о предполагаемрм наличии провокаторов в 
нашей организации. Помощь в предоставлении комнат „амбу
латорииw нам оказывал тов. Сепе Хамасуридзе, наиболее сим
патичный из всех меньшевиков, которых когда - либо мне при
ходилось встречать (погиб от сыпняка в ссылке, за несколько 
дней до Февральской революции).

В помещении „амбулатории" осенью 1916 г. состоялись 
два или три собрания представителей всех революционных 
организаций г. Харькова по вопросу о создании совета рево
люционных организаций Харькова, в задачи которого входило 
бы об’единение выступлений этих организаций. Инициаторами 
создания этого совета были, кажется, бундовцы, напуганные 
возможностью еврейского погрома, о котором носились слухи 
после студенческих октябрьських демонстраций на Сумской 
улице и неудавшихся рабочий демонстраций на Петинской 
улице и возле паровозостроительного завода.

Только осенью 1915 года, т. е. почти через год после 
основания кружка, членов его начали привлекать к обслужи
ванию рабочих кружков. До этого времени мы опасались по
сылать членов студенческого кружка в рабочие кружки, глав
ным образом потому, что они еще недостаточно четко усвоили 
ленинскую позицию по вопросу о войне. Об’яснялось это почти 
полным отсутствием какой - либо литературы, которая освещала 
бы позицию Ц. К. нашей партии по этому вопросу. Получен' 
ный кружком осенью 1915 г 33 номер „Социал - демократа 
окончательно выправил мозги. Все недоуменные или спорные, 
как казалось некоторым товарищам, вопросы были исчерпы
вающе раз’яснены, и с этих пор в кружке не было больше 
сколько-нибудь серьезных принципиальных разногласий. Сравни
тельно поздний переход кружка к обсуждению и проработке 
вопросов текущей политики имел свои положительные стороны. 
Первый период работы кружка, когда'центр тяжести был пе 
ренесен на теоретическое усвоение основ марксизма, заложил 
фундамент, на основе которого вопросы тактики большевизма 
устаивались легко и верно.
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Одним из первых начал посещать рабочие кружки Виктор 
Ґрязев. Т. Брагин также получил кружок из 6 - 7  человек ра
бочих паровозостроительного завода. Из теоретических заня
тий, Как сам он в этом признавался, у него ничего не полу
чилось, так как рабочих тянуло к обсуждению злободневных 
вопросов. Зато проработка 33 номера „Социал-демократа" 
пошла очень оживленно. В качестве пропагандистов работали 
также Борщевский, Булгаков (сейчас вне партии) и Сурик.

Техническая работа поручалась Комитетом в разное время 
Сурику и В. Заборенко (работали в подпольной типографии), 
Н. Безчетвертному, В. и К. Сабельниковым, кажется, Е. Тур
биной и М. Тишковой (печатали на гектографе). Припоминаю 
такой забавный случай. К. Сабельниковой и М. Тишковой 
печаталась на гектографе очередная летучка. Я знал что эта 
работа производится ночью. Каково же было мое удивление, 
когда около одиннадцати часов утра встретившийся со мною 
меньшевик Шварц (студент - технолог), посмеиваясь, стал упре
кать нас в неумении работать конспиративно и сообщил, что 
ему известно о нашем намерении выпустить листовку. Так 
как выпуск листовки в этот день не предполагался, а о том, 
что она печатается, знал лишь ограниченный круг лиц, я стал 
подозревать, что кто-то из наших проболтался. Однако, осве
домленность Шварца, как оказалось, об’яснялась тем, что кто 
то из печатавших не отмыл рук от гектографских чернил 
и при встрече с ними в трамвае Шварц, также имевший ка
кое-то отношение к технике по своей меньшевистской линии, 
сумел сделать „правильный" вывод.

*  *::•
*

Конец 1915 г. и весь 1916 г. были периодом наиболее 
активной работы наших большевистских кружков. Нароставшие 
неудачи на фронте, усиливавшиеся с каждым днем продоволь
ственные затруднения, непомерное возрастание дороговизны и 
расстройство транспорта, углубляя разруху, делали все более 
и более популярными большевистские лозунги. Наша органи
зация в этот период значительно укрепила свои позиции как 
н рабочей массе, так и среди студенчества. Вполне естественно, 
что и деятельность охранки не ослабевала ни на минуту, 
вырывая из рядов организации все новые группы товарищей.

трудно понять, почему, несмотря на значительную активность 
большинства членов студенческих кружков, выступавших с 
°ткровенно большевистскими речами на многочисленных сту
денческих собраниях, никто из них почти до самой Февральской 
Революции не был арестован. Обыски и аресты коснулись 
только товарищей, теснее других соприкасавшихся с рабочими 
Кружками или работавших в технике. Аресты сильно обескро
вили кружок „Красную звезду" только накануне Февральской
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революции, когда были арестованы В. Заборенко (вторично), 
Н. Безчетвертной, К. Гей и Сурик (вторично). В двух других 
кружках были арестованы: А. Борщевский и еще два или три 
товарища, фамилий которых я сейчас не помню. Тов. Грязев 
был арестован несколько раньше и получил ссылку в админи
стративном порядке.

Поведение жандармов по отношению к нам кажется тем 
более странным, если учесть, что все мы были хорошо известны 
по работе в студенческих массах члену ревизионной комиссии 
профсоюза студентов - медиков с. - р. Берекашвили, оказавше
муся провокатором. Очевидно, жандармы, имея сведения о ра
боте почти всех членов кружков, ждали наиболее подходящего 
случая для ареста. Но они просчитались.

Арестовать нас накануне Февральской революции они 
еще успели, но изолировать надолго от рабочих масс были 
уже не в силах, и три десятка членов партии, получивших 
подпольную закалку, стали в ряды легальной харьковской 
организации большевиков, чтобы в новых условиях продолжать 
борьбу за дело рабочего класса.



ПІД НАТИСКОМ ОКУПАНТІВ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРВОНОЇ ГВАРДІЇ В КИЇВСЬКОМУ ЗАЛІЗНИЧОМУ

ВУ ЗЛ І

8 лютого 1918 р. (за нов. ст.) червоногвардійські загони 
були вже в Києві. Пролетаріят Києва після першої великої" 
поразки — січневого повстання — святкував перемогу. На черзі 
дня перед київським пролетаріятом, зокрема перед залізнич
никами Київського вузла, що найбільше постраждали, стояли 
актуальні питання: організації радянської влади на місцях в своїх 
районах, зміцнення органів цієї влади для дальшої боротьби 
з класовим ворогом, який залишався не тільки на фронті, але 
й у місті.

Непрохололі ще трупи забитих товаришів і жахливі кар
тини придушення січневого повстання, особливо залізничників, 
як і загальні обставини війни з ворогом, владно диктували 
робітничій класі, що самоорганізація її влади й зміцнення 
диктатури цієї класи повинно йти також і по лінії організації 
збройних сил, по лінії утворення загонів Червоної гвардії. 
Тому ми бачимо, що бойовики - залізничники, після вшанування 
пам’яти забитих у боротьбі з Центральною Радою, зібравшись 
у помешканні клубу біля Соломенського мосту, одноголосно 
ухвалили об’єднатися в Червону гвардію київського залізни- 
чого вузла, поклавши першими початок організації такого за 
гону. Тут же обрано було штаб загону (з трьох осіб), який 
під керівництвом партії більшовиків мав виробити плана про 
організацію Червоної гвардії, а також упорядкувати справу з  
охороною залізничого вузла. Збори, крім того, доручили шта
бові нещадно винищувати тих осіб, що будуть порушувати й 
дискредитувати роботу штабу, як представника радвлади на за
лізниці. Всі червоногвардійці повинні були перейти до життя 
на воєнний лад, покинувши свої сем’ї.

До штабу були обрані Дзедзієвський Аркадій — машиніст 
з 1 - го участку тяги, Орлов Микола — слюсар з головних май
стерень та ГІохвалінський — поручник залізничого батальйону^ 
Збори, обираючи штаб, зразу ж визначали й функції кожному 
членові. Дзедзієвського обрано на голову чи начальника штабу 
з веденням цієї роботи так по воєнній, як і по громадянській

А. ДЗЕДЗІЄВСЬКИЙ
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лініях; Орлова — на замісника голови й Похвалінського — На 
скарбника („казначея") штабу, який потрібний нам був, як і 
воєнний спеціяліст1) ;  за секретаря штабу обрали рядового 
бійця Січневого повстання т. Рєзцова2), доручивши йому ор
ганізувати канцелярію для ведення сі|рав воєнного й секрет
ного характеру.

Обраний штаб негайно розпочав переводити в життя по
станови загальних зборів. Для помешкання загону використано 
санітарний потяг №  185 ; штаб розмістився в вагоні пульмана, 
а потім уже і роздобув службовий.

Загін зареєструвався в міському штабі Червоної гвардії, 
під назвою „Загін Червоної гвардії Київського залізничого 
вузла" й одержав печатку та штамп. Штаб виробив правила 
внутрішнього розпорядку, що його загальні збори червоногвар 
дійців затвердили. В ньому були в основі такі пункти: 1) цілко
вите підлягання розпорядженням свого найближчого начальства; 
2 ) кожний червоногвардіець, записавшись до загону, повинен 
перейти від семейного життя до воєнного, тоб - то перейти 
жити до вагонів, призначених для загону; 3) стороннім особам 
в загонові перебувати заборонялося; 4) п’янство й гра в карти 
як-найсуворіше заборонялися; 5) самовольство й хуліганство 
жорстоко каралося; 6) винні й ті, що не виконували правил, 
заарештовувались і, повторивши подібне, виключалися із загону. 
До цього треба додати, що відпустки й різні дозволи для вла
штування своїх власних справ давалися обмежено й у виключ
них випадках.

Отакі правила поставили на височінь дисципліну загону й 
організованість, і треба віддати справедливість, що жодний 
червоногвардіець підчас перебування в загонові не порушив уста
новленого порядку.

Для більшого звязку з робітничою масою й для слідку
вання за роботою транспорту по службах київського вузла 
штаб разом з залізничою райрадою виділив був комісарів.

Загін, зформувавшись, мав такі частини: піхоту, кінноту, 
артилерію, кулеметну команду, підривну команду, санітарну 
летучку, панцерний потяг і панцерну дрезину, господарську 
частину; передбачалося навіть організувати авіозагін, бо змога 
для організації його була, але через відсутність часу й натиск 
окупаційної німецької армії цього зробити не довелося.

Хто ж становив головну й основну масу цього загону? 
Треба відзначити, що основним ядром, яке подавало зразок 
загартованости й міцної дисципліни, були залізничники — бойо
вики січневого повстання, що залишилися живими в жорстокій 
боротьбі з силами Центральної Ради. Загін був поки - що не-

]) Не дивлячись на прихильність Похвалінського до радвлади, він У 
дальшому, підчас боїв на ст. Святошині, взявши на один день відпустку,-ніби 
для відпочинку після боїв, зовсім не повернувся до загону.

2) Підчас бою з гайдамаками в січневому повстанні його поранено.
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великий, тому штаб взявся збільшити його. Переведена була 
відповідна широка агітація серед залізничників, підчас якої 
закликалося вступати до червоногвардійського загону. Дозво- 
лено було записувати до загону і охочих незалізничників, але 
знавців воєнної справи.

В наслідок цього до канцелярії штабу повалила сила охо- 
цих, яким, після запису зразу ж оголосивши правила вну
трішнього розпорядку, видавали посвідчення й зараховували на 
,пайока. До кожного добровольця підходили з усіх боків, 
звертаючи увагу на добір чесних і гідних людей. Найбільше 
записалося до загону салдатів з залізничого батальйону*), 
зформованого на залізниці ще за  імперіялістичної війни з ро
бітників служби тяги низької й середньої кваліфікації 2). Робіт
ники таких служб, як служби руху, телеграф, шляхів, мате- 
ріяльна, являючи собою дрібних власників, або ж високо
кваліфіковану силу, організації загону участи не взяли за 
деякими винятками. Ми, звичайно, не говоримо про службовців 
і адміністрацію залізниці, серед яких ніякого сприятливого ста
влення до організації загону не було; навпаки, помітно було 
приховану ворожість, що потім виявилась в управлінні Пів
денно - західніх залізниць3).

Свою роботу на залізниці штаб загону погоджував увесь 
час з такими цивільними установами, як Ревком, що потім 
обернувся в залізничу Райраду.

Всі необхідні питання що до охорони території станції, 
налагодження транспорту, запровадження порядку на заліз
ниці то - що,— все це розвязувалося разом і в цілковитому 
контакті з радянськими організаціями, не припускаючи дезор
ганізації в роботі.

Армія Муравйова, як тоді називали, прибувши до Києва, 
розташувалася не тільки в місті, а й на території вокзалу. 
На нашу думку, Муравйов зробив помилку, спинившись на 
довший, ніж це потрібно, час у Києві4). Здавалося б, коман
дування армії, зваживши на те, що Ц. Рада швидко втекла з 
своїми загонами з міста, мусило б було вирядити червоногвардій- 
ські загони свіжими слідами за Радою. Вийшло ж так, що Ки
ївська міська рада кінець - кінцем запропонувала Муравйову 
покинути Київ і передати охорону міста робітничим дружинам. 
Це дало змогу штабові швидше й правильніше розгорнути ро
боту на залізниці.

*) Салдати з залізничого батальйону дуже допомогли загонові бути боє
здатним в боротьбі з класовим ворогом.

2) Робітників інших служб залізниці в загонові було мало, за винятком 
старих бойовиків.

3) За нацскладом у загоні були здебільшого українці, потім росіяни, 
Далі поляки, серби й чехи.

4) До речи, не можна не змовчити й того, що деякі частини армії Му
равйова бешкетували в Києві; відчувалося це й на залізниці.
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Кілька слів треба сказати й про ставлення робітничої маси 
до заходів радвлади. Не дивлячись на тяжкий матеріяльнай 
стан, брак продуктів харчування та інше,— робітники, усвід0* 
млюючи все це, йшли назустріч всіляким заходам влади тру, 
дящих. Так, робітники - залізничники виділили спеціяльні бра- 
гади для ремонту панцерного потяга загону Полупанова, який 
від'їздив на румунський фронт; бригада працювала надурочно 
й вчасно виконала роботу. Для обслуговування паровоза ро- 
бітники, утворили паровізну бригаду, а деякі записалися чер- 
воногвардійцями до загону Полупанова. З  інших споминів 
читач знає, що ще до січневого повстання робітники київських 
майстерень відмовилися ремонтувати панцерний потяг Ц. р. 
Тепер же вони відремонтували цей потяг і подарували його 
загонові1). Також робітники вагонного цеху відремонтували й 
устаткували службовий вагон для приміщення штабу2 3).

Київ за цих часів був гніздом контр-революції, починаючи 
від найчорнішої й кінчаючи жовтою. Всі ті генерали, полков
ники, офіцерня, що тікали з Москви, Петрограду, мали тепер 
притулок в Києві під крилом Центральної Ради. Відомо, що 
від швидкого натиску червоногвардійських загонів уся ця 
зграя не могла виїхати з Києва і, звичайно, лишилася в під
піллі л). Як тільки почався рух потягів на залізниці, всі вони 
заворушилися; частина тікала то на Дін, то ще куди, інші, 
залишаючись у Києві, розпочинали провадити підпільну роботу, 
розповсюджуючи різні чутки, щоби за всяку ціну підірвати 
сили радвлади.

На залізниці це більше видко було й ніби більш за все 
відчувалось. Перед штабом залізничого загону постає в 
звязку з таким становищем питання про організацію класового 
карного органу для боротьби з внутрішньою контр - револю
цією. В звязку з цим було утворено слідчу комісію загону, 
що діяла на території залізниці. Це був свого роду зародок 
класового органу, що карав ворогів трудящих.

Слідча комісія складалася з 3 - х  осіб — витриманих, стій
ких робітників - пролетарів. В її розпорядження дано два вагони

1) Панцерний потяг звався „Черепаха*.
2) Успіхи більшовицької партії в переведенні завдань радвлади й усіляка 

підтримка робітників побуджували меншовиків, есерів та інших контр - рево
люціонерів на шлях внутрішньої боротьби з радвладою. Зрадники робітничої 
класи й інша контр - революція розповсюджували стару байку, що більшовики 
агенти німців, що вони доведуть країну до загибели. В управлінні Південно - 
західнії залізниць меншовицько - есерівські елементи вняли бучу серед служ" 
бовців ; скориставши момент невчасної й нерегулярної виплати зарплати 
вони скликали до цього збори. Але їм тут зробити чого - будь не вдалося. 
Тому вони кинулися до робітників - залізничників. Демонстративно з ’явившись 
в головні майстерні, вони спробували були влаштувати мітинг і змусити р0- 
бітників зробити страйк, не закінчуючи його до виплати зарплати. Це якраз 
тоді було, коли робітники ремонтували .Черепаху". Треба було бачити я® 
власні очі, як ці зрадники ганебно втікали від робітників.

3) Сам „міністр шляхів* Ц. Ради і той тікав з Киева на возі.
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Ая заарештованих і призначено коменданта вагонів з потріб-
числом збройної сили. Комісія розпочала свою роботу з 

їого, що видала розпорядження всіх сумнівних осіб, що плен
я й с я  по станції й залізницях, затримувати й відправлювати 
до комісії, яка й розглядала справу1)* Слідчій комісії вдалося 
знайти деякі підпільні штаби військових частин, прихільників 
контр - революційних організацій то - що. Робота комісії дала 
позитивні наслідки, і контр - революційні вчинки на території 
залізниці майже припинилися.

Піхота загону, крім того, що несла обов’язки, охороняючи 
помешкання загону, штабу, поворотне коло депо, територію 
товарної станції, мости й пересувний склад, ще й регулювала 
рухом демобілізованих салдатів, які виїздили з Києва додому.

Загін мав свою артилерію, яка вважалась на цій території 
одною з найкращих. Гармат у артилерії нараховувалося 12 
тридюймових і чотири мортирки. З а  начальника артилерійної 
частини загону спочатку був робітник тов. Семенів, а далі 
т. Піддубний (слюсар з 1 участка тяги). Дякуючи тому, що 
т. Піддубний мав організаторський хист і досвід у цій роботі, 
артилерія була на належній височині. Треба не забути сказати 
про те, що в артилерії були гармати пристосовані до вживання 
задушливих газів, але загін їх у боях не вживав.

Загін мав підривну команду з 10 душ і кулеметну з 25. 
Разом з формуванням бойових частин штаб організував і сані
тарну летучку. Санітарлетучку обслуговували три фельдшери. 
За завідувача летучкою був фельдшер Алферов, колишній 
помічник машиніста 1-го участка тяги. Щоб мати доктора, 
штаб умовився обслуговувати наш загін медичним персоналом 
санітарного потяга №  185, на чолі якого була женщина - доктор. 
Але обслуговування так і лишилося на фельдшерах.

Нарешті, треба ще згадати й про частину постачання, що 
постачала загін не тільки бойовими припасами, але й умунди- 
руванням та зброєю.

Ц. Р., панічно тікаючи, залишила на залізниці величезні 
бази різного лаштування („снаряжения"), харчування й умун- 
Дирування. Дещо з цих запасів загін взяв для своїх потреб 
через організовану штабом частину постачання. З а  начальника 
частини був тов. Юдін. Частина постачання устаткувала май
стерню для ремонту кулеметів і взагалі зброї. Всі червоно- 
гвардійці добре були вдягнені й узуті, не говорячи про на
лежне харчування.

II. ПЕРШІ БОЇ З ВОРОГОМ

Регулярний рух потягів, що невдовзі встановився після 
Приходу радвлади в Киев, 28 лютого раптом порушено. Робіт
ничий потяг, виїхавши з Києва ввечері 21 лютого в напрямку

*) До розстрілу засуджувано здебільшого розпізнюваних офіцерів, які 
^їли своє офіцерське звання.
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ст. Тетерева, на ранок другого дня не повернувся до Києва 
ніби через те, що на станції Тетерів вже перебуває німецьке 
окупаційне військо, яке прямує на Київ. Проте незадовго^ да 
ДО Ц ЬО ГО  в МІСТІ поширилися чутки, Щ О Ц. Р., рятуючись від 
більшовиків, уже запродала Україну, закликавши для допомоги 
німців. Пригадую, що штаб залізничого загону цим чуткам не 
йняв віри, але припинення руху потягів вимагало перевірки й 
вияснення обставин. Гадалося ще також, що Тетерів можливо 
зайняли рештки гайдамацьких банд. Штаб вжив заходів з ’єд
натися телеграфом з ст. Тетерів, але нічого не вийшло. Ближчі 
станції відповідали, що їм нічого не відомо.

Необізнаність непокоїла штаб. Вирішили для вияснення 
обставин вислати в напрямку Тетерева розвідку.

Того ж дня о 2 год., погрузивши на паровіз серії НУ 
два кулемети, розвідка в 5 чол. на чолі з тов. Володимиром 
Логіновим та з машиністом паровоза Гнатом Бондаренком виїхала 
на Тетерів. Доручалося від штабу взнати, що за  ворог, хто 
він, його сили, а також дізнатися про різні можливості, якими 
можна буде користатися на випадок бойової зустрічи з ворогом.

Ввечері того ж дня від начальника розвідки одержано 
донесення про приїзд її до ст. Бородянки й про те, що на 
шляху ніяких ознак ворожих сил розвідка не бачила, але далі 
за Бородянку шлях перетятий і першу ст. за Бородянкою не
відомо хто зайняв.

Через деякий час знову — друге донесення, вже багато 
виразніше : „На нас ідуть німецько - гайдамацькі банди й перед
німи частинами керує сам Петлюра". Розповідали розвідники, що 
після першого донесення штабові телеграфіст на ст. Боро- 
дянка т. Нахоренко мав розмову з ст. Трубецькою, звідки 
чувся голос: „Біля апарату батько Петлюра. Чи є у вас на 
ст. більшовики? Коли є, то затримайте їх до мого прибуття4*. 
Отже, після цієї розмови штаб ото одержав друге донесення, 
де начальник розвідки прохав від штабу дальших розпоряджень. 
Нічого не лишалося робити, як треба було виїздити на ворога. 
І штаб повідомив, що загін негайно виїздить назустріч ворогові.

Тимчасом начальник розвідки під освітленням ворожих 
ракет території ст. Бородянки дав розпорядження зруйнувати 
негайно залізниці колії на станції, зняти апарати й запропо
нував службовцям станції виїхати1). Розвідка повернулася Да 
ст. Клавдієво, де й стала чекати прибуття загону k Києва.

Вже з донесень розвідки видко було, що доведеться справу 
мати з сильним ворогом. Треба було вживати негайних захо
дів для затримки наступу, бо ворог, не маючи ніяких труднощі 
на своєму шляху, зміг захопити Київ, якого ще так недавно 
в жорстокій боротьбі з жовтоблакитниками довелося брати.

*) 3  с л у ж б о в ц ів , з а  в и н я т к о м  о д н о го  т е л е г р а ф іс т а , т . Н а х о р е н к а , н іхта  
н е  в и їх а в .
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Негайно повідомивши рапортом командувача про донесення 
о0звідки, штаб вимагав і собі розпоряджень та вказівок. Але 
Ніякої відповіди на рапорт штабу ніхто не дав. Тому штаб, не 
довго гадаючи, скликав екстрену нараду, де й вирішив роз
д а т и  воєнні дії самостійно, не чекаючи ні хвилини на від
повідь. Таке вирішення виправдувалося тим, що коли не за 
тримати ворога, хоча деякими загонами, й не зірвати мосту 
під Бородянкою, Київ міг ворог взяти раптом, без бою.

Залишивши невелику частину піхоти для охорони станції, 
загін у 100 душ з панцерним потягом, артилерією, підривною 
командою, кулеметчиками, з штабом на чолі темної ночи ви
рушив у путь.

На ст. Святошине ми зустрілися з невеликим бойовим заго
ном, що відійшов сюди 'з коростенського напрямку під натиском 
німецько - гайдамацького війська. Від нього штаб точно дізнався, 
що німців дійсно запрохала Ц. Рада й що вони прямують на 
Київ. На пропозицію нашого штабу виступити на ворога об’єд
нано цей загін не погодився й київські залізничники виїхали 
сами назустріч окупантам.

Як стало зоріти, загін уже був біля ст. Клавдієве, де його, 
як ми знаємо, чекала розвідка. Швидко ознайомившись з ста
новищем, штаб також швиденько розробив план воєнних дій. 
Всі поспішали. Піхота з кулеметною командою одержала наказ 
вирушити в наступ по обох боках залізничої колії. Спереду 
їхали панцерник і артилерія на платформах. Розвідці доруча
лося охороняти тил, без перерви їздячи паровозом від ст. до 
ст., щоби не дати можливости ворогові обійти фронт і зірвати 
залізничу колію та мости в тилу загону. Без ніякого шуму, 
розташувавшись всі на своїх місцях, рушили.

Передні частини загону скоро виявили, що залізничий міст 
через річку Здвиж, за півтори верстви від Бородянки, у бік Києва, 
цілий і лише на дальшій станції перебувають ворожі ешелони.

Нараз ранкову тишу перерізав сильний вибух. Це наша під
ривна команда підірвала міст через р. Здвиж. По цьому моменталь
но наша артилерія з потягу розпочала сильний вогонь, а піхота, 
підійшовши ближче до берега річки, перебіжну стрілянину з 
Рушниць і кулеметів. Зручна для нас позиція, що давала змогу 
бачити ворога як на долоні, примусила його покинути своє 
Місцеперебування. Раптовий напад нашого загону завдав воро
ж і  шкоди. „Військово - Науковий Вісник Генерального Ш табу", 
(Військовий орган Ц. Ради), визнаючи значність бою, писав:

„Київ вирішено було забрати без бою, обійшовши 
навкруги; значні бої були край станції Бородянка, а потім 
край станції Буча. Бій край станції Буча був занадто жор
стокий, у якому приймали участь і чехо - словаки" („Вій- 

^  ськово - Науковий Вісник Генерального Ш табу" №  2 , 1918і).
*) Мова витягів з „В.- Н. В. Г. Ш .“ всюди за оригіналом.
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Після нашого нападу ворог покинув станцію. Минув день. ^  
зайшла ніч, загін виїхав на ст. Клавдієве й на ранок знову розташу
вався на тих позиціях, що й учора. Піхота залягла по обох бока* 
моста в шанцях, що були вириті ще за імперіялістичної війни 

А тимчасом ворог опам’ятався, і другого дня розпочав 
гарматну стрілянину, на яку ми теж старанно й ретельно від̂  
повідали. Цілий день безперестану сильна канонада заглущала 
позиції. Вночі обидві сторони стрілянину припинили. Було ВСЮДИ 
спокійно, панувала тиша, але загін не спав — гадали, що ворог 
перейде в наступ. Лише на ранок третього дня ми дізналися 
що ворог стягує великі сили й готується наступати.

Коли наш панцерний потяг виїхав на лаштування до ст. Буча 
ворог рішив, що ми відступили, і розпочав наступ фланковим 
обходом. Але наша розвідка запримітила це. До 10 год. цього 
дня на ст. Клавдієве, тоб-то  вже в тилу загону з ’явилася 
ворожа розвідка. Негайно ж тендер розвідного потяга за* 
барикадували шпалами, встановили на потяг ще кулеметів 
і рушили на ворожу розвідку. Купка наших смільчаків швидко 
налетіла на станцію й захопила в полон 12 чоловіка. На цей 
час з Бучі повернувся й панцерний потяг.

Полонені нам сповістили, що їхні частини в обхід пере
ходять річку для того, щоб відрізати наступ загону. Вислали 
розвідку перевірити. Справді, з лівого боку німецько - гайда
мацькі загони переходять річку і, очевидно, гадають шосейною 
дорогою йти в обхід нашому загонові.

Дальше перебування загону біля Бородянки стало немож- 
ливе, і ми відійшли до ст. Буча. Як не намагалися окупанти 
обійти нас з тилу й відрізати нам шлях, але їм цього не вда
валося. Приміром, відступаючи до ст. Буча, загін одержав звістку, 
що ворог уже на Бучі. Паровози, що ввесь час курсували між 
станцією Ірпень і штабом, дізналися про це й удруге швидко наско
чили на станцію, де й захопили дев'ять гайдамаків, переодягнених у 
німецьку форму. Отже, дії ворожих сил примусили нас укріпитися 
на досить вигідних позиціях між Бучею й Ірпенем, де природи^ 
оточення в цій місцевості закривало нас від ворожої артилерії- 

Змучені безсонними ночами бойовики, хоч і не мали зміни під- 
час бою, були все ж бадьорі. Ні одного разу за ввесь час бою не 
було паніки, не дивлячись, що вороги двічі обходили з тилу- 
Тверда воля керівництва боїв не раз рятувала загін від розгрому- 

Ще більше піднеслися духом наші червоногвардійці після 
того, як на ст. Буча на допомогу нам приїхав, з невеликим 
загоном т. Чудновський. На цій станції стався бій, де наш& 
кулеметна команда, артилерія й панцерний потяг виявили 
добру умілість володіти зброєю й влучати ворога х).

*) Див. повідомлення »Військово - Наукового Вісника Генерального 
Ш табу41 №  2, 1918 р. Хоч у цьому повідомленні й говориться про участь^ 
цьому бою чехо - словацького корпусу, але ми підкреслюємо, що цього 
було. Бій витримав сам червоногвардійський заліаничий загін.
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Але ворог натискував, а нас мало було. Чехо - словацькі 
військові частини, що стояли в фастівському напрямку, не вчи
нивши ворогові ніякісінького опору, почали відходити. Це утво
рювало небезпеку опинитися фронтові, кінець - кінцем, по - між 
двома огнями. Штаб вимагав од київських міських організацій 
підмоги, але її не було, бо хто міг організувати цю справу, 
коли на цей час Нарсекретаріят з Києва вже виїхав і в місті 
панував цілковитий хаос 1).

Питання про капітуляцію Києва було, отже, передвирішене. 
Перед штабом і Наркомом шляхів повстає питання евакуації 
Київського вузла.

А тимчасом загін під натиском ворога, витримавши 5 -го
динний бій, зірвавши Ірпенський міст, покинув свої позиції й 
відступив за річку Ірпень. На ранок дізналися, що ворожий 
невеликий кінний загін обійшов нас з фланків і зайняв ст. Белічі. 
Залишений в Белічах для охорони телеграфу наш червоно- 
гвардієць - телеграфіст і два чергових станції були забиті. 
Влучний вогонь нашого панцерника розстріляв цей невеликий 
загін, не давши йому змоги зробити головне — пошкодити за- 
лізничий шлях.

Але надій і перспектив на нашу перемогу не було. Засі
дання штабу, обміркувавши разом з т. Чудновським становище, 
прийшло до висновку, що нашому загонові перед такими вели
чезними силами ворога вже нема змоги продовжувати далі опір. 
До того ж чехо - словацькі частини, відходячи з  фастівського 
напрямку, повідомили, що й тією дорогою сунуть на Київ німці. 
За 10  днів загін остаточно знемігся. Жодної підмоги чи заміни, 
крім невеличкого числа кінноти в Бучі, яка, на жаль, в боях 
біля ст. Ірпень уже не брала участи, ніхто не подав за ввесь 
час. Тому ми почали відходити. Загін, що залягав у шанцях, 
під прикриттям, був виведений і відісланий на ст. Белічі, а там 
і далі. На цей час поміж Мотовилівкою й Фастовом звязок 
перервано. 28 лютого панцерний потяг відступив до ст. Свято- 
шино, прикриваючи відхід як свого закону, так і чехо - сло
вацькі частини. Ввечері 1 березня загін покинув позиції й 
повернувся до Києва.

III. ЕВАКУАЦІЯ КИЇВСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧОГО ВУЗЛА

Ми вже говорили, що за місячний термін перебування 
радянської влади в Києві, уряд, вживаючи всіх заходів утворити 
міцні загони червоногвардійців, не мав змоги здійснити цього за 
такий термін. А  залізничий загін встояти перед організованою й 
Доброю всіма сторонами армією не міг. Надії на чехо - словаків 
по справдилися. В той час, як бойовики зморилися від посилених

J) Див. Є. Бош „Год борьбы" та Антонов - Овсівнко .Гражданская война 
па Украине*
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боїв, чехо-словаки відходили спокійно на Київ, а далі, оми
нувши Київ, відступили на Полтаву й Бахмач. Отже, всі умов^ 
тогочасні склалися для радвлади несприятливо. Залишити Київ 
стало вже необхідністю, і йому, як великому містові на шляху 
окупантів, довелося побачити ввесь жах тодішнього становища

На київському залізничому вузлі, що вважався на півд.І 
західній залізниці за найбільший, було зосереджено до ева
куації більше за '6и  найкращої рухомої частини всієї дороги. 
В Києві мали постій всі санітарні потяги, що підчас імперіа
лістичної війни обслуговували півд. - зах. фронт. На товарній 
станції стояли величезні потяги з харчуванням, умундируванням 
і військовим лаштуванням. Отже, все це, надзвичайно цінне 
майно, особливо для молодої Радянської республіки, треба було 
вивезти за  всяку ціну. Штаб залізничого загону звернув своє
часно на це увагу наркомшляхів т. Бакінського, який і дав 
розпорядження про евакуацію вузла 1).

Евакуація вузла відбувалась під керуванням т. Бакінського 
за допомогою штабу загону. Увесь безпосередній тягар ева
куації винесли на своїх плечах паровізні бригади, робітники 
так низької, як і середньої кваліфікації. Дякуючи їхній енер
гії й самовідданості, за допомогою невеликої групи кваліфіко
ваних машиністів і робітників евакуацію переведено блескучо. 
Виконуючи роботу машиністів, бувши сами з професії кочега
рами, помічниками машиністів чи слюсарями, вони довели 
приклад стійкости й витриманости лав робітничої класи, що 
ладна була на все піти, лише б допомогти своїй владі. Отже, 
німецько - гайдамацькі банди, взявши Київ, застали лише самі 
голі шляхи з скелетами зіпсованих паровозів і вагонів. Ева
куація скінчилася відступом загону, який провадив ар'єргардні 
бої до найостаннього моменту. Найостаннім виїхав з  Києва 
панцерний потяг — найголовна підпора загону в його боях від 
Бородянки до Києва.

Тут треба зауважити, що, не дивлячись на боротьбу проти 
контр - революційних елементів2 з), розбещеність яких за  перших 
часів слідчій комісії вдалося припинити, підчас евакуації вони, 
знахабнівши, знову розпочали активні дії, вишукуючи різних спо- 
собів перешкодити плановій роботі. Так, напередодні евакуації

Ч Ц *  сталося тоді, коли наш загін мав бій біля ст. Святошине.
2) Серед робітничої сем’ї залізничників теж були зрадники й контр' 

революціонери. За приклад глибоко відданого Петлюрі був машиніст 1 У4*' 
стку тяги Діденко, який підчас січневого повстання всіма силами допомагав 
петлюрівським посіпакам перемогти робітників - повстанців. Після перемоги 
радвлаш його вдруге заарештовано. Як активного прихильника Ц. Р. його 
засуджено до розстрілу. Але штабовий суд, веявши до уваги, що він виходець
з  робітників, його прохання помилувати й його слово чести не брати участь
у контр - революції помилував його й звільнив. Проте цей виходець з робіт
ників знову зрадив. Підчас евакуації він знову взяв участь у контр - реВ°[ 
люційній роботі: коли відійшов останнім панцерний погяг він розігнав пуль' 
манівський вагон повним ходом у розріз панцерному потягові.
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невідомо хто в тупікові біля Кадетського мосту підпалив вагон 
з набоями. Величезної сили вибухи зробили паніку не тільки 
серед обивателів міста, але на деякий час й у лавах робітників, 
які до цього часу пасивно ставилися до різних чуток про ста
новище на фронті. Стійкість і тверда воля товаришів, що стояли 
на чолі роботи не припустили цілковитої паніки й розгубленосте.

З  Києва всі червоногвардійці загону, за малим винятком, 
відійшли без семейств. Всі сподівалися, що Київ віддано воро
гові на деякий час і що в недалекому майбутньому він знову 
буде радянським1).

Як тільки покинули Київ останні червоногвардійські загони, 
вся контр - революційна гідра вилізла з  підпілля й стала готу
вати зустріч катам робітничої класи, намагаючись до своїх лав 
утягти навіть робітників. На залізниці провід у контр-рево
люційній діяльності взяла адміністрація: залізничі „чинуші". 
Вони висунули свого надхненник^, старого „держиморду", на
чальника станції Бірона на делегата, який мав піти до головних 
майстерень скликати робітників для обрання делегації, яка б 
зустріла окупантів з  хлібом - сіллю. Бірон, з своєю компанією 
з ’явившись на мітинг, зовсім несподіваючись, одержав рішучу 
й гостру відмову. Скільки не „красномовили" в своїх висту
пах соціял * зрадники, але робітники все таки не виділили 
свого представника; ганебну ролю „депутатів" виконали со
ціял - зрадники з представниками інтелігенції.

IV. ВІДСТУП ДО ПОЛТАВИ Й БОЇІВ РАЙОНІ СТАНЦІЇ ГРЕБІНКИ

Відступаючи, залізничий загін поділився на окремі ешелони. 
Керівництво розпорядком і всім життям в ешелонах тепер по
кладалося однаково й на начальників частин загону й на на- 
начальників ешелонів.

Не почуваючи належного керівництва штабу, який до цього 
безпосередньо керував життям загону, а також через те, що 
більшу частину червоногвардійців загону було послано як 
технічну сиду для переведення евакуації, загін, відступивши за  
Дніпро, як бойова одиниця був дезорганізований.

Відозва уряду України закликала всі бойові частини при
бути до Полтави для перереформування й комплектування, щоб, 
перевівши їх, можна було організовано виступити на ворога. 
Отже, наш загін посувався до Полтави2) й через деякий час

') Районна залізнича рада виїхала окремим ешелоном.
-) В Дарниці, де збилося сила ешелонів підчас відступу, зрадники пустили 

з розгону на панцерник , Черепаху “ паровоз і вельми пошкодили задній 
панцерний майданчик. Але помічник машиніста Яковець, не дивлячись на 
паніку, вжив відповідних заходів і вивіз панцерник без катастрофи. Панцер
ний майданчик на одній з найближчих станцій полагоджено.
13*
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ми прибули туди. В Полтаві всі частини нашого загону об'єд- 
яалися знову if маючи вільний час, загін став лаштуватися до 
бойових обставин. Артилерію поповнили новими гарматами, що 
їх привезено з Харкова 1), а полтавські залізничники відремон
тували нам панцерника.

В Полтаву, на відозву уряду України стали сходитися 
всі червоногвардійські загони й окремі червоногвардійці. 
Уряд оголосив нову відозву про добровільний вступ до Чер
воної гвардії. Почалося формування нових частин. Чекали 
також на допомогу з Радянської Росії. Полтава виглядала не 
так, як Київ: всюди почувалося життя й кипіла робота, спря
мована на оборону республіки.

Справи з реорганізацією в Полтаві Червоної гвардії за 
кінчувалися, і залізничий загін один з перших одержав наказа 
виїхати негайно на позиції, які тепер підходили до ст. Гребінки. 
На запит начштаба залізничого загону в чиїх руках перебу
ває Гребінка уряд лише відповів, що Гребінка повинна бути 
радянською.

Ми негайно після наказу виїхали. Спереду їхав паровіз 
з  розвідкою, далі — панцерник, артилерія, піхота, кіннота і т. д.2). 
Коли ми під’їжджали до Гребінки, наша розвідка повідомила, 
що в самій Гребінці ворожих військових частин, крім не- 
втральних чехо * словацьких ешелонів, нема. Загін, вступивши, 
виставив свою охорону і призначив комісара. З  слів чехо- 
словаків з ’ясувалося, що ворог повинен бути недалеко від 
Гребінки. Штаб вислав наперед кінну розвідку, а сам розпочав 
переговори з чехами про сумісний наступ. Посилаючись на 
втому й необхідність виїхати в тил для відпочинку, чехо-сло
вацьке командування відмовилося від сумісного наступу. Нач
штаба запрохав уряд з приводу цього й зараз же одержав 
згоду на виїзд чехів у тил.

Перед від’їздом у тил чехо - словаків було влаштовано ко
роткий мітинг, де їхній комсклад вітав залізничників і висло
влював, з свого боку, надію про нашу перемогу над ворогом. 
Штаб, між іншим, цей мітинг скористав для агітації серед 
чехо - словацьких салдатів за сумісну боротьбу з загальним 
ворогом. До сотні дуій чехо - словацьких вояків пристало до 
нас і виявило бажання воювати в наших лавах3). Таким чином, 
наш загін збільшився до 450 чоловіка всіх родів зброї.

0  Київська залізнича рада була вже в Харкові. Підчас поїздки до Хар
кова по зброю вирішено було прохати раду прибути до Полтави. Це важливо 
було тому, що рада мала технічні сили, а члени її (Березовський, Гринюк, 
Трав’янко й Мирук) були використані як коменданти й комісари.

На ст Полтава - Київська а панцерником знову трапилася пригода- 
В паровозі поплавилися пробки. Довелося окремим потягом везти його в депо 
на ст. Ромодан для ремонту.

3) Чеське командування, після вступу до наших лав їхніх с а л д ат ів , зл я 
кавшись розкладу, поспішило виїхати з Гребінки в тил.
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Тим часом, повернулася наша кінна розвідка, побувавши 
скрізь навколо Гребінки і, за  її словами, нікого не знайшла. 
З а т е  розвідка на паровозі установила, що ворожі частини пере
бувають за 60 верстов від Гребінки на ст. Яготин, де нала
годжують міст, очевидно, зіпсований чехо - словаками, які цією 
дорогою відходили в тил. Дано розпорядження частині загону 
зайняти бойовий участок на ст. Золотоноші й Прилуках, а 
останнім виїхати на Яготин, де малося вступити до одвер- 
того бою.

Перед виїздом з Гребінки показався над станцією ворожий 
аероплан, але, бувши обстріляний нашою артилерією, полетів 
геть. Нарешті всі частини, крім кінноти, вирушили на Яготин. 
Загін після такої довгої перерви знову перед ворогом і знову 
рушає до бою.

. . . Кипить гарячий бій. Ворожі постріли виривають з наших 
лав бійців. Дрезина (панцерна), що її ворог якось переправив 
через міст, косить з кулеметного вогню наші лави. Ми хоч і 
відповідаємо, але, на нещастя, місцевість для нас випала зовсім 
непідходяща. Треба було вишукати способів збити цю дрезину 
й перешкодити ворогові далі полагоджувати міст. Дочекавшись 
слушного моменту, коли на мосту ворожі майстрі почали жваво 
провадити ремонт, машиніст Слободянюк причепивши спереду 
паровоза два вагони — платформи з камінням, мав з усього 
розгону пустити їх на міст. Так і зробили. Слободянюк виїхав 
і став на завороті колії за ліском. Аж ось показується дре
зина й прямує просто до нас. Швидко відчіпляються платформи 
й паровіз штовхає їх від себе. Платформи з ухилу розходяться 
й з  величезною силою б’ються об дрезину. Дрезина відлітає 
з колії на де-кілька сажнів добре розбившись, а платформи 
врізаються в міст і утворюють з уламків вагонів, каменю то-що 
запруду. Отже - на jw o c T y  зробилась для ворога „пробка".

Ворог лютує. Його кулеметний вогонь обстрілює паровіз. 
Помічник машиніста тов. Ткач уже поранений. Зрешетований 
кулями паровіз повертається до Гребінки.

Лише зачули тріск вагонів, як наша артилерія взялася до 
праці. До неї приєднується кулеметний і рушничний вогонь. 
Над вечір після цілісінького дня бою ми дізналися, що ворог 
обходить нас з фланків. Отут уже, маючи безвихідне стано
вище, загін відступає з Яготинських позицій на ст. Кононівку 
й готується знову до бою.

В цьому напрямку пускається вірна підпора Ц. Ради, най
кращий з її погляду полк, утворений з вершків („сливок*) на
ціоналістичної інтелігенції. Передають, що Рада покладала 
на нього великі надії, він у неї вважався за зразковий і пока
зовий. Та й справді, це був що-найкращий у Ц. Р. полк, 
Цілком свідомий своїх завдань і ідеалів.

. . .  Б 'є наша артилерія, по справжньому й до діла косять 
кулемети ворожі лави. . . Крім трупів, нічого від них не



202 Літопис Революції

залишається. Але надходить підмога з Києва: вступають до 
бою німці. В „Киевской Мысли" від 14/ІІІ1918, №  25 читаємо -

„Н а л и н и и  К и е в  — П о л т а в а .  Германский отряд 
имел упорный бой у станции Кононовка (около 100 верст 
от Киева), где большевистские банды, поддержанные чехо - 
словаками, заняли укрепленную позицию по обе стороны 
железных дорог. Со стороны большевиков в бою участво
вали бронепоезд и тяжелая артиллерия. Германцы после 
3-хчасовой борьбы отбросили неприятеля и заняли стан
цию Кононовка. В настоящее время германцами, гіовиди- 

. мому, уже занята и станция Гребенка".

Але справа стояла зовсім не так. Справа воєнних дій те
пер набирала характеру планової війни. Об’єднані в цім на
прямку загони в 4 армію тепер мали загальне керівництва 
командувача цією армією т. Кіквідзе. Особа хороброго, бойо
вого товариша Кіквідзе стала почуватися в усьому. Стало від
чуватися планове керівництво воєнними операціями. Загін за 
лізничників, що завжди підчас боїв поводив себе героїчно, був 
один з найкращих загонів 4 армії. Характерно відзначити, що 
коли загін був у тилу, то інші частини не раз під натиском во
рога легко здавали свої позиції. Тому Кіквідзе доводилося 
залізничників посилати з  відпочинку на фронт позачергово. 
Помітно було, що всі завдання, що їх доручалося цьому заго
нові, виконувалися славно й дисципліновано.

Величезні сили окупантів, куди більші за нас, натискували 
що є мочи, і ми відійшли від ст. Кононівки до Гребінки. Наказ 
командувача вимагав за  всяку ціну не віддавати Гребінки.

Не дивлячись на загальне керівництво й об’єднання заго
нів у одну армію підчас воєнних дій, деякі начальники загонів 
виявляли тенденції самостійного діяння, оминаючи накази за
гального командування.

На ст. Гребінка, де мався в наявності начальницький склад 
загонів була нагода скликати нараду начштабів загонів. Це, 
звичайно, вдалося зробити. На цій нараді вирішено покласти 
край індивідуальним проявам у воєнних діях окремими началь
никами загонів. Всі сили повинні підлягати єдиному польовому 
штабові, який і мав право керувати й давати розпорядження, 
підлягаючи сам головному командувачеві збройними силами 
України. Тут же ухвалено про спільний наступ на ранок дру
гого дня на ст. Кононівку.

Наступ вийшов удало і, не дивлячись на сильний контр' 
наступ ворога, позицій ми не здали.

Видатною фігурою й прикладом безмежної хоробрости 
на передовій лінії був т. Кіквідзе, який потім в таких обста' 
винах і загинув. Значну частину тягару боїв і тут виніс за- 
лізничий загін.
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Але треба сказати, що й залізничий загін, втомившись 
від сильного натиску ворога, похитнувся й лише завдяки енер
гії свого штабу знову повернувся на попередні позиції й за до
помогою своєї артилерії та панцерника протримався до самого 
вечора. Ось як про це пише „Киевская Мысль":

„Украинский отряд, поддержанный германскими вой
сками, имел горячую стычку с большевиками и чехо - сло
ваками у станции Гребенка. Аттакой с фронта и обходом 
с фланга противник был сбит и в беспорядке бежал в 
направлении Лубны. Украинцами занята станция Гребенка 
и Золотоноша. Захвачены пленные и трофеи в виде не
скольких пушек, пулеметов и двух поездов, груженных 
награбленным на Украине имуществом — хлебом44.

Що радянські загони залишили позиції — це факт, але не 
панічно, як пише продажна „Киевская Мысль", а планово й увесь 
час відбиваючись. Що ж до „трофей", то це прикраса, без якої 
не можна подати читачеві повідомлення про перемогу. Ні одні
сінького вагону на Гребінці наші загони не залишили: все ви
везли „до чиста" й своєчасно.

З а  декілька днів до відходу з Гребінки, сюди прибув 
представник уряду тов. Авсем обізнатися з ходом воєнних 
операцій. Хоч на фронті біля Гребінки становище було спри
ятливе, але з стратегічних міркувань неминуче треба було за
лишити Гребінку, бо, взявши Бахмач, окупанти після деяких 
сутичок вже зайняли були Прилуки й Пирятин, поставивши 
цим під загрозу Гребінку з фланків. Зважаючи на такі обста
вини неодмінно було розпочати евакуацію з цієї станції.

