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ХАРЬКОВСКИЙ СОВЕТ Р. И С. ДЕПУТАТОВ 
В МАРТЕ И АПРЕЛЕ 1917 ГОДА

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА

Первый номер „Известий Харьковского Совета Рабочих 
Депутатов", вышедший 4-го марта 1917 года, следующим об
разом сообщает о февральском перевороте и организации Со
вета в г. Харькове :

„Как только было получено сообщение о событиях в Пе
трограде, стали организовываться собрания рабочих. Настроение 
у всех было тревожное. Решили бросить лозунг о поддержке 
революции, об углублении содержания революции в смысле ее 
демократизации, устройстве народных самоуправлений, захвате 
власти в свои руки. Вечером 7-го марта, при наличии 20 ор
ганизаций, состоялось собрание представителей заводов и фа
брик. на котором выработали линию поведения, избрали вре
менный рабочий комитет до избрания Совета рабочих депу
татов1). После этого присутствующие на заседании пошли в 
Городскую Думу на заседание харьковских общественных 
организаций, где был брошен лозунг организации Совета ра
бочих депутатов“.

Эти общие, неясные сообщения „Известий" не дают 
представления о главном. Кто же собирал рабочих? Какие 
классы и партии принимали участие в этой революции ? 
Какая партия бросила лозунг о поддержке революции, какой 
революции? Какая партия бросила лозунг об организации 
Советов и т. д .?

В отличие от многих других городов Украины в Харькове 
старая власть признала Временное Правительство не сразу, 
как, например, в Полтаве и Екатеринославе, а лишь после ко
лебаний, после того, как убедилась в силе рабочих. Если в 
Полтаве губернатор, на собрании Городской Думы, сам со
общил о происшедшем перевороте и об этом телеграфировал 
во все уезды, призывая население поддерживать Временное

в. ЛОБАХИН

1) „Известия Харьковского Совета Рабочих Депутатов* №  1 от 4 - го 
марта 1917 г.
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Правительство и предлагая спокойно продолжать работу (то 
же самое в Киеве и Екатеринославе), то в Харькове губерн
ская власть запрещает печатание всяких известий об образо
вании Временного Правительства и штрафует газету „Южный 
Край“ на 3000 руб. за напечатание даже кратких сообщений 
о революции. Мало того, вице-губернатор не разрешает даже 
собраться гласным Городской Думы для обсуждения создав
шегося положения, в то время как в Полтаве при деятельном 
участии самого губернатора создается общественный комитет, 
а в Екатеринославе губернатор сразу издает приказ, где в 
конце заявляет: „ в с я к о е  выступление против нового прави
тельства будет всемерно преследоваться и караться по всей 
строгости" *).

В Харькове же, как мы видели, вице - губернатор стремился 
всеми мерами задержать всякие известия о ^происходящей фе
вральской революции в Питере. 2-го марта совсем не вышла 
газета „Южный Край", издающаяся в Харькове 37 лет, ибо 
она была конфискована полицией. Настроение в городе на
пряженное: прокурор отказывается освободить заключенных, 
черная сотня готовит еврейский погром. Губернатор вызвал 
отряд из Балаклеи в помощь полиции.

Буржуазия, видя неизбежную гибель самодержавия, стре
милась задержать революционное движение и использовать 
его для проведения своих империалистических целей. Она 
как в Харькове, так и по всем городам Украины начала ор
ганизовываться в общественные комитеты. Такой комитет был 
создан в Харькове 1-го марта, куда вошли виднейшие пред
ставители промышленной буржуазии, земцы, адвокати, профес
сора. В эти комитеты были приглашены и представители Со
вета Рабочих Депутатов.

Движение среди рабочих, вызванное падением самодержа
вия, проходило в г : Харькове гораздо ярче и сильней. Рабочие 
не действовали так робко, как гласные думы и члены обще
ственного комитета.

Если к февральской революции буржуазия отнеслась 
в основном со страхом, то в рабочих массах эта революция 
вызвала энтузиазм.

Революция быстро наростала. 28 февраля была получена 
телеграмма, извещающая о падении самодержавия. В этот день 
и начались в г. Харькове первые открытые собрания рабочих. 
На заводе ВЭК большевики К и р к и ж  и П а с т е р  собрали 
митинг рабочих и, сообщив о революции, призвали рабочих 
всемерно поддерживать своих питерских товарищей. Состоялись 
многолюдные митинги и на других заводах, которые также 
проходили с большим под’емом.

') „Хроника февральской революции*—Заславского и Конторовича, т. 2, 
ст. 55.
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Ораторы из рабочих оценивали значение и характер разви
вающихся событий и свое к ним отношение, в значительной 
степени, в согласии с той оценкой февральской революции, 
которую дали большевики в специальном воззвании. Это воз
звание было прислано, как сообщает П а п к о в (в своих вос
поминаниях) *) из питерского большевистского комитета. Оно 
извещало о восстании, о свержении самодержавия и тех за
дачах, которые стоят перед рабочим классом; в конце его ра
бочие призывались следовать примеру ленинградских проле
тариев — выходить на улицы и выделять своих представителей 
в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов.

Это большевистское воззвание, повидимому, и послужило 
директивой рабочим об организации Советов. Здесь же, на 
собраниях, рабочие выбирали своих представителей и соста
вили Временный Комитет для руководства рабочим движением 
вплоть до избрания Совета Рабочих Депутатов.

На следующий день состоялось первое заседание с пред
ставителями от рабочих, где разбирался вопрос о целях и 
конструировании общественного комитета, который бы регу
лировал всю жизнь в городе. На этом заседании, по вопросу 
о создании милиции, вскрылось совершенно различное отноше
ние к революции представителей буржуазии и рабочих.

Представители рабочих не только приветствовали создание 
милиции, но и предлагали немедленно устранить губернатора 
и полицмейстера и создать новую общественную власть. При
сяжный поверенный Е. М о с к о в, возражая против такой 
решительной постановки вопроса, напомнил события 1905 г. 
и сказал: „Этот год научил нас многому, тогда милиция не 
имела успеха, и, пока у нас нет отрицательных фактов де- 
ятельности губернатора, не следует создавать милиции" 2). Здесь 
у представителя буржуазии проявилась, общая для нее, боязнь 
революции, боязнь масс, проскользнула надежда на примирение 
со старым строем.

Другой гласный Думы, из помещиков Д и б о л ь д, на том 
же заседании, предлагает равняться по Государственной Думе, 
где, как известно, были представители, в большинстве, черно
сотенных партий и кадеты 3).

В то же время в речах рабочих мы слышим иное — они 
предлагают немедленно арестовать высших представителей цар
ского режима и немедленно, как заявил один, „создать свою 
власть". Они ставят ставку не на контр - революционную думу, 
а на революцию, успех которой вполне будет обеспечен при 
поддержке армии.

Это первое заседание общественного комитета ярко вскры
вает совершенно отличное отношение к революции буржуазии

Ч 1917 г. в Харькове. Изд. „Пролетарий-, стр. 118— 120.
-) Южный Край 1917 г., 3 марта.
М Там же.
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и рабочих. И если это противоречие выявилось здесь на сло
вах,. то за стенами Общественного Комитета столкновение 
классов намечалось на деле. Вице-губернатор, как мы заме
тили ранее, вызвал из Балаклеи конницу, чорная сотня готови
лась к еврейскому погрому,— рабочие же энергично готовились 
к выходу на улицу—на демонстрацию, решительно став на 
защиту революции.

Временный комитет представителей рабочих, заседавший 
с часу дня до позднего вечера, решил удержать рабочих от 
выступления и постановил: „ввиду того, что на всех заводах 
имеется крайне напряженное настроение и они готовы к ре
шительным выступлениям, Временный Комитет принял решение 
употребить все влияние для того, чтобы удержать рабочих от 
выхода на улицу и демонстрации" !). Но удержать рабочих 
Временному Комитету не удалось, и они вышли на свою пер
вую открытую, массовою демонстрацию 3-го марта и своей 
решительностью определили окончательно соотношение сил в 
сторону революции.

Это настроение рабочих должен был учесть созданный 
2 - го марта, уже постоянный, Совет Рабочих Депутатов, ко
торый на своем первом заседании, где присутствовало 78 че
ловек от 43 организаций, избрав временный президиум, решили 
организовать эту демонстрацию. Всю ночь под 3 -є  марта 
рабочие готовились к демонстрации в ознаменование падения 
самодержавия

Утром, после митингов, в организованном порядке рабочие 
направились к Университетской площади Кругом красовались 
красные знамена, лозуги, плакаты, особенно выделялись зна
мена завода ВЭК и паровозного с лозунгом : „Да здравствует 
революция", „Да здравствует Совет Рабочих Депутатов".

Даже отдельные группы буржуазии и мелкой буржуазии 
шествовали сзади стройных колонн рабочих. Проходивше мимо 
Университета колонны рабочих и следовавших за ними сол
дат окончательно разсеяли страх студентов, которые боялись 
кровопролития, боялись того, что солдаты не присоединятся к 
революции, как в 1905 году, когда в октябре в Харькове за 
три дня было убито около 180 человек. Но теперь обстановка и 
соотношение сил были совсем другие. Видя такое массовое 
революционное шествие рабочих и солдат, студенты смело 
присоединились к общей демонстрации, которая остановилась 
у здания Городской Думы.

Здесь с балкона выступали с приветствиями представители 
Совета Рабочих и Солдатских депутатов, разных партий 
и общественных организаций. Демонстрация закончилась це
ремониальным маршем вооруженного гарнизона, примкнувшего 
к революции.

*) „Южный Край* 1917 г. № 13910 от 3 марта.
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А на улицах и площадях до поздней ночи происходили, 
впервые в Харькове, летучие митинги. Виступали все, кто хо
тел,? и говорили все, что каждый чувствовал. Интересны были 
речи большевиков Буздалина иТинякова1), которые выступали 
на Павловской площади с отповедью другим ораторам и при
зывали рабочих не поддерживать Временное буржуазное Пра
вительство, а готовиться к дальнейшей борьбе против капи
талистов, за рабочую власть, за диктатуру пролетариата.

Наступал второй этап борьбы — борьбы за социалистиче
скую революцию.

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ

В том общедемократическом угаре, который чувствовался 
в день первой демонстрации в г. Харькове, 3-го марта уже 
заметны были черты, характерные для последующей борьбы 
рабочих с буржуазией и ее охвостьем — мелкобуржуазными 
партиями. Выявилось это в отношении ораторов мелкобур
жуазных партий к речам большевиков Буздалина и Тинякова, 
призывавших не останавливаться на этом этапе революции, а 
готовиться к дальнейшей борьбе за рабочую власть. Но осо
бенно сильно разгорелась классовая борьба вокруг первого 
большевистского воззвания, с которым харьковские большевики 
выступили 5-го марта.