Щоб не утворити панічного настрою т. Авсем і Кіквідзе 
вжили воєнного маневру: вони дали по лінії телеграму, що на Гре- 
бінку прямують ешелони з сибірськими частинами. Під тим при
водом, що загони змінятимуться тими частинами, що ось - ось 
прибувають і заміняють стомлених червоногвардійців, всі загони, 
за винятком залізничників були виведені в тил. Таким чином, 
евакуацію з Гребінки переведено спокійно, без паніки й роз- 
гублености. Один залізничий загін відбивав підступ до Гре
бінки й разом з цим провадив евакуацію1).

Щоб затримати посування німецько-гайдамацьких загонів2) 
панцерник, протримавшись за Гребінкою до півночи, де він 
охороняв міст, зірвав його й прибув на станцію. Тут уже не 
було нікого3).

1) Підчас евакуації на ст. з ’явилися шпигуни Ц. Р. переодягнені в се
лянську одежу. їх всіх упізнано й розстріляно.
1 2) „Киевская Мысль" № 26, 15/ІН — 1918 р.

3) Підчас боїв під Гребінкою сюди прибули представники Вікжедору для 
перевірки діяльности залізничого загону. Не дивлючись на те, що ми їх 
Прохали залишитися й допомогти хто чим зможе, вони швидко виїхали з пе
редової лінії.
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V. БОЇ ПІД ЛУБНАМИ Й РОМОДАНОМ

Вранці 16 березня дальше перебування панцерника на Гре- 
бінці ставало небезпечним, бо з хвилини на хвилину мали 
прибути ворожі частини. Тому панцерник покинув станцію й 
виїхав на Лубни1)* Через хвилин 15 — 20 після відходу пан
церника на станцію прибула вже ворожа розвідка.

Бої в районі Гребінки були також і причиною паніки 
в наших лавах. Дезорганізувавшись деякі загони розклалися 
і, поширюючи різні чутки, не підлягали розпорядженням коман
дування. Навіть у Лубнах дезорганізаційна поведінка деяких 
загонів не припинялася. В таких випадках нічого не лишалося 
робити як роззброювати їх 2).

Відступивши до Лубен загони мали розпочати тут бій. 
З  стратегічних міркувань начальник армії дав розпорядження 
і Лубни залишити, й установивши позиції за містом, чекати 
ворога.

До моменту початку боїв під Лубнами в Червоній гвардії 
стали значні реорганізаційні зміни, особливо що до ведення 
громадянської війни. Загальне командування всіма збройними 
силами було зосереджене в руках т. Антонова - Овсієнка, штаб 
якого перебував у Харкові. На кожний участок боїв призна
чені були командувачі арміями, яким підлягали всі начальники 
штабів. Від „ешелонної" війни намагалися перейти до „пози
ційної", розгортаючи фронт, оскільки дозволяли наявні сили. 
Попередній порядок, коли всі загони на ніч покидали свої 
місця й ішли ночувати в вагони, було скасовано. Всі загони 
стали ночувати там, де стояли. З  наступом темряви бої припи
нялися. З  розпорядження вищого командування всі ешелони 
були відведені в тил.

Бойовий участок у Полтавському напрямі вважався один 
з найважливіших. Ворог ніколи не сподівався у цім напрямі 
зазнати великих поразок, мати жорстокі відсічі й контр - атаки. 
Це спричинилось до того, що німецько - гайдамацьке команду
вання під Лубнами сконцентрувало найкращі свої сили, нама
гаючись ліквідувати цей фронт рішучим ударом. З  цього при
воду ворог писав:

„Більше згуртованими й упертими виявились більшо
вики на напрямку Київ — Полтава. Сили їх тут були значні, 
при чому вони мали великі артилерійні запаси, вклю
чаючи й важку артилерію. Тут противились харківські біль
шовики, гурток матросів, але значну частину ворога скла" 
дали згуртовані полки чехо - словаків, сили яких досягли 
корпусу. На цьому напрямі більшовики виявили максиму#

*) Дорогою на Лубни ми спалили дерев*яний місточок.
-) 'Іак, наш панцерник, що прибув з Гребінки, одержав наказа негаи  

роззброїти один із загонів як небоєздатну деморалізовану одиницю.
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противления й активности. Як і слід було чекати, найбіль
ший удар більшовикам треба було нанести у Полтавському 
напрямі. Це було необхідно по двох причинах. Перше, на 
цьому напрямі було зібрано найсильнішу армію ворога, 
а  по-друге, цього вимагала важливість заволодіння узло- 
вими станціями, які знаходились на напрямі найкоротчого 
шляху до земляновугільного району “.

І далі про бої „ . . .  таким чином, сутичка, яка поча
лася 18-го березня, перейшла в великій бій, у якій біль
шовики ввели сили до 20 — 22 тисяч, а фронт досягав до 
26 верстов. Очевидно, вирішивши дати генеральний бій, 
більшовики ввели в бій велике число гармат і, після під
готовки вогнем повели наступання на фланги українського 
війська. Боротьба продовжувалась 19 й 20 березня, 
а 21-го  березня частини отамана Натієва, яких німці під
тримали, перейшли в контр - атаку й, прорвавши фронт 
більшовиків, примусили їх відступати. Особливу послугу 
зробила в цьому бої німецька артилерія, яка вела бій, зна
ходячись трохи не в самих передніх рядах" !).

Наше командування, зважаючи на готування ворога, вжило 
всіх заходів до рішучої відсічи наймитам капіталістів. Під 
Лубни надіслано підмогу. Збільшилась артилерія, об’єднавшись 
у одно ціле. Поповнився лаштуванням панцерник нашого за 
гону й прибув з Харкова панцерний автомобіль.

Бій під Лубнами тривав три дні. Тримаючись на своїх 
позиціях, що йшли по обох боках залізниці на 6 верстов, ми 
тут мали перемінний успіх. Низька місцевість наших пози
цій була зовсім для нас невигідна. Завжди на оці у ворога; 
йому зручно було не тільки наступати, але й добре обстрілю
вати. До того ж наше командування зовсім не подбало про 
регулярний технічний звязок по лінії фронту й звязок з польо
вим штабом. Був лише живий звязок, надій на якого покла
дати не можна було. Ці обставини й багато інших неув’язок 
вплинути на перебіг подій на цьому фронті і, кінець - кінцем, 
бій, не дивлячись на героїзм учасників, закінчився не на нашу 
користь. Одного разу наш правий фланк, обійшовши ворога, рі
шучим натиском примусив його покинути Лубни. Але, одер
жавши підмогу, ворог відкинув нас на нові позиції біля роз’
їзду Солнцево.

Вранці на нових позиціях знову розпочався бій. Ураганний 
артилерійний вогонь німецьких гармат влучав на переїзд з 
таким розрахунком, щоб, розбивши залізничні колії, не дати 
можливосте. нашому панцерникові, який в попередніх боях ба
гато пошкодив ворогові, вільно їздити підчас наступу його роз- 
стрілень („цепей").

L) Архів київського істпарту. „Військово - Науковий Вісник Генераль
ного Штабу*4 № 3, 1918 року, стор. ЗО, 32 і 39. Мова оригіналу.
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Запекла канонада подавала думку про те, що переїзд на 
певно сильно розбитий. Послана розвідка із панцерника з ’ясу
вала, що лінію залізниці не пошкоджено й що панцерник має 
можливість їздити вільно. Разом з цим розвідка встановила, що 
ворожі розстрільні йдуть на нас розгорнутим фронтом. Мов той 
дощ сипалися на нас в шаховому порядкові німецькі набої й 
косили наші лави. В наслідок такого жахливого становища роз
неслись чутки, що лівий фланк нашого фронту відступив 
Ці чутки змусили наші лави завагатися й безладно відступити 

Панцерник загону, бачучи неминучість розгрому фронту, 
зважився на сміливий маневр і виїхав назустріч ворогові, засипа
ючи його градом куль і набоїв. Такий учинок панцерника підніс ду
хом панічні частини загонів, і відступ припинився. Наші частини 
спинились і знову почали стрілянину. Але ворог і далі наступав.

Ворожа артилерія, бачучи, що панцерник у нас становить 
чи не найголовну силу, увесь вогонь свій зосередила на ньому 
й врешті підбила передній майданчик. Панцерник спиняється 
в лощині. В цей час на лівому фланкові замаячила артилерія. 
Намагаючись під лісом установити гармати, ворог її запримі
тив і обстрілявши примусив покинути позиції.

Як не як, а всі ці обставини відновили фронт. Для харак
теристики про ці бої наводимо повідомлення „Киевской Мысли", 
яка пише:

„В окрестностях города Дубны разыгралось настоя
щее сражение, продолжавшееся с раннего утра до че
тырех часов дня. Значительные силы красногвардейцев 
и чехо - словаков, при поддержке бронированного презда. 
тяжелой и легкой артиллерии, начали наступление на город 
Дубны, развернувшись на фронте 25 верст. Было заметно 
умелое руководство действиями. Наступающие части пы
тались охватить город с севера и с юга. Первоначально 
им, благодаря перевесу в численности, удалось овладеть 
рядом селений к северу от Дубен (Волчья Долина, Сня
тии, Береземочно). Но затем украинские казаки и герман
ская пехота, дружными усилиями не только восстановили 
положение, но прогнали большевиков за Ромодан". 
в цій же газеті повідомляється:

„Возле Ромодана произошли большие бои. Банды 
большевиков, поддержанные тремя полками чехо - словаков 
и большим количеством легких и тяжелых орудий, брони
рованным поездом и броневиками, развернулись на фронте 
протяжением в 26 верст и начали бой, продолжавшийся 
около 18 часов. Бригада атамана Натиева, поддержанная 
немцами, перешла в наступление и прорвала фронт боль
шевиков, которые начали отход на Миргород, но послед
ние их части еще задерживаются в Ромо дане" *)•
*) „Киевская Мысль" №  31, 22/111 1918 г.
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Загін київських залізничників перебував завжди на пра
вому фланкові й на нього, як на досвідченого в боях завжди 
покладали великі надії й посилали туди, де було, як говорили 
тоді, жарко. Пригадую епізод, коли Кіквідзе, об’їжджаючи 
фронт, дізнався, що ми під натиском ворога відійшли й зали
шили трупи наших забитих, у числі яких був і його товариш. 
Його пропозицію зробити наступ і підібрати забитих загін ви
конав бездоганно.

Протягом 3 - х день бою всі загони, і наш теж, зазнали 
величезних утрат.

Як не дивно, а треба визнати, що підчас воєнних дій в 
тилу знайшло собі місце, крім паніки, ще й дезертирство. Це, 
звичайно, не могло не відбитися на ході воєнних дій. Коли б 
командний склад своєчасно вжив би заходів проти очайдушних 
панікерів, то, не дивлячись на невигідні стратегічні умови війни, 
окупантам не так швидко довелося б взяти станцію Ромодан.

На нашу думку, не слід було в районі залізниці прова
дити боїв розгорненим фронтом. Можна б було тут виставити 
панцерник і кулеметну команду. Цим би можна було не при
пустити такої кількости жертов з нашого боку й з успіхом мати 
добрі для нас наслідки. А  в даних умовах ворог ввесь час 
концентрував артилерійний вогонь по залізниці, завдаючи на
шому центрові фронту поразки й не даючи через це розгор
нути бій усім фронтом.

Зважаючи на панічний настрій резервних частин, а також 
на незначні недобитки загонів, командування над вечір третього 
дня дало розпорядження розпочати евакуацію ст. Ромодан. 
Але вже було пізно. Утворилося таке становище, що повної 
евакуації перевести не малося змоги. Кінець - кінцем встигли 
виїхати лише ешелони загонів, все ж останнє залишилося 
окупантам, як здобич1).

Відступаючи на Полтаву, хтось у паніці на мосту біля 
ст. бреськи залишив вагони. Слідом їхав ешелон артилерійної 
частини залізничників і на цьому мості несподівано через це 
зазнав катастрофи, залишивши тут усю артилерію, яка зва
лилася під „откос“ .

Це саме викликало серед ешелонів, які ще не переїхали 
через міст, ще більшу паніку. Але одностайними зусиллями 
бойовиків Київського загону залізничників шлях був очищений 
і рух через міст відновлено.

Зайнявши Ромодан, ворог розвив інтенсивне переслідування 
наших частин і таки добре натиснув. До паніки додалися ще й 
технічні труднощі через погану профіль залізничої колії. Під 
Полтавою в звязку з цим сталася затримка ешелонів. Дове
лося залізничникам і тут себе показати. Скрізь ми розставили

1) Цими боями командував т. Барабаш замість т. КіквідЗе, що героїчно 
загинув на передніх позиціях.
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були наших комісарів на станціях, щоб регулювати рух, всюди 
паровози супроводилися нашими машиністами. Відомо, що від 
Полтави - Київської до Полтави • Південної іде 18 тисячний ухил 
протягом 16 верстов. Через це не можна було відправляти потяги 
один за одним. От через це й стався застій ешелонів, так 
звана „пробка". Щоб вийти з такого стану, штаб під свою від
повідальність ризикнув пустити ешелон за ешелоном. До всіх 
паровозів стали наші машиністи, і ешелони рушили. Доїхали 
добре, а головне обійшлося все гаразд: ні один ешелон не 
попав у полон.

VI. РОЗФОРМУВАННЯ ЗАГОНУ

Коли прибули ми до Полтави, наш залізничий загін ціл
ком дезорганізувався й становив уже небоєздатну одиницю 
Утрати живої сили, підбитий панцерник, загибель артилерії, 
моральний занепад — все це разом, цілком природно, було при
чиною небоєздатности загону. До всього ще треба додати по
рушення дисципліни й непідлягання штабові деяких осіб з за
гону, що претендували на захоплення керівництва штабом і 
виділення кінної розвідки в самостійну одиницю. Все це зму
сило штаб вжити рішучих заходів і за всяку ціну зробити його 
боєздатним. Для цього дозволено йому виїхати на ст. Лозову.

Вище ми описували бойові дії загону. Починаючи від Бо- 
родянки до самого Ромодану ми в кожному бою бачимо, що 
всі частини загону самовіддано й мужньо йшли до бою з во
рогом, сили якого на багато були більші. Коли ми й мали по
разки, то зовсім не тому, що не одностайно ставилися до 
справи, а лише тому, що наших сил не вистачало для рішучої 
й переможної відсічи окупантам. Героїзм і самопожертви учас
ників цього загону надовго залишаться в пам’яті. Хай той чи 
інший бойовик похитнувся, але це з певністю можна віднести 
до того, що багато учасників лише вперше взяли в руки руш* 
ниці й вийшли на ворога стріляти, майже не вміючи !).

Прибувши до Лозової, штаб став чекати на прибуття всіх 
його частин. На цей час становище в загонові утворилося за
надто гостре. В Лозовій відбувся мітинг, на якому штаб по
ставив питання про довір’я й вимагав переобрання. Мітинг 
ухвалив штаб не переобирати й одноголосно визнав роботу 
його за правильну. Мітинг також висловився за розстріл тих 
осіб, що порушували дисципліну й робили дезорганізацію, про
вокуючи діяння штабу. Останній, правда, не вжив таких захо
дів, обмежившись лише вигнанням їх  з загону.

На доклад штабу про становище загону, начальник 3 армії 
тов. Лазарев дав негайного наказа відрядити загін для пере

]) Через цілковитий розклад кінної розвідки штаб наказом звільни® 
начальника розвідки т. Карповича, призначивши замість нього авторитетного 
товариша на прізвище Козловського.
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формування; а також полагодження панцерника до м. Лу
ганського.

Зміцнивши організацію морально й давши перепочинок 
червоногвардійцям, штаб відправився до Харкова для доповіди 
головному командувачеві. В Харкові загонові дано директиви 
й вказівки для дальшої роботи й поповнено нашу артиле
рію гарматами. З  частиною районної Київської залізничої ради, 
члени якої виконували різні обов’язки в Харкові, а то й про
сто тут мешкали, штаб повернувся до Луганського.

Підчас сумісного перебування ради з загоном поширилися 
чутки, що Вікжедор телеграмою відкликує всіх залізничників 
з прифронтової смуги в своє розпорядження. З  цього приводу 
скликано було загальні збори загону, де начштаб виступив 
з доповіддю про це питання. Збори одноголосно ухвалили за 
лишити загін як бойову одиницю, а всім тим особам, що на
стоювали на тому, щоб залізничники від’їхали до Москви, 
запропоновано покинути загін. Загін за.містом розпочав прак
тичні заняття воєнних дій.

В Луганському життя загону покращало. Запроваджено 
було гостру дисципліну.

По закінченні ремонту панцерника загін одержав наказ 
від Головкому негайно виїхати до Дебальцева, що охоче й 
зробили.

В Дебальцеві залізнична рада]) все таки не покидала 
думки про розформування загону. „Телеграма Вікжедора“ 
знову стала злободенною. Скликані збори червоногвардійців 
більшістю голосів, кінець - кінцем, постановили скоритися Вік- 
жедорові й виїхати до Москви. На доповідь штабу про таке 
становище головком погодився з Вікжедором. З а  його наказом 
усе наше воєнне майно передано одному загонові, що стояв 
у Дебальцеві.

Всі справи, що стосувалися воєнного й громадського 
життя, штаб загону здав Вікжедорові. Колишні бойовики - за 
лізничники поступили в розпорядження Вікжедору, який і ви
користав їх на прифронтових залізницях, призначивши на ро
боту з їхньої спеціяльности. Не один бойовик згадував і 
згадує про минулі бойові події і не без жалю висловлюється 
проти того, що загін було розформовано.

!) Не всі члени ради стояли за розформування загону; т. т. Березов- 
ський і Трав’янко були проти.



С. ВІТИК

ЩЕ ПРО АГРАРНИЙ СТРАЙК 1902 р .  

в ГАЛИЧИНІ
(З приводу статті т. Левицького в №  3 „Літопису Революції * 1928 р.)

В своїй короткій статті про аграрний рух тов. Левицький 
торкнувся у першу чергу боротьби проти селян - страйкарів 
колишньої Австрії, що захищала в цій боротьбі великих по
міщиків.

Але це ще не повне освітлення страйку 1902 р. Тому ми 
хочемо додати до цього де - що від себе для того, щоб ознайо
мити докладніше читача з причинами й перебігом страйку.

1902 р. намісником (губернатором) Галичини був відомий 
польський поміщик граф Пінінський. Цей граф підчас страйку 
страшенно завзято боронив права поміщиків. Та й недиво! 
Бо ж він був сам поміщик, мавши великі маєтки у Грималові, 
де теж страйкували селяни.

Оборона поміщиків відбувалася за системою планового, 
виробленого в центрі терору, щоб з усієї сили натиснути на 
селян і дати їм всякими способами відчути їхній „злочин", на 
який вони відважилися своїм масовим страйком. Проти страй
карів вирушили всі мілітарні сили, як проти найнебезпечні- 
шого ворога. Розсилалися обіжники намісника Галичини, а за 
ними брутальні погрози старостів. Погрози старостів розліп
лювано по всіх публічних місцях, розтрублювано й оголошу- 
вано під звуками барабанів на ярмарках. Кожний з цих старо- 
стинських урядових закликів загрожував тяжкими карами тих» 
що не йшли на панський лан. Старости й комісари стали хор- 
товими собаками поміщицтва; хоча австрійські закони й дозво
ляли страйкові змови та добровільний бойкот, але адміністра* 
тивні урядовці ламали їх, коли йшла мова про захист маєтків 
графів, князів та баронів.

Слідом за обіжниками старостів на наказ намісника Пінін- 
ського, за згодою австрійського прем’єр-міністра Кербера на 
села, що ставали до страйку, накладалися контрибуції в формі 
військових постоїв. Військо повинно було обороняти пан1Р 
перед селянами, а квартирувалося по сільських хатах. Вся 
західня Україна, тодішня Східня Галичина, виглядала у 1902 роць 
як один воєнний табір. З  усіх країв Австрії вислано було
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туди піхоту, кінноту й гусарів та єгерів. Раз - у - раз окремі 
потяги везли різні Гатунки війська, яке стоючи постоєм об’ї
дало й грабувало селянське майно. Крім війська, з Західньої 
Галичини, з  Чехії, з  Долішньої Австрії стягнули ще й жан- 
дарів. Така сила війська й жандарів різних націй і різних мов, 
живучи по селах у селян, викликала конфлікти, а злоба жан
дарів і угорських гусарів приводила справді до кривавих су
тичок. Цим способом австрійська влада хотіла придушити селян, 
що зважилися на масовий страйк.

До старостів і судів що-дня тягнулися довгі ключі за 
арештованих, закутих в кайдани страйкарів під конвоєм кін
ноти й піхоти.

Згадуючи про пресу, т. Левицький правдиво підкреслив по
зиції газет „Часу", Пшегльонду, „Дзеннік польського" та „Га
зети Народової", цих органів поміщицтва. Але у т. Левиць- 
кого не подано ставлення до страйку „Слова польського", 
що був органом „Народової демократії", так званих „вшех- 
поляків" (все - польських). Цей орган не тільки найбільше за
кликав запровадження „виїмкових" законів проти селян, ска
сування та знищення конституції, введення наглих судів, але 
одверто галасував про ще більшу потребу жандарів і війська, 
хоч би німецького чи угорського. „Слово польське" скерувало 
усю польську буржуазну думку на рейки націоналістичного 
шовінізму. Цей орган кричав, що страйк є робота гайдамаччини, 
яка хоче знищити поляків і прогнати з західньо - українських 
земель за ріку Сян. Так писав орган Гломбінського, Граб- 
ського й Дмовського. Але й газети людовців „Кур’єр Львов- 
ські" під редакцією Вислоуха та „Пшияцель люду" (Приятель 
народу), орган людовців польських багатих селян під редак
цією Сталінського (до цеї партії належав Бойко й Вітос) по
ставилися негативно й вороже до селянського страйку 1902 року. 
Вони оголосили, що українські селяни нищать „польський 
стан посідання" на „кресах" Польщі. У т. М. Левицького немає 
обґрунтовання становища страйку польською пресою всіх від
тінків. Коли б це було, то ми могли б побачити солідарність 
польських селян з українськими селянськими страйкарями, су
проти того, про що галасувала націоналістична преса обох 
таборів. Польські селяни провадили, страйк у Львівському, 
масово застрайкували у Скалатському та Чортківському по
вітах. Вони йшли на боротьбу проти польських поміщиків, 
які, не зважаючи на польськість і на приналежність до одної 
нації визискували польських селян однаковісінько, як і укра
їнських.

Єдиний „Напшод" орган ППСД, що тепер відограє га
небну ролю служби імперіялізмові й фашистам, без застере
жень захищав страйкову акцію селян у 1902 році, що, звичайно, 
Давало привід польським буржуазним газетам в один голос 
закидати „Напшодові" зраду польської справи. М. Левицький
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зовсім удало підхопив ставлення ППСД і „Напшоду" до цього 
великого страйку.

Велика хиба в праці т. Левицького є те, що він замовчує 
й незгадує про ставлення польських, єврейських та українських 
робітників в Галичині до цього велетенського революційного 
здвигу селянства. Відомо, що робітники не тільки Львова, але 
й чисто польського Кракова часто скликали збори, висловлю 
вали симпатію страйкарям - селянам своїми походами й мані
фестаціями робили натиск на громадську опінію (думку), па
ралізуючи цькування поміщицьких, „вшехпольських" і всіх 
буржуазних газет, що закликали ще більш душити страйкарів.

Треба сказати, що на території де був страйк, робітники 
охоче допомагали страйкарям. Залізничники, приміром, перево
зили й розкидали брошури та відозви; робітники майстерень 
та служби руху з Тарнополя та Чорткова ходили по селах 
і, не дивлячись на всякі переслідування жандарів, давали по
ради селянам, допомагали закладати страйкові комітети, закли
кали до витривалости. Інші сходилися з страйкарями на яр
марках і торгах, чи в будинках судів або старостів, куди 
приганяли заарештованих селян.

Масовий страйк селян викликав велике співчуття й серед 
робітництва Відня та Праги. У Відні тодішня „Арбайтерцай- 
тунґ“ що-дня вміщала статті про перебіг страйку, атакуючи 
міністерство Кербера, що стало на службу поміщикам. Відбу
валися також масові збори віденських робітників. Коли зано
силося на проголошення так званих „виїмкових законів" у 
Східній Галичині, віденські робітники улаштовували масові 
збори й протестували. А  проте, ці „виїмкові законик фактично 
існували без урядового оголошення.

Цікаво, що робітнича преса Німеччини, Швейцарії й Фран
ції також докладно обговорювала перебіг селянського страйку 
у Східній Галичині.

Але не тільки робітнича преса живо цікавилася страйко
вими подіями на західньо - українських землях. Вся буржуазно - 
поміщицька преса Росії, Конгресової Польщі1), австрійська 
буржуазна преса, чеська, німецька та французька давали 
дуже точні звідомлення про страйкові акції. Всі збіжжеві 
біржі були зацікавлені в наслідках хлібної кампанії у Східній 
Галичині. Тим паче, що поміщики мали вже заздалегідь скла
дені термінові умови на довіз жита, пшениці, ячменю, позаби
рали аванси й заздалегідь продали збіжжя.

Ми знаємо, що у 1902 році на Галицькому Поділлі (Тернопіль
щина, Збаращина та ін.) був надзвичайно великий врожай. Каїн* 
тал, отже, був безпосередньо зацікавлений наслідками цієї страй
кової боротьби для орієнтації в цінах і для біржевої спекуляцій

х) Конгресова Польща звалася та Польща, що була під Російською 
імперією.



Ще про аграрний страйк 1902 р. в Галичині 213

М. Левицький робить помилку, коли цей страйк розглядає 
як майже місцеву справу Східньої Галичини, в той час, як 
цей масовий рух мав міжнародню вагу, так само, як страйк 
угорських сільських робітників проти угорських магнатів.

Правдивим є, як це говорить і М. Левицький, що страй
карі - селяни не висували політичних постулянтів, але треба 
сказати, що цей страйк мав велике політичне, а також і еко
номічне значіння з такими ж важливими наслідками.

И дійсно, він різко відзначив класові суперечності, виявив 
диференціяцію села, дав виразну політичну лінію та стимул 
до відповідної організації всім партіям Галичини. Політично 
він зорганізував великих поміщиків у Галичині (зокрема, схід- 
ньогалицьких панів, так званих подоляків).

Відомо, що під загрозою страйку ці пани скликали у 
Станіславові, Тарнополі й у Львові свої з'їзди підчас жнив 
1902 року, переводили конференції з намісником графом Пінін- 
ським для оборони своїх інтересів ; вони відрядили делегацію 
у Відень до Кербера, робили натиск на Габсбурґів й т. ін.

Масовий страйк, крім того, дав стимул політичним партіям 
всіх шарів і класів не тільки в Галичині, але й по усій Австрії 
до аналізу цього явища. Цікаві були дебати послів галицького 
Сойму, в якому переважну більшість становили представники 
поміщиків великої власности, проти яких і знявся страйковий 
рух. Крім іншого, вони, аналізуючи страйк, одверто з'ясували 
політичну боротьбу на тлі страйкових подій.

У австрійському парламенті, між іншим, теж відбулися кіль
каденні дебати про причини й перебіг аграрного страйку.

Довгий час після 1902 р. про причини й наслідки селян
ського страйку писала вся польська преса. В наслідок різних 
нарад і обговорень в товариствах великих аграрників, вийшла 
величезна двотомова праця Буяка (з переконання вшехполяка), 
де описано було про економічне становище Галичини. Ця праця, 
зрозуміло, що тенденційна в бік польських поміщиків і в обо
рону панування польських магнатів та буржуазії на українських 
землях, але цифри й дати, наведені в цій книжці, говорять за 
себе. Після 1902 року в Галичині ця книжка була єдиною, 
серйозною працею. Виходили ще „Річники статистики" при 
краевому Відділі у Львові, але там подавано тільки голі цифри, 
тоді як у Буяка є й багато освітлення. Треба зауважити, що 
3 книжки Буяка брав дати і есдек М. Левинський. На Буяка 
покликаються всі пізніші польські публіцисти, як Фельдман і 
Бігельайзен.

Правда, і Буяк, осліплений голосним криком цифр, мусив 
Робити зіставлення, скільки припадає землі на поміщиків, а 
скільки на селян ; він не міг замовчати того факту, що, на
приклад, граф Потоцький чи Бадені або Баворовський, кож
ний з них зокрема, мав таку ж кількість землі й лісу, як 
кілька десятків тисяч сільських господарів, та що на маєтку
^  Літопис Революції 1
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одного барона Лібіга з Райхенберґу могли поселитися у лісах
1 на землі 40.000 селянських господарств. Буяк мусив пода
вати правдиві дані, і він сам, знову говоримо, не міг запере
чити великої прірви між панським двором та селянською 
хатою. Й тому Буяк не посмів звалювати вину селянського 
страйку на „несовісну агітацію бурителів ладу й спокою".

# %

Як же виглядала Галичина на передодні 1902 року?
Ми знаємо, що Галичина, а тим більше Східня Галичина, 

була колонією великого німецького капіталу Австрії, Чехії й 
Німеччини. Відомий, наприклад, був залізний трест під про
водом Кестранка, що обіймав важкий металургійний капітал 
Австрії й Чехії. Фабрики вагонів у Сяноці й Кракові були 
залежні від примх і бажань цього німецького короля тресту; 
крім того, відомо про важку текстильну промисловість Чехії 
й Шлезьку, яка користала сировинні багатства Галичини, від
правляючи сюди готову продукцію.

Польські поміщики з Галичини, які від 1867 року мали 
фактично автономію, й у галицькому соймі переводили всі 
закони, що охороняли їхні інтереси, вони в австрійському пар
ламенті й у „Палаті вельмож" ішли пліч - о - пліч з великою 
ліберальною буржуазією. Австрійський капітал забирав у Га
личини всю сировину, а за це надсилав до Галичини готові 
продукти, для залізниць машини, все устаткування для домаш
нього вжитку, меблі, одяг та інujn

Польські поміщики окремими законами в соймі боронили 
себе. Коли знімалося питання про будову нових фабрик, вони 
сами визначали, на яких просторах від землі поміщика можна 
було будувати фабрики, запроваджували окремі податкові за
кони, що унеможливлювали будову нових фабрик, вводили 
величезні труднощі на дозволи будувати фабрики та заводи. 
Дозволи ці йшли через магістрати, староства, намісництва (гу- 
берні), а після розглядав ще віденський уряд, притягуючи 
велику кількість знавців - експертів.

Поміщики й галицькі поміщики - „подоляки" господарювали, 
користаючи тільки дешеву робочу силу. Будову фабрик ува
жали вони за  найбільше своє лихо, бо фабрики забирали в 
них дешевого робітника й підвищували ціну на працю. Крім 
цього, поміщики діставали від послів у Відні допомогу на ґу
ральні, їм (поміщикам) дозволено було стягати податки за землю 
після визначення їх поміщицькими комісіями, в наслідок чого
2 Із податку звалювалося на селянські Грунта; ліберали в ав
стрійському парламенті допомогли польським поміщикам ввести 
викупне право пропінації, тоб - то право тримати найголовнии 
шинок. Все це доводило до згоди між галицьким Соймом 1 
німецькою великою буржуазією. Розуміється, польські поМі~ 
щицькі депутати в такому разі голосували за^имогами трестів
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Поміщицтво допомагало, таким чином, робити з Галичини 
колонію для австрійського капіталу. Відомо, як знищили поль
ські пани Шепановського, що за допомогою чужого капіталу 
розпочав завзято добувати в Галичині нафту й стояв за  інду- 
стріялізацію краю. Вони підрізали йому кредит, посадили на 
лаву підсудних і, щоби застрахати всіх смільчаків заводити 
промисловість у Галичині, судили разом з маленькими обман
щиками.

З а  допомогою німецьких лібералів галицькі поміщики здавна 
закріпляли за собою ліси й пасовиська, які на протязі XIX 
століття хитрощами, обманом та підступами, за допомогою 
свойого судівства, або адміністративних органів, словом, під 
різними формами, грабували й відбирали у сільських громад.

Отже, поміщики стали власниками майже всіх лісів і па
совиськ Східньої Галичини. В таких повітах, як в Підгаєччині, 
почасти в Бережанщині, в Добромильському, в Дрогобицькому 
й Турчанському, в Калущині, Надвірнянщині та взагалі на При
карпаттю всі ліси було зосереджено в руках декількох панів 
(як, наприклад, Потоцького, Тишковського, Лібіга) та держави. 
Все селянство залежне було від поміщиків, при чому залеж
ність ця нічим не різнилася від панщини.

Використовуючи становище селян, поміщик вільно визначав 
ціни за паливо чи за дрова й зобов’язував селян відробляти 
йому переважно пішою або тяглою роботизною. Відоме всім у 
Галичині знущання поміщицтва, його економів і лісних над 
селянством, свавільні кари то - що, за  збирання грибів у лісі 
або листя чи паліччя. У великих ділянках лісів, як, наприклад, 
Добромильському, Підгаєччині, у барона Лібіга на Прикарпатті, 
або в Камеральних (державних) лісах, поміщик замикав до
рогу через свої ліси, й селяни мусили об’їздити десятками 
верстов, щоби доїхати до міста.

Не гірше було із ловецтвом. Дика звірина, олені, серни, 
дикі свині з  панських лісів могли вільно робити шкоди на се
лянських полях. їх селяни не могли ловити чи забивати під 
карою в'язниці.

Тих же селян, що їх панський лісничий зловив з рушни
цею, часто убивали безкарно.

Сільські громади мали ще такий тягар, як ремонт шляхів 
так званих шарварків, тоді як поміщик від цього був вільний; 
крім цього, з громади бралися видатки на школу й на попа. 
Додавши до цього ще й видатки на „Повітові Ради" (автоно
мічні установи), в яких сиділи й якими завідували пани, по
даткові тягари, військові, що давили усією своєю силою на 
селянство,— читач може уявити становище селянства й соці- 
яльні протилежності взагалі населення Східньої Галичини.

Коли ми візьмемо до уваги, 'щ о конституційні закони у 
виборах до державної ради у Відні, до краевого сойму та до 
повітових рад давали всі вигоди поміщикам, то цілком ясним 
14*
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стане нам, чому у 1902 році всі селяни в громадах (крім найбагат- 
ших куркулів) стали солідарно до страйку проти поміщиків.

Через голод на землю, селяни мусили орендувати її v 
поміщиків на тяжких умовах. Пан давав селянам під оренду 
певні паї своєї землі., але за це домагався віддати йому вже 
готові снопи, або ж громада (чи її частина) мала відробити 
цю оренду на весні чг підчас жнив. Це вже, як бачимо, була 
явна панщина. Дійшло до того, що поміщики заводили свої 
власні гроші за працю селян на панських ланах чи за підводи, 
видавали квитки, які двірський обшар (окрема панська гро
мада, яку становивсам поміщик) викупав, коли йому було ви
гідно, а селяни чекали на виплату грішми або продавали їх 
корчмарям з великими збитками.

Привілеї, які мали поміщики в Галичині, головно в її укра
їнській частині, під охороною сойму, державної ради й усього 
австрійсько - польського державного апарату та матеріяльні до
помоги поміщикам за виріб горілки й були причиною того, що 
ці поміщики вели своє господарство по - старому, так би мовити, 
на феодальний лад, не заводячи інтенсивного господарювання 
на капіталістичний лад; зважаючи на даремну платню за жнива 
й засіви на весну, вони не хотіли сами собі робити конку
ренції й не будували цукроварень, як це було на Україні, а 
так само не дозволяли будувати в себе фабричних заводів, як 
це робили поміщики у Прусії чи Чехії. Малоземельне селян
ство в Галичині господарювало за старою системою й тому 
жнива у Східній Галичині давали в 10  або й 20 разів гірші 
результати, як у Німеччині, Швеції й навіть в Чехії та До
лішній Австрії. Про це говорять досить докладно всі джерела. 
Товариш Левицький згадує мимохідь тільки про „рижі", не 
даючи ніяких більше пояснень, хоча про ці „рижі" є вели
чезний матеріял. Отже, господарство й бюджет польського та 
й непольського поміщицтва в Галичині спиралося на дуже 
дешеві сили робочих рук села.

Ще гірше було тим селянам, що в їх громадах були так 
звані посесори (орендарі). Вони всякими способами намагалися 
зменшувати оплату селянам за засіви, жнива, сінокоси то-Щ°* 
Беручи у великого поміщика в оренду одно або два села и 
сплачуючи оренду готовими грішми, ці посесори ще більше 
визискували селян й разом же руйнували їхнє господарство

Змушені виплачувати оренду, самим жити з землі й Д° 
цього ще дещо й для себе придбати, вони без ніяких вкладш 
висмоктували все, що попало, щоби після 6 років обернути 
орендне господарство у справжню руїну.

Безземелля у селян, про яке тов. М. Левицький наводить 
цифри, вимоги капіталістичного господарства, різні податки 
потреби господарського* реманенту, будова будинків, а також 
купівля збіжжя на прожиття та на засів,— все це виганял 
селян на заробітки взагалі, а то й зовсім на чужину.
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1867 р. в Австрії, після війни з Бісмарком, що спричи
нилася до фінансової кризи, характерний ліберальними зако
нами австрійського парламенту, в якому перевагу мала велика 
буржуазія. Ці закони, бувши опрацьовані за участю польської 
нідяхти, дозволяли брати у селян за грошову позику до 200, 
а подекуди й до 1 .000°/0.

Організацією шахрайських кредитових закладів, спекуля
тивних банків, між іншими й попівського (Крилошанського бан
ну), цей лібералізм доводив слабих фінансово селян до масо
вих ліцитацій, тоб-то до примусового продажу селянського майна 
з молотка.

Це спричинило до того, що селянство масами кинулося 
емігрувати*) на чужину і в такій мірі, що цю масову еміграцію 
з наказу поміщиків доводилося спиняти старостам та жандарям 
усіма жорстокими способами. Зацвіли шахрайські бю'ра спе
кулятивних гієн, що перевозили селян за велику оплату, об
манюючи ї х 2).

Аж потім, під натиском обставин, коли селянство, органі
зувавшись в радикальну партію, разом з соціял - демократичною 
робітничою партією почало викривати всі ці перешкоди, емі
грацію проголошено вільною.

Треба зазначити, що еміграція з Галичини була: до Аме
рики й Бразилії (на завжди, або на довгі роки); сезонова емі
грація до Прусії й Швеції на роботу в пруських юнкерів, де 
панував неймовірний визиск, але звідки селяни по жнивах і 
після молотіння верталися додому; місцева сезонова еміграція 
селян з Косівщини, Надвірної, з Підгірських околиць на жнива 
до поміщиків на Поділлі, а також і в інші околиці Галичини. 
Знаходили селяни працю в Галичині на фабриках, на нафто
вих заводах, соляних копальнях, де варилася сіль, на фабри
ках тютюну, тартаках, на будівництві залізничих шляхів, що 
проходили близько їхнього села.

Також переселювалися через безземелля до міст на ро- 
боту, де будувалися будинки чи цегельні.

Не говорячи про взаємовідносини українських, а також поль
ських селян з робітниками Америки чи Прусії (бо це вимагало б 
окремої праці), треба зазначити, що американські й німецькі 
робітники живо реагували на цю еміграцію в звязку з бороть
бою за платню й пониження її через зайшлу робочу силу.

Ті селяни, які працювали на фабриках, виконували зде
більшого роботу переважно денних, некваліфікованих робіт
ників, хоча у варільнях соли були вони й зваричами, виконуючи 
працю постійних робітників3).

*) Еміграція в Галичині почалася з 1880 р.
2) В цьому шахрайстві брали участь і урядовці старосте.
'*) До 1900 року в Східній Галичині були приблизно такі заводи й під

приємства: добувальні нафти у Коломийській окрузі (Рунгурська слобода), 
* Іеченіжині, Дрогобицькому (у Схід ниці, Тустановичах, копальня земного
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Між 1890 та 1900 р. р. міністерство шляхів у Відні, в 
звязку з збільшенням руху на залізницях, мусило погодитися 
на значне поширення потягобудівельних майстерень; такі по
ширені майстерні були збудовані у Львові (з 2.000 робітників), 
Станіславові (понад 1.000 робітників), Тарнополі й Перемишлі

З  1900 року в Галичині швидко почав зростати нафтовий 
промисел. Вишукуючи джерела нафти англійсько - американські 
промисловці (Мак Гарвей) знайшли в Тустановичах, Бориславі 
й Мразниці нові величезні резервуари ропи. Канадійська система 
верчення давала змогу шукати ропу й поверх 2.000 метрів у землі.

Після відкриття глибоких покладів нафти англійські, аме
риканські, бельгійські, французькі, а також і німецькі підпри 
ємці кинулися шукати на цій території ропу. Почалася гаряч
кова будова шибів, для чого місцеві дрібні капіталісти Гартен- 
берги, Фаєрштайни, Лінденбавми й інші єдналися в спілки; 
у селян, де були сліди ропи, спекулянти складали контракти 
на верчення, обманюючи їх різними способами. Нагло на тери
торії добування ропи повстало Кльондайке. Посилився попит 
на фахового та щоденного робітника, а, значить, і збільшилася 
відносно зарплатня, ніж по інших місцях Галичини.

Чутки про Борислав ширилися, але, очевидно, вони заспо
коювали в деякій мірі тільки потреби найближчих околиць, бо 
тільки селяни з близьких повітів знаходили тут роботу.

Проте, по всій Східній Галичині відчувалася велика криза. 
Зайшлі селянські елементи по містах шукали заробітку, а 
знайти його могли вони тільки йа цегельнях, на будівлях нових 
домів і як сторожі будинків та , приватня послуга. Інші кате
горії робітників, як наборщики, друкарські складачі, торговельні 
або крамничні помічники, столяри, пекарські робітники, кравці, 
всі ці категорії робітників, що проходили довголітню практику, 
не могли боятися конкуренції зайшлих селян. Найбільша ж 
криза безробіття була 1900 — 1902 р. р. серед будівельних. 
Центральний австрійський уряд, стягуючи податкові гроші, як 
також прибутки з тютюпу й соли, мало піклувався про буді" 
вельну справу в Галичині, тим більш, що будував тоді аль
пійську залізницю. А проте і поточні банки та краєві госпо
дарські товариства давали кредити поміщикам, промислових 
же банків не було майже ніяких. Через цей застій виникла 
велика дорожнеча на хліб. Поміщики продавали збіжжя спеку

воску в Бориславі), великі парові млини в Перемишлі, Львові, Станіславові* 
Тарнополі, добу вальні соли в Дрогобичі, Стебнику, Калуші, Делятині, Косовь 
фабрика паперу в Черлянах, майстерні у Львові: Левинського, Вчеляка, Цс  ̂
гельні у кожному місті, добувальні брунатного (низького сорту) вугілля. 
вод мармуру в Теребовлі, фабрики тютюну у Винниках під Львовом, 
стирисках і цегельні в Чортківщині. Крім цього, фабрика вагонів у Сян 
нова фабрика в Стрию й різні рафінерії нафти. Дуже багато було 
по всіх великих лісах, де переважно німецькі й угорські спекулянти 
вали дрова за умовою з поміщиками й вивозили а Галичини або й Австр 
До того ж була велика кількість гарбарень, розкинених по всій Галичині*

тарто»^
вирубу.'



Ще про аграрний страйк 1902 р. в Галичині 219

лянтам ще перед жнивами, тому ціну на зерно та хліб в 
Галичині диктувала віденська біржа. Галичина ж, аграрний край» 
а мусила купувати збіжжя за кордоном. Збіжжя купувати по
денні були не тільки городяни, але й величезна маса селян, 
що мали обмаль землі, коли зовсім нічого.

Брак в Галичині готівки, відсутність державного будів
ництва викликали ще в 1901 році великі голодні розрухи у 
Львові й Перемишлі. Щоб „заспокоїти" робітників, владі дове
лося загрожувати виданням військових законів, позбавленням 
конституційних прав, а також прав на збори й товариства й 
уведенням доразових судів.

1902 року ця криза виявилася ще з більшою силою. Наплив 
сільських робітників до Львова й до міст, брак праці серед 
численних львівських мулярів (будівельних), приїзд будівельних 
з Занцута до Львова викликали, по - перше, зниження зарплатні 
на цих нечисленних будівлях, що їх у галицьких містах про
вадили приватні підприємці, й, по - друге, безробіття у Львові 
Тарнополі й по інших містах.

В половині травня 1902 року львівські будівельники ого
лосили страйк. Страйк був дуже солідарний. Усі робітники 
застрайкували. До страйкарів приєдналися всі безробітні, що 
голодали у Львові, й ті, що прийшли з сіл. Перебіг страйку 
був дуже бурхливий, що - хвилини доходило до сутичок між 
жандармерією, поліцією й страйкарями. Підприємці не хотіли 
поступитися й підвищити платні. Врешті по двох неділях страйку 
за наказом комісарів поліції угорські гусари напали на Стріле
цькій площі на страйкарів, порубали кількох, кілька десятків 
поранили. Невдовзі надбігла піхота й зробила постріл. В одну 
мить на вулицях Львова побудували робітники барикади. Без
робітні почали нападати на трамваї й склепи.

Щоби не припустити напливу робітників із села, намісник 
наказав замкнути військом і жандарами входи до Львова й 
не дозволив селянам приїздити до міста, а також заборонив 
впускати й сільських робітників до середини міста. Те саме 
відбувалося в Тарнополі й Станіславові.

В червні 1902 року на першій косовиці підльвівські селяни 
* собі розпочали страйк проти своїх поміщиків. Вимагаючи 
збільшення платні, вони були обурені ще з того, що їх не 
пускали на роботу до Львова. Те ж саме сталося й у Білій, 
недалеко від Тарнополя. Одночасно трапився вибух газів в бо- 
Риславських копальнях воску, де було забито 26 гірників. С та
лося це з вини власників копальні (власником був віденський 
Краевий банк „Лєндербанк", який не хотів покласти грошей 
на забезпечення й вентиляцію шибів).

Про те, що сталося у Львові й Бориславі (а головно у 
Львові), стало чути по всіх селах Західньої України. Почався 
Ширитися масовий страйк. Селяни, працюючи в панському го- 
°Подарстві, одержували за роботу 13 або 14 сніп, тепер же вони
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вимагали 8 снопів або ж відповідної зарплатні. До страйку 
пристали всі малоземельні, безземельні й середняки. Приєднав 
лася й двірська панська служба.

З  самого початку подій на чолі страйку у Львові будй 
члени української с.-д. партії разом з польськими есдеками. 
Про те, що страйком по селах керували українські есдеки 
згадує й тов. Левицький, відзначаючи про брошуру Вітика, яка 
розійшлася в одну мить в 30.000 примірниках, про те, яку ролю 
УСДП відограла в цьому великому страйкові, тов. Левицький 
теж сказав, але не згадав тільки про її орган „Воля", як рів
но ж не підкреслив ролю „Напшоду" в Кракові.

Не згадав тов. Левицький майже зовсім і про становище 
українських націонал-демократів, які свою партію зміцнили 
в 1899 році елементами давньої радикальної партії (Будзинов- 
ським, Охримовичем і Євг. Левицьким), ставши бойовою дріб
нобуржуазною партією. їхній орган „Діло" лише реєстрував 
страйкові події серед селянства. На цьому вони й обмежилися, 
не намагаючись навіть охопити керівництвом страйк, ніякої 
ініціятиви від себе вони не виявляли, не говорячи вже про те, 
що вони розгубилися. Націонал - демократи поводили себе стри
мано й обережно, бо їхня підпора, найбагатші куркулі, боячись 
у себе страйків, сиділи тихо по селах, а попам теж шкода була 
в такому разі підвищувати платню за жнива.

Хоч націонал-демократична преса посилається на те, що 
націонал - демократичні студенти (сецесіоністи)*) виїздили на 
села й підчас страйку брали участь у ньому, а, проте, це 
зовсім не так, бо у страйкові брали участь тільки деякі молоді 
студенти, що їх заарештовували жандари на терені страйку. 
Українські націонал-демократи відзначили свою акцію хіба тим, 
що після делегації, яку вислали польські поміщики до прези
дента міністрів Кербера у Відні, з  проханням вжити гостріших 
заходів проти селян, із свого боку теж вислали делегацію з 
протестом проти вислання жандарів і війська.

Нарешті, наприкінці липня з нагоди масового страйку, 
українські націонал - демократи зважилися на рішучий крок 
У Відні перебував тоді український журналіст Роман Сембра- 
тович. Звязавшись з німецькими націоналістами в особі німе
цького шовініста Вольфа, а через нього з пруськими юнкерами, 
які запроваджували за  тих часів у Познані німецьку колоніза
цію, як тепер у більшій мірі переводять польські партії у З а 
хідній Україні, Сембратович зробив початок спільної з німцями 
націоналістичної акції проти поляків.

2 2 0

*) Сецесіоністами звалися студенти - українці Львівського у - ту, Щ° ПР°- 
вадили боротьбу за український у - т, де на них вчинили напад вшех-в  
ляки з палками й ножами. Змушені оборонятися, вони були заарештовані 
посаджені до в’язниці. З  цього приводу всі студенти - українці, бувши ^  
постійним нападом вшех - поляків, залишили Львівський у - т зовсім, 
їхавши до інших у - тів (до Відня то - що).
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1902 року підчас страйку Сембратович викинув гасло* 
про те, що поляків треба знищити, усунувши їх з Східньої Га- 
дичини, та заявив у буржуазних німецьких газетах, що аграр
ний страйк ведуть українці, щоб знищити поляків у Східній 
Галичині. Заклик Романа Сембратовича, націонал - демократ 
Вячеслав Будзиновський умістив у „Ділі*. Це, розуміється, 
було на руку „вшех - полякам* зі „Слова Польського" й усій 
поміщицькій дрібнобуржуазній польській пресі. Вони тепер 
мали вже „докази* з „Діла", що страйк ведуть селяни не за  
підвищення платні й усунення лишків панщини, але за те, 
щоби. .. вигнати поляків із українських земель. Цькування поль- 
ських газет і старостів проти селян пішло ще завзятіше й жор
стокіше. Українські й польські націонал-демократи бажали 
надати соціяльній боротьбі українських та польських трудящих 
проти панів характеру зоологічного шовінізму.

Статті Будзиновського й Романа Сембратовича кричали, 
що повстав увесь український народ, щоби зробити кінець по
лякам. Відповідаючи їм, ревіли польські шовіністи в „Польському 
Слові* і по інших газетах; між українськими та польськими 
шовіністами знялася по всіх газетах бійка, яка підбурювала 
загал ; українські націонал - демократи лише галасували, але 
до вигнання поляків в дійсності не бралися; вони лише спри
чинили до того, що старости й жандари ще більш тероризували 
українського селянина, який став до страйкової боротьби 
спільно з польським. Шовіністичний галас „Діла* призвів до 
того, що українським селянам відплачено ще більшим терором 
і в’язницею за цю панську гризню.

До речи, треба відзначити, що проти цих націоналістич
них оргій українські с.-д. виступали завзято, за що „Діло* й 
„Свобода* обкидали їх лайкою зради нації. Цей бік боротьби 
не освітлений в статті тов. Левицького.

Правильно підкресмоє тов. Левицький ролю царських мо
сквофілів в справі страйку. Останні, бувши просто на утриманні 
Царського уряду, діставали накази від російського консула у 
Львові Пустошкіна, де говорилося про задушення за всяку ціну 
страйку. Москвофільські органи „Галичанин" і „Русское Слово* 
не знаходили слів лайки проти страйкарів, що даються „лови
тися соціялістам"; по церквах москвофільські попи кричали, 
Що „страйк є діло чорта й насильство над християнством*. 
Царський уряд Росії страх боявся, щоби страйк не переки
нувся на Україну. В цій справі російські дипломати й консули 
н Австрії вели дуже жваве листування з Петербургом, а терени, 
близькі до границь колишньої царської Росії, як Скалу, Гу- 
°ятин, Чортків, Тарнопіль, приїхавши до Галичини, об'їздив ге
нерал Гурко, щоби стежити за перебігом страйку1).

0  Було 6 дуже цікаво зробити аналогію страйку в Галичині й Над
дніпрянщині.
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В чому ж полягає значіння страйку 1902 р.?
Нам здається, що т. Левицький через недостатність мате

рі ялу робить і недостатні висновки.
Передусім страйк 1902 року, в якому стали до боротьби 

до 300 громад, 150.000 господарів, охопив понад мільйон на
селення. Отже вже ним страйк був могутнім чинником і не міг 
не зацікавити світ. Триваючи весь час жнив він дав великі 
наслідки, усунувши де в чому лишки' панщини, як, наприклад, 
.,рижі" та виплати квитками то-щ о.

Після страйку поміщики мусили підвищити зарплатню. Це 
руйнувало фінансово слабших панів і зробило глибокі переміни 
у їхній власності. Поміщик мусив забезпечувати себе машинами, 
затягати кредити. Ті поміщики, що не могли пристосуватися 
до нових умов, продавали свою землю на парцеляцію. Утвори
лися парцеляційні банки, що їх закладали „вшех - поляки*; 
через посла Сталінського такий же банк заснували й людовці.

Ці банки мали купувати землю поміщиків і осаджувати 
на їх польських колоністів (мазурів). Поширилася скажена агі
тація „вшех - поляків" за колонізацію українських земель. Щоб 
закріпити це законом, поміщицькі депутати в соймі (у Львові) 
взялися розроблювати з приводу цього проекти, й кінець-кін
цем сойм ухвалив закон про „рентові оселі", що мав на меті 
осадити на поміщицьких землях мазурів, утворивши такі групи 
селян, які звязані були б з поміщицтвом і служили охороною 
проти страйків, давали б штрейкбрехерів й т. ін.

В наслідок всієї цієї боротьби східньо - галицькі поміщики 
звязалися тісно із „вшех - поляками“ й утворили боеву органі
зацію проти революційних здвигів робітництва та селянства. 
Це примушувало пролетаріят і маси селянства теж ставати до 
оборони.

Селянський страйк далі був тісно звязаний з  страйком 
робітників у Львові й у деякій мірі навіть саме останній дав 
стимул селянському страйкові; робітничий рух взагалі, безу
мовно, мав величезний вплив на селянські заворушення. У наслі
док цього страйк закріпив союз робітництва й широких селян
ських мас. Природним наслідком цього союзу була велика роля, 
яку відограло західне українське селянство в галицькій бо
ротьбі 1905 — 1907 р. р., коли знову піднялася хвиля робітни
чого руху під впливом революції в Росії.

Нема чого говорити, що робітничий і селянський страйки 
дали стимул польській дрібній та великій буржуазії організуй 
ватися (в кредитові товариства то-що), організуватися для на 
тиску на центральний уряд в справі _ збільшення державного 
будівництва, що, звичайно, й посунуло вперед розвиток промислу*

Збільшення нафтової продукції й операції фінансовог 
капіталу на нафті вимагали будови шляхів, резервуарів і скло
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пів для ропи, будівель для рафінерій та інше. Те, що було на 
перешкоді цьому, польська буржуазія перемогла. Вона зламала, 
0пір поміщиків, які законом заборонили будування фабрик на 
поміщицьких землях, вона домоглася, що сойм цю заборону 
скасував.

Великий страйк на селі поставив попів та багатих курку
лів перед справою нових цін за  працю; економічні причини, 
посилена акція „вшех - поляків", звязок з пруським націоналіз
мом зміцнили українську буржуазію Східньої Галичини, яка, 
єднаючи в націонал - демократичній партії попів, куркулів, р із
них дрібних майстрів й визначаючи себе політично, стала про
вадити посиленішу націоналістичну акцію.

Через цей приплив сил повстала шовіністична крикливість 
яДілаа, що з усієї сили заходилося перекричати „Слово Поль- 
ське“ . Це відмолодження українських націонал - демократів ви
явилося також в газеті „Гайдамаки", органі Петрицькогох).

Знайшли своє місце й царські москвофіли з „Галичанина" 
й „Русского Слова". З а  прикладом свого основоположника 
партії попа Наумовича до 1902 року вони ховалися за фрази 
про організацію селянства. Але в 1902 році російський царат 
поставив ясно перед ними завдання перебороти революційний 
рух селянства2). Ставши в звязок з „вшех - поляками", москво
філи заслужили того, що намісник Потоцький урядово почав 
робити для них виборні шахрайства, щоби вони попали до 
сойму (у Львові).

Великий страйк селян, кінець - кінцем, спонукав малоземель
них, безземельних і двірську службу до самоорганізації. Це 
були неминучі наслідки великого кривавого страйку робітників 
у Львові й аграрного страйку селян 1902 року.

Такі були наслідки страйку 1902 р. в Галичині.
Цей страйк відограв, таким чином, величезну політичну й 

економічну ролю. Бувши наслідком класової боротьби, яка то
чилася в Галичині, він спричинився до ще більшого її заго
стрення, до більшої організації й розвитку класової свідомости 
робітників та селянства.

Виявивши фактичне, зовні недуже, невидне й ще не зовсім 
Розвинене керівництво робітничої класи, він (страйк) спричи
нився до ще більшого розвитку спілки пролетаріяту й селян- 
ства під керівництвом першого.

j ) Д о речи, треба сказати, що національні демократи, ставши потрібні 
пРУським юнкерам, склали з  ними умову на доставу й розподіл сезонових 
Робітників на роботи до П русії. Цю справу провадив піп Ганицький, маючи 
Св°ю  еміграційну станцію в Мисловицях та Катовицях. Акція ця була скеро- 
&айа ^ніби проти поляків і давала якийсь прибуток націонал - демократичній 
п*рті7, а по суті це був огидний торг живим товаром. Пруські юнкери, за  
допомогою попа Ганицького, немилосердно визискували сезонових робітників.

2) Відомо, що після панслов'янського з 'їзд у  в П разі москвофільські де- 
Ут&ти Глибовицькнй, М арков разом з  Дамовським і Крапаржем їздили на 

п°Клін цареві до Петербургу.
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Страйкова боротьба 1902 р., маючи, насамкінець, свої 
о б ’є к т и в н и м  змістом боротьбу проти феодальних перего 
родок на шляху розвитку сільського господарства Галичини 
й розвитку промисловости в країні взагалі, дала міцний стиму» 
і цим сприяла дальшому капіталістичному розвиткові Гали,  
чини.

В цьому головно й полягає величезне значіння аграрного 
страйкового руху 1902 р., який ні в якому разі не можна 
таким чином, розглядати без звязку з робітничим рухом Га
личини взагалі.

Взагалі ж стаття тов. Левицького цінна й подає низку 
інтересних фактів.

Сподіваємося, що великий страйк 1902 року на Західній 
Україні найде собі ще певне й всебічне освітлення.



с . ЖУКОВСКИЙ

ЗАВОД „ИЛЬИЧА" (БЫВ. ШЛЕНКЕРА) 
В 1917 ГОДУ ’)

(По архивным материалам и воспоминаниям участников)

В литературе неоднократно отмечалось то значение, какое 
имеют для истории нашей революции материалы фабзавкомов 
1917 года. Являясь низовыми, стоящими наиболее близко к 
массам органами, завкомы очень часто сосредоточивали в своих 
руках все нити экономической и политической жизни пробу
ждающихся м асс; материалы, освещающие деятельность завод
ских комитетов первых месяцев 1917 года, являются зачастую 
единственными сохранившимися документами, отображающими 
процесс роста классовой сознательности широких рабочих 
масс. Однако, несмотря на это, их выявлению и научной раз
работке уделяется чрезвычайно мало внимания.

Настоящая статья написана автором на основании части 
архива бердичевского кожевенного завода бывш. Шленкера 
(ныне завод Ильича) за 1917 год.

В Бердичеве, как и вообще на Украине, политический 
календарь развертывался несколько иначе, чем в России.

Накануне 1917 года в Бердичеве вовсе не было больше
вистской организации, и массами руководил бундовско - меньше
вистский блок, морочивший рабочих своей „демократической" 
болтовней. Приблизительно с мая 1917 года среди еврейских 
Рабочих города появились первые большевики. Но должен был 
пройти не один месяц, пока массы ценою собственного опыта 
Убедились, что единственным руководителем, ведущим их к 
Победе, является коммунистическая партия. Что же касается 
польских рабочих, то они, в силу ряда причин (о них ниже), 
еЩе медленнее освобождались от вредных, антипролетарских 
Настроений и влияний. Однако, и среди них изо дня в день

' )  Несмотря на то, что в статье тов. Жуковского есть ряд моментов, 
Ызывающих сомнения, редакция помещает ее в журнале, как единственный 
Меющийся в ее распоряжении материал о заводе „И льича", в надежде, чго 
°варищи, работавшие на заводе в освещаемый автором период, пришлют 
в° и воспоминания, поправки и дополнения.— Ред.'
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шел процесс политического роста и кристаллизации больше
вистских элементовА). В нижеприводимых материалах отражен 
этот процесс освобождения от эсеро - меньшевистского ВЛИЯНИЯ.

Каковы были заводская обстановка и материально-быто
вое положение рабочих до Февральской революции?

Прежде всего несколько слов о составе рабочей массы 
Рабочие завода Шленкера подразделялись на две категории. 
Для лакировочного и хромового цехов были привезены рабо
чие из Варшавы и других городов коренной Польши. Это 
обгонялось, конечно, не только тем, что среди местных рабо
чих-поляков было недостаточно специалистов. Эта мера 
диктовалась и желанием администрации обеспечить себя в отно
шении „политической благонадежности" рабочей массы, так 
как опыт 1905 года показал, что местные рабочие не совсем 
„благонадежны". Под видом привлечения на завод специали
стов в Польше подбирались соответствующие элементы, ко
торые на заводе ставились в привиллегированное положение. 
Они получали не только на проезд, но и на домашнее обза
ведение на новом месте. Зарплата этих слоев достигала 
50 рублей в неделю. Бывали даже случаи посылки некоторых 
рабочих на курорт за  счет конторы. Одним словом, рабочие 
лакировочного и хромового цехов были на положении рабочей 
аристократии. Совершенно иначе относилась администрация к 
местным полякам, работавшим в большинстве в зольном цеху. 
И заработная плата была здесь значительно ниже и, конечно, 
ни о каких привиллегиях не могло быть и речи.

Разумеется, администрация завода заботилась и об идео
логической обработке рабочей массы, об’единив усилия в 
этой области с деятельностью местной польской интеллиген
ции и клира.

В Бердичеве до Октябрьской революции существовал 
польский комитет „Macierz Polska“ , руководимый польскими 
националистами и духовенством. Формально задачей комитета 
была материальная помощь польской бедноте, но фактически 
проводилась идеологическая обработка населения в духе поль
ского национализма. Совершенно естественно, что администра
ция завода всячески поддерживала работу польского комитета 
и среди рабочих завода.

Особенно интенсивная работа среди местного польского
населения вообще, а в особенности среди польских трудящихся
велась в фаре (костеле) и в так называемом кармелитском 
костеле, который и по сей день отравляет сознание темных 1

1) По словам тов. Варжало, члена партии 1917 г., работавш его на завоДе 
б. Ш ленкера до Февральской революции и ознакомившегося со статьей тов. /К} 
ковского, на заводе в  начале 1917 г. была уже большевистская ячейка, насчи^ 
ты вавш ая до 40 человек рабочих - поляков. Руководил ее работой тов. Рыса^ 
вый. О т организации большевиков Бердичева на завод для агитации при*0 
дила тов. Роза Сломнипкая — Ред.
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польских масс. Польское духовенство (как, например, ксендз 
Зданович) в своей „агитпропработе" сочетало религиозную 
агитацию с внешне - демократической, национал - освобожден- 
ческой фразеологией.

Во время империалистической войны националистическая 
агитация на заводе значительно усилилась. Однако, среди золь
ников она успехом не пользовалась. Во время войны (в 1915 
и в 1916 г. г.) зольники провели две успешные стачки1). Среди 
них и после 1905 года продолжали теплиться кое - какие рево
люционные традиции. В переломном 1912 году был организо
ван небольшой эсеровский кружок под руководством местной 
группы эсеров, но работа его была незначительна, а собрания 
редки. Иногда появлялись листовки. Однако, работа эта все 
же имела определенный результат: часть рабочих приобща
лась к политике. Это эсеровское крещение сказалось во время 
Февральской революции. . .

Как только весть о революции в Петрограде докатилась 
до Бердичева, эсеровская группа на заводе ожила и зашеве
лилась. Не замедлили появиться и представители других по- 
ли+ических партий. Начались митинги, споры, даже драки. 
Эсеровская группа, располагавшая недурными ораторами, опи* 
раясь на традиции прошлого, получила на первых порах пре
обладающее влияние. Это видно, между прочим, и из име
ющегося в архиве завкома списка рабочих - активистов с ука
занием их партийной принадлежности. В этом списке из 19 
человек актива 12  отмечены как эсеры, а остальные — как 
эсдеки * 2).

Однако, несмотря на наличие влияния мелкобуржуазных 
партий, рабочая масса завода руководствовалась в своих дей
ствиях классовым инстинктом. Это видно, например, из следу
ющего : по настоянию группы рабочих завода (32 человека) 3) 
в эсеро - меньшевистском Совете последний выделил специаль
ную комиссию для денежного обложения администрации завода. 
Предварительно вопрос этот обсуждался на митинге всей мас
сой рабочих завода. Решено было предложить администрации 
вернуть штрафы, взимавшиеся у рабочих. В результате этого 
У директора потребовали 40 000 рублей, у инженера - химика— 
5.000 рублей и т. д. Администрация, разумеется, запротестовала.

*) По словам тов. Варжало, обе стачки продолжались по неделе. В обоих 
случаях зольники требовали повышения заработной платы. Хотя бастовали 
Только зольники, но по техническим условиям стачки парализовали работу всего 
завода. О бе стачки закончились прибавкой к заработной плате и вместе с тем 
Увольнением активных руководителей.— Ред.

2) Количественное соотношение сил в активе завода, по утверждению 
тов. Варжало, в статье т. Жуковского указано неверно. Точного числа 
тов. Варжало не помнит, но по его воспоминаниям большевиков в активе 
было больше.—  Ред.

3) По воспоминаниям т. Варжало, группа рабочих в С овете состояла из 
22 человек.— Ред.
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Тогда их вызвали в Совет, где им, под давлением группы 
бочих завода, было предложено выплатить эти деньги из па 
центов, получаемых ими сверх жалованья. Администрации 
пришлось подчиниться .. .1). ~ **

В СВЯЗИ С „победоносным" ИЮНЬСКИМ наступлением мест 
ный Совет солдатских депутатов, руководимый эсерами 
особым обращением призвал рабочих завода Шленкера на 
демонстрацию. Не освободившиеся еще от патриотического 
угара рабочие явились. На демонстрации этой было также 
много военных. Большинство ораторов поздравляло „демокра* 
тию“ с „победой", но были выступления и иного характера 
и среди них мужественное выступление тов. Павла Бочковского 
большевика, рабочего завода Шленкера. Не успел тов. Бочков- 
ский кончить речь, как его пришибли шашкой и увезли. 
Ночью по всему городу производились аресты заподозренных 
в „измене“ .. .

Нужно сказать, что выступление тов. Бочковского не было 
выражением только его личных взлядов. Поведение группы 
рабочих завода в Совете доказывает это. Формально примы
кая к эсеровскому большинству в Совете, группа частенько 
гнула свою линию. Особенно это имело место тогда, когда 
речь шла об экономических вопросах и о войне.. .

После Февральской революци рабочие завода стали лихо
радочно организовываться. „Исполнительный Комитет рабочих 
завода К. Шленкера",— как тогда назывался завком,— движи
мый классовым инстинктом масс, не ограничиваясь явочным 
введением 8 - мичасового рабочего дня, стал выполнять целый 
ряд управленческих функций, имея тенденцию постепенно пре
вратиться в фактического руководителя предприятием. В из
вестной мере этому способствовало и то обстоятельство, что 
администрация завода на первых порах растерялась. Движимая 
тревогой за судьбу предприятия, она заняла выжидательную 
позицию, стараясь не обострять отношений с рабочей массой.

Из пяти протоколов „Исполнительного Комитета" от (17/V, 
23/V, 26/V, 31/V и 2 1 /VI — 1917 года; домайские протоколы 
не сохранились) видно, что деятельность завкома в ту пору 
была очень разнообразной. Наряду с прочими вопросами зав
ком занимался: перемещением рабочих из одного цеха в дру* 
гой, установлением в некоторых случаях зарплаты, выдачей 
обуви рабочим, наблюдением за порядком на производстве, 
наложением штрафов, распределением реквизированного продо-

') Вопрос об обложении администрации, как утверждает тов. Варжало, 
разреш ался не в Совете, а  на заводе. Дело обстояло так:, рабочим контролем 
на заводе было обнаружено, что во время войны хозяином завода были получены 
огромные прибыли, из которых администраторы и специалисты подучали 
наградные. Эти наградные по постановлению рабочих и предложено было 
возвратить. Возвращенные суммы пошли в фонд общественных организации 
на заводе.— Ред.
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родьствия, предоставлением работы демобилизованным рабо- 
снабжением обувью заводского кооператива, устройством 

гуляний в гіарке и т. п. Вот несколько выдержек:

„Комитет постановил переместить на работу Макушенки 
сторожа Павла Доманского за недосмотр своего поста".

„Ночной сторож Козакевич штрафуется в 5 руб. за  
нехороший досмотр своего поста. Деньги целиком пойдут 
в пользу рабочей кассы".

„По решению комитета Тараба должен получить место 
работы на глянцовке хромов на место Будника, ценою 
3 рубля в день".

„Рабочий Саляса из механической мастерской за са
мовольную отлучку и за оскорбление* президиума штра
фуется в 5 руб. в рабочую кассу".

„Реквизированный сахар решено целиком отправить в  
больницу под рабочий контроль". (Из протокола от 17/V — 
17 года).

„Постановлено, дабы было выполнено, согласно пер
вому требованию рабочих и согласно зав. управляющего 
г. Зелинского, дабы немедленно приступить к работе 
легкой обуви для рабочих всем, которые не получили 
заводских сапог". (Из прот. от 31/V — 17 г.).

„Заявление Высокинского о том, что его мальчик болен, 
заводской врач признал, что для такой болезни здесь ле
читься невозможно, а нужно выслать на излечение в Одессу,

Комитет просит, дабы контора приняла на себя тако
вые расходы. Согласно постановлению 1-го протокола 
общим собранием рабочих". (Из прот. от 21/VI — 17 г.)

Однако, растерявшаяся было администрация завода не 
долго терпела подобное положение. Начиная, примерно, с июня, 
администрация продолжая еще тактику подачек, начала все 
упорнее и упорнее препятствовать самоуправству завкома и, 
наконец, добилась обязательной передачи всех спорных во
просов в специально избранную примирительную камеру. Завком 
продолжал свою деятельность, но она стала менее оживленной.

Из протоколов примирительной камеры видно, что в ней 
разбирались вопросы о принятии на работу, о повышении зар
платы, о разных видах материальной помощи рабочим, а также 
и производственные вопросы.

Вот несколько выдержек из протоколов примирительной 
камеры:

„Решено принять на работу Соколовского, но на место 
Крылова в мойку, а Крылова на фальцмашину, 3 дня в 
неделю на файранд1), а остальные 3 дня на сачки, если 
таковые будут". * 15

*) Сверхурочная работа. — Р е д.

15 Літопис Революції № 1
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„Решено принять на работу Липецкого Лаврентия 
в сырой магазин44. (Протокол от 7/VIII — 17 г.).

„Поднят вопрос рабочими, дабы сапожная мастерская 
выдавала по 200 пар обуви в неделю для рабочих и их 
семейств. Таковой вопрос г-н  Зелинский1) принял и 
согласился".

„Решено, дабы все рабочие семейные получили по 
одному докладу за деньги44 (из протокола от 24/VII1—17 г.).

„Решено бланжировщикам временно добавить по 5 коп. 
на бланжмашинах44.

„Комитетом рабочих доставлено прошение от жен 
запасных с. Половецкого, дабы завод, по силе возмож
ности, отпустил им товар на обувь. Дирекция завода со
вместно с выборными от рабочих решили отпустить по 
силе возможности и удовлетворить просьбу жен запасных44 
(из прот. от 16/ІХ — 17 г.).

„Решено, дабы мальчик, служащий в президиуме ра
бочим, получал жалование из конторы на заводской счет" 
(из прот. от 24/VIII — 17 г.).

Выше уже отмечалось, что заводской комитет, став факти
ческим руководителем предприятия, проявлял особую актив
ность в области распределения работы, перемещения рабочих 
из одного цеха в другой и т. п. Придя в себя после первых 
месяцев растерянности, администрация прежде всего добилась 
из’ятия этих функций из компетенции завкома в пользу 
примирительной камеры. Но интересы рабочих в этой области, 
разумеется, настолько противоречили интересам хозяев, что 
на протяжении всей деятельности примирительной камеры кон
фликты не прекращались, принимая порою любопытные формы 
и кончаясь большей частью удовлетворением требований 
рабочих.

В одном из постановлений примирительной камеры мы, 
например, читаем:

„Заявление Скопинского2) о выбытии из примиритель
ной камеры является недоразумением, как с обеих сторон, 
как Скопинского, так и Цинского, в виду того, что Ско- 
пинский перевел с одной работы на другую Линниха без 
никакого спроса у  Цинского, как у директора. Так как 
Цинский сказал, что Скопинский не имеет права распо
ряжаться людьми и работой, то Цинский сам себя обложит 
добровольным штрафом в сумме 25 руб. на семью Кор
бута". . .  (из протокола примирительной камеры от 27/VII— 
17 года).

*) Зелинский — директор завода.—С. Ж.
2) Скопинский — представитель рабочих — С . Ж.
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Возмущение рабочих поведением директора было так ве
лико, что на специально созванном собрании рабочих говори- 
досъ о том, чтобы вывести директора на тачке. И только 
после его публичного извинения и самооштрафования конфликт 
был ликвидирован.

Когда администрацией была приостановлена выделка кон
ских кож, рабочие потребовали об’яснения и получили его от 
администрации в примирительной камере.

Курс на полное устранение от участия в управлении 
предприятием, взятый администрацией, в тогдашней обстановке 
должен был отрицательно отразиться на ходе производства. 
Качество выделки начало понижаться, прогулы стали постоян
ным явлением.

Администрация, конечно, начала принимать меры. Пони
мая, что одними репрессивными мерами делу не поможешь, 
администрация прибегла к выдаче премий за нормальную 
работу, апеллируя одновременно к общественному мнению 
рабочих.

Выдача премий, как видно из протокола примирительной 
камеры от 21/ІХ 1917 г., была обставлена довольно хитро: 
за каждый нормально проработанный день выдавалось по 
60 копеек в конце недели.

Но если рабочий прогулял хотя бы один день в неде
лю, вся премия пропадала. Некоторую часть рабочих эта 
уловка „смирила", но существенных результатов она, конечно, 
не дала . . .

Деятельность заводского комитета, естественно, не огра
ничивалась областью взаимоотношений с администрацией за 
вода. Как представитель всей рабочей массы, завком ведал 
целым рядом других вопросов, как - т о : заключением догово
ров с арендаторами подсобных заводу предприятий, сношением 
с Советом, ЦБ профсоюзов, городской управой и т. п.

В деятельности завкома, как видно из протоколов, были 
элементы классовой решительности, отражающие процесс сти
хийной большевизации масс.

Любопытны выступления рабочих завода Шленкера по 
продовольственному вопросу, так, по вопросу о сахаре мы на
ходим следующие требования:

„Собрание решило единогласно требовать сахар от 
Продовольственной комиссии для всех рабочих, которые 
работают на зав. Шленкера, не исключая, где бы они не 
проживали, в количестве по 2 фунта на душу. Тот сахар, 
который получаемый рабочими, проживающими вне города, 
должен препроводиться в лавку при заводск. кооперативе 
с добавкой, дабы и они получили норму городскую, т. е* 
по 2 фунта на душу". (Прот. от 14/VII—17 г.).

1 5 *



232 Літопис Революції

„В С о в е т  Р а б о ч и х  и В о е н н ы х  Д е п у т а т о в "  

{Копия протокола общего собрания 9 - го октябра 1917 г.)

От рабочих завода К. Шленкера.

1) Общим собранием единогласно постановлено тре
бовать от Продовольственного Комитета мануфактуры ддя 
для всех рабочих зав. К. Шленкера, как для городских 
так и проживающих в окрестностях. Рабочие зав. Шлен
кера никоим образом не могут быть разделены на 2 ка
тегории.

2) Сахар рабочие должны получать в одном количе
стве, как городские, так и окрестные. Жители гор. Берди
чева получали и получают норму, которая комитетом 
назначена. Но рабочие зав. Шленкера и их семьи полу
чали по 3/4 фунта на душу. В настоящее время мы все 
рабочие требуем, дабы все семьи рабочих получали не по 
3/4 на душу, a l e  пол. фунта на душу. . .

4) Мы, рабочие, протестуем против хвостов, которые 
в настоящее время существуют в городе, и требуем от 
Совета рабочих и Военных Депутатов, дабы Совет на
стоял над Продовольственными Комитетами об открытии 
продовольственных лавок.

5) Рабочие зав. Шленкера решили, дабы весь товар, 
как кожа, так и мануфактура, был взят на учет и поста
вить твердые цены.

Если таковой порядок будет, т. е. он должен быть, 
тогда настанет тишина и спокойствие.

Таковые постановления были вынесены рабочими Шлен
кера 9/Х 1917 г., которые имели в виду отправиться ма- 
иифестационным порядком в город. Но благодаря некото
рым лицам из Совета, прибывшим на завод и уговорившим 
нас, рабочих, дабы не выходить в город с манифестацией, 
а требовать иным путем, давши нам срок 3 дня, что мы, 
рабочие, будем удовлетворены.

Председатель И. Скопинский

Тов. Председателя М. Музыка

Секретарь У. Пухальский"

Как видно из документа, рабочие собрались устроить д е 
монстрацию, не взирая на специальную резолюцию „о демон
страциях", принятую Исполкомом Совета рабочих и военных 
депутатов еще 11 августа 1917 г. В этой резолюции, приня
той „без прений", как видно из отчета о заседании, помещенном 
в  газете „Свободная Мысль" от 15/VIII — 1917 г., говорилось*



Завод  . Ильича“ (быв. Шленкера) в 1917 году 233

„Исполнительный Комитет Совета Воєн, и Раб. депу
татов Бердичева признает необходимым, чтобы все мас
совые выступления рабочих и солдат производились лишь 
по соглашению с Советом" . . .

Большой интерес представляет собой следующий доку
мент :

„Президиум 1- г о  профессионального Союза рабочих 
кожевенного производства завода Шленкера.

В Совет Рабочих и Военных Депутатов.
Согласно постановлению общего собрания 18-го де

кабря 1917 г. принята резолюция единогласно, дабы зерно 
из сел от крестьян Бердичевского уезда поступало в ко
оператив, существующий при заводе К. Шленкера под 
контроль Рабочего Комитета. Тогда мы будем стараться 
дабы крестьяне получали необходимую для них кожу, мы 
будем уверены, что они таковую получат. Мы не можем 
доверять существующим городским Комитетам потому, 
что на каждом шагу нас обманывают. Члены Комитета го
ворили нам, рабочим, что высылают на уезды для кре
стьян мануфактуру, кожу и железо. Но когда наши деле
гаты удостоверились, что на уезде ничего не находили и 
потому крестьяне не хотят давать хлеба. И нас, рабочих, 
обвиняют, что мы за них, т. е. за крестьян, забыли.

Председатель В. (подпись отсутствует — Р е д.)
Секретарь Пухальский".

Так рабочие на собственном опыте вынашивали великие 
идеи рабочего контроля. . .

В период подготовки к выборам в „учредилку", несмотря 
на воззвание ВЦИК о материальной помощи ему для предвы
борной работы и несмотря на специальное обращение в завком 
ЦБ профсоюзов и созванное по этому поводу собрание, рабочие 
завода Шленкера не откликнулись и отчислений не произвели.

Характерным для настроения рабочей массы зав. Шлен
кера было также поведение рабочих на эсеровском митинге, 
состоявшемся на заводе в связи с пребыванием в Бердичеве 
Авксентьева1). Настроение рабочих было неровное, и лидеры, 
не решаясь выступить первыми, выпустили на сцену Сергиев
ского— рабочего зав. Шленкера2). Сергиевский начал с ха
рактеристики Керенского, как авантюриста и т. п. Рабочие

1) Авксентьев приезжал в Бердичев на с’езд Ю го-зап ад н ого  фронта. 
О т Ц К  большевиков был Лашевич. Местных большевиков на с ’езде пред
ставляла тов. Р оза Сломницкая. — С . Ж.

2) Тов. Сергиевский формально состоял в партии эсеров (левый), но 
фактически сотрудничал с большевиками, все более и более приближаясь к 
ним. В годы борьбы за  власть тов. Сергиевский принимал активнре участие 
в революционном движении г. Бердичева, особенно на заводе Ш ленкера.— С . Ж.
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слушали его с явным удовлетворением. Речь Авксентьева мас
сой была встречена холодно. Авксентьев, взяв под зашиту 
Керенского, стал говорить о „свободе народа" и т. п. КаїГ хо
роший оратор, он своим красноречием увлек часть аудитории 
Но из массы рабочих раздавались выкрики „позор" и проч." п.

В начале января 1918 г. бердичевский комитет защиты 
Учредительного собрания (организовался он в конце декабря) 
об’явив 15 января днем „всенародного траура" по „жертвам 
и страдальцам режима народных комиссаров", обратился к ра
бочим завода Шленкера со специальной письменной просьбой 
делегировать трех ораторов для участия в митингах, „пра
вильно" раз’ясняющих значение Учредительного собрания. Это* 
обращение также не имело успеха, и докладчиков рабочие н& 
выделили.

В сознании массы происходил глубокий сдвиг, и, когда 
в начале 1918 г. красногвардейские части приблизились к Бер
дичеву, в числе борцов за власть Советов и жертв великой 
классовой схватки были рабочие завода Шленкера.

*) Материал о митинге, как и ряд других моментов, взят из интерес-  ̂
нейших мемуаров т. А. Шера, одного из пионеров большевизма на Верди- 
чевщине. — С. Ж.
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КРИТИЧНІ СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ

Ч. ГУРЕВІЧ

м. м. погюв. „НАРИС ІСТОРІЇ КОМУНІСТИЧ
НОЇ ПАРТІЇ (більш.) УКРАЇНИ". „Пролетарий",

1928 р .

(До постановки деяких проблем з історії КП(б)У та революції на Україні)

Як сам автор свідчить, в цій книжці є ціла низка спірних < 
та недостатньо обґрунтованих положень. Але, не дивлячись на 
це, треба зазначити, що з появою в світ цієї книги наша партія 
та українське радянське суспільство має, нарешті, систематичний 
курс історії КП(б)У, без якого кожен дослідник історії нашої 
партії не зможе вже обійтись.

Але позитивна риса книги М. М. Попова не тільки в тому, 
що вона вперше дає повну історію КП(б)У. Ми й до „На
рису" мали деякі розвідки, розробки то- що на цю ж саму 
тему.

„Нарис історії КП(б)У" влучно поєднує в собі систематич
ність та порівняно повноту охоплення історичного процесу 
розвитку нашої партії з  витриманою марксівською методоло^ 
тією. Це не означає того, що в роботі М. М. Попова немає f 
таких дискутабельних проблем, над якими не треба багатої 
попрацювати, якраз, навпаки, і сам автор зазначає в перед-' 
мові, спірний та мало обґрунтований характер цілої низки 
своїх положень, підкреслюючи, що всю відповідальність за ці 
проблеми він приймає персонально на себе. Можна також 
знайти багато таких моментів в книжці М. М. Попова, які 
викликають ті чи інші сумніви.

На нашу думку, скажемо, не зовсім ретельно проана^ 
візовано махновщину, григор’євщину та різних соціяльних 
Шарів селянства. Правда, це не має безпосереднього сто- 
сунку до історії партії. Неможна погодитись з характеристи
кою всіх цих рухів, зокрема махновського руху, як рухів з  са
мого моменту зародження до загибели цілком і абсолютно к^р/J 
кульських (стор. 202). Досить проглянути працю М. Кубаніна^ 
«Махновщина", щоб переконатися в тому, що справа з  соцМ 
яльно - класовою характеристикою, наприклад, махновщини, 
значно складніша.
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Нечітка, на нашу думку, через її обмеженість, така фор^ 
муловка процесу розвитку нашої партії, що її дає т. Попов 
на стор.7, коли він зазначає, що „процес історії й будівництва 
КП(б)У е не тільки процес зміцнення більшовицьких організа* 
цій, розуміючи тут поширення їхнього безпосереднього впливу 
на робітничо- селянські маси і здобуття цих м а с ; це є водно* 
раз процес розпаду і розкладу тих соціалістичних партій, щ0 
силкувалися боротися з більшовиками. Цей процес рівнобіж
ного зміцнювання КП(б)У і розпаду організацій, що з нею бо
ролися, є процес величезної історичної ваги".

Воднораз з тою чіткою, ясною й правильно аргументова
ною установкою, що її дає автор з приводу питання про 
коріння КП(б)У, рішуче заперечуючи двокорінність, ця фор- 
.мулрвка не досить вишліхтована й „погоджена" _в своїх двох 
частинах.

Але, крім того, треба відмітити, що процес історії та бу
дівництва КП(б)У є не тільки боротьба з дрібнобуржуазними 
партіями, але й боротьба за ленінську пролетарську лінію 
в середині самої КП(б)У, боротьба з  у х и л а м и  від єдиної 
правильної партійної лінії, ухилами як в загальнополітичних 
питаннях, так і зокрема в національному питанню. Це можна 
закинути авторові тим більше тому, що в усій його роботі 
відводиться чимало місця докладному аналізові та простеженню 
боротьби нашої партії як з дрібнобуржуазними партіями, так і 
з  дрібнобуржуазними ухилами всередині самої партії.

Можна зазначити також, що не в достатній мірі підкрес
лено ролю та значіння українських елементів в розвиткові 
народництва на Україні.

Можна було б тут зазначити й те, що поруч з правиль
ною та цінною характеристикою М. Драгоманова автор „На
рису" обминув зовсім питання еволюції драгомановщини і т. д* 

Всі ці моменти можна й треба виправити в другому ви
данні цієї роботи. Але не ці помилки й недоліки, як би важливі 
вони не були, роблять основний тон в роботі М. М. Попова. 
Основний зміст, значіння, вагу цієї роботи складають інші мо- 
Д̂ЄНТИд̂ ДО розгляду яких ми й переходимо.

Безперечно, одним з найважливіших завдань історії нашої 
партії є боротьба з шкідливо - політичною та науково - помил
ковою „ т е о р і є ю "  п р о  д в о к о р і н н і с т ь  КП( б ) У .  Сум
нівна честь першого формулування цієї „теорії" належить Ра- 
віч - Черкаському, за яким пішли Гермайзе, Ріш та інші. Не 
зупиняючись довго на суті цієї „теорії" (див. статтю т. Д. Фріда 
„До питання про коріння КПУ", „Більшовик України", №  
та 14), наведемо лише головний „постулат" Равіч- Черка
ського :

„ . . .  КПУ — величезна історична синтеза двох велики* 
паралельних рухів, що охопили великі маси робітників 
двох національностей: української й руської. Ці рухи ма-
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ють кожний свою історію. . .  Історія КПУ — це сума двох 
складників, сума двох історій : українського пролетаріяту 
і руського пролетаріяту на Україні. Щоб ознайомитись з 
історією КПУ, треба вивчити дві стихії робітничого руху 
на Україні— РСДРП і УСДРП" („Історія КП(б)У", 
стор. 1 1 ).

Отже, Равіч-Черкаський констатує, що ленінізм, зоргані
зований на терені України в партію українського пролетарі
ату — КП(б)У — не здатний, без поєднання з націоналістичними 
дрібнобуржуазними партіями, перевести та здійснити пра
вильну національну політику. Добре, що автор цієї „теорії" 
обмежився тільки межами України, інакше він, продумавши 
свою „теорію", прийшов би до надзвичайно цікавих висновків*, 

М. М. Попов, виступаючи різко проти цієї „теорії", ціл
ком справедливо зазначає, що і

„коли ми називаємо попередниками більшовизму на 
Україні партії, які мали свого часу певні помилки в націо
нальному питанні, далеко більші й далеко прикріші, ніж 
недооцінка національного питання, що була в більшови
цьких організаціях, ми цим самим, до певної міри, полег
шуємо, виправдуємо вельми небажаний рецидив таких 
самих ухилів і помилок тепер і в майбутньому" (10).

Автор виходить в своїй критиці цієї „горе - теорії" 3  ДВО Х! 

основних положень, так би мовити, принципово - організацій-^ 
ного характеру. Перше положення — „за безпосередніх попет 
редників КП(б)У. . .  можна вважати ті більшовицькі організації; 
які до формального утворення КП(б)У належали до складу 
РСДРП (більшовиків) на Україні" (6). Треба взагалі сказати,' 
що це одно з головних та важливих вихідних пунктів „На-\ 
рису" М. М. Попова. З а  ним, і цілком правильно, історія КП(б)У' 
починається не з квітня 1918 р., коли на Таганрозькій нараді 
було утворено всеукраїнське партійне об’єднання й було дано 
йому назву, бо тоді, цілком консеквентно, історію ВКП нале
жало б починати з XIV з ’їзду, коли назву РКП(б) було 
замінено ВКП(б). Квітень 1918 р.— це є момент, безперечно, 
надзвичайно важливий в історії пролетарської революції на 
Україні і в історії нашої партії, як з боку принципового, так 
і практично - політичного, але це є лише один з моментів всієї 
історії КП(б)У, яку М. М. Попов розглядає як частину історії 
ВКП(б) — РКП(б) — РСДРП(б). А тому цілком ясні мотиви 
підкреслювання автором партійних джерел КП(б)У й більшо-/ 
вицьких організацій РСДРП(б) на Україні.

Це є перший момент, з якого автор „Нарису" виходить, 
виступаючи проти „теорії" про двокорінність.

Другий момент того ж самого принципіяльно - організа-, 
рійного характеру, який висуває М. М. Попов, це є проблема!
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кадрів. Аналізуючи це питання, автор зауважує, що „кадри 
|ВКП(б), це — кадри РСД РП (б); основні кадри РСДРП(б) 
це кадри, які потім свою роботу провадили під прапором 
РКП(б) і ВКП(б)44 (7), в той час, як кадри УСДРП з РУП ом 
їх основоположники, це ті, які все своє політичне Ж ИТТЯ різко 
та гостро боролись з більшовизмом та з  нашою партією 
і М. М. Попов перелічує всіх ватажків УСДРП, які ніколи ні
чого спільного не мали с послідовним революційним марксизмом. 

^  Оці моменти є, безумовно, цікавими та правильними в 
аргументації М. М. Попова проти „теорії44 двохкорінности. 
Останній з них є те нове, що дає нам в своїй роботі проти 
Равіча - Черкаського й інших автор „Нарису44. 

г̂ ~~—Треба визнати проте неповноту в освітленні соціяльного 
коріння нашої більшовицької партії, а також і УСДРП. 
На нашу думку, необхідно було більш чітко та різко виявити 
соціяльну базу нашої партії, — партії фабрично - заводського 
та сільсько-господарського пролетаріяту, і УСДРП оцього по суті 
репрезентатора українського куркуля, міського дрібного буржуа, 
частини звязаного з ними робітництва та їхньої інтелігенції.

А  по - друге, нам здається зайвим отой психологізм, якого 
вживає М. М. Попов, засовуючи причини помилки Равіч-Чер
каського. Справа не в тому, чи мав Равіч - Черкаський „на 
думці добрі наміри44, як пише М. М. Попов, чи ці наміри були 
не цілком „добрими44. Нас абсолютно ні в якій мірі не по
винно цікавити, чи „хотів (Равіч - Черкаський) навести деяку 
українізацію на минуле нашої партії44, „робив ц е . . .  для того, 
щоб дати ще раз виправдання і підсилення нашій теперішній 
національній політиці<4(9), чи він думав про щось інше. А  справа 

(Івтому, що, незалежно від своїх суб'єктивних намірів „теорія44 
Равіч - Черкаського, неправильна й шкідлива, по суті стала зна- 

' ряддям в руках певних елементів не тільки позапартійних, 
але навіть і всередині самої партії, що намагались ревізувати 
національну політику в ВКП(б) та КП(б)У.

Г Правильно, на наш погляд, робить т. М. М. Попов і тоді, 
коли він рішуче виступає проти легенди про е к о н о м і ч н у  
в і д с т а л і с т ь  У к р а ї н и ,  яка в основі своїй з дійсного та 
реального факту колоніяльного становища України виводить 
хибну та помилкову тезу про економічну відсталість країни. 
М. М. Попов цілком слушно зазначає, що терміну „економічна 
відсталість44 може бути застосовано що до України тільки 
першої половини XIX століття, бо в другій половині, а 
зокрема наприкінці XIX століття та початку X X , „коли 
який - небудь промисловий район тодішньої царської Росії міг 
конкурувати з нею могутністю і якістю своєї промисловосте 
то це був тільки Петербурзький район та й годі; Урал на цей час 
Україна далеко випередила і центральний промисловий район 
теж лишився позаду44 (13), що автор і доводить цілою низкок> 
даних та цифр.
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Ясна річ, що погляд Равіча- Черкаського, що „коли Росію 

загалом вважають за економічно відсталу в сім'ї європейських 
держав, то Україна була найвідсталіша серед інших районів 
Росії" (Равіч - Черкаський — „Історія КП(б)У", стор. 4), з  якого 
також виходить і Ерде в своїй „Революции на Украине", не 
відповідає дійсності й не має нічого спільного з більшовизмом. 
В основі його лежить соціял - демократичний принцип — визна
чення моменту близькости пролетарської революції тільки че
рез ступінь економічного розвитку країни.

Це є зразок типового меншовизму, який грає на руку' 
і українським націонал - соціялістам, і російським великодер
жавним шовіністам. Бо коли для с. - д. петлюрівця Мазепи 
диктатура пролетаріяту та Україна це є поняття, що їх не 
можна поєднати (аджеж Україна, на думку Мазепи, це є 
країна селянська, а не індустріяльна), то в очах якого -не- 
будь великодержавного шовініста Україна теж зостається „му
жицькою" країною зо всіма висновками з цього погляду.

В звязку з легендою про так звану економічну відсталість] 
України стоїть п р о б л е м а  в п л и в у  м е н ш о в и з м у  на!  
У к р а ї н і .  Відома річ, що в українській організації РСДРП 
1903 — 12 р. р. переважали меншовики. Де ж коріння цього ( 
явища? Звичайна відповідь, до якої ми цілком звикли, не по~- 
мічаючи її внутрішнього протиріччя, виходить з констатування 
економічної відсталости України, яка, мовляв, і є основна 
умова переваги меншовизму в нашій країні. Але, по-перше, 
треба легенду про економічну відсталість України вже вважати 
за ліквідовану, а, по-друге, перевага впливу дрібнобуржуаз-( 
ної чи пролетарської партії залежить не тільки від ступеня 
економічного розвитку країни.

Безперечно, пролетарська партія може бути тільки там, 
де є пролетаріят, що виник на базі великої, важкої індустрії. 
Але М. М. Попов має цілковиту рацію, зазначаючи, що „міра 
класової самосвідомости й революційної активности залежить 
не тільки від ступеня розвитку продукційних сил і, зокрема, 
від розвитку великої промисловости, а чимало залежить від 
взаємин робітничої класи з іншими класами, від впливу на ро
бітничу класу інших клас, від загальних соціяльно - політичних 
обставин" (57) і, в першу чергу, від взаємин робітничої класи 
з селянством, зокрема, коли ці взаємини встановлюються в умовах 
складних національних відносин, що й було якраз на Україні.

В чому ж автор бачить коріння меншовизму на Україні?
По - перше, аристократична верхівка робітничої класи, яка 

на Україні була далеко більша, бо тут заробітна платня стояла 
на вищому рівні, ніж по інших районах Росії (59). По-друге, 
наявність різного національно - культурного розвитку зрусифіко
ваного міста та українського села утрудняла для двох основних 
рухових сил революції на Україні — пролетаріяту та селянства — 
засвоєння ідеї спілки робітничої класи з селянством (59).