Непосредственно после первого революционного праздника, 
в ночь на 4-го марта, собрались харьковское большевики в 
закрытом помещении Медицинского Общества. Здесь был вы
бран Харьковский Комитет и постановлено выпустить соот
ветствующее воззвание.

На другой день это воззвание, составленное, как говорит 
Буздалин* 2), Суриком, было отпечатано. Полный текст этого 
интересного воззвания найти не удалось.

Сущность этого воззвания сводилась к тому, что оно ста
вило остро вопрос о переходе к социалистической революции. 
В нем указывалось, что революция только что началась: про
летариат и крестьяне призывались к организации, бдительности 
и неустанной борьбе за свои классовые интересы. Воззвание 
требовало прекращения империалистической войны и превра
щения ее в гражданскую войну. Далее были требования ско
рейшего созыва Учредительного Собрания, введения 8 ч. 
рабочего дня и демократической республики. Кончалось воз
звание следующими словами: w Д а з д р а в с т в у е т  г р а 
ж д а н с к а я  в о й н а  и м е ж д у н а р о д н ы й  с о ц и а л и з м "  2).

Эту линию большевики четко проводили и в основанной 
ими газете „Пролетарий" (первый номер ее вышел 16-го марта).

*) Сборник „1917 г. в Харькове", стр. 120.
2) Сборник „1917 г. в Харькове". Воспоминания Буздалина, 32 стр.
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Однако полного единогласия в Харьковськой организации 
по этим вопросам не было.

Мартовское воззвание вызвало серьезные разногласия. 
Лугановский был против такой резкой листовки, которая 
призывала к гражданской войне между буржуазией и проле
тариатом и прокладывала такую резкую грань между больше
виками и меньшевиками. Отчасти Лугановского непродолжи
тельное время поддерживал Алексеев, Тиняков и Н. Безче- 
тверной. Вокруг этого воззвания разгорелась ожесточенная 
борьба. Высказывавшиеся по поводу воззвания тем самым 
выявляли свое отношение к основным вопросам революции, 
к вопросу о том, за какую революцию и как намерены они 
бороться.

Яркие лозунги большевистского воззвания, прежде всего, 
вызвали тревогу буржуазии и их прихвостней. Посыпались 
резолюции, клеймящие разнообразным образом большевиков.. 
Прежде всего обратились в Общественный Комитет и в Совет 
Рабочих Депутатов служащие Харьковского Отделения Волжско- 
Камского Коммерческого банка, которые на собрании 8 марта 
вынесли следующую резолюцию : „В то время, как со всех 
сторон раздаются голоса, призывающие к спокойствию и ор
ганизованной созидательной работе на благо дорогой нам 
родины, кучка злонамеренных людей распространяет среди 
населения печатные листки с призывом к недоверию Времен
ному Правительству, к гражданской войне и миру с внешним 
врагом во что бы то ни стало. Подобного рода воззвания 
сеют смуту и вносят разлад в общее дело строительства 
великой свободной России. Возмущаясь до глубины души 
подобного рода выступлениями со стороны темных сил и в 
полной уверенности, что голос не окажется одиноким, мы обра
щаемся в Городской Общественный Комитет и к Совету Де
путатов с просьбой выразить порицание лицам и группам, 
распространяющим эти печатные листки“ . В заключение они 
просят Общественный Комитет в согласии с Советом Рабо
чих Депутатов, как единственно авторитетным учреждением, 
самим решить, какие нужно принять меры для устранения 
возмущающих душу каждого благоразумного гражданина пре
ступных проявлений злой воли"*).

Эту резолюцию мы сознательно привели полностью, ибо 
она ярко отражает настроение буржуазии и их приспешников. 
Здесь большевики, выпустившие свое воззвание, называются 
„кучкой злонамеренных людей", „темными силами" и пр. Этот 
букет эпитетов все увеличивается далее. Студенты г. Харькова 
(кадетской фракции) в своем обращении пишут, что больше
вики „пытаются повернуть обратно колесо истории", что 
большевики предлагают не единение, а разлад. Их воззвание

!) „Южный К^ай“ 1917 г , 13/III.
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кончается следующими словами: „Товарищи» мы своим еди
нением, своею организованностью должны бороться против 
разлагающего влияния тех прокламаций, которые требуют 
немедленного прекращения войны. Война должна быть дове
дена до низвержения Гогенцоллерновской династии и в этом 
смысле должна рассматриваться, как вторая революция".

В той же газете „Южный Край" за 13 марта 1917 года 
имеются воззвания от Комитета Харьковской организации ка
детов и от курсисток, которые уже нового ничего не дают, 
добавляя лишь некоторые детали. Так писали кадеты: „Граждане, 
не слушайте также призывов к гражданской войне и к низло
жению Временного Правительства, идущих хотя и от искрен
них людей, но глубоко заблудившихся".

Далее идет призыв защищать Временное Правительство 
и призыв к тому, чтобы рабочие стали к станку, а солдата 
к оружию для того, чтобы довести „войну до победного конца" ; 
об этом же говорит и воззвание курсисток, повторяя мысли 
кадетского воззвания.

Если у буржуазии мы видим здесь ясную, четкую поста
новку вопроса по поводу войны и Временного Правительства, 
то у служащих ст. Люботин Южн. жел. дор. в их резолюции 
проглядывает психология мелкой буржуазии с присущим ей 
оппортунизмом. Обсудив воззвание большевиков, они выносят 
следующее решение : „Все, кто в настоящее время разжигает 
партийные страсти, ведут дорогую родину только к гибели. 
Долой партийность! .. Да здравствует объединение! Да здрав- 
ствуетсвободная Россия!". Такая попытка к благодушному абстра
гированию от классовых противоречий, попытка к примирению, 
соглашению всех классов является типичным для мелкой бур
жуазии того времени.

Характерна также статья проф. Т а л и е в а „Вопросы мо
мента" ]). Он отмечает политическую и культурную отсталость 
русского рабочего класса, которая, как показал, мол, опыт 
первой русской революции, по мнению профессора, „является 
одинаково благодарной почвой для неустойчивости государства— 
с противоположной стороны". Попугав далее обывателя страш
ными картинами 1905 — 1906 г., поджога и гибели помещичьих 
имений, профессор указывает, что большевистское воззвание 
снова ставит Россию в плоскость междуусобицы и анархии, 
призывая население к гражданской вЬйне и насильственной 
ликвидации существующих социальных отношений.

„Подобные источники", говорит Талиев, „поскольку за 
ними не кроются мутные источники провокации, являются пре
ступлением против той свободы, за которую идет борьба, 
безумной авантюрой, соблазняющей к прекращению войны 
и в то же время обрекающей страну в беззащитную жертву

’ ) „Южный Край" 12/Ш 1917 Г.
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последней. Все, что разрушает сейчас цемент гражданствен
ности, спаювающей население страны в одно дисциплинарное 
целое, в особенности его армии, таит в себе начало ката
строфы".

И в конце, опять попугав ужасами гражданской войны, 
он призывает все партии сплотиться вокруг Временного Пра
вительства для противодействия большевистской агитации.

Атаку на большевистское воззвание проводят и „Изве
стия Харьковского Совета Рабочих Депутатов", помещая от 
7-го марта статью под заглавием „Не смешивайте", где за
является, что „буржуазия наш классовый враг", но из этого— 
пишет автор — не вытекает необходимость гражданской войны. 
Совсем напротив. Наш лозунг — Учредительное Собрание. Зна
чит — мы должны подчиняться решению его. В таком случае 
является совершенно непоследовательным и неправильным 
решение наших споров оружием" 1). Итак, официальный орган 
Харьковського Совета Р. и С. Д. предлагает не смешивать 
повседневную борьбу с буржуазией и гражданскую войну с 
ней. И выступает против последней. Точно так же „Известия" 
предлагают не смешивать борьбу против империалистической 
войны с призывом ее превращения в гражданскую войну, когда 
еще не использовано такое средство, как Учредительное Собрание.

В этой статье мы имеем яркую половинчатую, оппортунисти
ческую, меньшевистскую линию разрешения основных вопросов 
революции: о власти, о войне,— линию соглашения с буржуа
зией, боязнь вооруженной борьбы с ней, надежду парламент
ским путем, в Учредительном Собрании, окончательно разре
шить все вопросы революции. А пока пусть власть остается 
у буржуазии, а мы ее, как говорят меньшевики, будем тол
кать влево и добиваться экономических уступок, не вступая 
с ней в вооруженный конфликт, ибо последнее привело бы 
страну только к гибели и реставрации.

Не замедлил откликнуться на это большевистское воззва
ние и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, на одном из 
заседаний которого кто то предложил0 даже арестовать рас
пространителей большевистских листовок. По предложению 
меньшевиков была вынесена резолюция, порицающая больше
виков за их воззвание и возлагающая всю ответственность за 
последствия воззвания на Харьковський Комитет Большевиков. 
Эта резолюция была принята в результате давления мелко - 
буржуазных партий.

9-го марта состоялось совещание представителей социа
листических партий, созванное по инициативе Харьковской 
организации еврейской социалистической рабочей партии — 
„Серп", где были представлены: 1) еврейская социалистиче
ская партия, 2) партия социалистов - революционеров, 3) Бунд,

„Известия Харьк. Сов. Раб. и С. Д. 1917 г., №  4.
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4) еврейская рабочая партия территориалистов - социалистов,
5) социал- демократы - меньшевики, 6) украинские социал- 
демократы, 7) польская социалистическая партия. Не при
сутствовали социал * демократы-большевики, социал-демократы 
Польши, Литвы, Латвии, грузинские социалисты - федералисты. 
Совещание было созвано с целью побудить большевиков от
казаться от занятой ими тактической позиции. В результате 

совещание, происходившее под председательством предста
вителя еврейськой соц. раб. партии, постановило большинством 
6 проти 1 „возбудить в Исполкоме Харьк. Совета Р. и С. Д. 
вопрос о последнем выступлении Харьковского Комитета 
Р. С. Д. Р. П. большевиков".