М. М. Попов. „Нарис історії КП(б)Уа 24Ї
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А, по-трете, і це для України, на думку М. М. Попова 
було головним, вона мала чималий ремісничий пролетаріят та 
дрібнобуржуазну інтелігенцію по містах (переважно єврей
ського походження). Безумовно, в багатьох містах єврейська 
частина домінувала над українською дрібною буржуазією. Факт 
національного гніту був причиною, з одного боку, тяжіння 
єврейської інтелігенції до радикалізму, до марксизму та со- 
ціял-демократизму, а з другого боку, того, що більшість най
активніших елементів єврейського ремісничого пролетаріяту 
деколи випереджувала своєю політичною активністю проле
таріят великої промисловости. Але дрібнобуржуазне похо
дження та умови виробництва були основними причинами того 
що єврейський інтелігент та ремісник - пролетар, які заповню
вали лави й Бунду й українських організацій РСДРП, під
тримували меншовиків і самі були носіями меншовицького опор
тунізму та угодовства, в той час, як „більшовицькі організа
ції,— пише автор,— там, де вони були на Україні 1905 — 07 р. р., 
спиралися на заводські й залізничі райони, привертаючи до 
себе й найбільш свідому, найбільш революційну частину ре
місничого пролетаріяту, більшість якого, проте, йшла за мен
шовиками" (59 — 60).

М. М. Попов наводить, між іншим, свідчення Л. Мар
това та Мазепи (укр. с. - д ) — (див. стор. 61), які, дійсно, під
креслюють ту велику ролю, що відограли єврейські робітники 
та ремісники, допомагаючи в боротьбі меншовизму з пере
можним більшовизмом на Україні: „присутня на українській те
риторії значна маса жидівського населення, безперечно, немало 
сприяла більшій порівнююче силі та організованості російських 
меншовиків на Україні" (Мазепа).

Треба було б проте докладніше проаналізувати характер ро
бітничої аристократії в українській робітничій класі. Це, по - пер
ше, а по-друге, конче необхідним було ґрунтовніше та докладно 
простежити форми звязку робітничої класи з селянством на 
Україні. Тим більше, що не вся ж робітнича маса складалась з 
чуженаціональних елементів, і русифіковані елементи займали 
відносно велике місце з робітничій класі України, і тому пе
ред М. JM. Поповим стояло завдання проаналізувати характер 
та форми звязків різних частин українського пролетаріяту (хоча, 
повторюємо, це — історія партії, а не революції, але уже так 
виходить, що, не маючи до цього часу останньої, доводиться 
розроблювати окремі її питання, опрацьовуючи історію партії.

Правий, чи не правий М. М. Попов в своїх міркуваннях 
що до причин переваги меншовизму на Україні, це, безумовно, 
потребує спеціяльного дослідження, але одно заслуговує на 
увагу, що після роботи М. М. Попова старий традиційний погляд 
на коріння меншовизму на Україні в основному є зруйнований і 
шляхи для розробки нового, що виходив би з дійсно революційно - 
марксівської, ленінської методології, накреслено. . .
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Велику цінність мають сторінки, присвячені н а ц і о н а л ь -  
н о м у  п и т а н н ю  та історії боротьби партії проти помилок та 
ухилів в цьому питанні. Розглядаючи національну проблему, 
автор своєчасно нагадує, що вже І з ’їзд РСДРП висловився 
за „визнання за кожною нацією права на самовизначення", а 
переходячи до періоду піднесення робітничого руху, коли пар- 
тія під проводом та вказівками В. І. Леніна вточняла та деталі- 
зовувала свою програму в галузі національного питання, 
М. М. Попов цілковиту рацію має, підкреслюючи, що мова йде 
не про відступ або зміну програми партії 1903 р. в національ
ному питанню, а про дальше поширення та деталізацію її. 
„Отже, — пише автор, — Володимир Ілліч додав три нових по
зитивних моментів до нашої національної програми: 1 ) пояс
нення права на самовизначення, як права й на відокремлення, 
2) пояснення широкого краевого й місцевого самоврядування, 
розуміючи тут національно - територіяльну автономію не тільки 
для Польщі, але й для інших територій, і, нарешті, 3) усунення 
державної мови, проголошення повної рівноправности між усіма 
мовами, вживаними в державі" (87). Добре й те, що автор на̂  
цих сторінках звертає особливу увагу на історію ставлення 
нашої партії до українського питання в різні періоди розвитку- 
революції та контр - революції на Україні.

А  в звязку з цим т. Попов різко та чітко виявив помилки 
нашої партії в національному питанні в період боротьби за 
радянську владу. І не тільки помилки, бо історія КП(б)У знає 
не тільки помилки в національному питанню, але 3 ухили.
І в цьому М. М. Попов, даючи відносно багато матеріялів, 
просліджує еволюцію поглядів „ухилистів" в національному пи
танню, як в бік українського націоналізму, так і в бік велико
державного шовінізму, яскраво підкреслюючи велику небезпеку 
обох цих ухилів для розвитку пролетарської революції на 
Україні, для соціалістичного будівництва, для будівництва 
української соціялістичної культури, української пролетарської 
державности (розділи IX, X  та заключний розділ).

Добре подано систему програмових та тактичних поглядів, 
правих, лівих і центру в КП(б)У за перші часи утворення 
та формування Радянської України. Аналізуючи помилки і пра
воту правих і лівих, автор яскраво виявляє ставлення ЦК 
ВКП до цих розходжень і політику його що до середпартій
ної боротьби в лавах КП(б)У за ті часи. Проте не остаточно 
розроблено, але в основному правильно освітлено процес кон-і 
солідації більшовицьких елементів на Україні й процес роз-/ 
кладу всіх дрібнобуржуазних партій, українських, руських, 
єврейських. При чому цікаво те, що М. М Попов аналізує ці 
паралельні процеси на різних ступенях розвитку робітничого 
руху, показуючи, якими складними та тяжкими шляхами вони 
йшли, та виявляючи взаємовідносини оцих процесів в різні 
доби зростання революції на Україні.
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Малюючи цей процес розкладу, автор підкреслює, цілком 
правильно, доказуючи це фактами, антибільшовицький, анти- 
марксівський характер не тільки меншовиків, але й всіх україн
ських соціялістичних партій, в тому числі, звичайно, й УСДРП 

І, нарешті, питання про еволюцію Центральної Ради. Тов 
Каретнікова в своїх „Нотатках про літературу в істооії 
КП(б)У“ („Літ. Рев.", №  5, 1928 р.) зазначає, що

„безумовно, дискусійним є поки-що питання про пе
ріодизацію або стани національного руху в період від 
лютого до Жовтня (доба Центральної Ради). На нашу 
думку, поворот вправо в політиці Центральної Ради озна
менувався угодою з Тимчасовим урядом і II Універсалом, 
що припало на лютневі дні й взагалі виразне наростання 
сил пролетарської революції. Такі факти, як бойкот Мо
сковської Наради, виступ представників Центральної Ради 
проти коаліції були лише збоченнями в прямуванні Цен
тральної Ради до відвертої контр - революції, що спричи
нялися натиском революційних мас та залежали від дрібно
буржуазної природи Центральної Ради, завжди характер
ної політикою хитання" (стор. 269).

' Взагалі це правильно. Ц. Рада „прямувала" до контр
революції, але т. М. М. Попов, на нашу думку, цілком пра
вий, коли зазначає, що „ніяк не можна говорити про те, що 
після липневої угоди роля цього (мова йде про Ц. Р. — 3 . Г.) 
руху стає контр-революційною" (стор. 115). Цей момент при
йшов з Жовтневим переворотом і в ньому й в тих велетенських 
соціяльних здвигах, що він ні$ з собою, в усьому розвиткові 
пролетарської революції треба шукати пояснень контр - рево
люційносте Ц. Ради, що згодом пішла в ім’я захисту власно
сте українського куркуля на зраду навіть своїх буржуазно- 
національних інтересів.

Книга т. Попова носить назву п і д р у ч н и к а .  Але це — 
більш ніж підручник. Відсутність в достатній кількості окремих 
монографій та узагальнених праць з історії революції та пар
тії на Україні не дає можливосте авторові дотримуватись рямок 
підручника. Автор примушений писати про зовсім ще нероз- 
роблені й не дослідженні питання. Автор ставить низку най
важливіших принципових проблем; більшу частину з них він 
і розвязує, часто густо по-новому; частково він тільки накреслює 
шляхи для їх розвязання частково ж, як сам зазначає автор, 
залишає не цілком розвязаними.

Отже, роля та значіння цієї праці далеко виходить поза 
межі підручника.

Цими зауваженнями можна закінчити наш розгляд праці 
т. М. М. Попова, яка є, безумовно, значним цінним кроком впе
ред в надзвичайно важливій справі вивчення історії КП(б)У.



я. ГЕХТМАН

до ІСТОРІЇ РОБІТНИЧОГО РУХУ НА УКРАЇНІ
70-х РОКІВ

./М. Яворський — „Нариси з історії революційної боротьби на Україні", т. II, 
1 ч. 1. ДВУ, 1928)

Нова книжка М. Яворського, що є продовженням І тому 
„Нарисів з історії революційної боротьби на Україні" (видання 
1926 року), становить собою безперечно явище не звичайне 
в українській марксистській історичній літературі. Коли І-й^ 
том нарисів хронологічно має дуже широкий маштаб (як відомо 
він дає нарис розвитку революційного руху на Україні з най
давніших часів по 60 - ті роки XIX  віку включно), то ця книжка 
Яворського, навпаки, охоплює хронологічно дуже невеликий 
період часу — 70 p.p. XIX віку. Ця обставина ні в якому разі 
не є вада книжки, а скоріш треба вважати це за гідність. 
Саму думку утворення спеціяльної роботи, що присвячується 
робітничому рухові 70 р.р.— цій, так би мовити, „епосі почат
кового нагромадження" в російському та українському робіт
ничому рухові — треба привітати.

Робітничий рух 70 р. р. до цього часу у нас майже зовсім 
не був вивчений, Небагато сторінок, що їх присвячено цьому 
питанню в загальних працях з історії робітничого руху (Бала
банова, Ельніцького та інш.), або наводять занадто недостатній 
матеріял, або охоплюють окремі частини питання, але не по
казують процесу організаційного та ідеологічного оформлення 
робітничої класи в цілому.

Що ж до робітничого руху 70 р. р. у Росії, то початком 
систематичного наукового дослідження слід визнати статтю 
В. І. Невського „Вопросы о рабочем движении 70- х  годов", 
що вміщена в журналі „Историк - Марксист" т. IV. (Проте, слід 
відзначити, що в статті тов. Невського почасти охоплено також 
і український матеріял — наприклад, страйковий рух 70 р. р. 
на Україні). Торкаючись історії робітничого руху на Україні 
70 р. р. минулого сторіччя, треба сказати, що тут становище 
подвоюється тим, що у нас немає навіть загальних праць з 
історії робітничого руху на Україні, в яких міг би відбитися 
також рух 70 р. р. Праця проф. Пажітнова „Очерки по истории
46 Літопис Революції № 1
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рабочего класса на Украине" описує скоріше не історію, 
становище робітничої класи, і у всякому разі майже зовсім 
обминає історію робітничого руху на Україні, тим більше, 
ця робота, крім інших її хиб, має конкретно описовий ухил 
в наслідок чого даремна була б спроба знайти в ній суцільний 
аналіз процесу організаційного формування та ідеологічного 
зросту українського пролетаріяту.

Звідци стає зрозумілим, яке велике значіння набуває поява 
спеціяльної роботи, де автор робить спробу дати якраз само 
такий аналіз. Зрозуміло, що книга М. Яворського не позбавлена 
деяких недоліків і при тому вельми посутніх (про них 
мова буде йти нижче), але в цілому вона становить, безумовно 
цінний вклад в нашу літературу і є свідоцтвом безупинного» 
зросту та виспівання марксистської думки на Україні.

Насамперед, як перейти до самого змісту праці М. Явор
ського, ми хотіли б зробити одно загальне зауваження мето
дологічного характеру. Розглядаючи робітничий рух 70 р. р. 
на Україні, можна прийти до висновку, що процес організацій
ного та ідеологічного оформлення українського пролетаріяту 
складувався під впливом : п о - п е р ш е ,  російсько - робітничого- 
руху та російської громадської думки того часу; п о - д р у г е ,  
західньо - європейського робітничого руху та соціялістичної 
думки; п о - т р е т є  громадських течій та громадської думки 
на самій Україні за той період.

Цілком справедливо гадаючи, що робітничий рух 70 р. р- 
зовсім не можна зрозуміти, коли пробувати його „відокремити 
від тогочасної громадської думки" цеб - то і від всіх соціяльно - 
економічних і політичних умов України, М. І. Яворський пра
вильно робить, що третій пакт зазначеної вище схеми вважає 
за центр своєї уваги. Всі найважливіші факти та епізоди ро
бітничого руху 70- х  р. р. тов. Яворський пробує розглядати 
саме з цього погляду, що є безумовно явище нового порядку-

Одначе, навряд чи треба особливо довго доводити, що 
такий шлях, не дивлячись на всю його правильність, ховає в 
собі певну небезпеку, що може спричинитися в окремих ви
падках до помилкових узагальнень та висновків. Найбільша 
небезпека на шляху, що його обрав тов. Яворський (по с у т і — 
правильному), полягає, на нашу думку, в тому, що дослідник може 
спробувати де які конкретні факти, за відсутністю достатнього 
матеріялу укласти в „прокрустове ложе“ заздалегідь опрацьо
ваної і ухваленої схеми. Нам здається, що в низці місць тов. 
Яворському не вдалося уникнути цієї небезпеки, в наслідок 
чого і з'явилася низка необґрунтованих думок та висновків в 
тих частинах праці, де автор установлює звязок поміж кон~ 
кретними явищами робітничого руху та розвитком громадської 
думки на Україні.

Другий момент — саме вплив західньо - європейського робіт
ничого руху та соціялістичної думки — освітлено досить повно І
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їЛИроко. хоча в окремих випадках, як ми постараємося пока
зати нижче, тов. Яворський де що перебільшує. _

Гірше справа стоїть з першим пактом зазначеної вище 
схеми — з впливом російського робітничого руху та громад
ської думки. Цей момент тов. Яворський недостатньо за 
чіпає в своїй роботі, від чого остання губить свою повноту. 
Ця обставина є, на нашу думку, хибою в роботі т. Яворського, 
бо коли правильно те, що робітничий рух на Україні „не 
можна відокремити від тогочасної громадської української 
думки", то в такій же мірі правильно й те, що його ні в 
якому разі не можна відірвати від процесу розвитку робітничого 
руху і громадської думки в Росії.

*  IL **.»

Книжка М. Яворського має п’ять розділів. В першому 
розділі автор подає в загальних рисах картину розвитку капі
талізму на Україні і ставить перед себе завдання з'ясувати ті 
канали, якими протікав процес утворення українського проле- 
таріяту. Другий розділ присвячено процесові організаційного 
оформлення робітничої класи, як класи „в- собі". В цьому роз
ділі автор наводить досить широкий фактичний матеріял, що 
стосується тих форм (а також і їх послідовности), в яких про
тікав український робітничий рух.

III та IV розділи мають центральне місце в книжці т. Явор
ського, не тільки кількістю, але й з погляду тих висновків, до 
яких приходить автор на підставі вивченого ним матеріялу. Ці 
розділи цілком присвячені процесові ідеологічного оформлення 
робітничої класи на Україні, питанню про ідейні течії, які так 
чи інакше вплинули на хід ідеологічного виспівання робітничої 
класи та робітничого руху.

Нарешті, п’ятий розділ цілком присвячений галицькому 
робітничому рухові.

Розгляньмо детальніше роботу тов. Яворського розділами.
Як визначає і сам автор, перший розділ, де подано „со

ціальні основи з ’явлення робітничої класи", не ставить перед 
себе завдання сконцентрувати всі цифрові та інші матеріяли, 
Що стосуються зростання капіталізму та процесу диференціації 
серед населення України. Тут подається лише загальне тло, 
цілком достатнє для того, щоби на його підставі показати 
картину утворення українського пролетаріату. Каналами, по 
яких йшов процес оформлення пролетаріату на Україні, тов. 
Яворський вважає по - перше, „принагідне заробітчанство", по - 
Друге, „зміна принагідного заробітчанства на постійне профе
сіональне наймитство".

Низкою фактичних даних із найрізноманітніших джерел 
М. Яворський малює картину широкого поширення заробіт
чанства, що було на початку випадковим, а потім все більш
16*
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міняло свої форми і давало початок утворенню постоянного, 
кадру професійних наемних робітників. Тов. Яворський аналіз 
зує далі також хід розвитку кустарних промислів, показуючи 
як і в цій галузі невблаганна логіка економічного розвитку 
робила свою справу, відокремлюючи масу дрібних виробників 
товару від належних їй засобів виробництва.

Як недолік цієї частини праці треба зазначити на той 
факт, що автор не освітлює процес розкладу міського ремесла 
та пролетаризації маси міських ремісників. Правда, міське ре
месло у нас, як і у Росії, завжди мало відносно невелике зна
чіння, але звідци ще зовсім не виходить, що воно не мало 
ніякого значіння й що дослідник повинен його викинути з своєї 
уваги. Адже говорить же тов. Яворський на стор. 18 своє*Г 
книжки про кустарні промисли, що вони „не були такого вели
кого розміру в нашій виробничій системі, як, приміром, в Мо
сковщині, та загалом визначалися своєю кволістю", що не пере
шкоджає йому, одначе, досить докладно розглянути становище 
кустарних промислів на Україні. Гадаємо, що те ж саме слід 
було б зробити, торкаючись ремісників.

Намалювавши загальну картину зросту капіталістичного 
підприємництва й розкладу простого товарового господарства 
на Україні, разом з якими відбувався другий процес утворення 
основних кадрів робітничої класи, тов. Яворський робить 
спробу дати своєрідність цих процесів на Україні, порівнюючи 
з Західноью Европою. Висновок, що його робить тов. Явор
ський, який є цілком правильний, полягає в тому, що коли на 
Заході процес організаційного утворення та політичної еман
сипації буржуазії значно визначив момент зформування нової 
революційної класи, що з ’явилася живим запереченням капіта
лістичного способу продукції, то у нас, навпаки, „один і другий 
історичний процес спершу по лінії сільсько - господарського* 
згодом по лінії фабрично - заводського промислу збіглися разом, 
і, поки змогли вирости всі матеріяльні умови для повної еман
сипації буржуазії, вже відбувався процес формування робітни
чої класи, що й собі мали поставити питання власної еманси
пації".

Це зауваження надзвичайно важливе, бо воно дає ключ: 
оцінити те виключно своєрідне співвідношення класових сил, 
яке склалося до момента наступу нашої буржуазно * демокра
тичної революції і яке виключало всяку можливість трактувати 
цю революцію на манір „звичайної4* буржуазної роволюції 
західньо - європейського типу.

В останній частині першого розділу тов. Яворський робить 
кількісний аналіз зростання українського пролетаріяту. Тут 
наведено солідний фактичний матеріял, що значно уперше 
використовується в нашій літературі з історії робітничого руху-

В другому розділі своєї роботи, присвяченому процесові 
організаційного оформлення пролетаріяту, як класи „для себе%
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до. Яворський починає установлення межі переходу від стано- 
рИща класи „в собі" до класи „для себе", яку він справедливо 
убачає в тому, що в другому випадкові робітнича класа ви
ступає „з програмою організації себе не тільки до боротьби 
за завершення розвитку капіталізму, але й до боротьби за  
діквідацію системи індивідуального присвоювання спертої на 
основі приватної власности засобів виробництва, за  заміну ї ї  
усуспільненням засобів виробництва в системі колективної про
дукції й колективного присвоювання".

З  цього погляду й аналізує автор найважливіші факт» 
робітничого руху 7 0 -х  р. р. Передусім автор пробує висвіт
лити ті фактори, що, стимулюючи, викликали до життя активні 
форми організації й боротьби робітничої класи. Такими факто
рами тов. Яворський висуває і старанно аналізує матеріяльні 
умови існування робітничої класи 70- х  р. р. Широко автор 
малює картину жахливих злиднів та хижацької експлоатації 
робітників у кам'яновугільній та інш. галузях промисловости.

Одначе, не дивлячись на всю повноту і яскравість кар
тини, що її намалював тов. Яворський, до цього моменту треба 
було б для з ’ясовання тих умов, які з неминучою силою акти
візували робітничу масу та штовхали її на виявлення класовога 
протесту, додати ще аналіз структури промисловости на Україні 
(район розвитку металургійної промисловости), активно дієву 
ролю в ній чужоземного капіталу й міру концентрованости 
українських підприємств.

Малюючи картину зростання класової самосвідомости ро
бітників та переходу робітничої класи до вищого ступеня роз
витку (тоб - то до класи „для себе"), тов. Яворський відзначає 
насамперед, що певні елементи самосвідомости пролетаріату, як 
класи „для себе" „родилися вже в добу д о р е ф о р м о в у, але 
виявляти свою природу вони почали тільки тепер", що має 
своє підтвердження ніби в тому, що робітничий рух порефор- 
мового періоду — саме 70 -х  р. р. — почав виявляти собою нову 
якість, р і ш у ч е  відрізняючись від того стихійного реагування, 
яке було властиве робітничим хвилюванням за дореформовий 
період. Така постановка питання, на нашу думку, є спірною.

Передусім, нам здається надто сумнівним говорити про еле
менти класа „для себе" в дореформовий період, коли ми маємо 
тоді навіть не пролетаріат у властивому значінні цього слова, 
а скоріше „передпролетаріят", або той „старий" пролетаріат 
феодального періоду, про який говорить Маркс в „Злиднях 
філософії".

Висновок же, до якого може привести твердження тов. 
Яворського, хоч, правда, сам автор такий висновок не робить, 
про відсутність значних елементів стихійности в робітничому 
рухові 70- х  р. р. суперечить фактичній історії робітничого 
руху не тільки 70- х  р.р., але навіть 90-х. Досить пригадати 
хоча б страйкове піднесення 90 - х років, піднесення, що було
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в більшій своїй частині стихійним реагуванням на промисловий 
розквіт, що дало початок економізмові, цій „теорії стихійності 
в робітничому рухові.

Послідовність форм, в яких відбувався робітничий рух 
7 0 - х  р. р., тов. Яворський бачить в такому вигляді: 1 ) Каси 
або товариства взаємодопомоги; 2 ) страйки; 3) політичні р0. 
бітничі організації.

В цій схемі треба було б змінити одно: нам здається 
що початковою формою більш - менш свідомого класового про
тесту з боку робітників треба вважати не каси взаємодопо
моги, а якраз саме страйки. До цього ввесь фактичний мате- 
ріял, уміщений в книжці тов. Яворського, показує, що страйк 
був переважно раніш, ніж існувала організація робітничих кас 
взаємодопомоги. Одеса, на яку більш за все посилається тов. 
Яворський, не становить ніякого винятку: перші страйки там 
були 1871 року (див. статтю Невського „Историк-Марксист", 
т. IV), а першу касу в одеських залізничих майстернях було 
утворено 1873 року. Каси взаємодопомоги в умовах 70 - х р. р. 
були відносно вищою формою організації робітничої класи і 
частенько ставали вихідним пунктом для утворення політичної 
робітничої організації, як це, наприклад, було з касою на 
заводі „Гулас - Блан - Ш ард“, із якої виріс „Південно - Російський 
Союз Робітників".

Під якими ж впливами утворювались ці початкові форми 
боротьби та організації робітничої класи — страйки та робіт
ничі товариства взаємодопомоги? Тов. Яворський справедливо 
зазначає на те, що „обидві ці форми організованої самообо
рони були складені і в нас на Україні не без впливу зразків 
цієї самооборони західньо * європейського робітничого руху".

Зокрема, правильно, на нашу думку, що організація робіт
ничих кас взаємодопомоги відбувалася в значній мірі під впли
вом форм тодішнього німецького робітничого руху.

Шульце - Делічевська ідея взаємодопомоги, кредитових кас 
та  інш., з одного боку, та лассальянське гасло виробничих 
робітничих асоціяцій — з другого могли мати свій вплив на 
Україні як Наддніпрянській, так и особливо Наддністрянській, тим 
більше, що народникам - інтелігентам, які працювали на по
чатку 70- х  р. р. серед робітників, ці ідеї сильно імпонували. 
Але, бувши застосовані до конкретної російської дійсности, ці 
ідеї і гасла зараз же набрали, як цілком правильно підкреслює 
М. Яворський, не тільки соціяльно - економічного, але також і 
чисто політичного змісту, завдяки чому вони могли відограти 
иевну ролю політичного виховання нашої робітничої класи.

Таким чином, ідеологічний вплив західньо - європейського 
робітничого руху та громадської думки на процес утворення 
основних форм робітничого руху на Україні не підлягає ні
якому сумніву. Окремо треба розглядати питання про межі 
цього впливу. Тут тов. Яворський, на жаль, не робить достат-
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цього розмежування між Наддніпрянською Україною та Галичи
ною, в якій ці впливи із зрозумілих причин повинні були 
даватися в знаки куди сильніше. Так, наприклад, у програмі 

Вільного робітничого з'їзду", що відбувся у Львові 1879 року 
(програму цю майже повністю наведено в книжці на стор. 
52 — 53), ці чужоземні впливи відчуваються надто виразно.

Неправильно було також уявляти собі закордонні впливи 
на робітничий рух у Наддніпрянській Україні, як безпосередній 
організаційний вплив. На жаль, недостатня чіткість деяких 
місць в книжці т. Яворського здатна поробити якраз саме не
правильне тлумачення цього питання. Так, наприклад, говорячи 
про одеські страйки 71 - го року і даючи їм відповідну оцінку, 
автор наводить витяг із донесення одеського генерал-губер
натора Коцебу, який зазначав на те, що страйки відбулися 
„не без впливу хвилювань та страйку робітників по різних 
промислових центрах Европи", а також не без „происков ме
ждународной"...

Перша частина цього витягу робить тільки честь цар
ському урядовцеві, який зміг зрозуміти, що робітничий рух 
у Росії має якийсь звязок з західньо - європейським робітничим 
рухом, хоча зрозуміти внутрішнє значіння цього звязку йому* 
звичайно, не було дано. Зате друга частина — „происки меж
дународной"— свідчать, звичайно, не про можливість безпосе
реднього організаційного впливу яких - небудь центрів західньо - 
європейського робітничого руху*), а швидше про надзвичайно 
збуджену і налякану уяву одеських жандарів. До якої міри 
доходила ця наляканість та підозріння одеської жандармерії, 
показує той факт, що в нових справах, заведених одеським 
ж. у. 1872 року, була також курйозна справа „о задержании 
Карла Маркса в случае его прибытия в Одесский порт" (див. 
книгу В. Дембо „Первая массовая рабочая организация в Рос
сии").— (В дужках відзначимо, що за „гріхи" Карла Маркса 
був заарештований якийсь безневинний англійський крамар 
Маркс, що прибув до Одеси укладати торгову угоду).

Треба гадати, на нашу думку, що „происки международной"— 
в донесенні Коцебу того ж самого походження, що і анекдо
тична справа „о задержании К. Маркса".

Говорячи про вищу форму організації робітничої класи — 
політичну організацію робітників, тов. М. Яворський спиняє 
насамперед свою увагу на найранній й найяскравішій органі
зації 70 - х років — Одеському Південно - Російському Союзові 
робітників. Ми зараз залишаємо цілком спірне питання про ге- 
незу цього союзу — про це ми будемо говорити нижче, в звязку 
з НІ та IV розділами праці тов. Яворського. Тут же ми спи- 
немося на окремих суперечних засадах, що їх висунув тов.

*) Це могло бути 1875 — 76 р.р.— пригадаймо хоча б те, jgo С. За- 
славський мав регулярний звязок з Лондоном через кочегара пароплава 
„Лазарев0 Ляховича, але ставити це для 1871 р., безумовно, не можна.
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Яворський в тій частині, де він висвітлює фактичну історій 
Південно - Російського Союзу робітників.

Передусім відзначимо питання про виникнення Союзу. По
силаючись на дописи із Одеси, видруковані в №  4 „Громади“ 
за  1879 рік, тов. Яворський висуває такі два твердження: 1 ) щ0 
С ою з проіснував всього 8 місяців, після «ого був розгромле
ний ; 2) що розгром Союзу і арешт його діячів було вчинено 
„під кінець 1876 року". Зіставлення цих обох тверджень веде 
до третього, що Союз повинен був виникнути на початку 
1876 року. Всі ці твердження цілком спірні, що виявляється з 
офіційних та інших матеріялів, що вже є.

Що Союз Заславського існував як цілком оформлена орга
нізація ще 1875 року, а не 1876 року, видко хоча б із спо
гадів М. Сквері, який певно зазначає на те, що до осени 
1875 року Союз значно виріс і складався із самих груп. Але 
в  дійсності Союз виник далеко раніш, швидше за все ще на
прикінці 1874 року. Підтвердити таку думку може такий факт: 
підчас арешту Миколи Наддачина, що працював з доручення 
Сою зу в Ростові на Дону, був відібраний проект статуту Ро
стовської громадської бібліотеки для робітників, в якому, як 
визначали в своєму донесенні і ростовські жандарі, „многие 
слова и даже целые фразы взяты, видимо, из устава „Южно- 
Рос. Союза рабочих" и убеждают в том, что Наддачину хо
рошо известен этот устав". А  проте, із дізнань робітника 
друкарні Заславського, донощика Іванова, ми знаємо, що Над- 
дачин виїхав із Одеси в лютому 1875 року. Отже, заснування 
Союзу і  ухвала статуту могло бути у всякому разі не пізніше 
грудня 1874 — січня 1875 року. Що ж до розгрому Союзу, то 
проти кореспонденції „Громади" в матеріялах судового слід
ства, уміщених в збірникові Центроархіва за редакцією Мак
сакова та Невського, ми знаходимо цілком точні вказівки на те, 
що основна маса робітників та керівників Союзу була в руках 
поліції уже в квітні 1876 року (зокрема Заславського зааре
штовано 19 квітня 1876 року).

Довіряючи далі одеському кореспондентові „Громади", тов. 
Яворський змушений був прийняти значно перебільшені, дані 
що їх цей кореспондент наводить що до кількісного охоплення 
робітничої маси в одеських гуртках, що об’єдналися швидко 
в „Південно - Російський Союз Робітників".

„В той час (в кінці 1875 р. — І. Г.), — пише кореспондент 
„Громади",— налічували до 40 кружків в Одесі на околі та 
південних городах, всіх належачих до Одеського робітничого 
товариства було лічили до 500 чоловіка, з капіталом в 1500 
карбованців, з бібліотекою, з друкарнею, з своїми дорогами (?) 
для перевозу забороненої літератури, з своїми умисне висла
ними людьми для пропаганди" *).

1) Мова оригіналу.
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Про роботу в інших центрах Південної України кореспон- 
дент „Громади" говорить, що „були заведені вже самостійно 
одеськими агітаторами - робітниками робітничі кружки в Херсоні, 
Миколаєві, Керчі та Катеринославі".

А проте, відомо, що Сквері, наприклад, визначає число 
гуртків цифрою 6 — 7 з основними ядрами 50 — 60 чоловіка; 
Вдадиченко в своїх спогадах подає, приблизно, такі ж цифри.

Щ о . ж до роботи в інших центрах, то пробували працю
вати в Миколаєві, Керчі, Таганрозі, Харкові та Ростові, при 
чому певний успіх мала тільки робота Щотова та Вишневе- 
цького у Харкові і Ермонова, Федерова та Наддачина — в Ро
стові на Дону. Групи Союзу (точніше, група Союзу), крім 
Одеси, були тільки в Ростові на Дону. В Катеринославі ж, 
Керчі, Херсоні та Миколаєві ніколи ніяких груп Союзу не 
існувало.

Процес організаційного та ідеологічного оформлення київ
ського пролетаріяту тов. Яворський справедливо ставить в за 
лежність від громадських течій тодішнього Києва й того пе
регрупування, зміни настроїв, яка до того часу відбулась. 
Особливості програми Південно - Російського Робітничого Со
юзу в Києві, його ухил у бік аграрно - федералістичних тен
денцій, як також і те, що Київський Союз виник наприкінці 
70-х  р.р., автор „Нарисів" правильно звязує з розвалом київ
ського ідеологічного центру робітничого руху в особі Зібера 
та Подолинського, що стали на чолі організації „Молодої Гро
мади". Саме тому Київський Союз, що ним керували Коваль
ська та Щедрин, не міг мати того величезного переломного 
значіння, яке мав Одеський Південно - Російський Союз Робіт
ників.

Сумніви викликає, на нашу думку, твердження, що до Київ
ського Союзу можна підходити тільки з погляду його органі
заційного впливу на робітничу класу, „абстрагуючись від кон
кретизації процесу політичного оформлення". Розуміється, 
зовсім неправильно було б сказати, що Київському Союзові не 
повинно бути відведено ніякого місця в історії робітничого руху 
на Україні. Але, на нашу думку, процеси ідеологічного виспі
вання, що відбувались в робітничій класі 70- х  р.р., не зна
йшли з тих причин, на які указує сам тов. Яворський, в та
кій мірі яскравого відбиття в Київському Союзі, як це було, 
наприклад, з Одеським Південно - Російським Союзом Робіт
ників.

Викликає сумніви, на нашу думку, також спроба устано
вити певне ідеологічне і навіть організаційне наступництво 
між Київським та Одеським Союзами. Київський Південно- 
Російський Робітничий Союз виник цілком незалежно як від 
Одеського Союзу Заславського, так і від яких-будь інших 
робітничих організацій того часу, як про це говорить Е. Ко
вальська в спогадах, уміщених в свій час у „Былом". Що це
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дійсно так, видко хоча б з того факту, що Е. Ковальська 
^бувши разом з Н. Щедриним організатором Київського Пів- 
денно - Російського Робітничого Союзу, за його споминами 
навіть не знала про те, що за декілька часу перед за.нуван- 
ням Київського Союзу в Одесі існував Південно - Російський 
Союз Робітників, під проводом Е., О. Заславського.

*  *
*

Переходячи до центрального розділу праці тов. Явор- 
ського — до процесу ідеологічного оформлення робітничої класи 
на Україні, торкнемося насамперед питання про ідеологічний 
вплив народників на робітничий рух.

„Як воно не дивно, — пише тов. Яворський,— але якраз 
оцій-то своєрідній революційно - громадській думці, в її народ
ницькому з природи того часу політичного оформлення, ми й 
завдячуємо фактично перше політичне вишколення авангарду 
нашої робітничої класи*4.

З  такою категоричною формуловкою навряд чи можна 
погодитись цілком. Розуміється, ми не збираємося упускати 
з уваги тих численних фактів, що стосуються діяльної роботи 
народницької інтелігенції серед робітників і певної ролі й впливів 
народництва в цій галузі. Ми тільки хочемо підкреслити, що не 
скрізь і далеко не всі робітничі гуртки та групи того часу 
оформлялися, завдяки ідеологічному впливові народників.

Низка робітничих організацій, зразком яких в цьому може 
бути Південно - Російський Союз Робітників, виникли й офор
милися не завдяки народництву, а, навпаки, проти народницьких 
теоретичних схем і народницької практики. А  взагалі нам 
здається, що вплив народників 70- х  р. р. міг у більшій мірі 
відбитися на організаційну сторону цієї справи. Що ж до 
ідеологічного оформлення пролетаріягу, то в тій мірі, в якій 
воно взагалі мало місце в 70- х  р.р., воно відбувалося не зав
дяки, а наперекір народ ицтву, що не виключає спочатку ролі 
й впливів народництва в його розвитку.

Визнаючи народництво за течію, що „виконувало ролю 
політичного ментора нашого пролетаріяту в його ідеологічному 
вирості", тов. Яворський для пролетаріяту відносить лише де
кілька „класових пролетарських корективів" в цей процес. 
Але в дійсності справа не могла обмежитися одними коректи
вами, бо робітничий рух навіть в 70 р.р. що далі, то більше 
ставав живим запереченням народництва. І коли Плеханов 
в „Русском рабочем" указує на той факт, що до початку 
1879 року робітничий рух „переріс народницьке учення на цілу 
голову“, то ця думка має під собою дуже великі підстави.

Далі — питання про те, які саме групи робітників були 
об’єктом народницької пропаганди. Справедливо підкреслюючи 
той факт, що народники дивились на робітничу класу, „як на
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такий об’єкт, з якого можна було вишколити тисячі пропаган
дистів для загальної мети — пропаганди селянського соціялізму 
і селянської революції", тов. Яворський робить висновок про 
те, що народники „обминали кваліфікованих робітників, а всю 
увагу скеровували здебільша на „сірих", цеб - то таких, що на
явно ще „мали всі ознаки свого селянського походження". Такий 
висновок нам здається неправильним як з логічного, так і з фак
тичного боку. Справді, коли народники намагалися із робітників, 
виробити кадр пропагандистів, то природно, що вони повинні 
були звернути свою увагу в першу черу на більш передовий, 
культурний шар робітників. В „Русском ^рабочем" Плеханова 
наведено немало фактів, що стверджують такий погляд.

Виходячи з того твердження, що, ніби за головний об'єкт 
уваги народників була відсталіша частина робітників, тов. Явор
ський тим не менше констатує, що, „пропагуючи основи на
родницького соціялізму, народники безперечно впливали на 
розвиток політичної свідсмости передових шарів українського 
робітництва".

Як приклад тов. Яворський розглядає знамениту „Харь
ковскую революцию" 1872 року. Відомо, що цей харківський 
бунт в нашій літературі цілком недосліджено, в наслідок чого 
сторінки, присвячені цьому фактові в книжці тов. Яворського* 
становлять для нас значний інтерес. Проаналізувавши умови 
розвитку харківського пролетаріату, тов. Яворський прийшов 
до цілком правильного, з нашого погляду, висновку про те, що 
харківський виступ треба вважати одним із найяскравіших про
явів робітничого руху 70- х  р.р. Єдине місце, яке нам здається 
неясним в роботі тов. Яворського, це твердження про те, що 
харківський виступ 1872 року організував був харківський 
гурток чайковців. Все це твердження зроблено на тій підставі, 
що ніби той, що керував бунтом, і якого забито в сутичці з 
поліцією, невідомий студент, „молодой, высокий, чернявый", 
як говорять нам офіційні жандарські матеріали, був ніхто інший, 
як організатор і керівник харківського гуртка чайковців С. С. Не- 
міровський. Проте, ніяких документів, що підтверджували, цеб 
не наведено.

*  *
*

Більша частина III розділу присвячена Зіберові та По- 
долинському, виясненню їхньої ідейної еволюції, соціяльно- 
політичних світоглядів і, нарешті, визначенню того місця, яке 
вони мають в історії робітничого руху на Україні. В цьому 
нема нічого випадкового, коли пригадати, що тов. Яворський 
рішуче відкидає думку про ізольоване вивчення організаційного 
та ідеологічного розвитку робітничої класи на Україні 70 р.р.

Значіння Зібераг та Подолинського, їхньої теоретичної та 
практичної діяльносте, з одного боку, і увага до них марксист
ської історичної літератури — з другого зворотно - пропорційні
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один одному. Коли не рахувати буквально декількох рядк,* 
в книжці П. Орловського „К истории марксизма в России* *  
невеликого розділу в роботі Н. Ангарського „Легальний мас* 
<ксизма, в якій автор однобічно розглядає Зібера в роботах 
присвячених економічній теорії Маркса, то можно сміливо ска
зати, що у нас немає ніякої літератури про М. І. Зібера, К(Ь 
лишнього піонера Марксистської думки не тільки на Україні 
але і в Россії, що вплинув, за свідченням Д Рязанова (ДИв’ 
його передмову до творів Плеханова), на зміну теоретичних 
позицій Г. В. Плеханова.

Про місце Подолинського в нашій історичній літературі не 
доводиться зовсім говорити. Можна сказати, не впадаючи в пе
ребільшення, що та частина роботи, яка присвячена Зіберу та 
Подолинському (вона досить значна також і кількісно), повинна 
буде відограти свою значну ролю.

Говорячи про цю частину роботи тов. Яворського, нам 
хотілось би зробити декілька зауважень до тих пунктів, які 
нам здаються спірними або не досить обгрунтованими. На
самперед, що до Зібера. Що Зібер був визначився як ціл
ковитий прихильник економічної теорії Маркса — було ясно 
навіть в той час, коли Зібер виступив з своїми першими еко
номічними статтями. Також навряд чи можуть бути сумніви 
в тому, що, як досить яскраво викриває тов. Яворський, Зібер 
був також прихильником марксової концепції історичного про
цесу. Важче розвязувати питання про те, чи був Зібер мар
ксистом також і в тому розумінні, що визнавав всі соціяльно- 
політичні висновки, які із залізною необхідністю випливали 
з марксового аналізу капіталістичного господарства. Тут твер
дження тов. Яворського про Зібера як про стовідсоткового, 
цілком всебічно послідовного марксиста нам здається сумнівним.

„М. Зібер знає і засвоїв собі теорію Маркса про боротьбу 
клас та про ролю пролетаріяту в пій боротьбі, хоч спеціяльних 
праць що до цієї проблеми не опрацював, через те і не встиг 
зробити безпосередньо таких політичних висновків у своїх на
укових публікаціях, що торкалися б теорії й практики боротьби 
пролетаріяту в російській дійсності". Така теза тов. Явор- 
ського. Передусім, перед нами постає таке питання: коли за 
приналежність Зібера до економічної та філософської школи 
марксизму ми можемо судити з його праць, то на підставі 
яких даних можна стверджувати, що Зібер визнавав також 
марксову теорію революції та диктатури пролетаріяту, як то 
пише т. Яворській? Таких даних немає, чому їх тов. Явор' 
ський і не наводить; отже тут можна лише припускати ті чи 
інші здогадки, що в тій чи іншій мірі певні, але позитивно 
стверджувати було б ризиковано. Думки тов. Яворського про 
те, що Зібер не міг висловити свого ставлення до основної 
проблеми марксизму, бо працював над суто науковими питая- 
нями, нам здається, мало переконливі. Адже „Капітал" являє
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^обою виключно наукову роботу, справжній синтез наукових 
з̂нань багатьох людських поколінь. А  проте, в ньому в силь

нішій мірі відчувається революціонер, що підбиває все своє 
дослідження певному революційному завданню. Це зуміли під
мітити в свій час навіть російські буржуазні критики Маркса, 
fO. Жуковський та Бор. Чічерін.

Взагалі дивно було б вимагати від Зібера цілком послі
довного марксизму в 70 p.p. XIX сторіччя, коли навіть на З а 
ході, як правильно визначає тов. Яворський, сама ця проблема 
(проблема диктатури пролетаріяту — І. Г .) в найбільш виразних 
прихильників Маркса та Енгельса не завжди висовувалася ціл
ком виразно на чільне місце.

Але коли Зібер, стоячи в основному на позиції марксизму, 
не міг . бути всебічно послідовним, то про С. Подолинського 
не можна сказати навіть і цього. Імена Зібера та Подолин
ського в практичній їхній діяльності в такій мірі тісно звязані, 
так невідокремлені, що у нас завдяки цьому завелася не ціл
ком правильна тенденція — оцінювати соціяльно - політичні сві
тогляди обох разом. А це, в свою чергу, приводить до того, 
що ми іноді механічно переносимо марксистський світогляд З і
бера також і на Подолинського. Саме так і робить автор, за 
числяючи Подолинського до табору марксистів.

Передусім треба було б відзначити те, що, даючи оцінку 
теоретичним поглядам Подолинського, тов. Яворський супере
чить сам собі. На стер. 90 тов. Яворський пише: „Основні 
праці Подолинського вказують, безперечно, на те, що він при
ймав революційний марксизм у п о в н і й  й о г о  т о г о ч а с н і й  
п о с л і д о в н о с т і " ,  і коли і „збивався у гасла федеративного 
анархізму, а навіть у бунтаря, то це було тільки в галузі його 
пропагандистської практики".

Припустімо, що це так. Але тоді залишається цілком не
ясно, що ж могло бути джерелом цих хитань Подолинського 
в галузі пропагандистської практики, коли він дійсно „приймає 
марксизм у повній його тогочасній послідовності", як гадає 
тов. Яворський. Отже, зауваження тов. Яворського що до 
практичних ухилів Подолинського в бік анархо - федералізму, 
бунтарства та інш. не з ’ясовують питання.

Але суть навіть не в цьому, а в тому, що в іншому місці 
своєї роботи, на стор. 92, тов. Яворський підкреслює, що 
„в нас б е р е т ь с я  с у м н і в  що  д о  п о с л і д о в н о с т и  П о 
д о л и н с ь к о г о  в його засвоєнні основ наукового соціялізму “ . 
Тут в наявності суперечність. Останнє твердження ближче, 
нам здається, до істини.

Питання про соціяльно - політичні погляди Подолинського 
в повному обсязі в нашій літературі ніхто не опрацьовував і 
вони висуваються вперше у книжці т. Яворського. Тут необ
хідно продовжити й далі систематичне і поглиблене дослі
дження. А л е  на нашу думку, я к у  ми в и с л о в л ю є м о  не
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з і і е в н о ю  к а т е г о р и ч н і с т ю ,  бо це ще вимагає дальшого, 
і дальшого дослідження, Подолинський ніколи марксистом Но 
був і цим відрізнявся від Зібера. Він додержувався в основному 
платформи народництва, а саме „впередовства" (недаремно він 
був фактичним організатором Лавровського „Вперед", як д0. 
водить на наш погляд цілком обґрунтовано тов. Яворський) 3 
дуже сильною приміткою лассальянських поглядів. Розуміється 
не можна заперечувати того, що деякий вплив марксизм міг 
мати на Подолинського, в першу чергу через посередництво 
Зібера, але це не дає ще нікому підстави проголошувати Подо
линського марксистом. Пригадаймо, що марксизм певним чином 
вплинув навіть на Лаврова, але хто зважиться на цій підставі 
виступити з твердженням, що Лавров був марксист ?  Звичайно 
коли виходити з окремих зауважень Подолинського, що їх він 
зробив в цій чи іншій його роботі, не аналізуючи всієї сукупно
сте теоретичних поглядів та практичної діяльносте Подолин
ського в цілому, то можна прийти до висновку, що Подолинський 
був безперечний марксист. Але такий спосіб вирішення пи
тання був би цілком неправильний. Згадаймо, що, завдяки 
саме цьому неправильному підходові в нашій літературі, довгий 
час вважалося, що і Драгоманов був марксист. А  проте най
новіші дослідження, в першу чергу самого тов. Яворського, 
показують, що Драгоманов хоча й пережив складну ідейну 
еволюцію, але в основному завжди залишався на позиціях 
буржуазного радикалізму.

Повторюємо, що ми не в и с л о в л ю є м о  н а в е д е н о г о  
в и щ е  п о г л я д у  з у с і є ю  к а т е г о р и ч н і с т ю ;  це лише 
наше міркування по спірному питанню. Напевно, дальше до
слідження цього питання покаже, в якій мірі вірна та чи інша 
оцінка поглядів Подолинського, але нам здається, що наша 
оцінка точніше характеризує й одночасно з ’ясовує причини і 
розуміння численних хитань Подолинського у бік анархо - фе
дералізму, бунтарства то - що, нарешті практично - політичного 
та ідейного опортунізму, так характерного для Подолинського 
за другої половини 70 р.р. підчас сукупної роботи с Драго- 
мановим в редакції „Громади", про що докладно говорить- 
тов. Яворський в III та IV розділах.

Що погляди Подолинського взагалі не відзначались осо
бливою послідовністю, визнає і тов. Яворський, говорячи*’ 
„Подолинський змішував свій марксизм то з лавристами (ла- 
вризмом? — І. Г.), то з драгоманівцями, то врешті, навіть з 
бунтарями, а цей надягав на нього принагідно і національну 
сорочку". Спірним, таким чином, залишається тільки питання 
про те, що ж було основною лінією, вихідним пунктом у ЦІЙ 
еклектичній системі поглядів. На нашу думку, це був у всякому 
разі не марксизм.

Вважаючи Південно - Російський Союз Робітників за най~ 
яскравіший зразок організаційного оформлення та ідеологія^
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лого виспівання пролетаріяту в 70 р. р., тов. Яворський при
діляє йому майже весь IV розділ КН ИЖ КИ. З  Ц ЬОГО не Д О В О 
ДИТЬСЯ дивуватися, бо дійсний перелом в настроях робітничої 
доаси, початок повороту в бік від народництва (цей поворот у 
«тій конкретній формі, який він був, тов. Яворський також до
кладно розглядає), ніде не знайшов такого яскравого відбитку, 
як саме в Одеському Південно - Російському Союзові Робітни
ків. Одначе нам здається неправильним висвітлення питання 
про генезу П. Р. С. Р., яку пропонує тов. Яворський. Ц е пи
т а н н я  с п і р н е  й ми х о ч е м о  в и с л о в и т и  т у т  л и ш е  
с в о ю  д у м к у .

Тов. Яворський вважає, що своїм виникненням, як і тим, що 
Союз взяв цілком новий незвичайний до того часу напрям, 
Південно - Російський Союз Робітників зобов’язаний тому В П Л И 

ВО ВІ, яке на нього зробив київський ідеологічний центр в особі 
Зібера та Подолинського і „Молодої Громади", на чолі якої 
вони були. Більш за те, тов. Яворський установлює звязок 
між „М. Г." та П. Р. С. Р. також і по лінії організаційній,
звязуючи це з приїздом Подолинського в Одесу на початку 
1874 року.

Насамперед відзначимо, що всі офіційні, мемуарні та інші 
матеріяли, що їх використовує також тов. Яворський, не дають 
абсолютно ніяких підстав для детальних висновків. Це дуже 
добре відзначає і тов. Яворський, коли він пише, що у нас 
нема „достатніх безпосередніх доказів" звязку між П. Р. С. Р. 
та київською групою Зібера і Подолинського. Тому доводиться 
обмежитися зіставленнями, зближеннями та здогадками, які 
повинні переконати в тому, що звязок міг існувати.

Передусім, тов. Яворський зазначає на те, що „всі одеські 
пропагандисти серед робітництва половини 70 р.р.— це Зібера 
і Подолинського політичні друзі і співучасники ідеї засно
ваний „Громади". Цей факт може бути за доказ того, що 
Київська „Молода Громада" організація, в особистому складі 
якої ніякого перелому в розумінні перегляду народницьких 
догм не відбулося (за винятком, розуміється, Зібера, як про це 
говорить в декількох місцях своєї роботи тов. Яворський), мала 
найтісніший звязок з одеськими гуртками революційної інте
лігенції, але він аж ніяк не допомагає з ’ясувати питання про 
генезу Південно - Російського Союза Робітників. Не слід забу
вати, що Південно - Російський Союз Робітників виник і про
вадив свою роботу, не маючи підтримки серед інтелігенції, а 
скоріше проти неї, не як інтелігенції взагалі, а як тієї, що 
додержувалася позиції народництва і не зуміла оцінити істо
ричної ролі робітничої класи. Це по - перше.

По - друге, тов. Яворський не може заперечити того факту, 
що персонально - названі особи — „політичні друзі Зібера і 
Подолинського"— не мали ніяких стосунків до Південно - Росій
ського Союзу Робітників, за  винятком Щербини та Попка, при
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чому останній, бувши робітником Союзу, був у опозиції на. 
чолі з Яном Рибицьким, що намагався ухвалити згоду з інте
лігентами - народниками, проти чого рішуче виступав Е. О. З а- 
славський. Органічний звязок з народницькими гуртками, щ0 
його провадив Попко в період його участи в Південно - Росій
ському Союзі Робітників, і був, на нашу думку, причиною того 
що організований Попком разом з Владиченком Союз 1878 року 
попав у обійми народництва. Тут же мабуть і лежить причина 
того, чому Попко уже потім пішов до терористів.

Другий аргумент, що його висуває тов. Яворський на. 
захист свого твердження, полягає в тому: найбільше пожва
влення робітничого руху в Одесі припадає на 1874 — 1875 р.р#> 
тоб-то  на той час, коли потім приїхав до Одеси Подолин- 
ський. Така збіжність тов. Яворському здається невипадко- 
вою, тим більше, що якраз на цей період доводиться і 
„несподівана поява літератури, якої не зустрічаємо в народни
цькій пропаганді, а яка походила з зіберовсько - подолин- 
ського кола".

Розгляньмо це, в якій мірі останнє відповідає дійсності. 
Передусім, нам здається дуже ризикованим ставити пожвавлення 
робітничого руху в звязок з приїздом однієї особи, в даному 
разі Подолинського, без спроби знайти об’єктивні підстави, 
цього пожвавлення. З а  таку об’єктивну підставу пожвавлення 
робітничого руху треба вказати кризу 1873 року. Про це зга
дує тов. Яворський на стор. 88 своєї роботи, підкреслюючи 
той факт, що в Одесі ця криза відчувалася сильніш за все, але 
т у т  чомусь цілком ігнорує цей момент, важливий для 
з ’ясування піднесення пропаганди та руху серед робітників 
1874 — 75 р.р.

Що ж до літератури, то треба зазначити, що уже у пер
шому гуртку, що його організував Заславський на заводі Бел- 
ліно - Фендеріх 1872 р о к у, ми трапляємо цю саму літературу,, 
на яку посилається тов. Яворський (газета „Работник" — 
„Очерки фабричной жизни" В Голіцинського, „Положение ра
бочего класса в России" Флеровського і навіть „Историческое 
развитие Интернационала". Див. збірник Центрархіву за редак* 
цією Максакова та В. Невського).

Третій аргумент тов. Яворського полягає в тому, що полі
тична течія в одеському робітничому русі, виникши в противагу 
народницькому аполітизмові, не могла вийти більше не відкіль,. 
як тільки із київського гуртка, тим більше, що і сам Заслав
ський спочатку був проти згадування політичної боротьби в 
статутові „ta  уступив тільки в останній момент, коли пере
могла політична течія серед одеської організації".

Але по - перше, ми знаємо від самого тов. Яворського, що 
київська організація „Молодої Громади" не являла собою 
організації з  антинародницькою платформою, так що нам за* 
лишається звести увесь вплив київської „Молодої Громади" на
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утворення „політичної течії" серед одеської організації, до 
персонального впливу двох осіб — Зібера та Подолинського 
(точніш, навіть однієї особи — Зібера, оскільки він був єдиний 
з нашого погляду марксист в складі „Громади"), що було б 
явним перебільшенням.

По-друге, неправильне твердження тов. Яворського ніби 
ця „політична течія" не могла виходити від самого Заслав- 
ського, бо він либонь „до останнього моменту ніяк не міг роз- 
вязатись з старою шульце - дейчівською програмою „самодо
помоги".

Передусім, повстає питання такого порядку: коли це було 
так, то чим же можна з ’ясувати виключно гострі стосунки по
між Заславським та одеськими гуртками інтелігентів-народників, 
які не тільки не заперечували шульце-дейчівської програми, 
але, навпаки, визнали її з великою охотою і намагались ак
тивно провадити її в життя? Про це не раз говорив тов. 
Яворський в своїй роботі. Отже, в такому разі нічого не за
лишається зробити, як тільки стати на ґрунт тих обвинува
чень, що їх було кинуто Заславському на загальній сходці 
Союзу, опозицією, на чолі з Рибицьким, ніби-то він із често
любних моментів і небезпеки втеряти своє керівництво в 
Союзі тримає організацію подалі від інтелігенції. Вихід з цієї 
суперечности є тільки один: визнати, що Заславський в основ
ному не додержувався народницьких ідей, в наслідок чого 
утворювання „політичної течії" в організації відбувалося під 
його безпосереднім впливом.

Але чим же в такому разі з ’ясовується те, що Заслав
ський заперечував проти внесення в програму вказівок про 
політичну боротьбу? Причина заперечення Заславського — на 
нашу особисту думку, ц е  не є к а т е г о р и ч н е  т в е р 
д ж е н н я  — полягає, мабуть, в тому, що завжди обережний і 
реалістично настроєний Заславський і в цьому разі побажав 
залишитися вірним своєму досвідченому методові суворої посту- 
повости в переході від нижчих форм роботи до вищих. Вирі
шальним для з ’ясування цього питання є, як нам здається, той 
факт, що Заславський, як про це каже М. П. Сквері, „не напо
лягав на своїй поправці".

•Та висока принципіяльність, яка відрізняє Заславського і 
про яку ми знаємо із спогадів Сквері та Владиченка навряд чи 
дасть нам привід гадати, що Заславський зразу здався б, 
коли б він дійсно схилявся до народницького аполітизму. І 
коли Заславський поступився без всякої суперечки, то це 
можна з ’ясувати тільки тим, що Заславський тут же підчас 
обміркування статуту одержав наочний доказ того, що маса 
робітників членів спілки у ж е  піднеслася до усвідомлення не
обхідносте політичної боротьби.

Нарешті, останній аргумент тов. Яворського полягає в тому, 
що назва союзу „ Ю ж н о - Р о с с и й с к и й  Союз Рабочих", а
7 Літопис Революції №  1
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не „Южно- Р у с с к и й  Союз Рабочих", як звалися потім ба
гато інших робітничих організацій по містах України, в, на 
думку тов. Яворського, зовсім не випадковим, а являє собою 
„живе втілення тієї ідеї міжнаціональної територіяльности, щ0 
з  нею носився Подолинський вже 1872 року".

Як відомо, цей аргумент в нашій літературі висунув тов. 
Равіч - Черкаський, який пробував на ньому збудувати весь свій 
аналіз Південно-Російського Союзу Робітників. Назва Союзу 
нам здається за явище скоріше чисто випадкового порядку. 
Твердження тов. Яворського в кращому разі може мати зна
чіння здогадки, яка безумовно стала б дуже важливим фактом, 
коли б знайшла своє точне підтвердження, але будувати тепер 
на цьому які-небудь висновки нам здається неможливим. 
Таким чином, те розвязання питання про генезу Південно
російського Союзу Робітників, яке пропонує т. Яворський, на 
нашу думку, є спірним й покіль що, не має свого обґрунтовного 
й остаточного підтвердження.

Розгром Південно - Російського Союзу Робітників закінчує 
собою „перший етап процесу формування нашої робітничої 
класи, як класи „для себе".

♦  **

„Друга половина 70- х  р.р., як правильно зазначає т. Явор- 
ський, принесла чималі зміни в житті нашого робітництва, вона 
внесла такі зміни, що повернули назад напрямок ідеологічного 
вишколення пролетарської ідеології, зневоливши його знов 
блукати по народницьких бездоріжжях".

Найяскравішими прикладами для цього може бути Оде
ський Південно - Російський Союз Робітників, союз 1878 року, 
організований Попком разом з Владиченком, та Київський 
Південно - Російський Робітничий Союз 1880 р., утворений 
Н. Щедриним та Е. Ковальською. Аналізуючи обидві ці органі
зації, тов. Яворський справедливо указує на ті рецедиви на
родництва, які виявилися в робітничому рухові із програмного 
боку і з боку практичної діяльности і які в тих умовах, коли 
робітничий рух почав переходити „з битого шляху на круті 
стежки", були цілком неминучі.

Зокрема, анархо - федералістичні тенденції, що переважали 
в Київському Союзі, тов. Яворський справедливо ставить в 
звязку з розпадом Київського центру в особі „Молодої Гро
мади" і з перемогою драгоманівського напрямку як в редакції 
„Громади", так і серед рештків „Молодої Громади".

Наприкінці нам хотілося б сказати декілька слів про 
V  розділ (про Галичину) книги. На жаль, ми позбавлені змоги 
оцінювати цю частину книжки тов. Яворського, яка (частина) 
присвячена питанню, що ніколи не було предметом вивчення 
для марксистської історичної науки. Навряд чи можна пере
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більшити значіння цього розділу в книжці тов. Яворського. 
Розділ цей достатній на багатий фактичний матеріял разом з 
частиною першого та другого розділів, що стосується Галичини 
(стор. 28 — 41), дає суцільне уявлення про процес утворювання 
галицького пролетаріяту й перших кроків галицького робітничого 
руху. Коли зважити на цілковиту відсутність літератури з цього 
питання, в наслідок чого навіть той кваліфікований читач, на 
якого розрахована книжка, що ми її рецензуємо, іноді має ту
манне уявлення про галицький робітничий рух,— стає ясним, 
яке велике значіння набуває та частина нарисів, яка присвя
чена Галичині.

Такі наші зауваження до книжки тов. Яворського. Зро
бимо деякі підсумки: Книжка тов. Яворського має в собі низку 
недоліків і також деяких помилкових тверджень.

Але не треба ні в якому разі упускати із уваги того, що 
ця книжка є майже перший камінь, перша спроба система
тичного марксистського вивчення історії робітничого руху на 
Україні. 1 як би ми не ставилися до окремих засад тов. Явор
ського, одно безперечно : його книжка становить значне досяг
нення марксистської історичної думки на Україні.



РЕЦЕНЗІЇ

М. ВОЛІН

Н. Л е н і н .  Т в о р и .  Том 1. Переклад з другого вид. І-ту 
Леніна при ЦК ВКП(б) за ред. М. Скрипника. ДВУ. 1928. 
Тир. 5000.

Вийшов перший том творів В. І. Леніна українською 
мовою.

Поява першого тому цих творів є факт величезного п о 
л і т и ч н о г о  й культурного значіння. Щоб пройняти україн
ський культурний процес ідеями марксизму - ленінізму, щоб 
просякти цей процес цими ідеями, оволодіти цим процесом, 
пропагувати ідеї ленінізму й поширити їх серед українських 
трудяших мас, зроблено величезний і найрішучіший крок 
уперед.

Шлях поширення друком ідей марксизму - ленінізму се
ред пролетарів та трудящих України за останній час відзна
чено двома великими віхами. Перша — це переклад „Капіталу" 
українською мовою. Друга— початок перекладу творів Леніна. 
Треба відверто сказати — ми в цьому трохи спізнилися. Німці 
та французи трохи більше встигли зробити. Одначе тепер ми 
не так хочемо лаяти самих себе (хоча й треба це розпочати 
в порядкові самокритики), як привітати початок рішучого 
з д в и г у  в цьому напрямкові.

Вихід в світ творів Леніна українською мовою має велике 
загальнокультурне значіння, зокрема, і особливо для збага
чення української мови. Та старанна й клопітна робота над 
перекладом Ленінових творів знаменує собою, що велика й 
величезного політико - культурного значіння праця в справі 
у т в о р е н н я  м а р к с и с т с ь к о ї  термінології, введення нових 
сотен термінів і понять, тоб - то збагачення української мови, 
поставлена на науковий і міцний ґрунт.

А тепер декілька загальних побажань на адресу „комісії 
ЦК КП(б)У для редагування українського перекладу творів 
Леніна". Нажаль, комісія зрадила „добрий старий звичай" й 
іне дала до першого тому своєї передмови, чогось такого, як 
{програму, із якої видко б було, які завдання вона перед 
себе ставить. Можна зрозуміло сказати, що самою назвою ко
місії— „комісія для редагування українського перекладу" — ці 
завдання визначені — переклад Ленінових творів. Без сумніву, 
що основним у роботі комісії повинна бути старанна редакція
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перекладу Леніна, гарантія його правильности й точности, його 
відповідносте ленінським оригіналам. Це безперечно. І автори
тетний склад комісії Ц К — т. т. Скрипник (головний редактор),, 
Касяненко, Річицький — цілком це забезпечує.

Одначе, крім перекладу самих ленінських текстів, зали
шається ще додання до їх відповідного наукового апарату. 
Комісія, як видко, ступила на шлях п р о с т о г о  п е р е к л а 
д у  наукового апарату другого видання Ленінових творів. Ми 
ніяк не збираємося „наводити критики" на цей апарат, на 
його наукову цінність. Вона цілком безперечна й значна. Од-( 
наче, ми гадаємо, що обмежитися простим перекладом тут неї/ 
можна було Виходячи з наукового апарату другого видання 
Леніна, кладучи його в основу українського видання, слід 
було все ж таки цей апарат переглянути з певного погляду, 
з погляду п р и с т о с у в а н н я  його до українського читача. Це 
означає, по-перше, поширення деяких додатків та приміток. 
По-друге, поява нових. Ми ставимо це питання в загальній 
принципіяльній формі й не збираємося тут розглядати кон
кретно питання про те, що саме в першому томі могла й по
винна була зробити ред. комісія (до речи зазначимо тільки, І 
що в „Літопису подій" нема ні слова про Зібера, нема нічого! 
про марксистські організації на Україні, нема нічого про основні! 
факти українського національно-революційного руху 1). З  цього^ 
погляду мабуть правильніше було б „комісію для редагування 
українського перекладу" назвати „комісією для редагування 
українського видання" (або видання українською мовою).

Друге наше побажання стосується порядку випуску томів. 
В основному ми тут залежимо від того видання І-ту Леніна, 
що виходить тепер. Одначе, не слід забувати, що тепер уже 
вийшло десять томів Леніна, так що деяка змога маневрування 
тут є. Слід в першу чергу випустити ті томи, які мають най
актуальніше та злободенне політичне значіння, наприклад, томи, 
присвячені революціям 1905 — 1917 р. р.

Третє наше побажання уже стосується не самої комісії, 
а ДВУ. Перекладаючи Леніна, треба використати ту величезну, 
клопітну й надзвичайно відповідальну роботу, що її провадить 
комісія ЦК для м а с о в о г о  поширення основних творів Ле
ніна. Це значить, що із кожного тому, коли можна, треба ви
бирати найвидатніші та більші твори Леніна і видавати їх 
окремими, обов'язково приступними ціною брошурами та книж
ками. Фактично це було зроблено з першим томом, в якому 
вміщено було „Что такое „друзья народа" и как они воюют 
против социал - демократов", що вийшли окремим виданням.

J) До нашого завдання тепер не входить критика другого та третього 
видання творів Ленінових, що Тх видав І - т Леніна . . .  Не можемо, однак, не 
відзначити, що по суті про марксистські організації та гуртки на Україні, 
про Зібера — повинна була дати відомості „Літопись подій** що склав І - т 
Леніна. Адже мова йде про історію марксизму в Р о с і ї ,  а не Великоросії.
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Коли ДВУ гадає і надалі так робити, то це треба усяково 
привітати і цілком ухвалити. Необхідно тільки утворити осо- 
бливий план випуску цих ленінових праць, об’єднати все це 
випуском серії „Бібліотека ленінця", додати до кожного ви
пуску цієї серії невеликий науково - допоміжний апарат — вступ
ною статтею, примітками то - що та повідомити про такий план 
широкі читацькі маси1).

*  **

І Перший том Леніна охоплює його твори за 1893 — 96 р.р„ 
тоб  - то перші його твори, коли Ленін уперше виступив на 

І політичній арені класової боротьби в тодішній Росії. Цей том 
цілком справедливо можна і повинно назвати п е р е д і с т о 

р і є ю  б і л ь ш о в и з м у .  Перші Ленінові кроки—це перші кроки 
більшовизму, перші кроки ленінізму. Не завжди це обов’язково 
сходиться. Швидше, навпаки, більша частина найвидатніших 
представників робітничого руху, уже вступивши на шлях полі
тичної боротьби, робила на цьому шляху еволюцію більш чи 
менш різку та корінну, „міняла віхи“ . Перші Марксові пра- 

> ці — це праці Маркса, а не марксиста. Перші праці та кроки 
Плеханова — це кроки революціонера взагалі, а не революцій
ного марксиста. Ленін (проробивши величезну роботу над со
бою до свого першого політичного виступу) виступає перед 

^нами з перших кроків своєї політичної праці як ленінець, як 
^більшовик. Це досить переконливо доводить перший том його 
[творів.

Найбільшим й найвидатнішим твором Леніна в цьому томі 
є „Щ о таке „друзі народа".. .  В цьому творові, що вийшов 
1894 року, подано вже майже всі основні елементи більшовиз
му. Основну ідею більшовизму— ідею гегемонії пролетаріяту 
в революційній визвольній боротьбі — надзвичайно чітко по  ̂

^дано в цьому творові Леніна. Точно також ми маємо в пер- 
'шому томі п е р ш у  намітку ленінського плану спілки проле
таріяту та селянства. І не випадково одно із перших творів 
Леніна— „Нові господарські рухи в селянському житті", при
свячено селянству. Зокрема в „Щ о таке „друзі народу" ми 
знаходимо перший виклад ленінської аграрної програми націо
налізації землі. „І соціял - демократи,— читаємо ми на сторінці 
172,— будуть як - найенергійніше обстоювати негайний поворот 
селянам пограбованої у них землі, повну експропріяцію помі
щицького землепосідання, цієї фортеці кріпаковласницьких 
установ і традицій. Цей останній пункт, що збігається з на
ціоналізацією землі, не приховує в собі нічого соціялістичного,

*) Рецензію було уже написано, коли в .Комуністі" з ’явилась розмова 
з головним редактором ДВУ т. Пилипенком про видання Леніна українською 
мовою, де висловлено правильні думки. На жаль, одначе, ці цілком пра
вильні думки і зауваження т. Пилипенка не відбилися в цьому п е р ш о м у  
томі творів Леніна.
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бо ж зароджені вже у нас фармерські відносини тільки хутчій 
та буйніше розквітли б при цьому, але він має надзвичайну 
вагу що до демократизму, як одним однісінький захід, що міг 
би остаточно зламати благородних поміщиків*. Як бачимо, на-\ 
ціоналізацію землі висував Ленін не 1902 р. в статті „Аграрна 
програма соціял - демократії", як деякі гадають (зокрема 
т. Каменев в III ленінському збірникові), а вже 1894 р.

Основне розміщення класових сил у Росії вже було ясно 
Ленінові в цю епоху. Він стверджує не тільки гегемонію про- 
летаріяту і накреслює спілку пролетаріяту з селянством, але 
і дає правильну характеристику буржуазії. Капітал „у нас в 
Росії особливо охочий жертвувати своїм демократизмом, всту
пати в спілку з реакціонерами, щоб гнітити робітників, щоб 
дужче загальмувати повстання робітничого руху" — віщував 
Ленін 1894 року позицію російської буржуазії в революції 
1905 року (див. стор. 174).

В ці роки Ленін дає і першу намітку свого розуміння на -і 
ціонального питання, щільно ув’язуючи національну проблему] 
з загальним питанням про революцію в Россії та робітничим, 
рухом в Західній Европі. „Тільки вільна Росія,— писав Ленін 
в своїй статті „Фрідріх Енґельс",— що не потребуватиме ні 
гноблення поляків, фінів, німців, вірмен і інших дрібних наро
дів, ні повсякчасного цькування Франції й Німеччини одне на 
одного, дасть сучасній Европі змогу вільно зідхнути од вій
ськового тягару, підотне силу всіх реакційних елементів Европи 
і підвищить вплив європейської робітничої класи44 (стор. 393). 
Надзвичайно цікаво й те, що уже в цю епоху Ленін називає 
соціял - демократів, наступників марксизму — комуністами (див.' 
стор. 172). '

В своїх „Щ о таке „друзі народу" Ленін дав надзвичайно^ 
стислий блескучий виклад більшовицької концепції російської' 
історії. Варто тільки прочитати стор. 69 — 70 першого тому, 
щоб переконатися, в якій мірі має рацію т. Покровський ствер-, 
джувати, що „уже в „Друзях народа" имеется в развитом виде 
та схема русской истори, которую мы называем марксистской 
и которую правильнее было бы назвать ленинской" (цитую 
доповідь тов. Покровського „Ленинизм и русская история" — 
див. „Правда" 9/1 — 29 р ,  №  7).

Твори, що увійшли в перший том, характерні ще одним. 
Ленінова діяльність в цю епоху була „ б о р о т ь б о ю  на  д в а  
ф р о н т и " .  Того-ж  самого року Ленінові довелося виступити 
і проти дрібнобуржуазного утопізму народників („Щ о таке 
„друзі народу") й проти буржуазних течій, що перекручували 
марксизм („Економічний зміст народництва та критика його в 
книзі П. Струве. Відсвіт марксизму в буржуазній літературі"). 
З  того часу вся історія діяльности Леніна та історія більшо
визму (а це, по суті кажучи, не д в і  історії, а о д н а )  стано
вить боротьбу на два фронти. Не заважало б тим, хто любить
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в цій боротьбі бачити прояви центризму, познайомитися з пер
шим томом Леніна, глибше ознайомитися з історією більшо
вицької партії для того, щоб зрозуміти, що одною з основ
них традицій більшовизму є рішуча боротьба на два фронти, 
f Перший том показує нам, яке величезне значіння надавав 
Ленін т е о р і ї ,  як він указував на „необхідність, важливість і 
величезність теоретичної роботи соціял-демократів" (стор. 178) 
і як в той же час він підкреслює її к о н к р е т н і с т ь ,  її без
перервний і органічний звязок з практикою. „Теоретична ро
бот а . . .  повинна... скеруватися на конкретне дослідження 
всіх форм економічного антагонізму в Росії. . .  вся теорія збу
дована на детальному й докладному дослідженню російської 
історії та дійсности, повинна дати відповідь на запити проле- 
таріяту. . .  Не можна бути ідейним керівником без зазначеної 
вище теоретичної роботи, як не можна бути ним без того, 
щоб скеровувати цю роботу, як вимагають справи, без того, 
щоб пропагувати наслідки цієї теорії серед робітників та 
допомагати організації їх" — не раз підкреслював все це Ле
нін. І сам Ленін у першому томі дає нам блискучі зразки 
конкретности своєї теоретичної роботи, її звязку з прак
тичними завданнями великої визвольної боротьби проле- 
таріяту.

І ще одно останнє. В цьому томові Ленін подає нам не
порівняні зразки а г і т а ц і ї ,  зразки своєї агітаційної роботи. 
З  уміщених в першому томові прокламацій Петербурзького 
„Союзу боротьби за звільнення робітничої класи"— нам треба 
вчитися умінню підходити до робітничої маси, умінню на ма
леньких побутових питаннях і потребах цієї маси будувати та 
розгортати політичну агітацію, умінню ув’язувати ці маленькі 
питання та питаннячка з великою політикою, умінню навчати 
і вчити робітничу класу цієї великої політики — науки класо
вої політичної боротьби.

В. МЛНІЛОВ

Л е н и н с к и й  с б о р н и к  VIII. Под редакцією Н. Бухарина, 
В. Молотова, И. Скворцова - Степанова. Институт В. И. Ле
нина при ЦК ВКП(б). П З. 1928, стор. 368, ц. 3 крб. 25 коп.

Ми на сторінках журналу вже подавали загальну характе
ристику ленінських збірників з погляду їх значіння, змісту і 
старанности підходу до видань ленінських документів, що їх 
всіма сторонами робить найзразковішими виданнями. Одначе, 
ми навряд чи помилимося, коли скажемо, що насиченістю ма- 
теріялом, що має на с ь о г о д н і  п о д в і й н о - а к т у а л ь н е  
політичне та практичне значіння, цей збірник є либонь одчэ 
із найцікавіших. В цьому розумінні „гвоздем" збірника є пер
ший його розділ „В. И. Л е н и н  об  у л у ч ш е н и и  г о с а п п а 
р а т а  и о б о р ь б е  с б ю р о к р а т и з м о м  и в о л о к и т о й " .
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В цьому розділі зібрано різні листки, замітки та нариси 
В. І. Леніна за  період 1917 — 22 р. р , що стосуються цих пи
тань. Матеріял цей становить величезний інтерес; п о - п е р ш е ,  
він дає прекрасну і яскраву фактичну ілюстрацію того боку 
ленінського практичного генія, який менш відомий і менш 
освітлений перед широкими масами. Ми маємо на увазі ро
боту В. І. Леніна, як голови радянської держави. Досить пере
рахувати тільки самі назви деяких Ленінових листів, щоби 
уявити собі, як різнобічна, багатогранна була діяльність і 
коло інтересів В. І. Леніна, як далеко сягало його око в усі 
навіть, здавалось би, найменш значні та далекі закутки нашого 
державного апарату.

Ось перелік деяких найголовніших заміток: нарис правил 
для службовців, лист наркомам з приводу постанови РНК 
про звіти наркоматів, записка про використання зводок для 
контролю та підганяння, записка І. В. Сталіну з приводу реор
ганізації державного контролю, лист Томському про бюрокра
тизм в профспілках, лист А. С. Кісільову про замітки В. Ми- 
хельса з приводу вантажів, що залежалися, лист І. К. Єжову 
про справу складів, група листів про боротьбу з тяганиною 
в різних конкретних випадках її проявів, група нарисів та 
проектів кращої організації апарату Раднаркома, замісників го
лови РНК та РПО і т. д. й т. п. Що кидається в очі, коли 
загально ознайомлюєшся з характером цих заміток та листів? 
Це насамперед найвеличезна увага і найвеличезні турботи 
В. І Леніна, здавалось би, найдрібні, найнезначні, найдрібніші 
сторони роботи нашого державного апарату. Взяти хоча б, 
як приклад, „первоначальные наброски плана и записки о 
работе замов (заместители председателя СНК и СТО )" 
(стор. 71—76). Володимир Ілліч обдумує і накреслює в най- 
детальнішій формі коло роботи, аж до дрібниць кожного із 
своїх замісників, пронизуючи ці вказівки, підпорядковуючи їх 
одному головному завданню : позбутися б ю р о к р а т и й  му,  
т я г а н и н и ,  спростити та раціоналізувати наш державний 
апарат, втягнути в його роботу можливо найширші маси ро
бітників та селян. В одному із проектів, „Постановление о ра
боте замов", Володимир Ілліч так формулює це останнє за
вдання : „замы лично подбирают себе помощников и исполни
телей . . .  приучая их к работе и проверяя их работу, в о с о 
б е н н о с т и  д о б и в а я с ь  р а с ш и р е н и я  у ч а с т и я  б е с 
п а р т и й н ы х  р а б о ч и х  и к р е с т ь я н  в э т о й  р а б о т е  
д е л о  и с к л ю ч и т е л ь н о  т р у д н о е ,  но в э т о  же в р е м я  
т а к о е ,  б е з  п о с т о я н н о г о  р а з в и т и я  к о т о р о г о  сов-  
в л а с т ь  н е м и н у е м о  о с у ж д е н а  на  г и б е л ь "  (стор. 81).

Ми бачимо, як в незначному ніби своїм обсягом і зна
чінням „проекте о работе замов" часткові, детальні, приватні 
питання роботи окремих Гвинтиків механізму держапарату об
ґрунтовуються, переплітаються і випливають із найглибших
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своїм принципіяльним значінням своїх завдань, які і на с ь о 
г о д н і  є одним із основних ленінських заповітів, на виконання 
яких повинно зосередити всі зусилля, всю волю, все напру
ження партії та державного апарату. І я к и м  н а о ч н и м  
п р е д м е т о в и м  п р а к т и ч н и м  у р о к о м ,  буквально школою 
управління для багатьох і б а г а т ь о х  н а ш и х  робітників, що 
обмежують свою діяльність „загальним керівництвом", „пред
ставництвом" та „підписуванням паперів", є ці листи Ленінові, 
в яких багатогранна надлюдська робота в різних галузях, гли
бина теоретичної думки і незвичайна сміливість та рішучість 
в постановці і виявленні всіх болячок нашого апарату поєдну
ється з величезним практичним чуттям керівника та адміністра
тора, який зважує, ураховує, скеровує, підтягує навіть, здавалось 
би, найнезначнішу дрібницю роботи, всюди вдається, всім ціка
виться, завжди знову і знову переглядає шляхи, методи, дріб
ниці роботи з обліком всього її процесу згори донизу, підпо
рядкувавши їй одно найбільше завдання — побудову соціялізма.

П о - д р у г е ,  в цих листах та замітках В. І. Ленін говорить 
про ті болячки нашої дійсности, нашого державного апарату, 
яких ще не позбулися на сьогоднішній день. Ленін викриває і 
картає з усією різкістю, немилосердністю і одвертістю, яка 
тільки йому була властива. Разом з цим він накреслює кон
кретні шляхи і заходи, щоб позбутися і боротися з цими не
доліками. В цьому значінні опублікований матеріял, що є ніби 
додатком до раніш опублікованих статтів та виступів Леніна 
на цю тему („как нам реорганизовать Рабкрин", „лучше мень
ше да лучше", промова на XI з ’їзді партії та інш.), є зводкою 
ленінських заповітів та наказів в нашій сьогоднішній та зав
трашній роботі в боротьбі з бюрократизмом, тяганиною, него
сподарністю то - що.

С п р а в і  б о р о т ь б и  з т я г а н и н о ю  в цих листах та 
замітках В. І. Ленін віддає основну увагу. Біда наша полягає 
в тому, не раз підкреслює Ленін, що ми часто справу бороть
би з тяганиною не доводимо до краю. Цей докір він кидає 
одному із робітників, зазначаючи на три заходи, обов’язкові в 
боротьбі з тяганиною, доведеною до краю : 1) „краткое теле
графное", но ясное и точное заявление членам ЦК, членам 
президиума ВЦИК’а ; 2) статья в печати; 3) почин местной 
или соседней ячейки РКИ, ее отзыв, ее запрос в Московском 
Совете". „ Эт о  б о р ь б а  т р у д н а я " ,  підкреслює Володимир 
Ілліч. „Н о  т р у д н о е  не е с т ь  н е в о з м о ж н о е " .

Необхідність виносити на публічний суд справи про тяга
нини і зразкового карання винних, безперестану підкреслює 
В. І. Ленін „Обязательно этой осенью и зимою 1921 — 22 г.г.,— 
пише він, — поставить на суд в Москве 4 — 6 дел о московской 
волоките, подобрав случаи „поярче" и сделав из каждого суда 
политическое дело. . .  Этот публичный суд необходим для „раз
рушения всеобщего убеждения в ненаказуемости виновных"*
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П р о б л е м а  п і д б о р у  л ю д е й ,  з а п р о в а д ж е н н я  ін
д и в і д у а л ь н о ї  в і д п о в і д а л ь н о с т и  і п е р е в і р к а  ф а к 
т и ч н о г о  в и к о н а н н я  — таке дальше найважливіше завдання, 
що її висунув на перший план Володимир Ілліч. „ И н а ч е  о т  
б ю р о к р а т и з м а  и в о л о к и т ы ,  к о т о р ы е  н а с  д у ш а т ,  
не в ы л е з т ь 44.

„Изучать людей, искать умелых работников" — в цьому 
бачить В. I. „гвоздь44 завдання. „Все приказы и постановления — 
грязные бумажки без этого".

Т і л ь к и  п р и т я г н у в ш и  в с ю  т р у д я щ у  м а с у  і 
ж і н о к  до справи управління, В. І. бачить кращий та дійсний 
засіб переробити та поліпшити державний апарат. „М и р а б о 
т а е м  в а р в а р с к и ,  н е к у л ь т у р н  о", не раз підкрес
лює Ленін в цих листах та замітках. А  тому „ н а у ч и т ь с я  
р а б о т а т ь  э т о  т е п е р ь  г л а в н а я  д е й с т в и т е л ь н о  о б 
щ е н а р о д н а я  з а д а ч а  с ов .  р е с п у б л и к и .  Д о б ы т и е  
п о г о л о в н о й  г р а м о т н о с т и ,  ни в к о е м  с л у ч а е  не 
о г р а н и ч и т ь с я  э т и м,  а в о  ч т о  бы т о  н и с т а л о  п о й т и  
д а л ь ш е  и п е р е н я т ь  в с е  д е й с т в и т е л ь н о  ц е н н о е  из  
е в р о п е й с к о й  и а м е р и к а н с к о й  н а у к и  — э т о  н а ш а  
п е р в е й ш а я  и г л а в н е й ш а я  з а д а ч а 44.

Ми перелічили лише як  і л ю с т р а ц і ю  деякі із думок та 
практичних вказівок, що в величезній кількості є в зазначених 
листах та замітках. Не доводиться говорити про те, що ціла 
низка проектів та нарисів В. І.,звязаних з розробленням поло
ження про роботу замів голови Раднаркому та РПО, є 
виняткові своїм інтересом і значінням, п р а к т и ч н и м и  з р а з 
к а м и  для постановки роботи нашого державного апарату, які 
повинні стати за предмет уважного вивчення аналізу і з а с т о 
с у в а н н я  в усій нашій практиці. Не можна тому цілком не 
погодитися з автором передмови до цієї групи ленінських до
кументів, який зазначає, що цей збірник листів і заміток Ле- 
нінових „не только будет прочтен с громадным интересом 
широкими кругами партии, но д л я  м н о г и х ,  о с о б е н н о  
же  д л я  р а б о т н и к о в  РКИ, он с т а н е т  н а с т о л ь н о й  
к н и г о й 44.

Друга (найзначніша кількісно) частина VIII Ленінського 
збірника є листування В. І. Леніна з агентами „Искры44 та 
членами О. К. Листування охоплює період 1900 — травень 
1903 р. Своїм характером воно належить до матеріялів „Из 
эпохи „Искры" и „Зари ", що опубліковані за останній час як 
в попередніх збірниках, так і журналі „Пролетарская рево
люция44.

Листування це є найцінніший додаток до цих матеріялів 
і може бути зрозуміле лише в звязку з вивченням їх. Листи 
ці значно доповнюють картину розвитку організації „Искры" 
та роботи О. К. підчас готування до II з ’їзду партії, Над
звичайно цінний та цікавий також коментарійний апарат до
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цього листування, що як і в попередніх Ленінських збірниках 
дає багато фактичних довідок, витягів із неопублікованих листів, 
документів та біографічних відомостей про робітників цього 
періоду. До листування цього додано коротку передмову 
Н. К. Крупської, що дає таку характеристику роботі, яку 
в той період провадив В. І. Ленін: „Заграничная переписка 
Ленина за 1900 и 1901 г. г. показывает, какими мелочами 
приходится заниматься Вл. Ильичу. Так, в письме Ногину он 
пишет о необходимости распространения в Лондоне 5 экзем
пляров (!) „Искры", посылаемых Ногину. Добрая половина 
писем в Россию также посвящена всякого рода организацион
ным м е л о ч а м .  Каждое письмо говорит о том, какое внима
ние уделял Ильич той будничной, черновой работе, без кото
рой нельзя было заложить фундамента прочной революцион
ной организации".

Листування освітлює цілу низку до цього часу цілком 
невідомих фактів, до числа яких, наприклад, належить доку- 
мент №  48, вступ і коментарі до нього, що являють собою 
повідомлення 3 . Кржижаиовської про наслідки з’їзду іскрівців 
у Росії, до моменту якого В. І. Ленін відносить утворення ро
сійської організації „Искры". З н а ч н а  г р у п а  д о к у м е н т і в  
ц ь о г о  р о з д і л у  VIII Л е н і н с ь к о г о  з б і р н и к у  с т а н о 
в и т ь  с п е ц и ф і ч н и й  і н т е р е с  для істориків КП(б)У, 
оскільки вони звязані з соціял - демократичними організаціями, 
що працювали тоді на території України.

До них належить листування В. 1. Леніна та Н. К. Круп
ської з агентами „Искры", що працювали в різних містах Укра
їни, з „Южным Рабочим" і з низкою членів О. К. (Є. Ле- 
віним), місцеперебування яких були ті чи інші українські 
центри. Листи ці викривають іноді важливі моменти життя міс
цевих комітетів та боротьби за них іскрівських агентів (в ве
ликій мірі, правда, освітлюється Київ). Викривають вони та
кож додатково до відомих уже матеріялів ту особливу лінію, 
яку провадив „Южный Рабочий", відоме недовірливе до нього, 
в звязку з цим, ставлення В. І. Леніна. Нам уже доводилося 
розглядати це питання в №  5 „Літопису Революції", в статті 
про з ’їзд південних комітетів та організацій РСДРП.

Матеріяли VIII Ленінського збірника стверджують і те, що 
в деякій мірі особлива лінія, яку в організаційних питаннях 
(утворення районної організації) провадив „Южный Рабочий"^ 
і низка південних комітетів була невипадкова, оскільки вона 
накреслювала кристалізацію елементів майбутнього меншо
визму, що до певного часу затримувалася наявністю низки 
спільних з „Искрою" завдань.

Редакція збірника підкреслює наявність розходження в 
цьому питанні між Леніним і „южанами". З  цією ж метою на
раду агентів „Искры" (див. стор. 220 збірника), що працю
вали, найголовно, на Україні, В. І. Ленін пропонував улаштувати
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за кордоном, щоби мати можливість безпосередньо впливати 
на її напрямок.

На підставі матеріялів, опублікованих в збірникові, можна 
тепер з певністю стверджувати, що ідею утворення партії на 
підставі районних організацій, проти якої так категорично за
перечував Ленін, підтримувала не тільки група „Южного Ра
бочего", але і низка найважливіших іскрівських агентів Києва 
(В. Н. Крохмаль), Харкова (Л. Н. Радченко) та інш. Проект 
утворення південної організації „ Искры", що його надіслав 
Л. І. Гольдман від імени товаришів, що працювали на півдні* 
визнавав південну організацію „вполне самостоятельной в ве
дении всех практических дел", був вироблений в - осени 1901 р* 
в Харкові. Авторами його були: О. Б. Басовський, В. Н. Крох
маль і Л. Н. Радченко.

Для дослідувача надзвичайно важливо відзначити ту да
леко невипадкову обставину, що навіть персонально всі ці іс- 
крівці в тих чи інших питаннях, поки головно організаційних, 
опинилися після розламу на II-му з ’їзді в таборі меншовиків. 
Матеріяли VIII збірника досить певно підкреслюють наявність 
ще в період підготування до II - го з ’їзду тих розходжень між 
ленінською (в майбутньому більшовицькою частиною) та не- 
згодною з нею (майбутньому меншовицькою частиною) іскрівців, 
які були підготуванням того розколу, що незабаром стався.

Надзвичайно цікаві нові дані є в збірникові (див. стор. 275) 
також про так звану к о н ф е р е н ц і ю  п і в д е н н и х  м і с т  
(липень 1902 р.), в наслідок якої було видруковано в №  27 
„Искры“ від 14 (1 ) листопаду резолюцію (відкритий лист від 
групи „Ю- Рабочего14), що заявляла про солідарність групи 
„Ю. Р .“ з „Искрою".

Ми накреслили побіжно лише д е я к і  моменти, що хара
ктеризують багацтво змісту цього збірнику.

Видання це вже себе зарекомендувало як змістом, так і 
з р а з к о в о ю  з наукового погляду репродукцією та коменту
ванням документів. Тому нічого іншого не треба як побажати 
найширшого розповсюдження. Будемо чекати на давно виго 
туваний, що незабаром, вийде, IX том, який, без сумніву, 
буде найбільшою подією на нашому марксистському філософ
ському фронті.

\

с .  БІЛОКРИНИЦЬКИЙ

М. М а й о р о в.— 3  і с т о р і ї  р е в о л ю ц і й н о ї  б о р о т ь 
би на  У к р а ї н і .  ДВУ. 1928, стор. 78, ціна 80 к.

В невеликій книжці, що вийшла другим виданням, автор 
описує події, які стосуються двох найважливіших періодів в 
історії останнього часу,— війни та революції, де він (автор) 
приймав активну участь, працюючи без перерви в лавах більшо
вицької організації України.
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Книжка, що ми її рецензуємо, не являє собою наукової 
праці з історії революційної боротьби на Україні, написаної в 
наслідок довгих досліджень. Це — спогади активного учасника 
подій, що охоплюють, оскільки мова йде про війну, найголовно, 
лише сам Київ. Тим не менше, за цією книжкою можна про
стежити, як заклалась, оформилась і провадила свою боротьбу 
КП(б)У.

Це питання ще й до цього часу недостатньо засвоїла ши
рока партійна маса, але воно має не маловажливе значіння. 
Багато наших більшовицьких організацій України зробили були 
немало помилок (і помилок великих), доки не з ’ясували були 
собі питання про те, що для цілковитої перемоги Жовтневої 
революції на Україні потрібно було утворити таке об’єднання 
більшовицьких сил України,— КП(б)У — яке зуміло б в специ
фічних українських умовах перемогти поміщиків, буржуазію та 
куркульство, повести за собою пролетаріят та бідняцько - серед
няцьке селянство в боротьбі за соціялізм.

Помилки ці полягали, найголовно, в недооцінці національно
го, а почасти й селянського питань і обійшлось дорогою ціною 
робітничій класі, яка в збройній боротьбі в - осени 1917 року 
зіткнулася з тим фактом, що дрібнобуржуазна Центральна 
Рада, обманувши значні шари селянства, використала їх проти 
Жовтневої революції на Україні.

Яскравим прикладом такої помилки є утворення Донецько- 
Криворізької республіки, утворення якої прихильникам здава
лось „надто революційним інтернаціональним ділом". Аж ніяк 
не беручи під сумнів цих намагань керівників Донецько - Криво
різької республіки, що їх ми знаємо як відданих революціонерів 
(Артем та інш ), тов. Майоров з більшовицькою одвертістю 
показує як на ділі, в обстановці кінця 1917 і початку 1918 року, 
що самостійне існування Донецько - Криворізької республіки 
(куди входили Харків, Катеринослав, Донбас), окремо від 
останньої України, приводило фактично до ізоляції селянства 
Правобережжя від пролетарського центру Лівобережжя. „В ос
новному— зазначає автор — це було нерозуміння ленінської 
постановки питання про взаємини робітничої класи з се
лянством і нерозуміння ваги останнього в добу пролетарської 
революції".

Потрібні були суворі уроки поразок та відступу під на
тиском вільгельмівської армії, боротьбу з наступом яких про
вадили головним чином самі робітничі червоногвардійські загони 
(через деякий час, коли німецькі імперіялісти почали „господа- 
рювати“ на Україні, селянство остаточно зрозуміло, що Цен
тральна Рада зрадила революцію), щоби широкі шари кому
ністів України почали переглядати методи та форми своєї 
боротьби й організації. Уже тоді, коли майже всю Україну були 
окупували війська німецького юнкерства, в Таганрозі було 
покладено початок організації КП(б)У.
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Коли тепер навіть для кожного піонера ясна та зрозуміла 
та роля, що її відограла і відограє КП(б)У в боротьбі за ра
дянську владу і в будівництві соціялізму в СРСР, то 1918 року 
на Таганрозькій нараді це незрозуміло було багатьом видатним 
партійцям, так званим, правим, що пропонували „залишити 
РКП(б) на Україні" без українських центральних провідних 
органів. Більш за те, праві пропонували; „до пролетарської 
революції на Заході відмовитися від гасла: „Всю владу радам 
на Україні".

По суті позиція правих на Таганрозькій партійній нараді 
була упертістю в своїх помилках з приводу національного та 
селянського питань, в той час як, так звані, „ліві" (не треба 
плутати українських „лівих" з „лівими", що були проти Бреста) 
зрозуміли те, що підказувало життя: „що без притягнення 
селянства до боротьби за  радянську владу на Україні про
летарська революція не переможе". Треба цілком погодитися 
з тов. Майоровим, що організація КП(б)У означала не лише 
перемогу „лівих" та центра, але й перемогу всієї робітничої 
класи на Україні.

Спогадами про переправу автора разом з групою інших 
підпільників через німецький кордон на Україну закінчується 
перша частина брошури, що становить ніби самостійний нарис, 
який був уміщений раніш в №  4 „Літ. Рев." 1928 р.

Друга (основна) частина брошури присвячена роботі Київ
ської соціял - демократичної організації та профспілок підчас 
війни та революції.

З  найцікавішими деталями тов. Майоров описує, як неве
ликій групі більшовиків у Києві довелося провадити боротьбу 
за маси з оборонцями, яких за „услуги царю и отечеству" 
підтримували охранка та поліція, в той час як революційно - 
настроєних робітників поліція не переставала переслідувати. 
З а  час 1914— 1917 р. р. в організації відбулося не менш як 
десять арештів партійних груп, в тому чйслі т. т. Ст. Косіора, 
Чернявського, Крейсберга та інш. Не дивлячись на це, ціла 
низка спілок (кравців, чинбарів та інш.) провадили свою ро
боту і були під впливом більшовиків.

Не менш цікаві своїм ф а к т и ч н и м  м а т е р і я л о м  роз
діли, присвячені роботі та лінії Київської більшовицької органі
зації в період поміж лютим та жовтнем, але зате не досить 
розібрано в світлі сучасного моменту позицію Київського 
Комітету лютневої революції про його ставлення до Тимчасо
вого уряду.

Крім того, не зовсім зрозуміло, чому тов. Майоров, за 
перечуючи деякі твердження книжки Євгенії Бош „Год борьбы" 
пише: „в книжці Є. Бош написано, що року 1917 Київським 
Комітетом більшовиків керувала права група комуністів, яка 
н і б и  (підкреслив я — С. Б.) зробила багато політичних по
милок. Ми не кажемо, що в Київському Комітетові керувала
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права група, але не треба й обминати помилок. Ф а к т а м и  
т о г о ,  що  у К и ї в с ь к о г о  К о м і т е т у  були політичні по
милки, є, по-перше, позиція його до квітневої конференції (правда, 
як і у всіх майже організаціях) і, по-друге, нечітке з самого 
початку розмежування з меншовиками. Більшовики не повинні 
були піти на погоджувальну комісію для об’єднання з меншо
виками. Це одно. Другою помилкою треба вважати спроби Ки
ївського Комітету погодитися з меншовиками підчас виборів 
до міського самоуправління, спроба, що її відхилили сами 
меншовики.