Представитель Городского и Областного Комитета социа
листов - революционеров Алгасов заявил свое особое мнение, 
которое было занесено в протокол: „Признавая, что в задачи 
деятельности Совета Р. и С. Д. отнюдь не может входить* 
рассмотрение программы и тактических позиций социалисти
ческих партий и вынесения одобрения или неодобрения той 
или иной партии или фракции, я, как представитель Област
ного Комитета партии социалистов - революционеров, катего
рически высказываюсь против всяких попыток использовать 
Совет Р. и С. Д. в целях междупартийной и международной 
(? — Ред.) борьбы и тем оторвать Совет Р. и С. Д. от его 
непосредственной деятельности и втянуть его в междупартий- 
ную и междуфракционную борьбу".

Если большевистское воззвание о решительной борьбе 
против буржуазии вызвало со стороны буржуазии глубокую 
и открытую ненависть и возмущение, со стороны большинства 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и различных социа
листических партий оппортунистическое порицание, то со сто
роны рабочих масс к большевистскому воззванию было иное 
отношение.

Так в воскресенье 19-го марта на заводе Гельферих- 
Саде на митинг, где обсуждался вопрос о той травле и покле
пах, каким подвергались большевики за их воззвание со сто
роны буржуазных газет, была принята такая резолюция !) : 
„Общее собрание завода Гельферих - Саде выражает свое 
возмущение против випадов буржуазной прессы, вроде „Речи" 
и их бульварных прихвостней, как харьковские „Жало", „Юж
ный Край", стремящихся всеми силами опорочить некоторые 
политические течения русского пролетариата. Буржуазная пресса, 
до революции лакейски прислуживавшая охраняемому прово
каторами старому режиму, испугалась теперь мощного голоса 
пролетариата и пытается расстроить его ряды, пользуясь для 
этого позорной кличкой „провокатори. Мы видим в такой 
тактике истинно - провокаторские приемы и заявляем, что для
---------------- 1

3) „Пролетарий* №  7 от 27 марта 1917 г.
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нас давно ‘ уже ясна лицемерная физиономия буржуазной 
печати, и мы уверены, что ее попытка подладиться под единое 
рабочее движение России встретит достойный отпор борюще
гося пролетариата".

Чтобы покончить с этим воззванием — несколько слов о 
том, как несколько товарищей большевиков отправились по 
директиве комитета распространять его в Донбассе.

Уезжая из Макеевки, где они провели совещание пред
ставителей от рудничных партийных организаций, на ст. Хар- 
цизск, они были задер^шы членами местного Общественного 
Комитета и Совета Рабочих Депутатов. Задержанные това
рищи обвинялись в том, что будто бы их подкупили немцы, 
так как, мол, требования 8-мичасово'го рабочего дня, конфи
скации помещичьих земель и скорейшей ликвидация войны — 
выгодны сейчас только немцам. Задержали их будто бы для 
выяснения личности, а затем, под предлогом того, что в Хар- 
цизске нет подходящего помещения, они были отправлены 
в Таганрог. Одновременно местные тузы, возглавляющие Обще
ственный Комитет Харцизска, послали сопроводительную теле
грамму в Таганрог приблизительно следующего содержания: 
„Таким-то поездом к Вам отправлена группа черносотенцев 
с погромной литературой".

Таким образом, из обзора первых дней февральской рево
люции в Харькове можно получить ответы на те вопросы, какие 
были поставлены в начале статьи: кто бросил лозунг об органи
зации Советов, кто собирал рабочих, какие классы и партии 
и какое участие принимали в революции и какой революции?

Лозунг об организации Советов был брошен впервые 
большевиками, он пал на взрыхленную почву, уже подгото
вленную опытом 1905 года, когда впервые были организованы 
Советы. Но в связи с тем, что партия большевиков была 
малочисленна и более других партий разгромлена перед фе
вралем, она не могла взять на себя полностью руководства 
в образовании Совета Рабочих Депутатов и руководство отошло 
к меньшевикам и социалистам - революционерам. Это положение 
усугублялось еще тем/что и рабочие не имели в Харькове 
опыта борьбы с этими партиями и не вполне еще разобрались 
в предательской политике этих мелкобуржуазных партий. 
Вопрос о характере революции, о власти, каждый класс, ка
ждая партия разрешали различно, что видно из отношения 
партий и классов к большевистскому воззванию.

Буржуазия ставила ставку на Временное буржуазное, Пра
вительство, называя Родзянко „безсмертным героем",.она пред
лагала продолжать войну до полной победы над немцами, считая 
эту победу „второй революцией", и во имя этого рабочие должны 
стать к станку, солдаты к оружию, сплотившись вокруг ее 
правительства. Здесь буржуазия хотела использовать рабочих и 
крестьян исключительно в своих империалистических целях.



Большевиков, которые ставили перед рабочим движением 
самостоятельные цели, буржуазия в лице кадетов называла 
провокаторами, предателями, кучкой злонамеренных людей, 
темными силами, „с преступным проявлением злой воли“, 
считая линию большевиков „безумною авантюрой", ведущей 
страну к катастрофе. Тут мы видим вполне определенную про
грамму русских империалистов, окончательно, определившихся 
в классовом отношении.

Иную линию ведет Совет Рабочих Депутатов в лице его 
большинства под влиянием мелкобуржуазных партий. Она сво
дится к попытке благодушного отвлечения от классовых про
тиворечий, сентиментального примирения противоречивых клас
совых интересов, к соглашательству, а по сути — к прикрытию 
буржуазии и обезоружению рабочих.

„Известия Совета Рабочих Депутатов" предлагают не 
смешивать „борьбы с буржуазией — с гражданской войной", 
зовут на поддержку Временного Правительства, предлагают 
ждать Учредительного Собрания.

Классовую, пролетарскую установку, п у с т ь  н е д о с т а 
т о ч н о  е ще  о ф о р м л е н н у ю ,  я с н у ю  и ч е т к у ю,  не 
у ч и т ы в а ю щ у ю  в с е й  с л о ж н о с т и ,  в с е г о  с в о е о б 
р а з и я  р а з в и т и я  р е в о л ю ц и и  1917 г., установку к борьбе 
против буржуазии, к гражданской войне с ней дали больше
вики, призывая в общих, правда, чертах к борьбе за власть, 
в чем они были поддержаны рабочими, отрицательно относив
шимися к Временному Правительству.

В этом отношении интересны слова одного рабочего, 
который, в связи с распоряжением ^Временного Правительства 
вместо губернаторов назначать председателей губернских зем
ских управ, сказал:

„Этот наказ Временного Правительства не целесообра
зен, ибо, например, в Курской губернии власть через этот 
наказ перейдет в руки Марковых вторых, которые и будут 
вести общество не до Учредительного Собрания, а до 
контр - революции".

В этих словах вскрыто буржуазно - помещичье существо 
Временного Правительства. Рабочие ориентировались не на 
Временное Правительство, а на Советы, они были не за про
должение войны до победы, а за мир.

„ .. .Русская революция марта 1917 года не только смела 
всю царскую монархию, не только передала всю власть бур
жуазии, но и дошла вплотную до революционно - демократи
ческой диктатуры пролетариата и крестьянства. Именно такой 
диктатурой (т. е. властью, опирающейся не на закон, а на 
непосредственную силу вооруженных масс населения и именно 
указанных классов) являются Петроградский и другие местные 
Советы Рабочих и Солдатских Депутатов44. (Ленин,  т. XIV, 
часть 1-ая, стр. 40, £-ое изд.).

Харьковский Совет Р. и С. Д еп утатов в м арте и апреле 1917 года 17



18 Літопис Революції

Создалось двоевластие. В борьбе за власть и в целом 
ряде других вопросов проявилось неуклонное перерастание 
буржуазной революции в социалистическую.

Наша задача — проследить этот процесс в обстановке 
и условиях Харькова.

ЗАДАЧИ СОВЕТА И ЕГО СОСТАВ

Совет организовался как Совет Рабочих Депутатов. Пред
ставителей солдат еще не было. На своем первом заседании 
2-го марта, на котором присутствовало 78 ч. от 43 органи
заций, Совет рабочих депутатов поставил для себя две главные 
задачи: 1) борьбу за организацию новой народной власти и 
2) обеспечение граждан г. Харькова всем необходимым.

Здесь же было решено организовать свою газету, при
своив ей название: „Известия Харьковского Совета рабочих 
депутатов"1). Первый номер этой газеты вышел 4-го марта, 
где прежде всего об/являлось населению об организаци Совета 
и указывались задачи, стоящие перед ним.

„Об’являєм всему населению г. Харькова и Харьков
ской губ. о том, что 2-го марта образовался в г. Харь
кове Совет Рабочих Депутатов, который принял на себя 
задачу борьбы за организацию новой Народной Власти. 
Все важнейшие вопросы, связанные с этой задачей, об
суждаются в Совете Рабочих Депутатов и им же принима
ются все необходимые меры как для осуществления пере
хода власти в руки харьковских граждан, так и обеспе
чения их всем необходимым. Прежде всего Совет Рабочих 
Депутатов об'являет населению, что главные необходимые 
учреждения в городе, как водопровод, электрическая стан
ция, трамвай, мастерские и службы движения железных 
дорог, должны работать непрерывно, дабы жизнь в городе 
шла так деятельно, как это требуется в настоящий вели
кий исторический момент. Только при этих условиях ста
новится возможным организация народной власти

В передовице этого номера „Известий" давалась и поли
тическая программа Совета. Прежде всего, в ней указывалось 
на необходимость организации демократического строя, воз
главляемого Учредительным Собранием, и организации на местах 
соответствующих ячеек, служащих его основой. Такими ячей
ками должны быть Советы, вокруг них и нужно сплачивать 
массы и только через Советы добиваться правильного разре
шения всех вопросов, а главное — вопросов войны и мира. *)

*) Первые десять дней газета носила название „Известия Совета Р. Д.% 
а затем, после слияния с Советом С. Д. — „Известия Совета Р. и С. Депу
татов44.



„И здесь наши позиции — пишут „Известия" — должны быть 
в духе возрождающегося революционного интернационализма".

После этой не совсем ясной программы „Известия" по
мещают статью уже практического характера о необходимости 
создания профессиональных союзов, рабочих кооперативов, а 
также органов для урегулирования продовольственного дела. 
Таким образом в первом номере „Известий" мы имеем ука
зания и на политическую и на практическую линию работы 
Совета.