Книжка тов. Майорова „ З  історії революційної боротьби 
на Україні“ невелика (78 стор. невеликого формату), але кожний 
її розділ — це шматок історії боротьби робітничої класи, історія 
бурхливих днів революції, і в цьому її важливе значіння.

На окремих фактах та епізодах, що записали їх учасники 
цієї боротьби, можна простежити, як наша партія, пливучи „проти 
течії", в роки війни завойовувала маси після лютневих днів і 
перемогла в Жовтні. Ми маємо поки-що надзвичайно мало таких 
матеріялів. Книжку тов. Майорова, що її було видано в перший 
раз 1922 р. .російською мовою, ДВУ перевидало тепер укра
їнською. Це друге її видання автор виправив і доповнив 
окремим нарисом, про який ми вище згадували: „На шляху 
до І з ’їзду КП(б)У“ .

Треба вказати на значну кількість друкарських помилок.

к. г.

П. Мі л ю к о в  — „ И с т о р и я  ВКП(б)". „ М о с к о в с к и й  
р а б о ч и й "  М.-Л.

Книжка, що її рецензуємо, вийшла в серії „в помощь ра
бочему-активисту". Ясна річ, вона мала своїм завданням, 
коли ця назва до чогось зобов’язує, дати активістові - робіт
нику приступний так обсягом, як і ціною нарис історії нашої 
партії.

Історія більшовизму, популярно, коротко та чітко написана, 
дуже потрібна. Одначе, досвід видання „Московским рабочим" 
треба визнати далеко незадовільним.

Брошура т. Мілюкова на 8 друкованих аркушах' має 
11  розділів, в яких автор охоплює всю історію партії до 
X V  з ’їзду.

Книжку написано популярною мовою, але тим не менш 
вона не має характеру наукової популяризації історії більшо
визму. Частенько автор, популяризуючи матеріял, вульгаризує 
його.

Спинимося на найосновних місцях роботи.
Викладаючи позицію іскрівської меншости на II - му з ’їзді 

в справі § 1 статуту партії, автор вважає, що „это была ошибка, 
но при желании легко исправимая" (стор. 49). Іншими словами,
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т. Мілюков надзвичайно спрощує і тим самим перекручує зміст 
боротьби навколо цього питання, навколо питання про те, 
якою мусить бути і стати наша партія — пролетарською, рево
люційною, або дрібнобуржуазною, опортуністичною.

Не більш вдало висвітлив автор і тактику меншовиків 
напередодні 1905 року, коли, говорячи про те, що в -осени 
1905 р. Пітерський Комітет під натиском меншовиків відмі
нив був демонстрацію, характеризує цю постанову, як „голово
тяпство" (стор. 51).

Замість того, щоб в даному конкретному випадкові пока
зати меншовизм в акції, показати переростання організацій
ного опортунізму меншовизму на тактичний, т. Мілюков вважає 
за можливе пояснити такий характерний для меншовизму факт 
просто самим „головотяпством".

Така „популяризація" перших етапів розвитку меншовизму, 
звичайно, не може сприяти правильному виясненню характеру 
його в цілому.

На жаль, недоліки брошури не обмежуються тільки цим. 
В ній є достатня кількість неправильних, а часто таких фор
мулювань і пояснень, що перекручують історію партії.

Так, розгортання класової боротьби на селі 1918 року, 
автор визначає, як „новую революцию, б л и з к о  н а п о м и н а 
ю щ у ю  социалистическую революцию городского пролета
риата". Чому тільки „ б л и з к о  н а п о м и н а ю щ у  ю" ? , а не 
дійсно соціялістичну революцію? 1918 р. ми маємо Жовтень 
на селі. Авторові треба було б пригадати хоча би Ленінське 
визначення : „Все знающие дело и бывшие в деревне гово
рят, что наша деревня летом и осенью 1918 года переживает 
сама „Октябрьскую", т. е. пролетарскую революцию" (Ленін, 
т. XV, стор. 475).

Цілком невірно у т. М. висвітлення і національної полі
тики партії. Не кажучи ні одного слова про постановку пар
тією цього питання ні на II з ’їзді, ні Ленінської постановки 
в 1913 році, ні постановки цього питання на квітневій конфе
ренції 1917 року, т. Мілюков, висвітлюючи VIII з'їзд партії, 
говорить: „Партия взяла т в е р д у ю  л и н и ю  на самоопреде
ление бывших угнетенных национальностей" (стор. 204).

З  цього в чЬтача може скластися цілком невірне уявлення, 
що партія тільки від VIII з ’їзду взяла тверду лінію на само
визначення. Це, по - перше. А  по - друге — автор не пояснює, 
що під самовизначенням націй ми розуміємо „визнання за ко
лоніями й нерівноправними націями права на державне відо
кремлення" (із програму партії в національному питанні).

Цілком неправильно у автора й висвітлення НЕП’у. Роз
глядаючи НЕП в період X з'їзду, т. М. бере тільки „внеш
ние", як каже він сам, ознаки, розглядає НЕП тільки з 
погляду одного завдання — „увеличить количество продукции" 
(стор. 217).

Літопис Революції № 1
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Далі автор ще раз спиняється на характеристиці НЕП’у 
й установлює два завдання його: „добиться успокоения кре
стьянства" й „подготовить себя (цеб - то партію — К. Г.) 
к разрешению практических задач в области промышленности 
и торговли" (стор. 224). Тільки мимохідь т. М. зачіпає про 
проблему „Кто кого" (стор. 226 — при чому вирішує її, як 
побачимо далі, неправильно) і „о социалистическом характере 
нашего строительства" (стор. 234). Проте автор зобов’язаний 
був підвести читача до НЕП’у, як до „единственно правильной 
хозяйственной политики пролетариата, стоявшего у власти*4, 
як до політики будівництва соціялізму, й на ц ь о м у  збудувати 
ввесь зміст одинадцятої розмови. Інакше н е м и н у ч а  нечіт
кість і неясність у висвітленні історії партії в період від X до 
X V  з ’їзду, нечіткість і неясність якої не уник т. Мілюков.

Повернімося, одначе, до проблеми „кто кого". Ось як 
вирішує її т. М. : „история подвела советскую власть вплотную 
к вопросу кто кого победит — диктатура пролетариата или 
частник. . . Победа и тут о с т а л а с ь  за партией, за проле
тарской диктатурой" (стор. 226). Таким чином, т. М. зовсім 
з н і м а є  питання „кто кого".

Що ми маємо цілий ряд величезних досягнень в галузі 
нашого соціалістичного будівництва, що ми завойовуємо одну 
позицію за одною, що ми зростаємо скоріше, ніж наш ворог 
капіталіст — це правда, але ж категорично формулювати цю 
проблему як уже в и р і ш е н у  не можна. В боротьбі за  збуду
вання соціялізму в нашій країні таке категоричне ствердження 
може лише спричинитися до занепаду активности та дбайли
восте робітничої класи.

Далі автор неправильно підходить і до проблеми робіт
ничо-селянського блоку, висовуючи замість партійного гасла 
„спілки пролетаріяту й селянської бідноти з середняком" гасло — 
„союз пролетариата с беднейшим и средним крестьянством" 
(стор. 205). Іншими словами, т. М. не дає читачеві вірного 
уявлення про р о з с т а в л е н н я  класових сил в робітничо - 
селянській спілці, р о л ю бідноти в ньому та її взаємовідносини 
з пролетаріятом з одного, і з середняком з другого боку.

Між іншим, на цій же сторінці (стор. 205) т. М. робить ще одну 
помилку, кажучи про те, що могутність Червоної армії „является 
главной опорой и гарантией строительства социализма".

Ні трохи не зменшуючи значіння й ролі Червоної армії, 
слід все ж таки і самому добре знати, й це знання передати 
своєму читачеві, що „главной опорой и гарантией строитель
ства социализма" є спілка пролетаріяту з основними масами 
селянства, її міцність, її непорушність.

Не зовсім вдало вийшло у автора висвітлення X  з ’їзду. 
По - перше, він зменшує значіння цього з ’їзду, коли каже, що 
замість к р у т о г о  п о в о р о т у  цей з ’їзд зробив „первые шаги" 
до НЕП’у (стор. 2 12 ).
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Є в брошурі т. М. і неприпустимо неохайні місця. Візь
мімо хоча б те, як він визначає ультиматистів: „Другие же 
предлагали не просто отозвать, а чтобы наши депутаты сна
чала поставили Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м е  ряд ультима
тивных требований, при невыполнении которых Д у м о й  они 
должны были уйти оттуда. Это — ультиматисты" (стор. 128). 
Тут сказати вже нема чого, бо досі було відомо, що ульти
матум ставився думській фракції, а не Думі.

Обходячи ще цілу низку неправильних або неохайних 
формулювань та пояснень, не можна не відмітити й того кола 
питань, що їх, невідомо через що, автор зовсім викинув. Автор, 
приміром, не вважає за потрібне висвітлити програмних пи
тань II з'їзду партії й обмежується тільки загальною фразою, 
що більшість з'їзду їх була ухвалила партійний програм, 
і зовсім не торкається питань тактики (на тому ж з ’їзд і); цілком 
відсутні у т. М. причини поразки й уроки революції 1905 року 
(тим * самим він не дає розуміння революції 1905 р. як гене
ральної репетиції 1917 року). Далі він не вказує, що однією 
з основних причин нашої перемоги в громадянській війні була 
підтримка рад міжнароднім пролетаріятом і т. д.

Зокрема слід відмітити, що автор зовсім не висвітлив 
питання про національні компартії— України, Білоруси, Грузії 
та інш. Це не стільки його суб'єктивна „вина", скільки 
„біда" всіх тих товаришів, які бралися писати історію партії; 
всі праці мають таку істотну прогалину, як відсутність хоча б 
в самих коротких рисах (все залежить від розміру книжки) 
історії національних компартій.

Насамкінець автор вважає за потрібне зробити низку за
гальних висновків. Це взагалі добре і правильно, але й тут 
він робить грубу помилку, кажучи про те, що „эта идея (річ 
іде про головну ідею партії — К. Г.) заключалась в руковод
стве пролетариатом" (стор. 235). Цілком зрозуміло, що „основная 
идея партии", основна ідея більшовизму — це ідея гегемонії 
пролетаріяту, ідея диктатури пролетаріяту.

В цілому брошура т. Мілюкова написана наспіх, неохайно 
й недбайливо, з цілою низкою істотних прогалин і перекручу
вань; в цілому ряді місць автор вульгаризував і помилково 
виклав низку основних питань більшовизму.

З  „Истории ВКП(б)" т. Мілюкова не можна вивчати дійсну 
історію партії, не можна виховувати молодого члена партії, 
комсомольця, робітника - передовика.

ПОССЕ, ШТЕЙН

І. В о л к о в і ч е р .  „ Б р е с т с к и й  м и р ". ГІЗ. М. — Л., 
1928 р., с т о р .  83, ц. ЗО к.

В обставинах загостреної ідеологічної боротьби з правими 
Я „лівими", боротьби, яку партія вела й веде за останній час,
1 8 *
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вивчення таких класичних зразків більшовицької тактики, яким 
з ’являється ленінський маневр в період Бреста, має виключне 
значіння.

Втягнення широких мас пролетарів у процес соціялістич- 
ного будівництва та зростання припливу робітників до лав на
шої партії з особливою гостротою висуває перед нами завдання 
більшовицького виховання цих мас.

Тому появу популярної брошури тов. Волковічера, що її 
випущено до десятиріччя Брестського миру, можна тільки вітати.

Автор вірно підійшов до цієї найважливішої й найцікаві
шої теми з історії нашої партії. Порівнюючи невеличкі бро
шури, тов. Волковічер охопив всю суму питань, звязаних з 
Брестським миром, при чому він зумів висвітлити не тільки 
фактичний бік питання, але дати його „філософію".

Вступна частина брошури присвячена виясненню більшо
вицького ставлення до імперіялістичної війни. Потім іде розділ 
про переговори з німцями та взаємовідносини в цей Період 
поміж Р С Ф РР та країнами „согласия". Найбільше місце в бро
шурі займають питання середпартійної боротьби. Остання ча
стина з ’ясовує зміст Брестської угоди й уроків Брестського 
миру.

До брошури додано декрет ВЦВК про анулювання Брест
ської угоди та бібліографічний покажчик.

Ми не будемо торкатись тої частини брошури, яка при
свячена історії переговорів та виясненню змісту мирної угоди. 
Відмітимо лише, як безумовну заслугу автора, що він не обі
йшов питання про ролю й місце українських проблем в про
цесі переговорів і висвітлив зрадницьку ролю Центральної 
Ради.

Зупинімось на аналізі автора середпартійних розходжень.
Автор з ’ясував, що Брестський мир є зразок більшовицької 

тактики, що виходить з обліку конкретної дійсности. В попу
лярній формі автор з ’ясував більшовицьке ставлення до ком
промісів. Він показав, що в певних обставинах компроміси 
цілком припустимі, оскільки вони служать справі пролетарської 
революції.

Тов. Волковічер викрив основну методологічну помилку 
лівих комуністів. „Пленение" мертвою схемою, відірваною від 
життя, викрив їх метафізичне доктринерство. В оцінці ленінської 
постановки питання автор цілком вірно встановлює, що її ви
хідним положенням було визнання можливости будівництва 
соціялізму внутрішніми силами на базі спілки робітничої класи 
й селянства.

Абсолютно вірним є також авторове твердження про те, 
що вихідні положення у „лівих" і троцькістів однакові. І ТИХ, і 
других,— пише автор,— об’єднувала невіра в можливість утри
мати диктатуру пролетаріяту в умовах затримки революції на 
Заході.
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Між іншим, автор вірно підкреслив характернішу рису 
троцькістської тактики за часів Бресту й імперіялістичної війни: 
, цілковита бездіяльність, повна безнадійність, капітулянтство : 
схрещені на грудях руки".

Дійсно, хіба позиція Троцького в добу імперіялістичної 
війни (гасла: „ні перемоги, ні поразки", „соціялістичні сполу
чені штати Европи") або навіть його концепція 1905 року, 
коли він, з одного боку, заперечував для Росії можливість бур
жуазно-демократичної революції, а з другого боку, не бачив 
у с е р е д и н і  Росії об’єктивних передумов для соціалістичної 
революції, це свідчить про „пасивність" троцькістської тактики.

Але автор припускає помилку, коли він не протиставляє 
„капітулянтство" Троцького позиції „лівих" комуністів.

Як, наприклад, можна розцінювати таку заяву „лівих" (чо
мусь упущене автором, не дивлячись на його виключну показ- 
ковість для позиції „лівих") : „в інтересах міжнародньої ре
волюції ми вважаємо за  доцільне йти на можливість загублення 
радянської влади, що стає тепер чисто формальною".

В даному разі капітулянтство „лівих" в тисячу раз яскра
віше, ніж у Троцького.

До недоліків брошури треба віднести надто примітивне й 
по суті не зовсім вірне тлумачення автором соціально - полі
тичних коріннів „лівої" опозиції. На питання „чиї ж інте
реси, настрої яких соціальних верств відбивали вони („ліві"— 
П. Ш .)?  тов. Волковічер відповідає: „в своїй тактиці вони 
відбивали настрої патріотично мислящого городського міщан
ства".

Тов. Волковічерові слід було "б шукати коріння „лівої" опо
зиції не в п а т р і о т и з м і  городського міщанства, а в нати
скові зубожілих, декласованих мас дрібної буржуазії, в настроях 
„декласованої інтелігенції".

„Взбесившийся от ужасов капитализма" дрібний буржуа — 
така соціяльно - політична база „лівих" комуністів.

Незрозуміло, чому тов. Волковічер як додатки приклав 
тільки декрет ВЦВК про анулювання Брестської угоди. Нам 
здавалося б вельми корисним саме в популярній брошурі при
класти ще низку важливіших документів, що стосуються Брест
ської угоди: декрет II з ’їзду рад про мир, резолюцію VII 
з ’їзду партії III з ’їзду рад про мир, тези до поточного мо
менту „лівих" комуністів, основні моменти з мирної угоди 
й т. інш.

Нарешті, слід відзначити недбайливість, що її припустив 
автор, складаючи бібліографічного покажчика. Неприпустимо 
рекомендувати малопідготовленому читачеві (на якого, очевидно, 
розрахована брошура) цілі томи Леніна, не вказавши кон
кретно статтів та сторінок. Зазначаючи джерела, треба було 
також вказувати видавництво, рік видання, вартість книжки та, 
Можливо, навіть дати коротенькі анотації.
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А. ГРОМІЦЬКИЙ

„Н а  ш т у  р м “ . Збірник спогадів комсомольців - черво- 
ногвардійців. Склав М. Афонін, під ред. Л. Гуревіча. Вид 
„Молодая Гвардия", М., 1928, стор. 156, ц. І крб. 25 коп. Д*

Збірник не має передмови, і тому важко міркувати про те 
яку мету ставив собі складач. ’

Поділ збірника на райони Москви („Красная Пресня", „Ха
мовники", „Замоскворечье", „Сокольники", „Басманский район" 
„Г о р -район") та повіти ніби свідчать про бажання складача 
дати в збірникові можливо повну картину революційних подій 
великих Жовтневих днів, як у самій Москві, так і в Москов
ській губерні, та висвітлити участь в них комсомольців - чер-. 
воногвардійців.

Коли з цього боку підійти до цього збірника, то треба 
сказати, що, прочитавши його, залишається вельми неповне 
уявлення про ті події в Москви та її повітах, які відбувалися в 
минулі Жовтневі дні. Читаючи місцями складається вражіння 
якоїсь „нерозбирихи", що панувала тоді в пролетарській сто
лиці. Звичайно, це цілком неправдиво, коли зважити, що бо
ротьба московського пролетаріяту під проводом партії більшо
виків хоча й була неймовірно важкою, але розвивалася далеко 
не стихійно.

Ці хиби в значній мірі треба віднести на рахунок, мож
ливо, деякої недосвідчености складача та редактора збірника. 
Адже цілком недостатньо зібрати окремі спогади і вмістити їх 
в певному порядкові. На нашу думку, до цього збірника необхідна 
вступна стаття, тим більше, тцо автори спогадів, які приймали 
найактивнішу участь в Жовтневій боротьбі й виконували своє 
славетне геройське діло передових пролетарських бійців та 
червоних санітарок, були далеченько від керівних центрів, де 
концентрувалося це керівництво боротьбою. Тому цілком зро
зуміло, вони в своїх спогадах, за деякими винятками, повної кар
тини тих подій, що розгорталися, не дають.

Що до самих спогадів (а їх в збірникові 18), то вони на
писані живо й читаються з інтересом. Є спогади з історичним 
ухилом (Л. Ф едоров— „III Интернационал победил", Афонін— 
„Боевые дни" та інш.), що дають певні штрихи зародження 
організації спілки робітничої молоди „III Интернационал" як 
у Москві, так і у Московському повіті.

Із цих спогадів видко, як діяльність районних організацій 
спілки робітничої молоди поступовно набирає характеру масової 
роботи, завдяки якій 15 - го жовтня 1917 року робітнича мо
лодь Москви вийшла на демонстрацію з своїми гаслами. На 
думку самих авторів учасників (С. Кравчук), ця демонстрація 
була мов би революційним іспитом робітничої молоди, який 
вона склала напередодні Жовтневого повстання. Характерно, 
що демонстрація скінчилася мітингом, який пройшов з великим
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віднесенням і на якому молодь ухвалила резолюцію - наказ 
І Всеросійському з ’їздові рад : „взяти владу в свої руки", 
перемир’я на всіх фронтах", „загальний мир". В збірникові 

Описано, як робітнича молодь Москви рівно через десять 
день, тоб- то 26-го  жовтня, разом з дорослими робітниками, 
рзяла участь у великих боях з юнкерами за владу рад, вия
вивши незабутню хоробрість і геройство, а також і свою кла
сову самосвідомість. В збірникові, крім спогадів історичного 
характеру, вміщено спогади в формі оповідання, що далеко 
оживляють збірник (Ф . Киселева — „Москва в огне" та інш.).

В розділі „уезды" е спогади, які малюють зародження й 
організацію спілки робітничої молоди промислових районів Мо
сковської губерні, участь у страйкові робітничої молоди, де 
вона виявила себе як активний агітатор і помічник партії біль
шовиків, і участь її в перевиборній кампанії до земської управи. 
Характерно, що в Богородському повіті ще за 2 — 3 дні до 
Жовтневого повстання життям в повіті керували більшовики, 
при чому всі установи охороняли загони робітничої молоди. 
Одержавши перші відомості про уперті бої в Москві, оріхово - 
зуєвці, павловці, електропередатонці, глуховці організували 
похід на Москву й вирушили на допомогу пролетаріятові в 
кількості 2.500 чоловіка.

В кінці збірника є додатки, що документально стверджують 
спогади про зріст і розвиток спілки робітничої молоди III Ін
тернаціоналу.

Треба сказати, що, виключивши зазначені хиби збірника 
в цілому, він є інтересним укладом в комсомольсько - мемуарну 
літературу й може стати у пригоді для молодого покоління 
робітничої молоди, виховуючи її в дусі класової боротьби.

На жаль, надто висока ціна, порівнюючи невеликого збірника, 
робить його неприступним для широких мас робітничої молоди.

ПОССЕ, ШТЕЙН

„ И с к р о в с к и й  п е р и о д  в М о с к в е " .  Вид. „Московский 
Рабочий", 1928, тир. 3.000, ц. 50 коп. Під ред. Д. П’ятницького, 
Ц. Бобровської, М. Владимирського.

Ця брошура являє собою збірник сирих матеріялів: про
кламацій, листів, спогадів, біографій, що подають становище 
Московської соціял - демократичної організації за „искровский 
период". З а  вступ в збірникові править стаття т. Зеліксон - 
Бобровської, яка дає „самую общую картину работы „Искры" 
не тільки в рямцях московської парторганізації, але й загально
партійному маштабі. Особлива цінність матеріялів збірника в 
тому, що вони опубліковані вперше. Серед матеріялів ми зна
ходимо надзвичайно цікаві доповіді Н. Е. Баумана та Л. С. Цейт- 
ліна на II з ’їзді РСДРП про московський . соціял - демокра
тичний рух.
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В цих доповідях відбилася надзвичайно складна обстановка 
в якій розгорталася робота соціял - демократії в Москві. З о 
крема в обох доповідях низкою конкретних прикладів чудово 
ілюструється суть зубатовщини, показана розкладницька її рОЛя 
в революційному робітничому рухові Москви.

Із наведеного в збірникові Ленінового листа до Москов
ського Комітету РСДРП видко той величезний В П Л И В , що його 
справляли на московських товаришів ідеї автора „Что делать*. 
Ленін в цій роботі, нападаючи на економістів, писав :

„Чтобы принести рабочим политическое знание, социал - 
демократы должны и т т и  в о  в с е  к л а с с ы  н а с е л е н и я  
должны рассылать в о  в с е  с т о р о н ы  отряды своей 
армии*.

В іншому місці цієї брошури Ленін підкреслював, що
„идеалом социал - демократа должен быть не секретарь 

тред’юниона, а н а р о д н ы й  т р и б у н ,  умеющий откли
каться на все и всякие проявлення произвола и гнета, где бы 
они не происходили, какого бы слоя или класса они не каса
лись, умеющий обобщать все эти проявления в одну кар
тину полицейского насилия и капиталистической эксплоа- 
тации, умеющий пользоваться каждой мелочью, чтобы 
излагать п р е д  в с е м и  свои социалистические убеждения 
и свои демократические требования, что бы раз’яснить 
в с е м и  каждому всемирноисторическое значение освобо
дительной борьбы пролетариата* (Ленін т. V. стор. 183— 
184. Підкреслення Ленінове).

Прокламації, що їх вміщено в збірникові, становлять осо
бливий інтерес, прямо відбиваючи собою цей важливий для того 
періоду історії нашої партії, ідеї Леніна. Серед прокламацій 
ми маємо й такі, які звертаються до робітників, і такі, які про
бують вплинути на „общество*, на учительство і навіть офі
церство. В основі всіх прокламацій лежить ув’язка приватного 
незадоволення тої чи іншої групи населення з спільними за
вданнями революційно - демократичної боротьби.

Основна хиба брошури — її неплановість. Документи вмі
щено один за одним без всякого логічного звязку. Вступ Зе- 
ліксон - Бобровської, сам по собі не погано написаний, цілком 
не відповідає своєму завданню. В цьому вступові нема й на
тяку на у з а г а л ь н е н н я  тих документів та матеріялів, що їх 
зібрано в брошурі. Без такого узагальнення брошура залишаєть
ся лише збірником матеріялів для спеціяліста - дослідника.
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І. ІСТОРІЯ ВКП(б), КП(б)У ТА ЛЕНІНІЗМ

Б р а т к о в с ь к и й  Ю .— Шляхами націоналізму, опорту
нізму та зради. Вид. ДВУ, 1929, стор. 109, ц. 35 коп.

В а й н ш т е й н  І. Я.— Геґель, Маркс і Ленін. Вид. ГИЗ,
1928, стор. 277, ц. 2 крб. 50 коп.

В о л о с е в і ч  В .— Самая краткая история ВКП(б). Вид. VI. 
„Прибой", 1928, стор. 200, ц. 75 коп.

В с е с о ю з н а я  К о м м у н и с т и ч е с к а я  П а р т и я .  VII, 
с’езд. Март 1918 г. (Протоколы, резолюции, постановления). Под 
редакц. Д. Кина і В. Сорина. Вид. ГИЗ, 1928, стор. 305, ц. 2 крб.

Г е р о н і м у с  А.— Партия и Красная армия. Историче
ский очерк. Вид. ГИЗ, стор. 196, ц. 1 крб. 80 коп.

Г о л ь м а н  М.— Всеобщий кризис капитализма в свете 
взглядов Маркса, Энгельса и Ленина. Вид. Комакадемії, 1928, 
стор. 87, ц. 1 крб.

Г р і ш і н М. I.— Марксизм — ленинизм. Вид. ГИЗ, 1928, 
стор. 170, ц. 45 коп.

І с к р о в с ь к и й  п е р і о д  в М о с к в і .  Московский Ист- 
парт. Вид. „Московский Рабочий", 1928, стор. 173, ц. 50 коп.

К а р л  М а р к  с.— Письма Маркса к Кугельману. Перевод 
М. И. Ульяновой. Вид. ГИЗ, 1929, стор. 135, ц. 60 коп.

Л е н і н  В. I.— Об Октябрьской революции. Вид. ГИЗ,
1929, стор. 99, ц. 25 коп.

Л е н і н  В. I.— Об улучшении госаппарата по борьбе с 
бюрократизмом и волокитой. Письма и заметки 1917— 22 г. г. 
Подготовил к печати И. Товстуха. Впервые напечатано в VIII Ле
нинском сборнике. Вид. ГИЗ, 1928, стор. 92, ц. 50 коп.

Л е н і н  і л е н і н і з м .  Каталог. Вид. III. Додатково. Вид. 
ГИЗ, 1929, стор. 130, ціни нема.

Л е н и н с к и й  с б о р н и к  VIII. Под редакцией Н. И. Буха
рина, В. М. Молотова, Скворцова - Степанова. Вид. Інституту 
Леніна при ЦК ВКП(б). 1928, стор. 368, ц. 3 крб. 25 коп.

Л е н і н  Н. (В. У л ь я н о в )  — Що таке друзі народу, як 
вони воюють проти соціял-демократії. Вид. ДВУ, 1928, стор. 167, 
ц. 40 к.

Л у п о л  І.— Ленін і філософія. Вид. II. Перероблено і 
доповнено. Вид. ГИЗ, 1928, стор. 294, ц. 2 крб. 25 коп.

М а м е т  Л .— Группа освобождения труда. II вид. Вид. 
т - в а  політкаторжан. 1928, стор. ЗО, ц. 15 коп.

М а й о р с ь к и й  і Є л ь в о в . — Ленинизм и оценка харак
тера Октябрьской революции. „Московский Рабочий", 1928,, 
стор. 79, ц. 40 коп.



2 8 6 Літопис Революції

М а й о р о в  М.— 3  історії революційної боротьби на Укоа. 
їні 1914 — 19 р.р. Вид. ДВУ, 1928, стор. 79, ц. 80 коп.

М і л о н о в  і М а т у с е в і ч  В.— Основные вопросы лени
низма. Рабочая книга для слушания марксистско - ленинских 
кружков, вечерних совпартшкол для самообразования. Вид 
„Московский Рабочий", 1928, стор. 276, ц. 1 крб. 25 коп.

О л ь х ов и й.— Корни оппортунизма и опасность пере* 
рождения. Вид. „Український Робітник", 1929, стор. 176, 
на 1 крб. 35 коп.

О р г а н с ь к и й  С. О .— Основные вопросы марксистской 
социологии. Вид. „Прибой", 1929, стор. 245, ц. 2 крб. 50 коп.

П е т у х о в  I,— Партийная организация и партийная работа 
в РККА. Вид. ГИЗ, 1928, стор. 192, ц. 1 крб. 35 коп.

С е р ь о ж н і к о  в.— Исторический материализм. Сборник 
статей из произведений Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, 
Сталина, Бухарина и др. Вип. 2. Бюро заочного образования 
при 1-м М.Г.У. Вид. 1928, стор. 276, ц. 2 крб.

С т а л і н  I.— Питання ленінізму. Вид. „Пролетарий", ст. 375, 
ц. 1 крб. 60 коп.

Р є з в у ш к і н  Я.— Ленинизм и вопрос об уступках кре
стьянству. Вид. „Московский Рабочий", 1929, стор. 187, ц. 60 к.

Ш л і х т е р А. Г.— К итогам ноябрьского пленума ЦК 
КП(б)У и ЦК ВКП(б). Вид. „Пролетарий", стор. 67, ц. 20 коп.

Ш е п а н і в с ь к и й  П.— Національна політика комуністич
ної партії та радянської влади. Вид. ДВУ, 1928, стор. 75, ц. 85 коп.

II. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ РУХ ТА ІСТОРІЯ КЛАСОВОЇ БОРОТЬБИ НА
УКРАЇНІ Й У РОСІЇ

А г у р с ь к и й  С .— Революционное движение в Белоруссии 
1863 — 1917 г. г. Мєнськ. 1928, стор. 346, ц. 3 крб.

А н і с і м о в — Бунт тамбовской каторжной тюрьмы. 2 вид. 
т - ва політкаторжан. 1928, стор. 24, ц. 10 коп.

А ну л о в  Ф .— Прорыв из истории гражданской войны. 
„Красная гвардия". 1928, стор. 118, ц. 75 коп.

А  ф о н і н.— Боевые дни. Очерки и воспоминания комсо
мольцев— участников гражданской войны. „Молодая Гвардия , 
1928, стор. 143, ц. 1 крб.

А д а м о в і ч  М.— Отбитая тюрьма. Вид. т - в а  політка
торжан, 1928, стор. 38, ц. 40 коп.

А ш е н б р е н е р  М.— Воєнно - революционная организация 
партии „Народная Воля". 2-ге вид. т - в а  політкаторжан, 1928, 
стор. 32, ц. 12 к.

Б о р ь б а  с В р а н г е л е м .  Вид. Таг. Істпарту Окружкому 
ВКП(б), стор. 40, ц. 15 к.

Б о ч а р о в  Ю.  М. і І н і с а н і  А. 3 . т а  і н ш . —  Учебник 
истории классовой борьбы. Вид. ГИЗ, 1929 р., стор. 559, ц. 2 крб- 
75 коп.
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Б е л о у с о в  I.— В жуткие дни. Из воспоминаний 1905 го
да. Вид. т - в а  політкаторжан, 1928, стор. 75, ц. 8 коп.

Б е л о к о н с ь к и й  — Дань времени. Воспоминания. II вид. 
т - ва  політкаторжан, 1928, стор. 371, ц. 3 крб. 20 коп.

В е г м а н В. Д .— Вооруженное восстание в городах и 
рабочих районах Сибири. Вид. Сибкрайсовпроф, Новосибірське, 
1928, стор. 17, ц. 15 коп.

В єн у  с Г.— Война и люди. Семнадцать месяцев с дроз- 
довцами. 3 вид. „Прибой", Л ., стор. 264, ц. 1 крб. 90 коп.

В о з н е с е н с ь к и й  А. Н. — Т єни прошлого. (По царским 
судам). Вид. т - в а  політкаторжан, М., стор. 111, ц. 50 коп.

В і к т о р о в Р.— Ильич и комсомол. (Встречи комсомольцев 
с Лениным). М., Вид. „Молодая Гвардия", стор. 31, ц. 10 коп.

В о р о н і ц и н  I.— Декабристы и религия. 1928, стор. 72, 
ц. 60 коп.

В о с п о м и н а н и я  о борьбе за  власть Советов в гра
жданской войне в Елецком (Холмогорском) уезде, 1917—1920 г.г. 
стпарт Архангельского губкома ВКП(б). 1928, стор. 64, ц. нема.

II В с е р о с с и й с к и й  с ’ е з д Советов рабочих и сол
датских депутатов.— С предисловием Яковлева. Вид. ГИ З, 1928, 
стор. 180, ц. 2 крб.

Г о р д е н і н  В. М. — Хамовнический застенок, 2 вид. Вид. 
т - в а  політкаторжан, 1928, стор. 16, ц. 8 коп.

Г а й  Г. Д .— В боях за Симбирск. Краткий очерк гра
жданской войны в губернии. Истпартотдел Ульяновского окруж
кома ВКП(б). Ульяновськ, стор. 43, ц. 15 к.

Г о л о в е н ч е н к о  Ф.  і Е м е л ь я н о в  Ф .— Гражданская 
война в Ставропольской губернии. Ставропольск. окр. Октя
брьская комиссия и Истпарт окружного комитета ВКП(б), 
стор. 2 2 1 , ц. 1 крб. 75 коп.

Д е  ні к ін  А. I.— Поход на Москву („Очерки русской 
смуты"). Ред. П. Щеголева, вид. „Федерация", стор. 316, 
ц. 1 крб. 65 коп.

Д р а б к і н а  Є .— Г рузинская контр-революция. Вид. „При
бой", 1928, стор. 178, ц. 1 крб. 50 коп.

Є ф і м о в  В. т а  Л і р  В.— Як більшовики в підпіллі пра
цювали. Вид. 1928, ДВУ, стор. 149, ц. 60 коп.

З а в о л о к і н  П. А .— М. И. Калинин в ссылке. М., рид. 
т - в а  політкаторжан, стор. 24, ц. 12  к.

І в а н о в а - Б о р е й ш о  С. А .— Первая типография „На
родной Воли". М., вид. т - в а  політкаторжан, стор. 24, ц. 12 к.

І в а н о в с ь к а  П. С.— В боевой организации. Воспоминания. 
Вид. т - в а  політкаторжан, 1928, стор. 191, ц. 1 крб.

К а л ь м а н о в і ч  С. 6 . — Царская расправа. 2 вид., М., 
вид. т - в а  політкаторжан, стор. 16, ц. 8 коп.

К л а а с  Г. К.— На революционном пути. Из воспоминаний 
о рабочем движении в Петербурге и Прибалтийском крае в 
1904 — 1905 г. г. Ленінградський Істпарт, стор. 63, ц. 30 коп.
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К о н с т а н т и н о в  М. М.— Как мы освободились. Вид. т - 
політкаторжан, 1928, стор. 31, ц. 12 коп.

К а н г е  р А. А .— Верхоянская ссылка. 2 вид., М., вид 
т - в а  політкаторжан, стор. 31, ц. 12  коп.

К а н т о р  Р. М.— Именной и систематический указатель 
к историко - революционному вестнику „Каторга и ссылка" за 
1921 — 1925 г. г. Стор. 228, ц. 1 крб. 50 коп.

К о р б у т  М. К.— Казанские рабочие перед Октябрьской 
революцией. Казань, Госуд. ун-т,  112— 135, б/ц.

К л е в е н с ь к и й  М. М. — Ишутинский кружок и поку
шение Каракозова. 2 вид. М., вид. т - ва політкаторжан, стор. 56 
ц. 20 коп.

К о р н е е в  Н.— В Бутырках в 1906 г., М-, вид. т-ва*  
політкаторжан, стор. 16, ц. 8 коп.

К о ф ф  М. і С у ш к і н  Г. Г.— Тюремные „волынки". Вид. 
т - в а  політкаторжан, М., стор. 24, ц. 12  коп.

К о г а н  Н.— Всеобщая забастовка 1903 г. Вид. т - в а  політ
каторжан. 1928, стор. 33, ц. 15 коп.

К ун  к і л ь  А. А.— Общество „Земля и Воля" в 70 г. г. 
Вид. т - в а  політкаторжан, 1928, стор. 40, ц. 20 коп.

Л о б о в  — Сынок пушечной мастерской — рассказ об одном 
из основателей комсомола — Васе Алексееве. „Молодая Гвар
дия", 1928, стор. 15, ц. 10 коп.

Л о й к о  Л.— От „Земли и Воли" к ВКП(б). 1877 — 1928. 
Вид. ГИ З, 1929, стор. 247, ц. 1 крб. 50 коп.

Л і т в і н о в  I.— Экономические последствия столыпинского 
аграрного законодательства. Вид. ГИЗ, 1929, стор. 144, ці
на 1 крб. 50 коп.

М а к а р о в  П. В.— Адьютант генерала Май - Маевского. 
Из воспоминаний начальника отряда красных партизан в Крыму. 
Вид. 2 -ге , стор. 198, ц. 1 крб. 25 коп.

М і х а й л о в  I. К .— Четверть века подпольщика. Вид. ГИЗ, 
1928, стор. 227, ц. 2 крб.

М о р о х о в е ц ь  Є. А.— Аграрные программы российских 
политических партий в 1917 году. Вид. „Прибой", стор. 167, 
ц. 1 крб. 50 к.

М о х о в  А .— Демонстрация „хвостиков". Вид. „Молодая 
Гвардия", 1929, стор. 1 5 Х И >  Ц- 10 коп.

М а т е р и а л ы  для указателя по революционному движе
нию в Саратовском крае. 1861 — 1921 г. г. Вид. Совпартшколы, 
стор. 75, ц. 60 коп.

Н а ш и  п р о т и в н и к и .  Сборник материалов и докумен
тов. Т. I. Составил С. Андерсон, М. Москалев, Д. Розанов я 
В. Юдовский. Под ред. В. Юдовского. Вид. Ком. ун-та 
Я. М Свердлова, 1928, стор. 364, ц. 2 крб. 80 коп.

О с н о в и  у к р а ї н о з н а в с т в а .  З а  редакцією Андрія 
Річицького. Підручник для рад. парт, вузів. Вид. „Пролетарий . 
стор. 334, ц. 2 крб. 20 коп.
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О р ж е р о в с ь к и й ,  — Побег романовцев. Вид. т - ва політ
каторжан, 1928, стор. 38, ц. 25 коп.

О б з о р  р е в о л ю ц и о н н ы х  д в и ж е н и й  по Самарской 
губернии до 1905 года. Самарск. Губком ВКП(б), 1928, стор. 22 , 
ц. 10  коп.

О б о л е н с ь к и й  В. А .— Крым при Врангеле. Мемуары 
белогвардейца. 2 вид, ГИЗ, 1928, стор. 87, ц. 45 коп.

П р і б і л е в А. В.— Молодежь на рубеже семидесятых-вось
мидесятых годов. Вид. т - ва політкаторжан, 1928, стор. 19, ц. 8 к.

П о п о в а  Є. М.— Простое в великом. Сборник рассказов 
об Ильиче. Вид. ГИЗ, 1929, стор. 140, ц. 45 коп.

П о к у ш е н и е  К а р а к о з о в а .  Стенографический отчет 
по делу Каракозова, Худякова и Икутина. Т. I., вид. Центр- 
архів РС Ф РР, 1928, стор. 317, ціна 2 крб.

П р о ф е с с и о н а л ь н о е  д в и ж е н и е  на московско - рязан
ской железной дороге. 1917 — 1927. Вид. ДО РП РО ФСО Ж А, 
1928, стор. 70, ціни нема.

П о п о в  А .— Библиография интервенции и гражданской 
войны на севере. Истпарт Архангельского Губкома ВКП(б), 
стор. 51, ц. 50 коп.

Р о ж к о в  Н. А .— Русская история в сравнительном исто
рическом освещении. Вид. 2, ГИЗ, 1928, стор. 396, ціни нема.

Р о д з я н к о  М. В — Крушение империи. С примечаниями 
и предисловием С. Пионтковского. Вид. „Прибой", 1929, 
стор. 272, ц. 1 крб.

Р о з е н о е р  С. М.— Царская крепость —Трубецкой Басти
он. 2 вид. Вид. т - в а  політкаторжан, 1928, стор. 24, ц. 10 к.

С а н д о м и р с ь к и й . — На ремесленной. Вид. т - ва „О го
нек", стор. 50, ц. 15 коп.

С і б ір  я ко в С .— Под липой. Вид. т - ва  політкаторжан, 
стор. 136, ц. 1 крб.

С в е р д л о в  Я. М.— Царская ссылка за 10  лет (1906—1916). 
Вид. т - в а  політкаторжан, 1928, стор. 32, ц. 12  коп.

С е л і в а н о в  В.— Матрос Матюшенко. Вид. т - в а  політ
каторжан, 1928, стор. 43, ц. 20 коп.

С е л і в а н о в  В.— Матрос Петров. Вид. т - в а  політкатор
жан, 1928, стор. 36, ц 15 коп.

С  а ф а ро в — Классы и классовая борьба в китайской 
история. Вид. ГИЗ, 1928, стор. 361, ц. 4 крб.

С л о б о д с к о  й.— Социальная сущность фашизма, вид. ГИ З, 
1928, стор. 88, ц. 40 коп.

С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к о е  д в и ж е н и е  в России. 
С предисловием Лепешинского, вид. ГИЗ, 1928, стор. 410, 
ц. 5 крб. 50 коп.

С о к о л ь н і к о в  Г .— Брестский мир. Вид. ГИЗ, М.— Л., 
стор. 53, ц. 10 коп.

С у ш к і н Г. Г.— Аграрники. Силуэты 1905 — 1906 г. г . 
2 вид., М., вид. т - в а  політкаторжан, стор. 16, ц. 8 коп.



290 Літопис Революції

Т а л ь  Б.— История Красной армии. Краткий общедоступн 
очерк. Вид. 5 стереот., ГИЗ, М — Л., 1929, стор. 199, ц. 1 крб*

Т е т е р і й  Н. I.— В Орловский застенок, 2 вид., М., вид! 
т - ва політкаторжан, стор. 32, ц. 12 к.

Т р о я н о в с ь к и й  А .— Восстание в Киеве в 1907 г. 2 вид. 
вид. т - в а  політкаторжан, стор. 16, ц. 8 к.

Т р у т о в с ь к и й  В.—Сорочинская трагедия (с приложением 
рапорта „усмирителя" Филонова). 2 вид., М., вид. т - в а  політ
каторжан, стор. 24, ц. 10 к.

Ф і г н е р  В. М.— член Исполнительного Комитета партии 
„Народной Воли". „Народная Воля". Михаил Федорович Ф ро
ленко. Вид. т - в а  політкаторжан, 1928, стор. 23, ц. 10 коп.

Ф і г н е р  В. М.— член Исполнительного Комитета партии 
„Народной Воли". „Народная Воля“. Николай Александрович 
Морозов. Вид. т - в а  політкаторжан, 1928, стор. 31, ц. 12 коп.

Ф и г н е р  В е р а  — Запечатлелый труд. Часть вторая. 
Вид. 2, вид. т - в а  політкаторжан, стор. 280, ц. 2 крб. 40 коп.

Ф і г н е р  В. Н.— Процесс „50-ти “ 1877 г. 2 вид. т-ва  
політкаторжан, стор. 32, ц. 12  коп.

Ф і г н е р  В. Н.4— Полное собра,ние сочинений в шести 
томах. Вид. т - в а  політкаторжан. 1928, стор. 299, ц 2 крб. 40 к.

Ф р а н ц у з ы  в О д е с с е .  — Из, белых мемуаров. Ред. 
П. Е. Щеголева. 1928 стор. 262, ц. 1 крб. 50 коп.

Ц в і л е н є в  Н. Ф .— Революционер рабочий Петр Але
ксеев. 2 вид., М., вид. т - ва політкаторжан, стор. 23, ц. 10  к.

Ч а д а е в а  О .— Помещики и их организации в 1917 г. 
Вид. „Московский Рабочий", 1928, стор. 176, ц. 1 крб.

Ч е р м е н с ь к и й  П.— От крепостного права к Октябрю 
в Тамбовской губернии. 1861 — 1917 г. Очерк экономики и 

. культуры пореформенного периода. Тамбов, стор. 100 , ц. 80 к.
Ш а х а н о в Н.— Волнения рабочих на постройке Москов

ско-Нижегородской жел. дороги. Владимир, вид. губерніяль- 
ного наук, т - в а  по вивч. місцевого краю, стор. 16, ц. 20 коп.

Я к і м о в а А .— Покушение на Александра II (Восп.). 
2 виправлене вид. т - в а  політкаторжан, стор. 16, ц. 8 коп.

ПЕРІОДИКА

„ Ю н а ц ь к и й  Р у х "  №  5 — Істомол ЦК ЛКСМУ. Комісія 
вивчення історії юнацького руху на Україні. Вид. 1928, ДВУ* 
стор. 112, ц. 70 коп.

„ Б і л ь ш о в и к  У к р а ї н и " ,  політично - економічний жур- 
нал ЦК КП(б)У. 1928 — 1929, №  19-20, №  1 , №  2 , ц. 40 к.

„ К р и т и к а "  — журнал місячник марксистської критики та 
бібліографії. Вид. 1928, № 8, №  9-10 , №  11, ц. 70 коп.

„ П р а п о р  М а р к с и з м у " — орган українського Інституту
марксизму - ленінізму. №  3, 1928, ц. 2 крб. 50 коп.
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ХРОНІКА

В. МАН1ЛОВ

ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНСТИТУТУ 
ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ТА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА

УКРАЇНІ

На початку січня ц/р. при Інституті В. Леніна відбулася 
Всесоюзна нарада Істпартів, ставши важливою переломною ві
хою всієї істпартівської роботи.

Істпарти, проробивши за час свого існування величезну 
роботу, нагромадивши мемуарний та документальний матеріял, 
зібравши й охоронивши історико - революційні архівні багатства 
і т. д. і т. п., давно вже наткнулися на певну суперечність 
поміж тими матеріяльними та організаційними можливостями 
й завданнями дальшого поліпшення та поглиблення їхньої ро
боти з переходом її на дійсно наукові рейки. Думка про не
обхідність якихсь кроків напрямку певної організації Істпарту 
за типом партійних науково - дослідницьких установ (Інститутів) 
давно уже вистигла в низці місць.

Об’єднання Істпарту ЦК ВКП(б) та Інституту В. Леніна (від
булося 1928 р.) в єдину науково - дослідницьку установу при ЦК 
ВКП(б) розвязало д л я  ц е н т р у  цю давно настиглу потребу, 
але залишило старі організаційні форми істпартроботи на місцях, 
указавши лише той шлях, по якому ця реорганізація повинна 
піти. Незабаром не загаялася виявитись і ініціятива місць. 
Азербейджанський Істпарт, за згодою Інституту Леніна, також 
пішов на цей шлях, реорганізувавшись в науково - дослідни
цький Інститут.

З н а ч і н н я  В с е с о ю з н о ї  н а р а д и  І с т п а р т і в  п о л я 
г а є  в т о м у ,  що  в о н а  ч і т к о  і п е в н о  н а к р е с л и л а  
ш л я х и  в и х о д у  І с т п а р т і в  і з  т о г о  с т а н о в и щ а ,  щ о  
с к л а л о с я ,  в и з н а в ш и  з а  н е о б х і д н е  в і д п о в і д н о  д о  
р е о р г а н і з а ц і ї  І с т п а р т у ,  п е р е в е д е н о ї  в ц е н т р і ,  
з р о б и т и  д а л ь ш и й  к р о к  на  ш л я х у  д о  п р и с т о с у 
в а н н я  с т р у к т у р и  І с т п а р т і в  д о т и х  з а в д а н ь ,  що  
п о ш и р ю ю т ь с я  і у с к л а д н я ю т ь с я  д л я  п а р т і й н и х  
н а у к о в о - д о с л і д н и ц ь к и х  у с т а н о в .