Политическая линия здесь дана общая, неясная, меньше
вистского характера, совсем противоположная той линии, какую 
наметило первое большевистское харьковское воззвание. В са
мом деле, в вопросах войны и мира Совет об’являет, что он 
будет стоять на позициях возрождающегося революционного 
интернационала, тогда как большевики в своем воззвании да
вали прямой ответ на этот вопрос — долой империалистическую 
войну, указывая на необходимость превращения империалисти
ческой войны в войну гражданскую. Далее, по вопросу о власти 
в об’явлений „Известий Харьковского Совета Рабочих Депу
татов" говорится, что Совет берет на себя задачу организации 
„новой народной власти", и что им принимаются меры „для 
осуществления перехода власти в руки Харьковских граждан", 
то - есть фактически — в"руки губернского Общественного Ко
митета, составленного в большинстве из представителей крупной 
и мелкой буржуазии, в то время как большевики указывали 
на необходимость бдительности и призывали к неустанной 
борьбе за свои классовые пролетарские интересы. Такая не
четкая классово - расплывчатая линия Харьковского Совета 
Рабочих Депутатов по таким важным вопросам вызывала от
пор со стороны харьковских рабочих.

Еще Временный Комитет по созыву Совета Рабочих Депу
татов от 1-го марта обратился с воззванием к солдатам. Затем 
3 - го марта Совет Рабочих Депутатов на втором заседании, 
обсудив вопрос об организации Совета Солдатских Депутатов, 
постановил: „Организовать среди революционных войск особые 
солдатские комитеты из уполномоченных от рот и батальонов, 
которые бы присутствовали на совещании Совета Рабочих 
Депутатов и могли бы принимать живейшее участие в разре
шении общих и организационных вопросов".

В № 2 „Известий Харьковского Совета Рабочих Депу
татов" дана статья „В об’единении сила", где повторяются 
мысли первого обращения и еще более решительно говорится 
о необходимости организации солдатских Советов и их слиянии 
с Советами Рабочих Депутатов. „Товарищи солдаты, в об’еди
нении и организация сила. Вас много, но ваше политическое 
значение не соответствует ни вашей численности, ни вашему 
значению, ибо вы неорганизованы. Вы должны организоваться 
особо, в свои солдатские Советы. Они будут иметь большое
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политическое и культурное значение. Они должны быть в тес
ном единении с Советами Рабочих Депутатов. „Да здравствует 
Совет Рабочих и Солдатских Депутатов".

Это постановление и обращение было охотно принято сол
датами. Они очень энергично приступили к выборам своих 
уполномоченных от рот и батальонов. Затем выяснилось, что 
на выборы солдатских депутатов оказывали влияние офицеры. 
Тогда Совет Рабочих Депутатов на заседании от 6-го марта 
постановил: „Избрать особую избирательную комиссию для 
урегулирования выборов среди солдат, где намечается тенден
ция офицеров влиять на ход самых выборов. Члены комиссии 
должны быть снабжены особыми удостоверениями для свобод
ного прохода в казармы. Солдатские депутаты должны изби
раться по одному от 250 ч. поротно"1). 9-го. марта состоялись 
по всем ротам, под наблюдением членов избирательной ко
миссии, собрания солдат, на которых они вновь избирали 
своих депутатов и постановили итти рука об руку с Советами 
Рабочих Депутатов для закрепления революции.

10 - го марта на заседании Совета Рабочих Депутатов было 
решено составить об’единенный исполком с Советом Солдат
ских Депутатов таким образом, чтобы количество представи
телей от солдат в Исполкоме было одинаковое количеством 
представителей от рабочих. Кроме того, было решено, чтобы 
выборы представителей от солдатского совета в об’единенный 
Исполком были произведены после того, как они достаточно 
ознакомятся друг с другом.

20-го марта был избран Исполком. Таким образом скон- 
струировался об’единенный Исполком Совета Рабочих и Сол
датских Депутатов, куда вошли от рабочих 15 человек: 
Гуревич (Бер), Соколовский, Поляков, Живов, Лазько, Брук, 
Макаровский, Мархов, Боярков, Кин, А. Иванов, Букреев, 
Куликов, Калашников и Никитченко; от солдат— 14 ч.: Стефа
нович, Нефедов, Червяков, Бабанин, Омельченко, Сихарилидзе, 
Житник, Назаров, Введенский, Светлов, Биценко, Шоров, Тома и 
Смосенко1 2). Характерно, что известия Совета Рабочих и Сол
датских Депутатов, приводя этот список Исполкома, не указы
вают партийной принадлежности их, отмечая только, что вот 
такие - то избраны от рабочих, а такие - то — от солдат, без 
указания их партийного и социального положения. Да и в самом 
Совете Рабочих й Солдатских Депутатов в первое время не 
было строгого учета партийной принадлежности того или иного 
члена Совета; еще не было выяснено лицо многих его актив
ных участников, некоторые, даже из Исполкома, точно не знали, 
к какой партии он принадлежит, колеблясь между меньшеви
ками, эсерами и большевиками.

1) „Известия Харьк. Совета Р. и С. Д.“ №  4 за 1917 г.
2) Д. Эрде. „Революция на Украине" изд. „Пролетарий", 1927 г., стр. 72.^
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Все это указывает на некоторую политическую бесфор
менность первого периода февральской революции, что вполне 
соответствовало характеру этой революции, происходящей 
в мелкобуржуазной стране.

В состав первого об’единенного Исполкома Совета Рабочих 
и Солдатских Депутатов вошли: от социал - демократов - мень
шевиков : Гуревич (Бер) — журналист, Соколовский — юрист, 
Поляков — служащий, Живов — рабочий, Брук — служащий ко
оператор, Лазько — рабочий - металист, Макаровский — служащий 
кооператор, Мархов — рабочий-паровозник, (Гомцман) Бояров — 
журналист, Никитченко — рабочий, Калашников и Куликов, тогда 
еще не определившие окончательно своего отношения к пар
тиям. От эсеров был рабочий Букреев. От большевиков — два 
рабочих - металиста — Кин и Алексей Иванов. От солдат были 
следующие лица: представителями партии социалистов - револю
ционеров 7были: Стефанович — юрист, Бабанин — крестьянин, 
Червяков'и Назаров. Социал-демократами-меньшевиками были: 
Светлов — инженер, Житник — бухгалтер, А. Нефедов — слу
жащий, Введенский — служащий, Тома — народный социалист. 
А остальные три — Назаров, Смосенко и Шатев — еще не вы
яснили окончательно своего отношения к партии.

Из приведенных выше данных видно, что по партийному 
положению в Исполкоме стояли на первом месте меньшевики, 
на втором — социал-революционеры. По социальному положению 
больше всего было служащих. Из 29 членов Совета Рабочих 
было всего 7 человек, из них два большевика. Первым пред
седателем Исполкома Совета до об’единения, с 2-го марта 
до 20-го марта, был рабочий Лазько, а с 20-го марта пред
седателем был избран Стефанович (солдат, юрист - эсер), хотя 
большинство голосов в Исполкоме, что видно из предыдущего, 
принадлежало меньшевикам.

С апреля по июль председателем Исполкома был Светлов 
(инженер - меньшевик), а с июля до начала сентября предсе
дателем Исполкома являлся рабочий - большевик Кин, которого 
с сентября по ноябрь заменил Артем; затем председателем 
был рабочий - большевик Буздалин, вплоть до оккупации Харь
ковщины немцами весной 1918 г. Эта смена председателей 
Исполкома является наглядной иллюстрацией к ходу революции, 
к переходу ее с одного этапа на другой.

В начале деятельности Совета как в Исполкоме, так и в Со
вете подавляющее большинство составляли меньшевики и эсеры; 
они фактически руководили работой Совета. Общего, состава 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов установить не удалось 
за отсутствием данных для этого. Ясно лишь, что в первом 
составе Совета было (по словам его активного деятеля Соко
ловского) не 900 человек и из них 40 большевиков, как это 
утверждает Югов в своей работе на стр. 119 „Советы в первый 
период революции44 (очерки по истории октябрьской революции
2 Літопис Революції №  4
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под общей редакцией Покровского, т. II), а всего не более 135— 
140 человек, при чем большевиков было не 40, а только 15 ч. 
Известно также, что норма представительства в Совет от солдат 
была от 250 человек один депутат, а от рабочих от 1.000 ч. 
тоже один, при чем для мелких предприятий эта норма была 
снижена.

Такой модус представительства, естественно, давал в 
Совете большинство солдатским депутатам. В подобной струк
туре Совета проявилась запутанность и неоформленность со
циально-политических отношений существовавшая в первый 
период февральской революции, как в Харькове, так и на 
территории тогдашней России и Украины. Причинами этого 
явления являлись — отсутствие крепких большевистских ячеек 
в Советах, неясность еще для рабочих программы меньшевиков 
и эсеров, отсутствие еще достаточного опыта у рабочих, осо
бенно у солдатской массы, которая тогда преобладала и играла 
крупную роль, затопление мелкобуржуазными партиями улицы 
и Советов.

Вот почему Ленин „перед блоком всех мелкобуржуазных 
оппортунистических партий, поддававшихся влиянию буржуазии 
и имевших определенное влияние на пролетариат41, предлагает 
терпеливо и систематичесхи „раз’яснять массам их тактику, 
чтобы массы опытом избавились от своих ошибок" (Ленин, т. XIV, 
ч. I, стр. 18).

РАБОТА СОВЕТА

Что касается работы Совета, то здесь проявилось харак
терное противоречие между общей политической соглашатель
ской физиономией Совета и его практической деятельностью.

В последней, как мы увидим, Совет находился под по
стоянным давлением широких масс рабочих, которые не уста
вали пред’являть ему свои требования решительно во всех 
областях политики, экономики, быта, культуры и пр. Исклю
чительно этим давлением масс, настроенных левее, револю
ционнее Совета, об’ясняется та сравнительно широкая деятель
ность, которую Совет развил, но отнюдь не заслугами мень
шевиков и эсеров.

Мелкобуржуазные партии Совета, наоборот, все свои усилия 
прилагали к тому, чтобы, выполняя те требования масс, которые 
нельзя было не выполнить, а чаще санкционируя уже добытые 
явочным порядком результаты, в то же время не слишком 
раздразнить буржуазию, не „оттолкнуть" ее, чтобы умерить 
эти требования, успокоить и т. п.

Все это с достаточной ясностью отразилось на практиче- 
ческой работе Совета.

Бурная жизнь того времени, быстрота смены событий, 
всякие затруднения на заводах, в учреждениях, в хозяйственных
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вопросах — все это так или иначе разрешалось в Совете. Плана 
работы у Совета не было, и он решал всевозможные вопросы? 
какие только ни выдвигались жизнью. Совет Рабочих Депу
татов разрешал конфликты рабочих с администрацией так, 
например, был разобран конфликт рабочих ф - ки Жорж Борман, 
при чем было предложено администрации улучшить быт рабо
чих и работниц. В связи с конфликтом на зав. Шиманского 
(теперь „Красный Октябрь") было предложено снять заве
дующего фабрикой и назначить другого.