Т а к и м  к р о к о м  н а р а д а  в и з н а л а  у т в о р е н н я  в 
н а й б л и ж ч и й  ч а с  в ц е н т р а х  с о ю з н и х  р е с п у б л і к  
і н с т и т у т і в  і с т о р і ї  п а р т і ї  т а Ж о в т н е в о ї  р е в о л ю ц і ї .
19 Літопис Революції №  1
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Не доводиться говорити, оскільки наспіла (може, навіть трохи 
спізнилася) подібна постанова для України. Питання це давно 
ще до союзної наради дебатувалося серед робітників Істпарту 
ЦК КП(б)У, але не було розвязане через відсутність цілкови
тої єдиної думки.

Постанови Всесоюзної наради ставлять перед нами питання 
про найближчі практичні кроки в напрямку утворення подібної 
установи на Україні.

Вважаємо за потрібне передусім зауважити, що м о в а  й д е  
зовсім не про утворення на „чистому місці" чогось такого, що 
до цього часу було цілком відсутнє, а п р о  р е о р г а н і з а ц і ю  
І с т п а р т у  ЦК (про місцеві Істпарти скажемо далі) в І н с т и 
т у т  і с т о р і ї  п а р т і ї  т а  Ж о в т н е в о ї  р е в о л ю ц і ї ,  що  з а 
л и ш и т ь  (подібно до Інституту Леніна) с в і й  х а р а к т е р  
п а р т і й н о ї  (на п р а в а х  в і д д і л у  ЦК) н а у к о в о - д о 
с л і д н и ц ь к о ї  у с т а н о в и з в і д п о в і д н и м  п о ш и р е н н я м  
ї ї  м а т е р і я л ь н о ї  б а з и  н а у к о в о г о  а п а р а т у ,  н а у к о 
в о - д о п о м і ж н и х ,  п о с і б н и х  у с т а н о в ,  з а в д а н ь  в и д а в 
н и ч о ї  р о б о т и ,  а г о л о в н е  р о з п о ч н е  с п р а в ж н ю  по
г л и б л е н у  н а у к о в у  р о б о т у .

В звязку з такою реорганізацією (а вона дасть свої на
слідки лише в тому разі, коли для роботи Інституту історії 
партії буде утворена відповідна матеріяльна база) постає не
минуче питання про те коло тем, що їх буде Інститут вивчати. 
Не міняючи в принципі тої установки, яка є тепер у Істпарту, 
питання це, одначе, буде потребувати розробки та у т о ч н е н н я .  
Ми гадаємо, що це коло питань примірно буде таке г) :  1 ) пе
редісторія соціял-демократії на Україні (народництво, робіт
ничий рух 70- х  р.р., перші пролетарські організації на Укра
їні) ; 2) історія проходіння та розвитку марксизму на Україні; 
3) і с т о р і я  б і л ь ш о в и з м у  на  У к р а ї н і  (включаючи сюди 
історію с .-д . організації України до 1917 року і властиво істо
рію КП(б)У) — як о с н о в н е  з а в д а н н я ;  4) історія робітничої 
класи, робітничих організацій та робітничого руху на Україні 
(примірно з 7 0 -х  р . р ) ;  5) історія революції 1905-7 р.р. на 
Україні; 6) історія пролетарської революції на Україні; 7) істо
рія громадянської війни на Україні.

Ми накреслили н а й о с н о в н і  теми, не деталізуючи їх і не 
зачіпляючи часткових та детальних питань, що їх мимохідь і 
в звязку з вивченням цих основних проблем доведеться Інсти
тутові вивчати (історія руху молоди, участь жінок в револю
ційному рухові, збройних повстань національного та селянського 
руху і т. ін.). *)

*) Зазначена нижче установка структури майбутнього Інституту в п о 
п е р е д н і м  н а р и с о м ,  що формулює погляд автора цієї статті. Остаточне 
питання комісія, що її виділив для цієї справи Істпарт ЦК, уточнить 
опрацює.
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Я к  в і д п о в і д н о  д о  ц и х  з а в д а н ь  п о в и н е н  б у т и  
о р г а н і з о в а н и й  І н с т и т у т ?  Ми гадаємо, що ідеалом, до 
якого треба прагнути, повинно бути утворення науково * дослід
ницької установи т и п у  Інститута В. І. Леніна.

Інститут історії партії та Жовтневої революції на Україні 
повинен бути, на нашу думку, із таких складових частин :

I. Б і б л і о т е к и ,  яка повинна бути в той же ч а с  цен
тральним сховищем всіх друкованих партійних матеріялів та 
систематичним збирачем.

II. А р х і в у ,  що включав би фонд мемуарних та рукопис
них матеріялів, архівні матеріяли центральних партійних установ»

III. Н а у к о в и х  к а б і н е т і в  (відповідно до основних тем, 
що їх вивчає Інститут), до завдань яких належить систематичне 
збирання та систематизація літературних джерел, бібліографічна 
їх розробка, науково - допоміжна робота для систематичного 
обслуговування поточної дослідницької роботи співробітників 
Інституту.

IV. Н а у к о в о - д о с л і д н и ц ь к о г о  п і д в і д д і л у  з від
повідним штатом наукових співробітників, кожний із яких спе- 
ціялізуеться і вивчає лише певне коло питань і певний хроно
логічний етап історії партії то - що. При цьому підвідділі існує 
низка як постійних, так і тимчасових комісій (в тому числі те- 
риторіяльних та тематичних, що вивчають окремі питання та 
проблеми), найважливішими з яких є :  а) а р х е о г р а ф і ч н а  
к о м і с і я ,  до завдання якої належить систематично готувати 
до видання найважливіші документації з тих питань, що їх 
вивчає Інститут, 6) к о м і с і я  д л я  с к л а д а н н я  х р о н і к и  
революційних подій на Україні, в) б і о - б і б л і о г р а ф і ч н а  
к о м і с і я ,  яка збирає і опрацьовує матеріяли для словника дія
чів с.-д. руху та пролетарської революції на Україні і т. д.

V. Р е д а к ц і й н о - в и д а в н и ч о г о  п і д в і д д і л у ,  до зав
дання якого належить редагування та видання всіх праць та 
робіт Інституту.

VI. М у з е ю  І н с т и т у т у  (до системи роботи Інституту 
включається Музей Революції УСРР, що тепер існує).

VII. Н а у к о в о - к о н с у л ь т а ц і й н о г о  б ю р а, яке керує 
роботою філіяльних відділів Інституту мережею його кореспон
дентів та окремих товаришів, що працюють досліджуючи в га
лузі історії партії.

Інститут видає, крім неперіодичних видань (збірники доку
ментів, монографій, популярні брошури, хроніки, біографії та 
інш.), а) свій орган, б) записки або архів Інституту, що пу
блікує окремі найцікавіші документи.

Інститут ставить своїм завданням яко мога ширше об'єд
нати всі науково - партійні сили та установи, що працюють в 
галузі історії партії, та поповняє кадр своїх робітників із числа 
товаришів, що їх готує катедра історії партії Українського 
Інституту Марксизму, працюючи разом з н.-д. Інститутом. В звязку
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з  потребою реорганізації Істпарту ЦК в накресленому напрям* 
кові виникає низка таких питань : 1 ) чи доцільно і необхідно 
утворювати такий Інститут; 2) чи є матеріяльні можливості, 
щоб утворити такий Інститут; 3) чи не буде він установою, що 
утворить паралелізм з іншими установами, що вже є ; 4) яка в 
звязку з такою реорганізацією Істпарту участь місцевих Іст- 
партів; 5) які найближчі практичні кроки до реорганізації Іст- 
парту ЦК в таку установу; 6) роля і значіння Інституту в 
звязку з нашими сучасними завданнями на історичному фронті.

Спробуємо коротко відповісти на всі ці питання. Навряд 
чи багато доведеться говорити про н е о б х і д н і с т ь  утворення 
такого Інституту, тим більше, що ми це обґрунтували досить 
на початку статті. Н а в р я д  чи д о в е д е т ь с я  д о в о д и т и ,  
щ о  н е т е р п и м и м  є н и н і ш н є  с т а н о в и щ е  І с т п а р т у ,  
п о з б а в л е н о г о  м а т е р і я л ь н и х  т а  н а у к о в о - т е х н і ч 
ни х  п е р е д у м о в  д л я  р о з г о р т а н н я  т о ї  в е л и ч е з н о ї  
с в о є ю  п о л і т и ч н о ю  в а ж л и в і с т ю  р о б о т и ,  я к а  на  
н ь о г о  п о к л а д е н а .  Безперечно, що п и т а н н я  п р о  м а 
т е р і я л ь н і  п е р е д у м о в и  у т в о р е н н я  т а к о ї  у с т а н о в и  
(не тільки штатів, коштів на видавничу роботу, укомплекту
вання кабінетів, але також і відповідного приміщення на устат
кування), є найважливіше і першочергове. Ми г а д а є м о ,  що  
к о ш т и  на  о р г а н і з а ц і ю  т а к о ї  у с т а н о в и  м о ж у т ь  
і п о в и н н і  б у т и  в и ш у к а н і .  У нас на Україні існує немало 
наукових установ та інститутів, завдання яких своїм значінням 
не можна навіть в малій мірі порівняти з тим величезним по
літичним значінням, що має справа вивчення та популяризації 
історії партії й революції. Ми не хочемо цим сказати, що 
вони зайві. А л е  ми х о ч е м о  л и ш е  п і д к р е с л и т и ,  не  на 
в о д я ч и  в і д о м и х  в с і м  п р и к л а д і в ,  щ о  п о р у ч  з і с н у 
в а н н я м  ц и х  у с т а н о в ,  а і н о д і  я к р а з  в н а с л і д о к  ї х 
н ь о г о  і с н у в а н н я ,  п о р у ч  з в и т р а т а м и  на  ї х н ю  р о 
б о т у  м о ж н а  і п о в и н н о  з н а й т и  к о ш т и  д л я  о р г а н і 
з а ц і ї  т а  п о с т а н о в к и  на  в і д п о в і д н у  м а т е р і я л ь н у  
б а з у  І н с т и т у т у  і с т о р і ї  п а р т і ї  т а  Ж о в т н е в о ї  р е в о 
л ю ц і ї  на  У к р а ї н і .  Час перестати дивитися на справу по
становки та вивчення історії партії, робітничого руху та Жов
тневої революції як на справу, яка повинна здійснюватися тільки 
на кошти партії. Вона повинна стати також справою відповідних 
д е р ж а в н и х  у с т а н о в ,  що матеріяльно субсидіювали б 
та підтримували наукову працю взагалі, історичну — зокрема. 
Час, нарешті, визнати, що справа вивчення історії партії та 
Жовтневої революції повинна вийти із періоду кустарництва 
та крихтобрання, що вона є справою не менш, а можливо, з 
погляду наших політичних завдань, більш важливою, ніж вивчення 
старовинних віків нашої історії (що до того ж перебуває часто не 
в наших руках), на що в нас кошти знаходяться. Ми не маємо 
сумніву в тому, що в цій справі Істпарт ЦК матиме б е з у 
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м о в н у  і цілковиту підтримку. Матеріяльна база Інституту по
винна і б у д е  забезпечена.

Навряд чи доводиться говорити про п а р а л е л і з м .  Аджеж 
існування Істпарту ЦК не викликає якогобудь паралелізму з 
низкою інших науково - історичних установ. Організація Інсти
туту не виключає, а передбачає існування великого числа різ
них наукових осередків, катедр, комісій то - що, які провадять 
під його к е р і в н и ц т в о м  науково - дослідницьку та учебну 
роботу в галузі історії партії та революції.

Мережа, структура та з а в д а н н я  м і с ц е в и х  І с т п а р -  
т і в повинні бути цілком пристосовані до реорганізації, що про
вадиться в центрі. В тих місцях, де є наукові сили та доку
ментальна база (Київ, Одеса, Дніпропетровське), можливо утво
рити філії Інституту, а по всій Україні — відповідну мережу 
кореспондентів.

Цілком можливим є одначе те, що ця реорганізація може 
бути переведена в два рази : спочатку в центрі, а через де
який час на місцях. Практичні підготовні кроки утворити таку 
установу Істпарт ЦК уже розпочинає (провадиться розробка 
положення, утворення кабінету, розробка відповідного плану 
наукової та видавничої роботи і т. інш.) І треба сподіватися, 
що справа утворення наукового Інституту історії партії та Жов
тневої революції на Україні буде в найближчий період реалі
зована. Навряд чи доводиться доказувати оскільки значна по
винна бути роля Істпарту ЦК тепер, а в майбутньому Інсти
туту історії партії та Жовтневої революції на бойових пози
ціях в боротьбі з чужими марксизмові та шкідливими для про- 
летаріяту ідеологіями та їх пережитками на нашому історичному 
фронті. В боротьбі з цими, а також і з псевдомарксистськими 
і тими, що ухиляються від революційної марксистської ленін
ської лінії, течіями Істпарти повинні посісти відповідне їхньому 
8цачінню місце. Н а ш о ю  п л а т ф о р м о ю  і н а ш и м и  г а с 
л а м и  в ці й с п р а в і  п о в и н н і  б у т и  п о с т а н о в и  В с е с о 
ю з н о ї  к о н ф е р е н ц і ї  і с т о р и к і в - м а р к с и с т і в ,  що в ід 
б у л а с ь  м а й ж е  о д н о ч а с н о  з н а р а д о ю  І с т п а р т і в ,  в і- 
д о г р а в ш и  в е л и ч е з н у  р о л ю д л я  о б ’ є д н а н н я  с и л  
і т о р и к і в -  м а р к с и с т і в ,  н а к р е с л и в ш и  п р а в и л ь н у  
т а  ч і т к у  п о л і т и ч н у  л і н і ю  н а ш и х  з а в д а н ь  на  і с т о 
р и ч н о м у  ф р о н т і .



М. ІВАН О В

РОБОТА ІСТПАРТУ ЦК КП(б)У ЗА 1928 РІК

Науково-дослідна робота Істпарту ЦК КП(б)У до самого 
останнього часу ускладнялася низкою труднощів ; найголовніші 
з них є: 1 ) недостатність штату в самому Істпарті, 2) надзви
чайна обмежена кількість наукових робітників в Харкові, що 
вивчають історію партії та революційний рух і 3) незадовіль
ний стан архівів та їх розкиданість по Україні, а також майже 
повна відсутність потрібної бібліографії та добре впорядкова
ної в Істпарті бібліотеки з історії партії та революційного руху.. 
Через те Істпарт, відводячи велике місце роботі що до утво
рення потрібних попередніх умов для наукової роботи, до 
плану науково - дослідчої роботи на 1928 рік включив голов
ним чином такі видання, що, готуючи їх, можна б було в значній 
мірі обминути зазначені труднощі. Однак, практика показала, 
що зробити це було тяжко. І коли судити про роботу Істпарту 
лише за друкованою продукцією, то треба визнати, що звітний 
рік дав велике зниження продукції. Якщо попереднього року 
було видано (не враховуючи журналу „Літопис Революції"), 
107 друк, аркушів рос. й українською мовами, то "-звітного 
року кількість друкованих аркушів знизилась до 46. Але це 
пояснюється не лише тим, що зазначені вище труднощі пере
шкоджали роботі, а й характером намічених видань. Коли 1927 р. 
з нагоди 10  - тиріччя Жовтневої революції було видано серію 
популярної літератури, яка майже не вимагала ніякої поперед
ньої роботи (крім зносин та переговорів з авторами й рецензу
ванням та редагуванням їх роботи), то у звітному році готу
вались такі видання, як, наприклад, стенографічні звіти з ’їздів 
КП(б)У, збірники документів і т. інш., що їх просовувати без 
великої підготовної роботи було неможливо. Завдяки цьому 
видання низки намічених робіт до кінця року не було змоги 
вивести з стадії попередньої підготовки.

Всю роботу Істпарту ЦК КП(б)У протягом 1928 року скеро
вано було по лініі: 1 ) виявлення та притягнення до науково- 
дослідчої роботи науково - літературних сил; 2) утворення бази 
для наукової роботи; 3) науково - дослідчої та видавничої; 
4) об’єднання наукової роботи поза Істпартом; 5) керівництво 
місцевими Істпартами та спорідненими установами й 6) участи 
в ювілейних кампаніях.

В кожній з зазначених галузів проведено в основному 
таку роботу.
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І. ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО РОБОТИ НАУКОВО - ЛІТЕРА
ТУРНИХ СИЛ

Щоб виконати план своєї науково-дослідної роботи Іст- 
парт мусів був, залишаючи за апаратом головним чином ке- 
рівнину та допоміжну ролю, підшукувати „з  боку" відповідних 
наукових робітників. А  через те, що таких робітників в Харкові 
замало, а тих, що можуть прийняти участь в істпартівській 
роботі й того менш,— було переведено значну роботу для 
виявлення всіх відомих Істпартові робітників (в тому числі й 
безпосередніх учасників Жовтневої революції), які перебувають 
в різних містах України та РС Ф РР, після чого й запропоно
вано низці товаришам взяти на себе ту чи іншу, з намічених 
за  планом, робіт. В це число входили й низка аспірантів Інсти
туту Марксизму. Але розподілити всі намічені за планом ви
дання довелося з великими труднощами. При чому виконання 
взятих на себе обов'язків; з  боку окремих робітників провади
лось занадто кволо. Подекуди довелося навіть звільнити від 
дорученої роботи й передати її іншому. Це теж гальмувало 
роботу.

Для обробки деяких матеріялів, головним чином, спогадів, 
що їх зібрано через групи учасників, були спроби притягти 
самих учасників, але ці спроби наслідків великих не дали. 
З  усіх цих спроб більш-менш успішною була лише одна — 
це Донбаська група учасників (яка працювала найактивніше), 
що виділила товаришів, які провели підготовку до друку збір
ника спогадів по Артемівській окрузі. Остаточне редагування 
цього матеріялу провадив один товариш.

Недостача робітників з року в рік, ускладняючи роботу 
Істпарту, поставила Істпарт перед потребою вжити відповідних 
заходів для реалізації того, що намічено ще за планом роботи 
1927 р. в справі організації при Інституті Марксизму катедри 
з історії партії та Жовтневої революції. Утворення цієї катедри, 
поперше, повинно було дати певний кадр робітників, що пра
цюють в істпартівській галузі, по-друге, низку істпартівських 
тем можуть розробити аспіранти катедри в порядку їх учебної, 
академічної роботи. Але допомога цієї катедри може бути лише 
не раніш, як через 2 — 3 роки.

\

II. УТВОРЕННЯ БАЗИ ДЛЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Одною з найсерйозніших труднощів в науково - дослідній 
роботі Істпарту, як зазначено вище, є занадто незадовільний 
стан архівів, головним чином, після революційного періоду. 
В наслідок найжорстокішої громадянської війни загинуло багато 
не тільки окремих частин, але й цілих архівів найважливіших 
установ та організацій. Частина ж архівів, що збереглася, пере
бувала в значній мірі в ' „безпритульному44 стані й в цілком
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хаотичному вигляді. Отже й тут Істпартові довелося перевести 
значну роботу.

По лінії Укрцентрархіву були дані вказівки про необхід
ність зосередити увагу на концентрації та впорядкуванні архів
них матеріялів радянських органів за 1917—21 р. р., починаючи 
з центральних і кінчаючи низовими. Протягом року Укрцентр- 
архів в цій ділянці зробив чимало, так в центрі, як і на місцях. 
Частину зібраних в Центральному Архіві Революції матеріялів 
елементарно вже упорядковано.

Але головну ж роботу Істпарт перевів в справі впорядку
вання партархівів. Ще минулого року розроблена та затвер
джена ЦК інструкція про партархіви. Згідно з цією інструкцією 
парткомітети, коли минав установлений термін, свої архіви 
мусили передавати в упорядкованому вигляді до відповідних 
архівних органів, в архівосховищах яких утворюються парт- 
відділи, де, за положенням, партійні комітети або ж архівні 
органи за згодою парткомів мали висувати для роботи в цих 
відділах лише комуністів. Допуст до роботи над цими мате
ріалами, а також видача довідок з цих матеріялів провадиться 
лише за дозволом Істпарту, а там, де такого немає, за дозво
лом парткомітету.

Таким чином, архівні органи є сховувачами й упорядковуй 
вачами партійних матеріялів.

Партархіви до переведення адміністративної реформи (до 
1925 р.) повинні зосереджуватися в кол. губерських центрах, 
в краєвих архівах, крім Подільської та Волинської губ., архіви 
яких повинні були зосереджуватись в Центральному Історичному 
Архіві в Києві. Взагалі ж архіви після районування повинні 
зберігатися в Окрархах.

Видання інструкції і взагалі постановка питання в цій 
галузі викликано через те, що за звітними матеріялами місце
вих Істпартів виявилось дуже тяжке становище з партархівами. 
Цю інструкцію ЦК затвердив ще з початку 1927 року й її неза
баром було розіслано на місця. Але до кінця 1927 року ОПК 
майже нічого, в справі реалізації її, не зробили. Спочатку звіт
ного року Істпарт перевів анкетне обслідування партархівів, 
що дало необхідний матеріял про становище архівів. Не кажучи 
вже про осередки, РПК, але навіть в деяких ОПК партархіви 
валялись без достатнього догляду, цеб-то в підвалах, перебу
ваючи в зовсім хаотичному стані. На підставі цих даних від 
імени ЦК було запропоновано ОПК вжити всіх потрібних захо
дів для переведення в життя інструкції. Одночасно було запро
поновано повідомляти кожні 2 місяці Істпарт ЦК КП(б)У про 
проведену за ці місяці роботу та стан архівів. Протягом року 
Істпарт розіслав ще низку листів ОПК з різних приводів що 
до архівів. Дякуючи цій роботі, майже всі ОПК до кінця року 
провели значну роботу в справі впорядкування архівів. Деякі 
ОПК передали вже матеріяли до відповідних архівних органів.
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Друга частина ОПК підготувала матеріали до передання, але 
не може перевести його через відсутність приміщення в архіво
сховищах \ відповідних архівних органів.

Однак, зроблено для партархівів далеко ще не все. Потріб
ний ще великий натиск і на ОПК і на архівні органи, щоби 
справа з  партархівами просовувалась вперед. Велика й важка 
робота мусить бути проведена що до концентрації рай
онних та осередкових архівів. А  в дальшому ця робота значно 
ускладниться через скорочення багатьох Істпартів навіть в 
великих центрах і повної бездіяльности Істпартів та уповно
важених, що числяться в більш дрібних округах (останні орга
нізовано на кошти місцевого бюджету або „за сполученням"). 
Доведеться знайти шляхи, які б дали змогу полегшити вирі
шення потрібної роботи з партархівами. Можливо, що в деяких 
округах доведеться встановити такий порядок, щоб робітник 
Окрарху, завідувач партвідділу був одночасно й уповноваженим 
Істпарту (хоч би формально) й таким чином перебував би під 
подвійним керівництвом та відповідальністю: з одного боку 
ОПК і з другого — Окрарх.

Вся ж переведена робота що до збирання та упорядкування 
партійних та радянських архівів може для Істпарту—його наукової 
роботи — дати наслідки лише в майбутньому році й то не в дуже 
великій мірі.

Крім поганого стану архівів, великим гальмом в роботі 
Істпарту е майже повна відсутність потрібної бібліографії. 
З  намічених за планом видань не могли бути виготувані до 
друку без завчасної роботи протоколи з ’їздів КП(б)У, до яких 
потрібно було скласти біографічні довідники про учасників 
з ’їздів. Отже й цю роботу (дуже клопітну та забарну) Істпарт 
протягом року в основному майже закінчив. Що ж до бібліо
графії, то її Істпарт не міг розпочати за  браком достатнього 
штату. Відсутність же бібліографії була великим гальмом в пере
веденні всієї наукової роботи. Робота в цій галузі (бібліографії) 
вся в майбутньому.

Відсутність на Україні централізованого архівного фонду 
(за прикладом, скажемо, департаменту поліції), що дає в сумар
ному вигляді матеріял з історії с.-д. організацій України до 
1917 р., децентралізація цих архівних матеріялів з  особливою 
потребою ставить питання організації при Істпарті науково- 
допоміжного кабінету, який розпочав би можливо більш вичерпу
ючим збирання всього друкованого матеріялу та копій важли
віших документів, потрібних для дослідчої роботи Істпарту.

З а  звітний час Істпарт упорядкував мемуарні матеріяли, 
що скупчились в Істпарті, а також намітив перевести в майбут
ньому році складання картотеки на мемуарні матеріяли, що 
перебувають в місцевих Істпартах.

До утворення бази для наукової роботи треба віднести 
в значній мірі й роботу з групами учасників Жовтневої боротьби
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на Україні. Відсутність архівних і інших матеріялів утворює 
великі провали низки подій з історії партії, Жовтневої рево
люції та громадянської війни на Україні. І як би не був мало
значним мемуарний матеріял для історика, без нього цих про
валів заповнити неможливо. Спогади, що їх зібрано через групи, 
які не один раз перевірялися, збільшують свою цінність, по
рівнюючи з індивідуально - написаними мемуарами, й так або 
інакше допомагають Істпартові заповнити зазначені провали.

Але збирати ці матеріяли дуже важко. З а  звітний період 
при Істпарті ЦК існувало 19 груп учасників, що їх організовано 
ще 1927 р. з нагоди 10-річного ювілею Жовтневої революції, 
що охопили (за списками) до 600 чол.

Групи були організовані за територіяльним принципом 
і деякі за тематичним. На протязі року існували групи: 1) Зі- 
нов’євська, 2) Уманська, 3) Запорізька, 4) Чернігівська, 5) Чер
каська, 6) Мелітопільська, 7) Подільська, 8) Одеська, 9) З ве
нигородська, 10) Волинська, 11) Домбровицька, 12) Кремін- 
чуцька, 13) Київська, 14) Миколаївська, 15) Дніпропетровська, 
16) Полтавська, 17) Донбаська, 18) група продробітників і 
19) 41 дивізії.

Деякі з цих груп провадили свою роботу досить успішно, 
але більша частина з них наслідків дала дуже замало. З  пра
цездатних груп слід зазначити: Артемівську (Донбас), Кремін- 
чуцьку, Домбровицьку, Миколаївську. Крім доповідів, що їх 
хто-небудь робив з учасників на групі, і які (доповіді) потім 
колективно пророблялись, групи провадили перевірку спогадів, 
що їх надсилали в Істпарт для вміщення в журналі „Літопис 
Революції".

В наслідок робіт груп виникли збірники: Артемівський 
(що видає Артемівський Істпарт) про продроботу, про Домбро- 
вицьке повстання, і, крім того, перебувають в портфелі Іст- 
парту до 80 застенографованих доповідів, спогадів, нарисів.

З  початку року було скликано „Пленум бюра груп", на 
якому стояла доповідь про наслідки роботи груп за 1927 рік 
і де намічено було перспективи дальшої роботи. „Пленум" був 
настроєний надзвичайно оптимістично й пропозицій Істпарту 
про розпуск деяких груп, що були непрацездатні, або тих, що 
в дальшому дати нічого не могли, не ухвалив. Оптимістичною 
була й ухвалена резолюція.

Але практика в дальшому показала, що оптимізм цей був 
безґрунтовим. З а  рік було намічено біля 150 загальних зібрань 
груп та бюра груп, з яких лише половина відбулась. І що далі 
до кінця року, то все більше й більше працездатність груп 
занепадала. І це, не зважаючи на те, що з ініціятиви Істпарту 
ЦК КП(б)У Харківський ОПК ухвалив був постанову про те, 
що роботу в групах вважати за партнавантаження й що осередки 
мусять звільнити товаришів, що працюють в групах, від інших 
навантажень.
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Треба сказати, що в деякій мірі занепад роботи груп був 
викликаний ще й через те, що в Істпарті було не досить сил 
(особливо після скорочення штатів), а тому групам приділялось 
дуже замало уваги та сил.

А  без постійного натиску й участи в роботі груп самого 
Істпарту групи багато не зроблять.

В кінці року були намічені нові форми роботи з групами. 
Істпарт утворює комісії, через які й провадить роботу з учас
никами. При чому ці комісії мусили не тільки збирати мате- 
ріяли (мемуари, документи та інше), але й обробляти їх. Роз
почали свою роботу комісії: 1) військова, 2) Червоної гвардії,
3) жіноча — про участь жінки в революційній боротьбі.

Послаблює наслідки й розмах роботи Істпарту й відсутність 
матеріяльних коштів, дякуючи чому не лише обмежуються 
видання (наприклад, збірники матеріялів і т. інше), але й під- 
готовка таких збірників.

III. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ВИДАВНИЧА РОБОТА

Як зазначено було вище, до плану видання були включені 
такі роботи, що не особливо залежали від стану архівів і інших 
умовин, що ускладняли взагалі роботу Істпарту. Характером 
намічені видання розподілялись на три основних групи: 1) про
токоли з ’їздів КП(б)У, збірники, хроніка ; 2) монографи, нариси ;
3) популярна література. З а  темами роботи розподілялись на 
матеріяли: а) з історії партії; б) з історії Жовтневої революції 
та громадянської війни ; в) з національного питання.

Велика частина намічених видань до кінця року була виго
тувана до друку лише приблизно на половину.

Крім 6 - ти номерів журналу „Літопис Революції" обсягом 
в 125 друк, аркушів протягом року вийшли з друку:

1) Левковіч — Жінка в Жовтневій революції на Україні, 
тираж 3000 — 3 друк, арк

2) Теж — російською мовою.
3) Руднев — Махнівщина, тираж 3000 — 3 друк. арк.
4) Теж — російською мовою.
5) Фурер — Боротьба за Жовтень на селі, тираж 3000 — 4*/2 

друк. арк.
6) Фурер — Від кріпацтва до будівництва соціялізму, 

тираж 5000 — 2 і /2 друк. арк.
7) Буценко — Радянське будівництво на Україні, тираж 

3000 — 2 іІ2 друк. арк.
8) Ейдеман та Какурін — Громадянська війна на Україні, 

тир. 5000 — 4 1/2 друк. арк.
9) теж — російською мовою.
10) Лапчинський — Як українські робітники та селяни здо

були вперше радвладу, тир. 3000 — 3і/2 друк. арк.
11) Теж — російською мовою.
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12) Матеріяли з історії проф. руху на Україні, тираж 1166__
6 друк. арк.

13) Схема розвитку ВКП(б).
Останні роботи до кінця року в такій стадії виконання :
1) „Хроніка революції 1905 р. на Україні", II том, да 

50-ти друк. арк. здано до друку ще півроку назад, але за 
відсутністю паперу набір не зроблено.

2) „Хроніка рев. подій 1917 р. на Україні", І том, ща 
охоплює перше півріччя революції в основних центрах України 
в незредагованому вигляді, на 90°/0 була готова. Всього мате- 
ріялів, що його треба редагувати, виготувано до 100 друк, арк., 
якого потрібно буде скоротити до 50 — 60 друк. арк. Роботу 
над „хронікою" переводити було занадто важко й через те 
термін її виконання пересунувся вже на рік, а для остаточної, 
обробки її та виходу з друку потрібно буде ще, напевно, з рік. 
Труднощі цієї роботи пояснюються, передусім, тим, що одержа
ний від місцевих Істпартів матеріял, по - перше, був складений* 
не дивлячись на те, що в свій час були дані досить ясні 
інструкції, різнотипно, а по-друге, його потрібно було карди
нально перевірити та доповнити. Навіть матеріяли з хроніки 
по Києву, що їх видав Київський Істпарт, мали велику кількість 
помилок, перекручувань і т. інш. Все це поставило Істпарт 
ЦК КП(б)У перед тим, що потрібно переглянути всі найважли
віші газети, збірники і інш. літературу та переробити весь 
місцевий матеріял.

3) 3  протоколів з'їздів КП(б)У були виготувані до друку 
відсотків на 90 лише протоколи І з ’їзду КП(б)У. Що ж до 
роботи над іншими протоколами, то тут справа, стоїть дуже 
кволо. Загальними труднощами з підготовкою до видання про
токолів була відсутність біографічного матеріялу про учасників 
з ’їздів, що його потрібно для складання в формі додатку довід
ника про учасників з ’їздів. Збирання цих матеріялів Істпарт до 
кінця року майже закінчив. Але відсутність цих матеріялів не 
могла перешкоджати підготовці до видання тексту протоколів, 
додати до його потрібні зауваження, коментарі то-щ о. Вико
нання ж цієї роботи гальмувалось через те, що т. т., яким 
було доручено підготовку протоколів до друку, до виконання 
своїх обов’язків ставились досить незадовільно. На протязі 
року доводилось не раз терміни виконання пересовувати й все ж 
таки робота провадилась кволо.

4) Підготовка до видання „Хрестоматії" ускладнялась 
й ускладняється, головним чином, відсутністю потрібної біблі
ографії й, крім того, ще й тим, що цю роботу виконує робітник 
досить завантажений.

5) Нарис про селянський рух 1905 р. (друга частина) за
тримався через підготовку та завантаженість автора служ
бовою роботою, з одного боку, а з другого — через відсут
ність потрібного матеріялу. Протягом року було зібрано досить
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багато матеріялу, але ще його не досить для виконання 
роботи.

6) Збірник кореспонденцій селян: „Як проходить Жовтень 
на селі" не реалізовано зовсім через від’їзд з Харкова това
риша, якому було доручено його складати. Замінити другим 
робітником не вдалося.

7) Із збірників матеріялів та статтів, що їх виготували 
групи учасників, один— „Жовтень на Артемівщині"— видає Ар- 
темівський Істпарт, другий — „Домбровицьке повстання" — об
роблений, проходив через низку перевірочних інстанцій і видання 
його перенесено на 1929 рік.

8) 3  намічених серій брошур — з історії КП(б)У: „КП(б)У 
в з ’їздах та конференціях" до кінця року здані Істпартові лише 
З рукописи з 12-ти.

9) 3  другої серії брошур — з історії Жовтневої революції 
та біографії тих, що загинули в Жовтневій боротьбі, керівни
ків цієї боротьби ні однієї брошури не було виготувано, хоч 
і всю серію розподілено серед відповідних авторів.

10) Два збірники: а) „Будівництво соціялістичної України" 
й б) „Аграрна революція на Україні" довелось з  плану вик
лючити, бо, не дивлячись на всі вжиті заходи, для обох збір
ників довелось одержати лише всього 3 — 4 статті, що скла
дало не більш 25°/0.

11) 3  нарису „Національне питання на Україні44 в про
цесі роботи вийшов збірник матеріялів та документів з націо
нального питання й розрісся до 60-ти  друк. арк. Збірник 
майже закінчено.

12) Нарис з історії Жовтневої революції на Україні за 
кінчено приблизно на 75%.

13) Збірник матеріялів про продроботу (з 15 друк, арк.) 
виготуваний, але затримується у рецензентів, кол. керівників 
продовольчої роботи на Україні.

Журнал „Літопис Революції" перевів був таку роботу :
1. В 1928 р. було видано, як і передбачалося, 6 номерів,— 

125 др. аркушів.
2. Протягом року журнал зосередив свою увагу на най

важливіших подіях з історії КП(б)У та пролетарської револю
ції на Україні в 1917 — 1918 р.р., підкресливши увагу до істо
рії N партії та робітничого руху. Були висвітлені в статтях, 
спогадах та документах так важливіші події всеукраїнського 
маштабу, як і події місцеві, в важливіших пролетарських і ре
волюційних центрах, а також почасти на окремих підприєм
ствах і в окремих селах; між іншим, висвітлено: Таганрозьку 
нараду КП(б)У, І з ’їзд КП(б)У, І і II з ’їзди рад, боротьба 
проти гетьманського наступу, партизанська боротьба проти 
гетьманщини й австро - німецької окупації, низка проблем та 
подій з робітничого руху, аграрної революції та інш. Велику 
увагу звернено на період II з ’їзду РСДРП, а саме: на
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боротьбу, що була перед II з ’їздом партії в соціял - демократич
них організаціях України, крім статтів та спогадів були опу  ̂
бліковані цінні документи, наприклад, лише тепер знайдено 
брошуру Одеського комітету, присвячену II з ’їздові, листу
вання т. Н. К. Крупської з  приводу спроби більшовиків скли
кати конференцію с. - д. організацій України з 1912 р. і т. інш

Що ж до порайонового розподілу матеріялів, то найбільша 
кількість матеріялів присвячено Л і в о б е р е ж ж ю  (Катерино
слав, Харків, Донбас і інш.) — 23 статті та спогади; з  них 
Д о н б а с о в і  — 8;  П р а в о б е р е ж ж ю  (втому числі й Київщина) 
присвячено 16.

Крім того, в дискусійному порядкові поставлено низку 
проблем з історії КП(б)У (про „лівих", правих і т. інш.), а та
кож питання про особливості пролетарської революції на Україні 
(№  4 і №  6).

Історії партії присвячено 17 статтів та спогадів (24°/0), 
історії роб. руху — 22 (30°/о), селянського — 7 (8°/°) і інше —
Історії революційного руху І Т . І Н Ш .--26 (38°/о), тоб-то  історії
партії та робітничого руху було присвячено більше половини 
матеріялу (54%).

З  с т а т т і в  найбільша кількість припадає на історію пар
тії (10) і робітничого руху (9). Із с п о г а д і в  — найбільша 
кількість припадає на історію революційного руху взагалі (19) 
й на історію робітничого руху (13) — на історію партії лише — 7.

3. Протягом минулого року освітлено такі ювілейні (в хро
нологічному порядку) дати :

1) 10-тиріччя І Всеукраїнського з ’їзду рад;
2) 50 - тиріччя Г. І. Петровського ;
3) 10-тиріччя Червоної армії;
4) 10-тиріччя II Всеукраїнського з ’їзду рад;
5) 10-тиріччя заснування КП(б)У — 10 - тиріччя Таган

розької наради та І з ’їзду КП(б)У;
6) 25 - тиріччя II з ’їзду РС Д РП ;
7) 60 - тиріччя М. Н. Покровського.
4. З а  досягнення великого політичного значіння треба 

вважати те, що журнал ступив на шлях українізації. Крім зов- 
нішности (зміни назви — замість „Летопись Революции44 — „Л і
топис Революції") наполовину матеріяли містилися українською 
мовою 1У Однак, не зупинившись на цьому, журнал розпочав 
освітлення питань, що звязані з  історією українського наці
онального революційного руху та рев. руху на Заході України 
(в 6-тьох номерах 4 статті).

5. Торік (1928 р.) перед журналом поставлено було зав
дання: вміщати матеріал, який стосується даного п о л і т и ч 
н о г о  м о м е н т у  в розумінні історичного освітлення та ви
вчення питань, що стоять перед КП(б)У.

]) 3  72 статтів та спогадів — 37 українською мовою, 35 російською.
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В цьому напрямку, крім освітлення питань, що звязані 
з  важливішими ювілейними датами, були освітлені так ліві, як 
і, головним чином, праві тенденції та течії в КП(б)У за період 
її засновання, історично освітлювались різні ухили в партії що 
до національного питання, боротьба партії з  дрібнобуржуаз
ною ідеологією та стихією й інш.

Крім цього, перед журналом, як і раніше, стояло завдання 
боротьби з у с я к и м и  в і д х и л е н н я м и  від революційно - 
марксистської лінії у вивченні та освітленні історії КП(б)У та 
пролетарської революції на Україні, що досягалося, крім всього 
іншого, відповідними зауваженнями редакції, організацією дис
кусії з приводу особливостей пролетарської революції на Україні 
й інш., відповідним підбором матеріялів взагалі за допомогою 
відділу „Критика та бібліографія" й т. інш.

6. Звітного року в журнал було введено новий відділ — 
„ с т а т т і "  — при чому з першого в кожному номері вміщалися 
приблизно в рівній кількості статті і спогади; було віднов
лено, відділ „ м а т е р і я л і в  та д о к у м е н т і  в“ , що був при
пинився, і поширено та реорганізовано відділ „ к р и т и к и  та 
б і б л і о г р а ф і ї “ . Останній складається тепер із „ о г л я д і в "  
(критичних), літератури з того чи іншого питання (наприклад, 
про робітничий рух на Україні і т. ін.), із р е ц е н з і й  (освіт
лено всі найвидатніші та інші книжні новини із історії партії, 
рев. руху то - що), із о г л я д у  (критичного) в с і х  і с т о р и ч 
н и х  ж у р н а л і в ,  який подається систематично, та із переліку 
н о в и х  к н и жо к .  Крім того, в розділі спогадів вміщалися ок
ремі невеликі епізоди.

7. З а  звітний період, крім дальшого поширення та консо
лідації навколо журналу активних учасників пролетарської ре
волюції на Україні, біля журналу було зосереджено това
ришів що - як дослідники працюють в галузі історії КП(б)У та 
пролетарської революції на Україні, як із Харкова, так почасти 
в останній час із інших великих центрів України, зокрема, з Ук
раїнського Інституту Марксизму.

8. Тираж журналу дає таку криву: січень — березень — 
до 3000, квітень — червень— 2000, липень — вересень — 2500, 
жовтень — грудень — 2600.

Ми мали зниження до середини року й зріст в другій 
половині його. При цьому сталася „кри за": №  4 і 5 довелось 
випускати другим виданням по 1000 зайвих примірників, але не 
дивлячись на це №  5 в роздрібний продаж так і не поступив.

IV. ОБ’ЄДНАННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ, 
ЩО ПРОВАДИТЬСЯ ПОЗА ІСТПАРТОМ

Згідно з „положенням" Істпарт мусить не тільки сам про
вадити наукову роботу в галузі вивчення історії партії та 
Жовтневої революції, але й об’єднувати таку роботу й інших
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установ та окремих осіб. На жаль, недостача сил в самому 
Істпарті не дає можливости йому це завдання повністю здій
снити. Протягом року довелось лише запрохати всіх відомих 
Істпартові наукових робітників, що розробляють питання з істо
рії партії та Жовтневої революції, над якими темами вони 
працюють, коли їх закінчать, щоб можна було їхні роботи 
включити до видавничого плану Істпарту, але запити ці дали 
поки - що занадто слабі наслідки.

Крім цього, Істпарт переглядав та рецензував окремі ро
боти, що їх надсилали видавництва.

Також переглянено деякі рукописи виготуваних до ви
дання брошур т - ва Політкаторжан, а також переглянено 
увесь видавничий план т - ва та внесені відповідні виправлення.

На черзі стоїть питання про ув'язку як наукової, так і ви
давничої роботи Інституту Марксизму, головним чином, істо
ричного відділу, особливо катедри з історії партії та Жовтневої 
революції.

V. КЕРІВНИЦТВО МІСЦЕВИМИ ІСТПАРТАМИ ТА СПОРІДНЕНИМИ
УСТАНОВАМИ

На партбюджеті 1928 року на Україні було залишено 
всього 7 Істпартів. Але, крім них, існувало (виділено, за сполу
ченням головним чином, завідувачі та д е-н е-д е  секретарі) ще 
одинадцять Істпартів, утримував які в тій чи іншій мірі міс
цевий бюджет. Крім того, в 20 округах були уповноважені. 
Наявність такої кількости істпартівських органів на місцях ви
магало від Істпарту ЦК значної уваги що до керівництва їх 
роботою, розробки директив про роботу, беручи на увагу 
різнотипність округ за характером революційної боротьби. Але 
хоч скільки - небудь задовільно з цим завданням упоратися 
не вдалось через недостатність штату. Через це ж праце
здатність місцевих Істпартів, не беручи на увагу окремих оди
ниць, була занадто незначна. А  проте, проведене Істпартом 
ЦК КП(б)У обслідування показало, що багато Істпартів могли б 
перевести значну роботу, головним чином, в галузі системати
зації та підготовки до друку матеріялів. З  другого боку, багато 
з  Істпартів та уповноважених навіть і при енергійнішій під
тримці та керівництві з боку Істпарту ЦК КП(б)У навряд чи 
могли б зробити що - небудь істотне. І ці обставини висувають 
питання про перегляд мережі Істпартів на Україні, що Істпарт 
ЦК намітив зробити за планом на 1929 рік.

Одними з найсерйозніших труднощів в роботі місцевих 
Істпартів навіть великих центрів є занадто обмежена кількість 
робітників - комуністів, яким би можна було-б доручити нау
ково-дослідну роботу. Ці обставини змушують низку Істпартів 
притягати для роботи позапартійних, чого ні в якому разі не
можливо визнати за припустиме. За  останні два роки місцеві
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Істпарти, не дивлячись на заперечення Істпарту ЦК, притягали 
до робота, як партійних істориків, позапартійних та видали їх 
робота, як наприклад, Зекцера у Вінниці, Сухова в Одесі, Ід- 
ліна в Прилуках та ін

Керівництво роботою споріднених установ в Харкові най
глибшим було в Музеї Революції УСРР.

Тут справа не обмежувалася лише розглядом звітів та 
планів його роботи, а зводилась до більш органічної участи 
в роботі, що пояснюється, в значній мірі тим, що Зав. Іст- 
парту є голова Ради Музею.

З а  ініціятивою Істпарту, Музей Революції до 30-тиріччя 
ВКП(б) та десятиріччя з ’їзду КП(б)У, що припадали в місяцях, 
а також до 25-тиріччя II з ’їзду РСДРП ВКП(б) організував 
за допомогою та фінансовою підтримкою Харківського ОПК 
пересувну виставку.

На сорока щитах були дані найважливіші події з історії 
революційної боротьби та історії ВКП(б) та КП(б)У.

Виставку цю було організовано через відсутність в Музеї 
Революції приміщення й намічалася вона спочатку лише для 
обслуговання Харкова та Харківської округи. Але успіх її 
в Харківській окрузі спонукав поставити питання перед Агіт
пропом ЦК КП(б)У про доцільність направити виставку в інші 
округи України. Агітпроп повністю погодився з цією ідеєю 
й з фінансовою допомогою його й ВУК’ів спілки хеміків, гір
ників та металістів, виставку направлено було в Донбас і інші 
пункти для обслуговування робітничих, а також організованих 
Агітпропом ЦК КП(б)У курсів партактиву. Виставку скрізь зу
стрічали з великим інтересом і відвідування її місцями було 
виключно велелюдне.

З а  шість місяців роботи виставку відвідало понад 100.000 
чол., з яких на Харків припадає з 10.000 чол. З  записів про 
вражіння видно, яке важливе значіння це відвідування має для 
революційного виховання трудящих мас. Отже, вважаючи на це, 
їстпарт ЦК, разом з Агітпропом ЦК КП(б)У передбачає вис
тавку використати й надалі по глухих районах, зробивши від
повідні виправлення.

Ідею пересувної виставки й навіть системою устаткування 
її вирішив скористати Музей Революції СРСР, який почав під
готовку своєї виставки.

Протягом звітного року Істпартові довелося занадто ба
гато приділити уваги Музеєві Революції й у вирішенні інших пи
тань, зокрема з приводу приміщення Музею. Справа в тому, що 
Музей до моменту його виникнення (в 1925 р. було вирішено 
з  виставки Істпарту утворити постійний Музей Революції), був по
ставлений перед потребою винайти відповідне до його потреб 
приміщення, оскільки приміщення виставки абсолютно було не
достатнє навіть для перших часів роботи Музею. До одержання 
приміщення Музей примушений був, крім збирання матеріялів,
20 Літопіс Революції №  1
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розпочати організацію тимчасових виставок, пристосованих до 
різних ювілеїв, замість постійних відділів, при чому організація 
чергової виставки вимагала згорнути попередню. Більш як три. 
роки свого існування Музей разів 10 ставив питання про при
міщення на президії ВУЦВК, який щ о-разу виносив пози
тивні постанови, реалізувати - ж які через житлову кризу було 
неможливо. У звітному році передбачалося переселення низкк 
наркоматів та правлінь трестів у заново збудоване примі
щення „Будинок Держпромисловосте". В звязку з цим Істпарт 
поставив питання в ЦК про закріплення за Музеєм одного 
з будинків, що звільняться, і ЦК закрігиз будинок. Потім нав
коло звільнення будинків щрозгорілася боротьба" багатьох кон
курентів, і Істпартові довелось залишити „інтереси Музею" 
в багатьох комісіях. Але при остаточному розподілі всіх бу
динків між різними претендентами Музей обминули і, такиь 
чином, залишили його в попередньому тяжкому становищі, не 
дивлячись на зовсім очевидну важливість його як культурної, 
політично - освітньої установи. Отже, це зобов’язує Істпарт на 
той рік питанню про приміщення Музею приділити найбільш 
уваги, щоб вивести Музей з сучасного становища.

По лінії Укрцентрархіву керівництво здійснювалось тим, що 
розглядалися звіти й плани його роботи, а також через по
стійну участь Зав. Істпарту в Раді Укрцентрархіву. Крім цього, 
на протязі року Укрцентрархіву доручались завдання з окре
мих питань. З а  звітний час Укрцентрархів провадив роботу 
так в центрі, як і на місцях в царині концентрації та впо
рядкування партархівів за інструкцією, що її затвердив ЦК.