Советом Рабочих Депутатов разрабатывается ряд мер 
в области улучшения жизни рабочих и работниц. Через своих 
представителей он воздействует в этом вопросе и на Обще
ственный Комитет.

В заседании своем от 20 марта Совет принимает постано
вление о введении 8 - мичасового рабочего дня на фабриках 
и заводах, 4 приступает к работе по обнаружению спрятанных 
для спекуляции товаров, организует контроль и наблюдение 
за продажей товаров и т. д.

Совет принимает меры в отношении руководства крестьян
ским аграрным движением, организует по селам Советы Крест. 
Депутатов из бедняков и середняков и, получив из Ленинграда 
телеграмму с требованием присылки хлеба, привлекает Советы 
Крестьянских Депутатов для организации этой пимощи.

Совет посылает своих представителей, по просьбе селян, 
в деревни для разбора возникающих между ними конфликтов, 
а также Советом посылаются представители в Севастополь 
(Букреев и Скороход), Донбасс и пр. города Украины для связи 
и помощи.

Так постепенно Харьков превращается в центр Лево
бережья.

Совет заслушивает приветствия представителей Москов
ского и Петроградского Советов и посылает ряд т. т. для 
контакта работы в Московский и Петроградский Советы Раб. 
Депутатов.

Совет заслушивает доклад представителя Петроградского 
Совета Раб. Депутатов и присоединяется к резолюции послед
него „о войне и мире без аннексий и контрибуций и о про
возглашении самоопределения народов". Организует экстренный 
поезд с представителями от Совета в количестве 75 чел., 
который по маршруту от Харькова до Севастополя повсе
местно проводит митинги, проходящие с большим под’емом 
и успехом.

В Совет обращаются с самыми мелкими делами, как на
пример, было подано заявление о нелойяльном отношении 
архиепископа Антония к новому строю, выразившемся в по
минании Николая II во время церковной службы, и Исполком 
Совета постановил войти с предложением в Общественный 
Комитет принять меры к скорейшему удалению арх. Антония. 
2*
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Дальнейшей иллюстрацией этого может явиться тот факт, 
что представители Совета Рабочих Депутатов дежурили на 
вокзале, следя за порядком, и один из них арестовал хулиган
ствующего офицера.

Совет организовывал разные сборы и пожертвования на 
помощь выходящим из тюрьмы политическим заключенным, 
организовывал сборы для армии и пр.

Харьковский Совет Рабочих Депутатов являлся центром 
политической жизни, а также фактически являлся хозяином 
города, пользуясь авторитетом среди рабочих и населения, 
хотя юридически высшая власть в губернии принадлежала 
Общественному Комитету. Сами члены Общественного Коми
тета заявляли, как, напр., Линицкий: „Что такое в сущности 
наши обязательные постановления ? Они ровно ничего не стоят, 
их не исполняют*4. Но Совет Рабочих Депутатов, наоборот, 
был авторитетен и его постановления исполнялись.

КОМИССИИ

Чтобы упорядочить разбор многочисленных заявлений и 
быстро проводить их в жизнь, Совет вынужден был создавать 
разные комиссии. Уже к 15-му марта заработали многочис
ленные комиссии. Работа Совета расширялась, усложнялась. 
Целыми днями в разных комнатах заседали комиссии, часто, 
за неимением помещения, в одной комнате по нескольку ко
миссий. Были комиссии временные и постоянные, одни, из них 
быстро исполнивши свои задания, распускали, на их место 
вырастали другие, существовавшие более продолжительное 
время.

Установить перечень всех комиссий не удалось (их было 
очень много). Уже 6-го марта Совет на специальном заседании 
обсуждал вопрос о работе и выборе комиссий. И здесь были 
избраны: 1) мандатная комиссия по выработке наказа Совету, 
2) агитационная комиссия, 3) финансово - хозяйственная, 4) же
лезнодорожная, 5) муниципальная. На том же заседании было 
постановлено воздействовать на деятельность хозяйственных 
и общественных организаций гор. Харькова через участие в них 
представителей Совета Рабочих Депутатов.

Затем, в процессе работы создавались и другие комиссии. 
Были созданы комиссии: тюремная, библиотечная, продоволь
ственная, профессиональная, комиссия по улучшению матери
ального быта солдат, солдаток, инвалидов и пр. Финансовая 
комиссия работала под руководством Макаровского, а затем 
Соколовского. Агитационную комиссию возглавлял Межлаук, 
продовольственную и библиотечную — Соколовский, муници
пальную — Светлов, комиссию по востребованию железнодо
рожных грузов — Дукарев, профкомиссию — Боярков, по улуч
шению быта солдаток — Брунько, милиционнную — Кин и т. д.
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Для характеристики их деятельности возьмем работу не
скольких комиссий.

Так, агиткомиссия уже собралась 9-го марта, присут
ствовали на ней 12 агитаторов; на этом заседании обсуждался 
текущий момент и разбирались лозунги : „Да здравструет ре
волюция, Учредительное Собрание и демократическая респу
блика". На втором заседании присутствовало уже 80 ч. Поря
док дня был таков: 1) распределение ораторов по собраниям, 
2) разбор социальных требований настоящей революции, 3) ор
ганизационная работа. В отношении социальных требований 
было принято постановление на собраниях выступать в защиту 
программы-минимум партии социал - демократов (меньшевиков). 
В скором времени агиткомиссией было решено организовать 
специальные курсы для агитаторов, которые дали несколько 
выпусков до октября.

Профкомиссия при Совете проделала значительную работу. 
Организовавшись 7-го марта, профкомиссия на своем первом 
заседании наметила план работы. Решено было организовать 
союзы по производствам, создать библиотеку по истории и 
теории профдвижения. Первое время профсоюзы организовы
вались стихийно, и комиссии с трудом удавалось следить га 
их ростом, но с каждым днем движение входило все более в 
нормальное руслом

В профкомиссию входило 7 человек, председателем был 
Боярков, сначала интернационалист, потом — большевик, а се
кретарем — меньшевик Александр. У металлистов большевист
ское ядро было довольно сильное, в него входили Буздалин, 
Плахотников, Судак, Романович и Люм, то же — у швейников 
во главе с Тиняковым и Прейсом.

Профкомиссия, просуществовавшая с 7 - го марта по 8 - е 
мая, в течение двух месяцев проделала большую работу, по
могая и организовывая профсоюзы не только в городе, но и 
за пределами Харькова. Профкомиссия выработала нормаль
ный устав для профсоюзов. В профкомиссию постоянно обра
щались с просьбой о присылке агитаторов, докладчиков, о 
присылке устава, литературы и пр. С этими просьбами обра
щались даже из Николаева, Полтавы и из других городов. 
Представители большинства союзов определенно заявляли, что 
без помощи комиссии они не знали бы, что им делать и как 
организовать союзы, по какому признаку.

На 1 - й конференции профсоюзов от 8-го апреля, где 
были представлены уже 35 союзов, большинство высказалось 
за организацию профсоюзов по производственному принципу, 
так, что рабочие всех предприятий данного производства 
Должны быть организованы в одинсою з снизу доверху. Раз
витие классового самосознания является одной из главных за
дач профсоюзов, союзы должны быть организациями боевыми, 
кроме того, они должны вести широкую культпросветработу,
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Эти правильные задачи работы союзов смазывались решением,, 
указывающим, что профсоюзы не должны быть партийными 
(тут ясно сквозила меньшевистская постановка вопроса о ней
тральности профсоюзов). После конференции было избрано 
Правление профсоюзов, к которому и отошло руководства 
профдвижением.

В таблице развития профессиональных организаций в 
1917 г , приведенной в книге „Рабочее движение в 1917 году" 
(архив Октябрьской революции), даны неправильные сведения. 
На стр. 92 указывается, что в первой половине 1917 г. 
в Харьковской губернии было три, а во второй — 6 профсоюзов. 
Проверенные нами данные говорят, что уже к 12 июня в 
одном Харькове было 40 профсоюзов 1).

По данным „Торгово - Промышленной , Газеты" за 1917 г. 
№ 117, в Харькове насчитывалось к июню 1917 г. 40 проф
союзов, из них:

1) Союз металлистов имел . . . 5.000 человек
2) Торговых служащих имел . 4.000
3) Портных „ . 1.500
4) Печатников . 2.000
5) Табачников „ . 2 500
6) Городских сдужащих „ 
1 )  Служащих учебных

. 4.000

заведений . 1.000* „

Кроме того, отдельно существовали такие союзы : золо
то - Серебрянников, часовщиков, официантов, тракторщиков, за
готовщиков и др.

Значительную работу проводили и временные комиссии. 
Вот, например, на заседании Исполкома Совета был заслушан 
доклад о положении дел на Северо - Донецкой ж. д. в связи 
с тем, что харьковские заводы за неимением топлива, вслед
ствие расстройства транспорта, часто приостанавливали свою 
работу. Исполком Совета выделил особую комиссию для об
следования и принятия соответствующих мер. Комиссия обнару
жила следующее: паровозы использовываются до последней воз
можности, не подвергаясь ремонту. На паровозах работает 
вместо трех — два человека. Эти обстоятельства создали пе
реутомление паровозных бригад и недопустимую изношенность 
паровозов, а потому комиссия постановила: устранить не
нормальный износ паровозов, поставить на товарных паровозах 
Э и LLJ по третьему человеку. Далее, было обнаружено, что 
30°/о паровозов требует немедленного ремонта. Обнаружено 
1.200 больных вагонов по ничтожным причинам и как раз гро
мадное большинство из них гружены углем и металлом, предна
значенным для заводов, работающих на оборону. Паровозы не

!) „Торгово-Промышленная Газета" за 1917 г , № 117.



Харьковский Совет Р. и С. Д еп утатов в м арте и апреле 1917 года 27

ремонтируются, тогда как хорошо оборудованйые Изюмские 
железнодорожные мастерские стоят без работы, выпуская в год 
вместо 120 паровозов только 10. Чтобы найти выход из этого 
катастрофического положения, комиссия срочно отправила на 
Харьковский Паровозный Завод для ремонта 6 паровозов. 
Опыт обследовании и его результат имели большое значение. 
Совет Рабочих Депутатов и его комиссия оказали транспорту 
помощь и дали еще одно доказательство того, что Совет Ра
бочих Депутатов действительно является властью, хозяином 
страны, и только соглашательская политика меньшевиков явля
лась тормазом для перехода всей власти к Советам.

Большую и важную работу провела и милиционная комис
сия, организованная при Совете по охране завоеваний рево
люции. Уже на втором заседании от 3-го марта 1917 года 
Харьковский Совет по вопросу об организации рабочей мили
ции внес следующее решение : „Органивовать по заводам и 
фабрикам рабочую вооруженную милицию для наибольшего 
координирования сил при массовых выступлениях, назначаемых 
Советом Рабочих и Солдатских Депутатов". По этому поводу 
было постановлено войти в соглашение с Временным Обществен
ным Комитетом для разрешения технической стороны вопроса.

Этот вопрос о создании рабочей милиции обсуждался и 
на митингах рабочих. На заводе Гельферих - Саде (теперь Серп 
и Молот) на митинге, где присутствовало 3500 чел., был за
слушан доклад о создании рабочей милиции и вынесено по
становление о том, что рабочая милиция будет функциониро
вать в контакте с общегородской милицией и что Совет Ра
бочих и Солдатских Депутатов гор. Харькова должен немедленно 
приступить к организации рабочей милиции на всех заводах и 
фабриках. Рабочая милиция организуется под непосредствен
ным руководством Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, 
существует на началах полного внутреннего самоуправления 
и может быть распущена лишь по постановлению Совета. Пре
зидиум Совета 6-го марта оповестил всех собравшихся членов 
Совета об организации фабричной и городской милиции. Вре
менный Общественный Комитет принял проект о конструиро
вании милиции, предложенный Исполнительной Комиссией Со
вета Рабочих и Солдатских Депутатов.

7-го марта все заводы и фабрики гор. Харькова и его 
окрестностей были извещены о необходимости избирать мили
ционеров по разверстке Исполкома Совета. Всего необходимо 
было избрать 500 милиционеров - рабочих. Совет поручил 
Кину, Чиркову и Бояркову составить особую инструкцию, 
определяющую задачи деятельности рабочей милиЦйи. 10 - го 
марта на заседании Совета Рабочих и Солдатских Депутатов 
тов. Кин изложил цели и задачи милиции, в основном 
отметив, что рабочая милиция основана не только для выпол
нения чисто полицейских функций, но главное—для ликвидации
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возможных попыток к организации контр - революции. Кто, если 
не выборные от рабочих,— говорил Кин,— могут выполнить эту 
задачу четко и неподкупно ? “

Вопрос о создании рабочей милиции был поставлен по 
инициативе рабочих для обсуждения на первом заседании 
Общественного Комитета 1-го марта, на котором представи
тели имущих классов высказались против организации рабочей 
милиции, сославшись на неудачный опыт работы ее в 1905 
году и указав, что для организации милиции сейчас нет еще 
никакой необходимости. Но рабочие гор. Харьковд, вопреки 
решению Общественного Комитета, решили создать свою ра
бочую милицию для охраны революции, имея все основания 
не доверять Временному Правительству.

Созданная при Совете милиционная комиссия под руковод
ством большевика - рабочего Кина проделала большую работу 
в области организации рабочих дружин и снабжения их ору
жием, так как в ведение их в первые же ' дни революции по- 
решла охрана заводов, окраин и самого города. Буржуазия, 
крупная и мелкая, чувствуя в рабочей милиции будущие от
ряды красной гвардии, принимала все меры к ее уничтожению, 
но этого ей не'удалось сделать. Рабочие дружины, под руко
водством большевиков, сыграли громадную роль в дальнейшей 
борьбе харьковских рабочих за завоевание Октября.

г

ХАРЬКОВСКИЙ СОВЕТ И КОНФЛИКТЫ НА ЗАВОДАХ

Для разбора возникающих конфликтов на заводах Совет 
Рабочих и Солдатских Депутатов гор. Харькова создал общую 
конфликтную комиссию, которая проделала значительную ра
боту. Эта комиссия начала работать в первых числах марта, 
когда в Совет нахлынула масса рабочих с жалобами. Первые 
две-три недели комиссия не могла работать нормально — не 
было работников, а также было много затруднений в области 
организационной. Комиссии обычно приходилось исполнять 
функции суда. Далее— жизнь выдвинула перед комиссиею еще 
одну задачу — организовать примирительные камеры. При за
водах было создано около 18 таких камер. Конфликтная ко
миссия не только разбирала конфликты между трудом и ка
питалом, но комиссия широко проводила и консультационную 
деятельность. С 24 апреля по 15 мая было разобрано 167 кон
фликтов, из которых большинство было улажено в пользу ра
бочих. Много было конфликтов в области зарплаты и взаимо
отношений между администрацией и рабочими.

В осцове деятельности конфликтной комисси лежали сле
дующие принципы: 1) рабочие при расчете получают добавоч
ное вознаграждение за две недели, 2) нанимаемые помесячно, 
при расчете без вины с их стороны, получают вознаграждение 
в размере месячного заработка, 3) вопрос об увольнении
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рабочих и служащих в более и менее крупных предприятиях 
должен разрешаться предпринимателями совместно с профсо
юзами или в примирительных камерах, 4) во время законных 
стачек рабочее время, безусловно, оплачивается предприни
мателями.

Возникали споры и относительно внутреннего распорядка 
на заводах и фабриках. В этом вопросе было много разнобоя 
и конфликтов и для урегулирования всех недоразумений по 
этому вопросу 12 и 13 апреля состоялась конференция упол
номоченных старост заводов гор. Харькова, на которой при
сутствовали представители следующих заводов: Паровозного 
завода, Гельферих - Саде, ВЭК’а, Шиманского, Лейтнера, фон- 
Дитмара, Русско - Французского Общества, Шмидта, Герлях- 
Пульст, Шпимберга, Ракузина, Блейхерта, Эйхерта, Брука, 
Наймана, Жевса, Когана, об’единенных мастерских и др. На 
конференции были приняты следующие решения: 1) опоздание 
на работу допускается только на 5 минут, 2) ворота закрыва
ются в 7]/о час. утра, 3) работа прекращается за 5 минут, 
4) прием и увольнение рабочих производится при строгом 
контроле цеховых уполномоченных, 5) минимум зарплаты для 
рабочих должен быть в день для мужчин— 3 р. 50 коп., для 
женщин — 2 р. 50 коп.

Все эти решения в скором времени были утверждены 
Советом Рабочих и Солдатских Депутатов. Но предпринима
тели встретили их враждебно, особенно в части определения 
зарплаты для чернорабочих ; неисполнение ими этого решения 
и было главной причиной забастовки чернорабочих в Харькове 
в июне 1917 г., как и других забастовок в Харькове в 1917 г.

Совету приходилось часто вмешиваться в разрешение кон
фликтов на том или ином заводе.

Так, известна забастовка на заводе Герлях и Пульст1), ко
торая продолжалась 10 часов. Забастовка возникла вследствие 
того, что администрация отказась увеличить плату работницам, 
а также вследствие желания администрации рабочих-отметчиков 
перевести в число конторских служащих (отметчики решительно 
отказались от этой „милости").'При помощи члена Совета 
Р. и С. Депутатов этот конфликт был улажен в пользу работниц 
и рабочих.

Интересен конфликт на заводе Шиманского. За саботаж 
и тайный вывоз сырья рабочие вывезли на тачке директора. 
Кроме того, рабочие решили взять завод в свои руки с отдачей 
10% прибылей в пользу владельца. По предложению представи
теля была организована особая комиссия для урегулирования 
всех дел на заводе Это первый случай в Харькове постановки 
вопроса о национализации заводов. На этом заводе Шиман
ского, теперь „Красный Октябрь**, и до этого были конфликты

В период советской власти был слит с зав. ВЭК.
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между рабочими и администрацией. Однажды вывезли ьа 
тачке инженера Сикора. Исполком Совета Р. и С. Депутатов 
выделил особую комиссию, которая осудила и неправильные 
действия администрации, а также и насилие над Сикором.

Здесь небезынтересно привести мнение инженеров о Со
вете Р. и С. Депутатов. 23-го апреля состоялось собрание 
инженеров и техников харьковских заводов. На повестке дня 
значились организационные вопросы, но собравшиеся невольна 
начали выяснять свое отношение к последним политическим 
событиям. Инженер Варшавский выступал застрельщиком по 
обвинению Совета Р. и С. Депутатов в том, что Совет только 
и способен на устройство праздников и на провокацию, на
травливая рабочих на администрацию. Другой инженер также 
жаловался на крайние тенденции Совета и с грустью в голосе 
заявлял, что если бы, мол, царское правительство три месяца 
тому назад дало ответственное министерство, то не было бы 
Советов и все бы шло хорошо. Он предлагал просить Времен
ное Правительство созвать Государственную Думу, дабы она 
уравновесила крайние тенденции Советов. Здесь специалисты 
всю вину на продолжавшуюся разруху в стране сваливали на 
Советы.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Совету Рабочих Депутатов приходилось много уделять вни
мания и продовольственному делу.

Продовольственный кризис проявился еще до Февральской 
революции. Харьковская газета „Южный Край" в январе и 
феврале 1917 г. переполнена сообщениями и статьями: „Про
довольственный кризис", „Продовольственный тупик", „Керо
синовый кризис", „Угольно - топливный кризис", „Товарный 
кризис", „Трамвайный кризис" и т. д. В Харькове ожидались 
голодные беспорядки. Цены на продукты росли, хлеба не хва
тало, недостаток чувствовался во всем. Это уже тогда вызы
вало тягу рабочих в деревню, это отражалось даже и на ква
лифицированных рабочих, ибо, как, они сами говорили, „не
смотря на повышение заработной платы, жизнь стала невоз
можна".

В первые дни Февральской революции продовольственный 
кризис немного смягчился, но затем он еще более увеличился- 
Цены возростали. Положение рабочих ухудшалось.