Є ще одна установа, над якою здійснював загальне керів
ництво Істпарт — це Істпроф. Але хоч Істпрофу було приділено 
й немало уваги, як на засіданнях наради Істпарту, так і в окре
мих розмовах з Зав. Істпрофом, наслідки тут були занадто 
незначні. Основний недолік роботи Істпрофу полягає в тому, 
що останній не мав скільки - небудь задовільної організаційної 
структури не лише на місцях, а й у центрі.

Нарешті, остання установа, що нею керував Істпарт, був 
Істомол. Але цю установу довелося оживити лише в кінці року, 
тоб - то тоді, коли ЦК ЛКСМУ був виділив комісію, й запро
хав постійного платного робітника. До кінця року Істомол ви
пустив номер журналу „Юнацький рух", виділив комісію для 
переведення святкування 10 - тиріччя ЛКСМУ.

VI. УЧАСТЬ В ЮВІЛЕЙНИХ КАМПАНІЯХ

На 1927 — 28 рік припадало три основних ювілея : ЗО-ти
річчя партії, 25 - тиріччя II з ’їзду РСДРП та 10 - тиріччя 
КП(б)У. Участь Істпарту в цих кампаніях полягала, крім орга
нізації Музеєм Революції зазначеної вище пересувної виставки, 
ще й у підготовці для газет матеріялів.
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Для передачі по всіх газетах через РАТАУ були виготу
вані зводні матеріяли. Крім того, були виготувані деякі статті 
в центральні газети. Найбільше уваги було приділено II з ’їз
дові РСДРП.

VII. УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ

Як зазначено було спочатку, робота Істпарту занадто ус
кладнялась, крім низки інших умов, незадовільним станом до
кументальної й в першу чергу, архівної бази. Коли з архівами 
п і с л я  1917 року, що мають загальноукраїнське значіння, 
кволо стоїть справа через те, що вони не упорядковані й ча
стково знищені, то з архівами до  1917 року є ускладнення 
іншого порядку* а саме, що в Харкові не було центра, в якому 
б зосереджувались матеріяли (наприклад, жандарські, охранки 
то-щ о), що характеризували б в зводному вигляді револю
ційний рух (хоч би в відображенні жандарських і подібних лі
тописців) по всій Україні. Отже, Істпартові ЦК КП(б)У для 
освітлення історії партії та революційного руху по всій Україні 
потрібно притягати архівні матеріяли, що перебувають у 8 кол. 
губерніяльних центрах. Виконувати цю роботу можна було б 
таким чином: 1) маючи по всіх зазначених місцях сховище ар
хівів, доручати місцевим Істпартам, крім їх власних завдань, ви
конання завдань Істпарту ЦК КП(б)У. Але, по-перше, Істпарти 
не е по всіх місцях, а по-друге, притягати їх до загальної, колек
тивної роботи, як показав досвід, дуже тяжко. Через те цей шлях 
виключено ; 2) можна було б на місцях мати постійних співробіт
ників - кореспондентів, які працювали - б за завданнями Істпарту 
ЦК КП(б)У. Однак, це здійснити можна в тій чи іншій мірі 
в найбільших центрах і, таким чином, не може вирішити пи
тання в цілому; 3) маючи достатню кількість наукових робіт
ників в самому Істпарті ЦК КП(б)У, посилати їх на місця для 
роботи. Але ця можливість в даному випадкові нереальна через 
дуже обмежений (вже затверджений) штат ; міг би бути ще один 
шлях, це концентрація всіх архівів в Харкові, але відсутність 
коштів, а головне, приміщення для цього — роблять цей шлях 
поки-що нереальним.

До зазначених труднощів треба додати ще й те, що Іст- 
парт не має можливости, за мотивами матеріального характеру, 
поставити належним чином ні бібліографічну роботу, ні збирання 
всього друкованого матеріялу, чого потрібно для його роботи.

Таким чином, за даного становища Істпарт ЦК КП(б)У по
збавлений можливости розгорнути в достатній мірі широко 
й глибоко науково - дослідчу роботу в галузі вивчення історії 
партії та революційного руху на Україні, особливо з періоду 
до 1917 року.

Виходячи з цього, що потреба в більш поглибленій та по
ширеній постановці науково - дослідчої роботи Істпарту дуже
2 0 *
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наспіла, як наспіла й потреба більш органічного об'єднання 
науково-дослідної роботи з історії партії та революційного 
руху на Україні, що проводить низка інших установ та окремі 
наукові робітники, — випливає гостра потреба підвести під 
Істпарт і іншу основу. Виходом з даного становища може бути 
реорганізація Істгіарту в Інститут історії партії та революцій
ного руху на Україні, як це намітила Всесоюзна нарада Іст- 
партробітників у Москві з початку 1929 року.

Маючи великі матеріяльні можливості, Інститут зможе по
долати багато з зазначених труднощів. Зокрема він зуміє при
тягти достатню кількість наукових співробітників, які в по
рядку наукової командировки можуть працювати як по місцевих 
архівах, так і по архівах кол. департаменту поліції та охорон
ного відділу, що перебувають у Москві.

І, нарешті, Інститут спроможний буде посісти і більш 
міцне місце на загальному фронті історичної науки на Україні, 
виходячи з постанов Всесоюзного з ’їзду істориків - марксистів, 
який відбувся в грудні 1928 року — січні 1929 р.

Для переведення потрібних організаційних заходів на ре
організацію Істпарту в Інститут, Істпарт ЦК КП(б)У і повинен 
1929 р. приділити належну увагу.



ПЛАН РОБОТИ ІСТПАРТВІДДІЛУ ЦК КП(б)У 
НА 1929 РІК

Розробляючи окремі питання та проблеми з історії партії 
та Жовтневої революції, Істпарт ЦК КП(б)У 1929 р. приді
лить увагу що до вивчення та висвітлення всяких антиленін- 
ських ухилів та боротьби з ними.

Крім цього, Істпарт ЦК КП(б)У буде проводити боротьбу, 
вміщаючи відповідні статті, головним чином, в журналі „Лі
топис Революції", проти всяких спроб ідеалізації дрібнобур
жуазних націоналістичних партій та зачислення їх до поперед
ників більшовизму на Україні, а також з антимарксистськими 
та псевдо - марксистськими течіями, буржуазними та дрібно
буржуазними впливами та ухилами від витриманої революційно - 
марксистської лінії.

З  конкретних заходів Істпарт ЦК КП(б)У в 1929 році пе
редбачає провести:

1) підвищення якости науково - дослідчої роботи Істпарту; 
перехід до більш її поглиблених форм; дальші заходи що до 
підготовки та організації навколо Істпарту кадрів кваліфікова
них наукових робітників (катедри, комісії т. інш.);

2) виробити та провести підготовні заходи що до реоргані
зації Істпарту ЦК КП(б)У в звязку з поширенням його завдань 
в галузі дослідчої роботи — в Інститут історії партії та Жовт
невої революції на Україні;

3) розробити перспективний план дослідчої роботи Іст- 
парту на кілька років, приймаючи на увагу виконання директив 
X V  з ’їзду про утворення наукової історії партії;

4) провадити дальшу роботу що до концентрації та впо
рядкування архівних матеріялів періоду до 1923 року. (Осо
бливо парт, архівів).

5) переглянути мережу місцевих Істпартів з метою скоро
тити її, залишивши ті Істпарти, в яких є документальна та 
наукова база роботи, більше притягти місцевих Істпартів до 
безпосереднього виконання дослідчої роботи Істпарту ЦК;

6) продовжувати роботу що до вивчення періодів п а р 
т і й н о ї  історії після 1917 р. та між І та II з ’їздами партії;

7) розпочати підготовну роботу що до збирання матеріялів 
та вивчення найменш висвітлених періодів п а р т і й н о ї  і с т о р і ї  
(епоха реакції, підйому й імперіялістичної війни);
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8) підготувати до видання серію документів, що утворю
ють основу для наукового підходу до вивчення історії партії;

9) підготувати дослідні роботи до наступних в найближче 
трьохріччя важливіших історико - партійних і революційних юві
леїв (25-тиріччя революції 1905 року, III з’їзд партії і т. інш.);

10) зміцнити й поширити науковий апарат Істпарту ЦК та 
утворити матеріяльну базу для поширення його роботи. Вклю
чити Істпарт в число дослідних установ, що субсидуються Нар- 
комосом;

11) організувати комісії для вивчення історії Червоної 
гвардії та участи жінок у революції;

12) перевести заходи що до організації та консолідації 
навколо Істпарту учасників революційної боротьби (груп спри
яння та інш.) ;

13) якісне поліпшення та поширення (підвищення тиражу) 
органу Істпарту „Літопис Революції", освітлення на його сто
рінках важливіших питань, що звязані з десятиріччям подій ре
волюційної та партійної історії в 1919 р., здешевлення жур
налу, просунення його в робітничі центри;

14) керівництво роботами Музею Революції УСРР і пере
ведення заходів проти загрози консервації цієї великої пар
тійно - виховавчої установи, впорядкування справи будівництва 
Музеїв Революції на Україні (стан, структура, матеріальна база 
та мережа місцевих Музеїв Революції), а також розробка форм 
інструктування та керівництва ними.

*  **

Відповідно до намічених вище завдань Істпарт протягом 
1929 р. передбачає перевести такі заходи:

І. ПО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ АПАРАТУ ІСТПАРТУ ЦК

а) щоб пристосувати структуру апарату ЦК до його нау
ково - дослідчих завдань, що поширюються — розробити та про
вести протягом планового періоду підготовні заходи що до 
реорганізації Істпарту ЦК КП(б)У в Інститут історії партії та 
Жовтневої революції на Україні;

б) перевести періодизацію наукової роботи з притягнен
ням товаришів, що організують систематичне вивчення певних 
епох історії партії;

в) організувати науковий кабінет з історії партії та Жовт
невої революції на Україні;

г) утворити єдиний каталог всеукраїнського фонду мему
арних матеріялів;

д) організувати та переводити систематичну науково-до
поміжну роботу (бібліографія, біо - бібліографія, добір докумен
тів та інш.).
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2. ЩО ДО УТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ БАЗИ ДЛЯ РОБОТИ

а) В звязку з роботами, що їх намітив Істпарт, організувати 
використання важливіших документів з  історії с.-д. організацій 
України, що перебувають в архівосховищах Москви (матеріяли 
к. Женевського архіву партії, Департаменту поліції та інш.);

б) продовжити керівну роботу що до концентрації та впо
рядкування партархівів, а також комсомольських архівів через 
апарати місцевих організацій;

в) по лінії Укрцентрархіву перевести:
1) облік та можливу концентрацію в Центральному архіві 

Революції дореволюційних нелегальних с.-д. видань;
2) безпосередню участь А. Ц. А. в археографічній роботі 

Істпарту;
3) підготувати до наукового використання архіви та мате

ріяли, необхідні для виконання плану дослідчої та видавничої 
роботи Істпарту ЦК.

3. ЩО ДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
ІСТПАРТУ НАУКОВИХ СИЛ

а) Притягнути кадр наукових робітників та аспірантів ка- 
тедри історії партії У. І. М.

б) встановити звязок з катедрою історії партії Ком. Уні
верситету ім. Артема, катедрою історії України Харківського 
Інституту Народньої Освіти з тим, щоб притягнути їх робіт
ників і найбільш підготовлених слухачів семінарів підвище
ного типу до роботи Істпарту;

в) організувати при Істпарті (для досвіду) роботу науково - 
дослідчих, територіяльних (для вивчення історії партії та Жовт
невої революції в окремих районах України) та тематичних 
комісій (Червона гвардія та історія збройної боротьби), історія 
участи жінок в реврухові);

г) виявити партійців - робітників, що цікавляться дослідчою 
роботою з історії партії з  тим, щоб організувати для них 
допомогу до вступу в наступному році на катедру з історії 
партії та Жовтневої революції.

4. ЩО ДО ОБ’ЄДНАННЯ ТА КЕРІВНИЦТВА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ 
РОБОТОЮ В ГАЛУЗІ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ

а) Взяти участь в керівництві роботою катедри історії 
партії та Жовтневої революції, що її організовано при Інсти
туті Марксизму;

б) взяти участь в плануванні дослідчої роботи катедри 
відповідно до чергових завдань роботи Істпарту;

в) перевести організацію спільних наукових видань з істо
рії партії;
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г) взяти участь в наміченні тем майбутніх дисертаційних 
робіт аспірантів катедри історії партії та історії України Інсти
туту Марксизму відповідно до питань, що їх розроблює Істпарт ;

ґ) контактувати з Істпартом роботу семінарів з історії 
Жовтневої революції катедри історії України;

д) розробити спільно з АПВ катедри історії партії та Нар- 
комосом питання про поліпшення на початку 29/30 учебн. року 
постановки викладання історії партії в ВИШ ’а х ;

е) поставити перед Наркомосом питання про включення 
в дипломні роботи студентів - істориків тем з історії партії;

є) взяти участь в роботі що до освітлення питань історії 
революції й КП(б)У в „Большой Советской Энциклопедии*4;

ж) продовжити систематичний контроль над історико - пар
тійною літературою, що виходить з друку, утворивши для 
цього кадр спеціальних рецензентів;

з) взяти участь в роботі українського т - ва „Історик - 
марксист44.

5. ПО ЛІНІЇ МІСЦЕВИХ ІСТПАРТІВ ТА ГРУП УЧАСНИКІВ

а) Розробити директивні вказівки для складання плану 
місцевих Істпартів на 1929 рік з  обліком своєрідности роботи 
місцевих Істпартів і переводити керівничу роботу в справі 
реалізації цього плану;

б) керувати місцевими Істпартами шляхом: а) інструкту
вання з методичних та організаційних питань; б) листування 
з окремих питань поточної роботи й в) об'їзди місцевих 
Істпартів з метою обслідування та інструктування ;

в) перевести вивчення роботи місцевих округових Істпартів 
з метою дальшого їх зміцнення та збільшення життєздатних, 
а також продовжувати роботу що до прикріплення уповнова
жених в округах, де Істпарти вже ліквідовані;

г) розробити питання про характер та форми роботи 
істпартівської суспільности (груп учасників ревруху, істпарт- 
комісії, істпарткореспонденти та інш.) і розробити загальну 
інструкцію про істпартівську суспільність замість розрізнених, 
що є тепер,

ґ) організувати та перевести керівну роботу груп учасни
ків ревруху, істпартівських комісій, як-то :  жіночої, військової 
та Червоної гвардії по лінії збирання матеріялів та перевірки 
їх так в центрі, як і на місцях.

б. ПО ЖУРНАЛУ „ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ44

І. Зосередити увагу на таких моментах, як на основних 
завданнях, що стоять в наступному році перед журналом, а сам е:

1) розвинути добуті досягнення, з дальшим якісним полі
пшенням журналу;
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2) дальша рішуча боротьба проти всяких відхилень від 
революційного марксизму в галузі вивчення та освітлення 
історії партії та Жовтневої революції на Україні відповідно 
до постанов Всесоюзної Наради Істпартів (січень 1929 рік), 
всесоюзної конференції істориків - марксистів (січень 1929 р.) 
та українського т * ва істориків - марксистів (грудень — 1928 р.) ;

3) вміщення матеріялу, що відповідає даному політичному 
моментові, в розумінні історичного висвітлення та вивчення 
питань, що стоять перед КП(б)У, особливо в звязку з бороть
бою, яку провадить партія, так з „лівим", як і, головним чином, 
з  правим ухилом та примиренством з ними, а також і з вели
коросійським та українським шовінізмом.

II. Зосередити увагу на освітленні таких питань та періодів :
а) на освітленні основних подій 1919 р., а саме:

1) подій з історії КП(б)У, що звязані з  1919 р. 
(III - й з ’їзд, денікінське підпілля, гомельська нарада, груд
нева конференція й т. інш.);

2) основних моментів політики партії та радвлади 
в 1919 р. ;

3) боротьби КП(б)У проти націоналістичних ухилів 
всередині партії (федералізм) ;

4) боротьби проти спроб буржуазно - демократичної і 
поміщицько-реакційної реставрації (боротьба проти директо
рії, отаманщини, махновщини, петлюрівщини та денікінщини); б)

б) на дальшому освітленні важливіших подій з історії 
КП(б)У та пролетарської революції наУкраїні в 1917 — 1918 р.р., 
при посиленій увазі до історії партії та робітничого руху ;

в) на освітленні кристалізації більшовизму в соціял - де
мократичних організаціях України після II з ’їзду РСДРП ;

г) на освітленні, поряд з іншим, періодів реакції, підйому 
та імперіялістичної війни;

ґ) на дальшому освітленні питань, що звязані з історією 
українсько - національного революційного руху та революційного 
руху Західньої України, зокрема, освітлення відокремлення, 
еволюції та вступу в КП(б)У груп лівих з УСДРП (в кінці 
1917 — початок 1918 р.) і

д) на підготовку до освітлення 1920 р., 25 - тиріччя III з’їзду 
партії та 25 - тиріччя революції 1905 р.

НІ. Розпочати освітлення історії соціял - демократичної 
(періоду II — III з ’їздів партії) та більшовицької преси.

IV. З  додатків — закінчити друкування хронології подій 
1917 р. та приступити до друкування бібліографії, літератури 
з історії КП(б)У та революції на Україні, а також покажчика 
імен, що вміщено в „Л .Р .а за 1926 та 1927 р.р. (на додатковий 
матеріял — більш 6 др. аркуш— вишукати спеціяльні кошти).

V. Низку проблем поставити в дискусійному порядкові, за
лишаючи ранішу пропорцію в відділах, ввести дискусійний відділ.
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VI. В відділі „Критики та бібліографії" посилити якість 
рецензій коштом їх кількости.

VII. В справі співробітників:
а) ще більш поширити та консолідувати навколо журналу 

активних учасників пролетарської революції на Україні;
б) в справі дальнішого зосередження навколо журналу т.т., 

що займаються дослідною роботою в галузі історії КП(б)У 
та Жовтневої революції на Україні, звернути увагу на пери
ферію, в першу чергу на великі центри — на Донбас, Київ, 
Дніпропетровське, Одесу й інш.

VIII. В 1929 р. випустити 6 номерів по 20 (мінімум) др. 
арк. кожний, проробити одночасно питання про перехід на 
щомісячне видання журналу.

IX. В справі випуску журналу поставити питання перед 
ДВУ про впорядкування випуску, склавши з періодсектором 
індивідуальну умову.

X. В справі розповсюдження журналу: а) поставити пи
тання перед Періодсектором ДВУ упорядкувати його рекла
мування та- розповсюдження, ліквідувавши в цьому питанні 
„казенний" підхід, стихійність, випадковість, систематичне штучне 
зниження тиражу, надалі іноді додруковуючи його підчас нового 
набору та інш., відмова торговельним книжковим організаціям 
в постачанні та інш.; б) домагатися додатків до „Л .Р .4<;
в) домагатися здешевлення журналу; г) виїхати в низку місць, 
де кволо розповсюджується журнал, для виявлення причин; 
ґ) вмістити низку статтів в харківській та місцевій пресі.

XI. Організувати конференції читачів в низці великих 
центрів України, а також провести анкету серед читачів 
про журнал.

7. ПО ЗБИРАННЮ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ, ВИДАННЮ ТА ПІДГОТОВКИ
ДО ДРУКУ

А. П і д г о т у в а т и  т а  в и д а т и  в 1 9 2 9  р.

І. С е р і ю  д о к у м е н т і в  з і с т о р і ї  К П (б)У . 

а) Протоколи заїздів та конференцій КП(б)У

1. Протоколи 1-го З ’їзду КП(б)У
2. „ III-го „ „
3. „ I V- ї  конференції „
4. „ V  - ї „
5. „ VII - ї „

20
20
20
20
20

Др. арк.
99 І»

99 >9

99 »»

99 >♦

б) Матеріяли та документи з історії КП(б)У

1. КП(б)У та нац. питання (зб. докум.) . . . .  40 „ „
2. Журнал „Комуніст" 1918 р. . . • ................. 15 „ „
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II. С е р і ю  — м о н о г р а ф і й .

1. Історія Жовтневої революції на Україні, т. 1.20 др. арк.
2. Федералізм в К П ( б ) У .......................................5 » „
3. Селянський рух на Україні в 1905 — 07 р.р., ч. II. 15 „ „
4. Страйки на Україні в 1903 р.............................5 „ *
5. Селянський рух на Київщині в епоху німець

кої окупації............................................................ 5 „ „
6. Більш, організація Правобережн. України

в 1918 р..................................................................... 7 „ „

III. С е р і ю  — х р о н і к .

1. Революція 1905 р. на Україні т. II., . . . .4 0  др. арк.
2. 1917 р. на Україні т. І........................ .... 45 „ „

IV. С е р і ю  — з б і р н и к і в ,  х р е с т о м а т і й ,  б і б л і о 
г р а ф і й .

1. Продробота на Україні (зб ір н и к )..................12 др. арк.
2. Хрестоматія з історії Жовтн. революції на

У к р а їн і.............................................................. 20 „ „

V. С е р і ю  — н а у к о в о - п о п у л я р н и х  б р о ш у р .

а) Історія КП(б)У.

1. І обласна конфер. більш, на Україні . . .  З др. арк.
2. Таганрозька н а р а д а ........................................... З „ „
3. І з ’їзд К П (б )У ....................................................4 „ „
4. II „ „ .............................. * . . . .  З „ „
5. III „ ................................................................ 4 *
6. VI „ „  З „ „
7. IX „ п ......................................................... З „ „
8. х » »  з » ♦♦
9. IV конфер. К П ( б ) У ......................................З „ „

Ю. V  „ „ ........................................... з
11. І Всеукр. обл. коиф. КП(б)У 1926 р. . . . 2 „ „
б) Жовтнева революція та громадянська війна на Україні
1. Французька інтервенція на Україні . . . .  4 „ „
2. Дон.* Крив, р есп у б л ік а ......................* . . .  З „ „
3. Партизанська боротьба з гетьманщиною . . 2 „ „
4. 2 повстання київських робітн и ків ............З „ „
5. Залізничий страйк 1918 р..............................З „ „
6. Домбровицьке п овстан н я.............................7 „ „
7. Пролетарська революція на Україні . . . .  4 и *  „
8. Як поміщики забрали землю у селян в 1918 р. З „ „
9. Партизанський рух на Україні в період

Денікінщини..........................................   З „ „
10. Д и р е к т о р ія ..................................................... З „ „
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VI. С е р і ю  — б і о г р а ф і й .
1. Ю. Д. М ел ьн и к ів ................................................10 др. арк.
2. Десять біографій пам яти борців, що загину

ли підчас пролетарськ. рев. на Україні . . .  15 , „

VII. С е р і ю  — н а о ч н и х  п і д р у ч н и к і в  з і с т о р і ї  
р е в о л ю ц і ї  т а  К П (б)У .

1. Схема зародження та розвитку КПб)У.
2. Альбом з історії рев. руху на Україні.

Б.  П і д г о т о в и т и  д о  д р у к у  п р о т я г о м  1 9 2 9  р.

І. С е р і ю  — д о к у м е н т і в  з і с т о р і ї  К П (б )У .

а) Протоколи з ’їздів та конференцій КП(б)У.

1. Протоколи VII конфер. КП(б)У.
2. „ VIII „

б) Матеріяли та документи з історії КП(б)У.
1. Документи з історії більш, організації України в 1917 р.
2. „ „ КП(б)У в епоху гетьман, та директорії
3. „ „ „  в  період денікінського підпілля.
4. Збірник нелег. с.-д. прокламацій періоду між І та II 

з ’їздами партії.
5. Збірник с.-д. нелег. прокламацій та документів періоду 

між II та III з ’їздами партії.
6. Збірники матеріялів та документів з історії партії 

в епоху 1907 — 1914 р.р.

II. С е р і ю  м о н о г р а ф і й .
1. Більшовизм на Україні в 1905 р.
2. Історія революції на Україні.
3. Австро - німецький імперіялізм та Україна.
4. УСДРП в революції 1905 р.
5. Нарис з історії с.-д. на Чернігівщині.
6. Румчерод.
7. Нариси з історії Жовтневої революції на Україні, т. І

(робота семінару інституту Марксизму). ,
8. С- д .  організації в епоху „Искрым (зародження біль

шовизму).

III. С е р і ю  — х р о н і к .
1. 1917 г. на Україні т. II.

IV. С е р і ю  — з б і р н и к і в ,  х р е с т о м а т і й ,  б і б л і о 
г р а ф і й .

1. Нарис з історії радвлади на Україні, т. І (збірн. статтів).
2. Бібліографія Жовтн. рев. на Україні, т. І.
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V. С е р і ю  — н а у к о в о - п о п у л я р н и х  б р о ш у р ,  
а) Історія КП(б)У.

1. КП(б)У в гетьманському запіллі
2. „ „ петлюрівському „
3. „ „ денікінському „
4. Партія в Жовтневій революції на Україні.

6) Жовтнева революція та громадянська війна на Україні.

1. Центральна Рада.
2. Партія в Жовтневій революції на Україні.
3. І рад. уряд на Україні.
4. І з ’їзд рад України.

II >* » »
6. Жовтень на Волині.
7. Ради на Україні в революції 1917 р.

В.  П е р е в о д и т и  п і д г о т о в н у  р о б о т у  щ о  д о  з б и р а н н я  т а  
с и с т е м а т и з а ц і ї  м а т е р і я л і в

і

І. С е р і ю  д о к у м е н т і в  з і с т о р і ї  К П (б )У .

а) Протоколи з ’їзду та конференції КП(б)У.

1. Виявлення матеріялів обласних, губерн. та місцевих 
конференцій та нарад с.-д. організацій України до 1917 р.

б) Матеріяли та документи з історії КП(б)У.

1. Перевидання газ. „Вперед"
2. „ „Рабочей газеты"
3. Листування місц. с.- д. організацій між собою та закор

донними центрами за період між І та II з ’їздом партії.

II. С е р і ю  м о н о г р а ф і й .

1. Більшовизм на Україні в 1917 р.
2. Колективна історій КП(б)У.
3. 1905 р. на Україні (загальний нарис).
4. Роб. рух на Україні в 1917 р.
5. Роб. класа на Україні в революції 1905 року.

III. С е р і ю  — х р о н і к .

1. 1905 р. на Україні, т. III.

VII. С е р і ю  — х у д о ж н ь о - і с т о р и ч н у .
1. Епізоди Жовтневої революції та громадянської війни 

на Україні в художній обробці.



В альбомі Істпарту ЦК КП(б)У, що був виданий до 10-ти- 
річчя Жовтневої революції, а також в низці матеріялів з історії 
Жовтня в' Харкові в списку членів Харківського Комітету 
РСДРП(б) 1917 року випадково не згадано тов. Д. Е р  де, 
який був членом Харківського Комітету з травня по грудень 
1917 року.

ВІД ІСТПАРТУ ЦК КП(б)У

ВІД РЕДАКЦІЇ
З  технічних причин в „Літописі Революції" №  6, 1928 р. 

випала слідуюча примітка редакції до статті П. Попова.
„Ставлячи собі за мету висвітлити український національно - 

революційний рух та процес диференціяції й розладу українських 
націонал - соціялістичних партій (під кутом зору боротьби про- 
летаріяту та КП(б)У за гегемонію в революційному рухові на 
Україні), зокрема еволюцію лівих елементів їх, редакція перед
бачає раніш за все освітлити шлях лівих елементів в УСДРП, 
головним чином тієї групи її, яка підійшла до партії напри
кінці 1917 р. і влилася в партію в першій половині 1918 р. 
(формально — на І з ’їзді КП(б)У,) групи, на чолі якої стояли 
т. т. Нероновйч, Врублевський, Євг. Касьяненко, Буценко й інші 
Спогади т. П. Попова, як і вміщені раніш спогади т. Авдієнко 
(див. №  1 „Л. Р .“ ), це — частина того матеріялу, який буде 
поданий в журналі по цих питаннях".

В №  1 „Літопису Революції" за 1928 рік на стор. 176 — 177 
у спогадові Н С. Патлаха „В боротьбі за радянську владу в 
Київі" в 3 й 4 абзаці автор припустив прикру помилку, за
числивши до співучасників петлюрівців підчас січневого по
встання 1918 року тов. Багинського Петра (члена партії КП(б)У 
з 1919 року). Низка даних, перевірених і стверджених ЦКК 
КП(б)У відкидають цю співучасть.

На стор. 179 цього спогаду, в 5 абзаці написано: „Кар
пович (член Штабу), зібравши групу в ЗО чоловіка й озброїв
шись 8 кулеметами, пішов на вокзал, якого охороняв полк 
ім. Грушевського".

Т р е б а  ч и т а т и :  „Карпович (член Штабу), зібравши
групу в ЗО чоловіка пішов на вокзал, якого охороняв полк 
ім. Грушевського, озброєний 8 кулеметами".



І. М А ТЕРІЯ Л И , Д О К У М ЕН ТИ  З  ІС ТО РІЇ КП(б)У, ЗБІРН И К И , 

М О Н О ГРА Ф ІЇ. Х РЕ С ТО М А ТІЇ. Х Р О Н ІК А

ВИДАННЯ ІСТПАРТУ ЦК КП(б)У

П е р в ы й  с’е з д  КП(б)У. 1918 — 
1923 г., Д ВУ, 1923, стор. 184.

1905 г о д  в Х а р ь к о в е .  Докумен
т а  и материалы (сб. 1 - й). Вид. , П ро
летарий *, 1925, стор. 363, ціна 2 крб.

П о т е м к и н с к и е  д н и  на  Ч е р 
н о м  м о р е .  Сб. материалов и докумен
тов. Вид. „Пролетарий*, 1925, стор. 240.

Р а в и ч  - Ч е р к а с с к и й  М. Рево
люция и КП(б)У в материалах и д о
кументах (хрестоматия). Вид. .П роле
тарий*, 1926, стор. 642, ціна 4 крб.

1905 г. н а  У к р а и н е  — хроника и 
материалы (том 1 - й). Вид. „П ролета
рий” , 1926, стор. 502, ціна 3 крб.

Р и ш А. Очерки по истории укра
инской социал-демократической „спил
ки” . Вид. „Пролетарий*, 1926, стор. 141, 
ціна 1 крб. 50 к.

К а ч и н с ь к и й  В. Селянський рух 
на Україні в р .р . 1905 — 07 (частина

перша). Д ВУ , 1927, стор. 230, ціна 
2 крб. 50 к.

I I - й с е в д  КП(б)У  (протоколы). 
Изд. 2 - е  дополненное, исправленное. 
Вид. „Пролетарий” , 1927, стор. 209, 
ц. 1 крб. 35 к.

I в а  н о в М. КП(б)У в резолюциях ее 
с’ездов и конференций. Вид. „П роле
тарий” , 1927, стор. 423, ціна 3 крб.

М а т е р і я  л и з  і с т о р і ї  п р о ф 
р у х у  н а  У к р а ї н і .  Видано росій
ською та українською мовами. Вид. 
„Український Робітник*, 1928, стор .190, 
ціна 1 крб. 50 коп.

Р я п п о  Я . Народня освіта на Укра
їні за  десять років революції (видано 
українською та російською мовами). 
ДВУ, 1927, стор. 125, ціна 1 крб.

Ш  л і х т е р А. Н а баррикадах проле
тарской революции. ДВУ, 1927,стор. 150, 
ціна 1 крб. 25 коп.

II. М А С О ВА , П О П У Л Я Р Н О -Н А У К О В А  Л ІТ Е РА Т У РА , 

Щ О  ЇЇ ІС Т П А Р Т  В И Д А В Д О  Д Е С Я Т И Р ІЧ Ч Я  Ж ОВТНЯ

Е й д е м а н  Р., К а к у р і н  Н . — 
Громадянська війна на Україні. Видано 
українською та російською мовою. ДВУ, 
19 ;8, стор. 71, ціна 33 коп.

ПІ е л и г і н Я . Червона гвардія на 
Україні. Видано українською та росій
ською мовами. Вид. Книгоспілка, 
1928, стор. 90, ціна 20 коп.

ПІ е л и г і н Я. Червона армія на 
Україні. Видано українською та росій
ською мовами. Вид. Книгоспілка, 1928, 
стор. 87, ціна ЗО коп.

Л а п ч и н с ь к и й  Г. Як українські 
робіїники та селяни впер ие добули 
собі владу. Видано українською та 
російською мовами. Вид. Книгоспілка, 
192», стор. 108, ц ЗЭ коп.

Ф  у р е р В. Від кріпацтва до будів 
ництва соціалізму. Вид. Книгоспілка, 
1928, стор. 96, ціна 25 коп.

Ф  у р е р В. Боротьба за  Жовтень на 
селі. Вид. Книгоспілка, 1928, стор. 146, 
ціна 5 J  коп.

Р у д н е в  В. М ахнівщина.— Видано 
українською та  російською мовами.

Вид. Книгоспілка, 1928, стор. 95, ціна 
ЗО коп.

К і н  Д . Денікінщина на Україні. 
Видано українською та російською мо
вами. Еид. Книгоспілка, 1928, стор. 46, 
ціна 15 коп.

П е т р о в с ь к и й  Г. І. Незаможники 
й середняки в десятирічній боротьбі за  
соціалізм. ДВУ, 1927, стор. 49, ціна 
15 коп.

П е т р о в с ь к и й  Г. І. Ради за  пе
ріод громадянської війни й мирного 
будівництва. Видано українською й ро
сійською мовами. ДВУ, 1927, стор. 55, 
ц.на 10 коп.

Л е в к о  в и ч  М Жінка в революцій
ній боротьбі та  громадянській війні 
на Україні. Видано українською та 
р сійською мовами. Вид. Книгоспілка, 
1928, стор. 91, ціна ЗО коп.

З а р у д н и й  С  Українська коопе
рація на 10 - т і  роковини Ж овтневої 
революції 1917 — 27 р. р. Вид. Кни- 
госпілки, 1928, сторінок 43, ціна 12 коп.



З о л о т а р ь о в  А . О. Десятилетие 
строительства социалистической промы
шленности У С С Р . Вид. „Червоний се
лянин", 1927, стор. 66.

Р  я п п о Я . Щ о дала Ж овтнева ре
волюція в галузі освіти на Україні. 
Видано українською та російською мо

вами. Вид. Книгоспілка, 1928, стор. 113, 
1 ціна ЗО коп.

Б у ц е н к о  А . Радянське будівни
цтво на Україні. Видано українською та 
російською мовами. Вид. Книгоспілка 
1927, стор. 78, ціна ЗО коп.

III. ІЛ Ю С ТР А Т И ВН І ВИ Д А Н Н Я

Ювілейний альбом Істпарта ЦК 
КП(б)У. Вид. „Пролетарий" 1923 р., 
стор. 24.

Альбом Ж и з  н ь Л е н и н а  — и с т о 
р и я  РК П . Вид. „П ролетарий", 1925, 
стор. ПО, ціна 1 крб. 40 коп.

Альбом Ж о в т н е в а  р е в о л ю ц і я  
й г р о м а д я н с ь к а  в і й н а  н а

Плякати. Ж о в т н е в а  р е в о л ю 
ці я  т а  г р о м а д я н с ь к а  в і й н а  
на  У к р а ї н і .  Вид. „ Пролетарий*. 
1927.

С х е м а  р а з в и т и я  ВКП(б). Вид. 
„Пролетарий", 1928, ціна 1 крб.

ГО Т У Ю Т Ь С Я  Д О  Д РУ К У  Й ВИ Й Д У ТЬ П РО ТЯГО М  1929 р .

I. Д о к у м е н т и  й м а т е р і я л и  з 
і с т о р і ї  КП(б)У.

Протоколи І з ’їзду КП(б)У.
ш ,

„ IV  конференції КП(б)У
V

А. Х в и л я .  КП(б)У та нац. питання 
(зб. документів).

Ж у р н а л  „ К о м м у н и с т " ,  орган ЦК 
КП(б)У, 1918, за  ред. М. О. Скрипника.

II. М о н о г р а ф і ї .
Р у б а ч .  Історія Ж овтневої революції 

на Україні, т. І.
\ХУЛ а п і н а В. Більшовизм на Україні 
в 1905 р. Нариси з  історії Ж овтневої 
революції на Україні (збірник). Робота 
семінарів Інституту Марксизму за  ре
дакцією т. Рубача.

III. Х р о н і к а .
Х р о н і к а  р е в п о д і й  н а  У к р а 

ї н і  в 1905 р., т. II, за  ред. М. Мебеля.
Х р о н і к а  р е в п о д і й  н а  У к р а 

ї н і  в 1917 р. за  ред. М. Мебеля, т. І. 
(березень - квітень - травень).

IV. Н а у к о в о - п о п у л я р н а  лі 
т е р а т у р а .

Г і р ч а к  — Перша обласна конферен
ція більшовиків України.

Таганрозька нарада.
В о л і н — І з ’їзд КП(б)У.
Ф  р і д Д.— II з ’їзд КП(б)У.
Р у б а ч  — III з ’їзд КП(б)У.
І в а н о в —V конференція КП(б)У.
Г а р і н —VI конференція КП(б)У.
Г у к о в с ь к и  й—Французька інтер

венція на Україні.
Я с т р е б о в  та І р г і з о в  — Два 

повстання київських робітників.
К а р е т н і к о в а  — Аграрний рух на 

Україні періоду Денікінщини.
Р є д і н — Залізгіичий страйк в 1918 р.
V. Б і о г р а ф і ї .
Ш п у н т  — Як поміщики відібрали 

землю у селян в 1918 р.
П е р а з и ч  — Ю . Д. Мельніков — 

З  історії робітничого та с. - д. руху 
70 — 80 р.р.

.)

/



О работе Музея Революції УССР за  1928 год & J3

Рост экспонативного фонда Музея рисуется в следующих 
цжрах:

И л л ю с т р а т и в н ы й  ф о н д  ( ф о т о - с н и м к и ,  г р а в ю р ы ,  
п о р т р е т ы  и д р.)

В 1925 году В 1926 году В 1927 году В 1928 году
7.835 экз. 10.248 экз. 15.352 экз. 19.469 экз.

П е ч а т н ы й  м а т е р и а л  ( п р о к л а м а ц и и ,  л и с т о в к и ,  г а з е т ы ,  
ж у р н а л ы  и т. д.)

На 1/1 — 27 г. На 1/1 — 28 г. На 1/1 — 29 г.
12.783 экз. 14.323 экз. 17.353 экз.

В е щ е с т в е н н ы е  е к с п о н а т ы ( з н а м е н а ,  о р у ж и е ,  
к а р т и н ы  и д р.)

В 1926 году В 1928 году 
160 экз. 500 экз.

Н е г а т и в ы

В 1927 году В 1928 году 
8.645 экз. 9.583 экз.

Всего на 1/1 — 29 года экспонативный фонд Музея насчи
тывает до 46.910 экземпляров, при чем сюда не входит значи
тельное количество экспонатов, учет которых ещё не закон
чен. З а  год Музей приобрел до 6.000 разных экспонатов.

Помимо работы по собиранию экспонатов, Музей в тече
ние года обслуживал своими материалами целый ряд иного
родних музеев и разных организаций (газеты, журналы и др.).

Музеем также были выполнены заказы для музеев рево
люции Днепропетровска, Киева, Сталина, Николаева и Москвы. 
Всего по этим заказам было подобрано 1.287 экземпляров 

'''понатов. Кроме этого, был произведен подбор экспонатЬв 
/Кельнской выставки в количестве до 300 экземпляров.

отчетный период улучшена техника учета и хранения 
&к£ионатов музея. Произведен переучет ряда материалов (ве
щественных и др.). Заведена, частично, карточная система.

В настоящем году предполагается закончить учет всех экспо
натов, упорядочить карточную систему, завести паспортизацию 
вещественных памятников и проверку содержания снимков и 
других материалов.

Актуальным вопросом дальнейшей работы является вопрос 
о планомерном собирании экспонатов по периоду социалисти
ческого строительства, работа, которая до сих пор была не 
Начата еще. Основным тормазом в работе по собиранию экспо
натов является отсутствие помещения. Нет также и необходи
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мых условий для хранения все возрастающего количггва 
экспонатов. По этой причине Музей не может взять на ебя 
хранение ряда материалов, в частности—исторических кно- 
фильм.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ УССР

Нужно констатировать несомненный рост Музея Р е в о л ^  
ции. Об этом свидетельствуют увеличение экспонативного 
фонда и значительное расширение экскурсионной работы. 1

Но, в то же время, Музей далеко еще не занимает того 
положения, в котором по значению своему должен был бы на
ходиться. Основной причиной последнего является, на протя
жении почти всех лет существования Музея,— отсутствие необ
ходимого помещения.

Принужденный, поэтому, итти по пути организации крат
ковременных и передвижных выставок, Музей использовывал 
для экспозиции только очень незначительную часть своих 
экспонативных фондов, в среднем не больше 20 — 25% и, та
ким образом, целый ряд таких ценнейших вещественных экспо
натов, как, например, знамена 1905 года, оружие боевых дру
жин, богатые коллекции печатных и иллюстративных материалов 
и др., лежат фактически под замком и не могут быть показаны 
трудящимся. Последнее же значительно умаляет агитационно - 
просветительное значение работы Музея. •

Всякая выставка, которой Музей отмечал какой - нибудь ре
волюционный юбилей, существовала только до следующего 
ближайшего юбилея, когда эту выставку приходилось сворачи
вать и организовывать другую. Работа в таких условиях требо
вала большой и в известной степени не целесообразной за
траты средств и сил.

С другой стороны, отдавая главное внимание и силы ор
ганизации разных временных выставок и передвижных, Музей 
не имел возможности проводить планомерно работу по соби
ранию историко-революционных экспонатов. Последняя про-' 
водилась не систематически, а в ударном порядке,' в связи 
с работой по организации той или другой выставки, к тому же, 
и в недостаточной мере. Богатейшие архивные фонды не только 
Центрального Архива Революции, но и местных крайархивов 
и музеев революции еще далеко не использованы.

Поэтому, главное внимание в наступающем году должно 
быть обращено на систематическую работу по собиранию 
экспонатов, на научную обработку их для отделов, которые 
могут быть организованы в новом помещении.

Кроме того, учитывая большое значение передвижных вы
ставок, как средства приближения музейных экспонатов к мас
сам и историко - революционного воспитания последних — Му
зей должен в настоящем году эту работу развернуть шире.
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Вопросы культурного ствоительства сейчас приобретают 
ак:/альное значение. Музеи, вообще, и Музей Революции, 
в астности, как наиболее популярное политико - просветитель
но! учреждение, является бесспорно мощным орудием в деле 
по/ема культурного уровня и политического воспитания даже 
наиболее отсталых в культурном отношении масс.

Нужно, чтобы советские и партийные организации все- 
иіерно помогали развиваться этой массовой школе большевист
ского революционного воспитания. Нужно, прежде всего, дать 
Музею Революции необходимое ему помещение.



ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ
ЖУРНЯЛ ІСТПЯРТУ ЦК КП(б)У

Виходить 1 раз на 2 місяці Рік видання 8-
Завданням „ЛІТОПИСУ РЕВОЛЮЦІЇ" є освітлення з погляд 

марксизму - ленінізму історії революційної партії пролетаріят_ 
КП(б)У й боротьби робітників та селянських мас України за своё 
визволення.

„ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ" освітлює історію КП(б)У й РСДРП(б), 
історію масового революційного руху й боротьби з царатом, істо
рію проле/арської й громадянської війни на Україні.

„ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ" освітлює питання, що зв’язані з істо
рією українського національного руху, з історією українських 
націонал - соціялістичних партій з погляду боротьби пролетаріяту 
та його партії — РСДРП(б) і КП(б)У— за гегемонію й керівництво 
революційним рухом на Україні.

„ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ" освітлює революційний робітничий, 
селянський і національний рух у Західній Україні, його вплив 
і зв’язок з революційною боротьбою на Радянській Україні.

„ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ" дає науково - дослідницькі, а також 
загальнотеоретичні статті з історії партії та ревруху й спогади 
активних учасників останнього. Журнал звертає велику увагу на 
питання бібліографії, вміщаючи критичні огляди літератури на 
окремі питання історії партії й ревруху та рецензії на окремі 
видання.

„ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ" вміщає в спеціальному розділі невеликі 
спогади й дрібні замітки про окремі епізоди з історії партії й 
революційної боротьби на Україні.

„ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ" вміщає документи, що стосуються істо
рії КП(б)У, а також з історії масової революційної боротьби.

„ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ” допомагає так партійному активові, як 
і широким верствам партії серйозно й поглиблено засвоїти істо
рію партії й Жовтня, історію пролетарської революції на Україні, 
знайомить з їхнім ходом і розвитком, а також готує необхідний фак
тичний матеріял для істориків революції й партії.

„ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ" дає також матеріял, що відповідає да
ному політичному моментові в розумінні історичного освітлення 
й вивчення питань, які стоять перед КП(б)У.

1929 року буде звернено велику увагу на найважливіші поді  ̂
з історії КП(б)У й пролетарської революції на Україні 1917 — 19 
у зв’язку з десятиріччям їх. ’ лзи

РЕДЯКЦІЯ: Харків, ЦК КП(б)У, вул. К. Лібкнехта, л Ч 4 "  Ж£
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ

У Со юз і  З а к о р д о н о м
1 рік (6 книжок) . . .  8 крб. — к. 1 рік (6 книжок)....5 д. 20 ц.
6 міс. (З книжки) . . . 4 50 „ 6 міс. (З книжки)....................... 2 „ 50 ч
Окреме число . . . .  1 „ 75 Окреме число.............................1 „ 15 „

Річні передплатники з 1 січня 1929 року по 1 січня 1930 року ‘ 
одержують відстрочку Коли здається передплату, вносять 50°і„, 1 квітня 1929 р.- 

25°І0, 1 червня 1929 року - 25° 0

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄ СЕКТОР ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДВУ
Харків, Сергіївська пл., Московські ряди, 5 

Уповноважені Періодсектору по всіх містах України, поштово- 
телеграфні контори та листоноші



Є В П Р О Д А Ж У  Ж У Р Н А Л

ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ
№  1 =

зм іст
ДО П’ЯТИРІЧЧЯ СМЕРТИ В. І. ЛЕНІНА

М. П о к р о в с ь к и й  — Ленінізм та історія Росії.

І. СТАТТІ
В. Ка ч и н с к и й  — Земельная политика соввласти на Украине 

в 1919 году.
Ст. Кок о щ ко — Київський комітет РСДРП в період II - го 

з'їзду партії.
Д. Шл о с б е р г  і Б. Шу л ь м а н  — Всеобщая забастовка в 

Одессе в 1903 году и „независимцы".
М. С в і д з і н с ь к и й  — Селянські спілки на Україні в революції 

1905 року.

II. СПОГАДИ
М О. Ск р и п н и к  — Пам’яти тов. Андрія Іванова.
Сурик  — Студенческие большевистские кружки в Харькове.
А. Д з е д з і є в с ь к и й  — Під натиском окупантів.
С. Ві ти к — Ще про аграрний страйк 1902 року в Галичині.
С. Жу к о в с ь к и й  — Завод „Ильича" (бывш. Шлснкера) в 1917 г.

НІ. КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
Критичні статті та о гл я д и : 3. Г у р е в и ч  — М. М. Попов 

..Нарис з історії комуністичної партії (більшовиків) Укра
їни". „Пролетарий", 1928 р. І. Г е х т м а н  — До історії ро
бітничого руху на Україні 70-х р.р. (М. Яворський—Нариси 

\3 історії революційної боротьби на Україні, т. II, ч. 1, ДВУ,

Р е ц е >  Р )'іГзії: М. В о л і.н — Н. Ленін. Твори ; В. Ма н і л о в  — 
{Ленинский сборник VIIIм; С. Б і л о к р и н и ц ь к и й — 
М. Майоров. „З історії революційної боротьби на Україні" ; 
К/ Г.— П Мілюков. „История ВКП(б)"* Поссе, Штейн — 
І/Волковічер. .Брестский мир“; А. Г р о м і ц ь к и й —„На 
штурм". Збірник спогадів комсомольців-червоногвардійців. 
Поссе, Штейн—„Искровский период в Москве*.

Нові книжки

IV. ХРОНІКА
В. М а н і л о в —„До питанні) про організації інституту історії 

партії та Жовтневої революції на Україні"; М. І в а н о в  — 
Робота Істпарту ЦК КП(б)У за 1928 р. План роботи Істпарт- 
відділу ЦК КП(б)У на 1929 рік. Від Істпарту. Від редакції.