Следующие данные дают яркое представление о положении 
заработка рабочего в связи с возросшими ценами на продук
ты. В „Южном Крае" за 15 апреля 1917 г. в письме рабочего 
сообщается, что семья из 4 взрослых и 2 детей теперь упо
требляет в день :

4 ф. хлеба . . . .  — руб. 50 коп., а до войны — руб. 16 коп.
V / 2 ф. мяса . . .  1 „ 50 „ . „ — „ 27 „
1 селедку „ 30 „ „ — . 13 „
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Приварок . . . . — руб. 50 коп., а до В О Й Н Ы — руб. 10 коп.
Чай, сахар . . .  . — .  15 я » п — 9 7 »

2 ст, молока . . . — .  26 я П и — 9 6 ■

2 яйца . .  . . . — .  20 я п И — 9 6 я
2 ф. керосина . . — .  20 „ 9 9 — П . ю я
Культрасходы . . — .  20 я 9 1) — 9 10 я

Квартплата . . 30 „ 9 я 15 9 — я

Белье . . . . . . 6 N п п II 1 9 50 т
Отчисление . . . . 2 п ----- п’ 9 1 п — я
Непредв. расх. .  . 2 . 50 „ » 2 9 50 я

И т о г о  . 44 руб. 31 коп., а до войны 21 руб. 05 коп.
\

При чем до войны рабочий в среднем получал 45 — 55 р., 
расходуя в среднем 51 руб., теперь же расход— 172 руб., а за
работок— максимум 100 руб Приведенные цифры, приблизи
тельно, дают некоторое представление о том, как жили рабочие 
до войны и в марте — апреле 1917 года и насколько ухудши
лось экономическое положение рабочих.

При Совете была создана комиссия в помощь угольно - 
продовольственной комиссии, существовавшей при губернском 
Общественном Комитете, которая должна была принимать ак
тивное участие в ее работе и контролировать работу послед
ней.

На заседании Губ. Общ. Комитета от 28-го марта, когда 
разрешался продовольственный вопрос, представитель от рабо
чих протестовал, между прочим, против того, что в городе 
стали распространяться слухи, что Совет Рабочих Депутатов 
будто бы ничего не делает в смысле воздействия на недостачу 
и дороговизну товаров. Представители рабочих энергично 
работали по изжитию продовольственных затруднений. Они 
производили осмотр, мясных, булочных и обувных магазинов, 
ими были обнаружены большие запасы муки, мяса, обуви. Так, 
в небольших пекарнях, где ежедневно выпекается только
4 мешка, оказались запасы в 500 — 600 мешков муки. При 
осмотре колбасных заведений было обнаружено в одной 580 
пуд. мяса, а в другой 1.150 пуд., тогда как в магазина вы
давали мясо по Vs Ф« на человека.

В то время, как возле магазина обуви „Скороходи стояли 
очереди до 3.000 ч., было обнаружено в 4 комнатах одной 
гостиницы 100.000 пар обуви. В спешном порядке Исполком 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов рассмотрел этот 
вопрос и постановил произвести перепись всех товаров, на
ходящихся в Харькове, а также решено было воспретить на 
этот момент их вывоз из Харькова.

Общественный Комитет не мог справиться с разрешением 
продовольственного вопроса, так как он не имел фактически 
ни силы, ни авторитета. Представители рабочих организаций 
^лабо посещали заседания Общественного Комитета, не при
давая ему большого значения. Такой важный вопрос, как 
распределение хлеба по карточкам, проводит Совет Рабочих
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Депутатов через голову Общественного Комитета, постановив 
выдавать в день по 1 ф. хлеба на человека, а для лиц физи
ческого труда выдавать еще дополнительно по 7 l> ф., при
крепляя при этом население к определенным пекарням и т. п. 
Эту работу мог выполнить только Совет. На заседании своем 
6-го мая 1917 г. Совет констатировал, что положение с про
довольствием в Харькове очень тяжелое, что оно является 
результатом прежней политики царского правительства, а также 
продолжающейся войны.

Докладчик по этому вопросу Макаровский (меньш.) вы
двинул следующие положения:

1) основная причина продовольственных затруднений — 
война, и потому для разрешения кризиса необходимо стремиться 
к скорейшей ликвидации войны, 2) необходимо фактическое 
проведение в жизнь хлебной монополии, 3) немедленное уста
новление твердых цен на предметы первой необходимости, 
4) немедленное проведение декрета об ограничении прибыли 
нормальным процентом, 5) установление минимума зарплаты, 
6) проведение карточной системы на предметы первой необ
ходимости.

На этом же заседании 6-го мая Совет наметил и практи
ческие мероприятия, выразившиеся в следующем: было ре
шено немедленно выделить представителей в губпродоволь-^ 
ственный комитет, послать представителей в села, к крестьянам,, 
раз’ясняя последним тяжелое положение города и необходи
мость скорейшей доставки хлеба к станциям, создать продо
вольственное совещание из представителей Совета Рабочих 
и Солдатских Депутатов, губернских и уездных земств, Со
вета крестьянских депутатов, потребительной и кредитной 
кооперации, а также были введены в жизнь и часть общих 
мероприятий, как, например, введена карточная система на 
хлеб, сахар, обувь и т. д.

Продовольственная комиссия, организовавшаяся 8 марта 
и просуществовавшая до конца июня, проделала большую 
работу по упорядочению снабжения города хлебом, мясом и 
другими продуктами, предотвращая продовольственную панику, 
следя за проведением установленной таксы. В дальнейшем 
продовольственное дело перешло фактически из Обществен
ного Комитета в Совет, а к концу июня продовольственная 
комиссия последнего была реорганизовина в Губпродоволь- 
ственный комитет.

БОРЬБА ЗА 8 -ЧАС. РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Еще в первые дни революции рабочие ставили вопрос о 
8 -часовом рабочем дне.

В Совете Рабочих и Солдатских Депутатов вопрос этот 
ставится под влиянием требований рабочих и тех решений,-
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какие принимались по поводу 8 час. рабочего дня Ленинград
ским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов. Затем, по 
предложению представителя Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов, этот вопрос обсуждался в Исполкоме Городского 
Общественного Комитета. Исполком образовал особую комиссию 
из 7 человек, из них 3 представителя от Совета Рабочих и 
Солдатских Депутатов, 3 от фабрично - заводских организаций 
и один от Городского Общественного Комитета, и этой ко
миссии было поручено разрешать экономические вопросы в 
духе решений Петроградского Совета в смысле введения 8 -час. 
рабочего дня, создания примирительных камер и пр.

Скоро эти вопросы стали горячо обсуждаться и на заводах. 
И марта 1917 г. Совет цеховых представителей завода „Герлях 
н Пульст“, рассмотрев на заседании вопрос о рабочем дне, 
постановляет: „Совет выборных считает нужным подчеркнуть, 
что первым требованием рабочего класса России является 
требование немедленного введения 8 - часового рабочего дня 
Совет об’являет общественному мнению, что немедленное 
введение 8 - часового рабочего дня не отзовется на падении 
производительности труда“ . Подобные заявления выносились и 
другими заводами.

Совет, его рабочая часть, поддерживал требования рабочих 
о введении 8 -часового рабочего дня, тогда как крестьянская 
часть Совета в лице представителей от солдат отнеслась 
к этому решению, о введении 8 -часового рабочего дня, отри
цательно.

На заседании Совета Р. и С. Депутатов от 20 - го марта 
разгорелись горячие прения по вопросу о 8 - часовом рабочем 
дне. Докладчиком по этому вопросу был Гуревич (Бэр). Пред
ставители.от солдат выступали против 8 -часового рабочего дня. 
Солдат Клочко, например, говорил, то солдаты в тылу^ и в 
окопах не требуют 8 -часового рабочего дня, а работают день 
и ночь. Другой солдат, Мошлин, говорил, что согласен об
меняться местом с рабочими и согласен работать сколько 
угодно, а рабочие пусть идут на фронт. Солдаты Лебедев, 
Бицекко, Тома, не возражая в принципе против введения 8 -ми- 
часового рабочего дня, говорили, что его можно установить 
только после окончания войны. Рабочие Чебан, Масаренко, 
Левченко, Поляков отмечали, указывая на научные данные, 
что при 8 -ми-часовом рабочем дне интенсивность труда не 
Уменьшается, а увеличивается, и предлагали немедлено ввести 
на предприятиях 8-часовый рабочий день. В результате тайного 
голосования предложение за немедленное введение 8 - часового 
рабочего дня было принято 217 голосами, при 1 воздержа
вшемся и 8 против !). , *)

*) „Социалдемократ“ №  9 за 1917 г., орган РСДРП меньшевиков
г- Харк коке.
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Как же фактически был введен в г. Харькове 8 - часовый 
рабочий день ? На заседании И. К. Московского Совета Р. и 
С. Д. 21 марта представитель из Харькова докладывает: как 
только до Харькова дошел слух о введении 8 -часового раб. 
дня в Петербурге, подняли вопрос и в Харькове ; принципиально 
Харьковский Совет Р. и С. Д. был против введения 8 - часового 
рабочего дня явочным порядком, но Совету пришлось санк
ционировать то, что прошло в жизнь. (Рабочее движение 
в 1917 году. Изд. Центроархива). Харьковский Совет Рабочих 
Депутатов, так же как и Петроградский и Московский, выну
ждены были, под влиянием рабочих, легализировать постано
вление последних о введении 8 -часового рабочего дня.

Прежде всего, 8 - часовый рабочий день в Харькове 
был введен 15-го марта в мастерских Южных железных 
дорог по особому приказу их начальника, 21-го марта введен 
был 8 - часовый рабочий день на заводе Шиманского. Начало 
работ установлено от 7 час. до 3*/2 часов, с перерывом на 
обед 7 2 ч. Затем был введен 8 -часовый рабочий день и на 
других заводах и предприятиях г. Харькова. 22 марта на засе
дании Совета совместно с заводскими уполномоченными стоял 
вопрос о 8 -часовом рабочем дне. Решили работу производить 
от 7 час. утра до 3 ч. дня беспрерывно, с правом затрачивать 
15 минут на принятие пищи, с тем, чтобы заработок пока 
оставался прежним, впредь до выработки новых минималь
ных цен.

Вокруг введения 8,- часового рабочего дня буржуазия 
подняла шум. Она распространяла слухи среди солдат и 
крестьян о том, что и з-за того, что рабочие будут работать 
8 час., будет нехватать снарядов и прочего вооружения и 
снабжения для солдат и фронта, и это приведет нашу страну 
к гибели.

Для предотвращения такой агитации Харьковский Совет 
Рабочих и Солдатских Депутатов выбирает из своей среды 
6 агитаторов и отправляет их в казармы для раз'яснения 
вопроса о 8 - часовом рабочем дне. Эта агитация дала поло
жительные результаты.

Характерно, что даже буржуазная газета „Южный Край“ 
вынуждена была констатировать, что введение 8 - час. рабочего 
дня почти во всех харьковских заводах и предприятиях об
наружило положительные стороны.

Так, по отзывам администрации паровозного завода, работа 
проходит, после введения 8 - часового рабочего дня, чрезвы
чайно стройно, с большим под’емом и с значительно повышен
ной производительностью труда.
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СОВЕТ И ЗАВОДЫ

Советы зародились на заводах и фабриках. Советы и всю 
свою работу проводили в тесной связи с массами. Все решения 
комиссий Совета в первое время передавались на митинги и 
обсуждение рабочих. Нерешительная меньшевистская позиция 
Харьковского Совета вызывала с первых же дней его работы 
критику рабочих. Так уже 4-го марта был заслушан доклад 
представителя Совета Рабочих Депутатов*) и было вынесено 
следующее постановление:

1) проверить мандаты своих членов, 2) установить, 
более четко отношения с Городским Исполнительным 
Комитетом, 3) установить более резкую и определенную 
свою линию.
Здесь определенно чувствуется влияние большевиков и 

сразу бросается в глаза, ч то  м а с с ы  л е в е й  С о в е т о в .
13-го марта обсуждается работа Совета на рабочих ми

тингах, и вот в депо Северных Донецких ж. д., где было 700 
человек, выносится резолюция, где говорится:

, „Мы заявляем, чт Харьковский Совет действует не 
активно, чем и д е т  в р а з р е з  с п р о л е т а р с к и м и  
и н т е р е с а м и .  Мы требуем от Совета большей а к т и в 
н о с т и  в деле закрепления власти в руках н а р о д а -  
п о б е д и т е л я .  В случае расхождения с Временным Прави
тельством Советы должны выступить более активно. Мы 
требуем скорейшего созыва Учредительного Собрания" 2).
Рабочие чутко относятся к работе Советов и остро реаги

руют на его постановления, влияя на Совет, революционизируя 
его, обсуждая его работу и давая ему конкретные указания.

В этом случае интересно следующее постановление Совета 
цеховых представителей завода „Герлях и Пульст", которые 
на заседании 11-го марта, рассмотрев вопросы, связанные с 
современным моментом, постановили:

„Совет выборных находит, что Харьковский Совет 
Р. и С. Д. не о с у щ е с т в л я е т  с в о е й  в л а с т и  в 
п о л н о й  мере ,  проявляя медлительность в своих дей
ствиях. Опираясь на организованную рабочую массу 
г. Харькова, Совет должен стремиться к тому, чтобы 
население города и части воинского гарнизона всецело 
подчинялись в своих п о л и т и ч е с к и х  в ы с т у п л е н и я х  
И с к л ю ч и т е л ь н о  ему.  Совет выборных считает, что 
рабочие и солдаты могут подчиняться распоряжениям 
Временного Правительства лишь постольку, поскольку

^  „Известия Харьк. Совета Р. и С. Д.“ 1917 гм № 7.
21 Там - же.
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они будут утверждены Советом Р. и С. Д. Совет вы
борных предлагает Совету Р. и С. Д. расширить размах 
своей деятельности, стремясь к осуществлению в Харь
кове тех завоеваний, которых добился Петроградский 
Совет Р. и С. Д.“ *).
В этом постановлении Совета выборных рабочих мы видим 

не только критику нерешительной деятельности Совета, но и 
указания на необходимость Совету расширить свою деятель
ность, указания на то, что только ему должны подчиняться 
рабочие и солдаты. М а с с ы  б ы л и  р е в о л ю ц и о н н е е  С о 
в е т о в .  Но Совет Рабочих и Солдатских депутатов вследствие 
того, что в нем было большинство меньшевиков и эсеров, не 
мог в полной мере осуществить свою власть.

Рабочие толкали Совет влево, на более решительные рево
люционные действия, а Совет, руководимый меньшевиками, 
стремился лишь толкать буржуазию влево. Лидер харьковских 
меньшевиков Сан писал: 2).

„Революция сейчас буржуазная и еще не пришло время, 
когда мы можем сказать буржуазным партиям — йрощайте, 
нам больше не по пути. А пока же будем искать согла
сованности сил“.

И меньшевики в Совете искали согласованности с буржуа
зией, которая неспособна была что либо предпринять для вы
хода из войны и разрухи.

Рабочие же на заводах продолжали иначе ставить эти 
вопросы. Так, заседание уполномоченных завода ВЭК от 6-го 
апреля, заслушав доклад о деятельности Совета Р. и С. Д., 
принимает такую резолюцию: „Демократизованная Городская 
дума должна немедленно приступить к организации новых вы
боров на основании четырехвостки. Впредь до новых выборов, 
деятельность Временной думы должна находиться под кон
тролем Совета Раб. и Солд. Депутатов". Затем, на этом 
собрании разрешался вопрос о том, чтобы агитаторов пускали 
в казармы не только по пропускам, выданным Советам Р. и 
С. Д., так как часто представителю большевистской партии 
было трудно попасть в казармы. Совет уполномоченных вынес 
поэтому такую резолюцию: „Требуем от Совета Р. и С. Д 
предоставить право выдачи ордеров на вход в казармы также 
и организациям социалистической партии".

Далее, заседание решает устроить на заводе сбор денег 
и подарков для отправки на] фронт в день 1-го мая, обосно
вывая это тем, что: „Рабочие должны показать буржуазным 
глашатаям, что в день открытого праздника трудящегося

*) .Известия Харьк. Совета Р. и С. Д.“ 1917 г., JVfi? 12 
-) Эрде .Революция на Украине" стр. 75.
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класса — с в я щ е н н ы й  с о ю з  рабочих, селян и солдат кровью 
спаян и ничто не в с и л а х  их р а з ’ е д и н и т ь " .

В этих решениях мы ясно видим влияние большевиков, 
которые на ВЭК’е представляли сильную группу. Передовые 
пролетарии и их партия принимали все меры для укрепления 
союза рабочих, селян и солдат, как необходимое условие для 
перехода от первого этапа революции ко второму. Но на пути 
этого перерастания буржуазной революции в социалистическую 
стояли мелкобуржуазные партии меньшевиков и социалистов - 
революционеров, которые звали к союзу с буржуазией, считая, 
что революция теперь только буржуазная, не понимая ее 
двойственного характера, не понимая и того, что она подошла 
уже к революционной диктатуре пролетариата и селянства, 
ярким выражением чего являлись Советы Р. и С. Д., суще
ствующие наряду с Временным буржуазным Правительством.

Те же вэковцы давали Совету и практические указания 
так, например, заседание уполномоченных заводских комитетов 
под руководством вэковцев обращается в Совет с предложе
нием взять на себя разрешение вопроса о введении минималь
ной заработной платы и правильной организации примиритель
ных и согласительных камер, так как неравномерная заработная 
плата, подчас даже по одной специальности, в различных цехах 
вызывает недовольство рабочих. Необходимо сейчас же принять 
меры для предотвращения неорганизованных выступлений. 
Совещание уполномоченных отмечает, что Совет, занимаясь 
современной жизнью, мало обращает внимания на „мелочи". 
А как раз эти мелочи и есть самая рабочая жизнь со всеми 
ее особенностями. „ У с т р о и т ь  ж и з н ь  р а б о ч и х  — п е р 
в е й ш а я  о б я з а н н о с т ь  С о в е т а " .

Совет, обсудив это предложение, постановил учредить 
отдел труда, на разрешение которого представлять все вопросы 
рабочей жизни, дав ему самые широкие полномочия. Этому 
отделу труда поручается разработать вопрос о примирительных 
камерах, коллективных договорах, ликвидации конфликтов и 
даже вопросы поднятия народного хозяйства. Букрееву, Бояркову, 
Живову и Мархову было поручено представить доклад и схему 
об организации „отдела труда".

Так по инициативе рабочих возникает новая организация — 
„отдел труда", которая заложила фундамент теперешнего 
„Народного комиссариата труда".

Рабочие массы заводов толкали Советы влево и по обще
политическим вопросам, вопросам войны и мира, отношения к 
Временному Правительству и т. д. И здесь заводы ставят эти 
^опросы гораздо ясней и революционней, чем соглашательский 
Совет.

Так, Совет уполномоченных завода „Герлях и Пульст", 
Рассмотрев 11-го марта, среди ряда других вопросов, вопрос 
0 войне, выносит по этому вопросу следующую резолюцию:
 ̂ Літопис Революції № 4
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„Представительство российского пролетариата и армии 
в лице Советов должно стремиться к скорейшей ликвидации 
войны на основе международного соглашения рабочей 
демократии. Завоевательные попытки буржуазных глаша
таев, вроде Милюковых и К0, должны встретить самый 
решительный отпор со стороны рабочих представителей. 
Лозунгом для российского пролетариата должно быть : 
международное об’ёдинение демократии для скорейшей 
ликвидации войны “.
По вопросу о Временном Правительстве рабочие харь

ковских заводов тоже ставят вопрос решительней Совета, отмечая 
в резолюциях недоверие к Временному Правительству, требуя 
от него публичного заявления о прекращении войны на пра
вах самоопределения народов и отказа от анексий и контри
буций, а также требуя от Петроградского Совета Рабочих и 
Солдатских Депутатов установления контроля за действиями 
Временного Правительства.

Так, рабочие, ВЭК’а, заслушав доклад о текущем моменте, 
выносят следующую резолюцию: „Мы, рабочие завода ВЭК, 
собравшиеся 30 марта в количестве 4.000 человек, заслушав 
доклад о текущем моменте, горячо протестуем против травли 
буржуазной печатью, направленной между рабочими и салда- 
тами. Мы бросаем свое презрение жалким гадам - прислуж
никам Н. Романова, Протопоповым, Штюрмерам и им подоб
ным, начавшим выползать из своих притонов для отнятия 
у народа кровью добытой свободы и восстановления реак
ции. Мы требуем от Петроградского Совета Рабочих и Сол
датских Депутатов т щ а т е л ь н о г о  к о н т р о л я  за действи
ями Временного Правительства, мы требуем немедленного 
отрешения от ответственных должностей всех прислужников 
старой власти. Ми протестуем против посягательства на 8-мича- 
совой рабочий день. Мы требуем от временного Правительства 
публичного заявления о прекращении войны на правах само- 
опредения народов и отказа аннексий и контрибуций" *).

*  **

Работа Харьковского Совета Р. и С. Д. протекала без 
плана, беспорядочно. Часто Совет утопал в мелочах, оставляя 
в тени разрешение важных принципиальных вопросов. Дела в 
комиссии затягивались, так как активные работники, возгла
вляющие комиссии, часто были заняты на заседаниях Совета. 
Совет решал вопросы, выдвигавшиеся жизнью, часто плетясь 
в хвосте событий. Деятельность партийных фракций не была 
упорядочена, нередко члены одной и той же партии разно вы
ступали и голосовали.

!) „Земля и Воля* № 14 1917 г.
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В средине апреля в Совете ставится вопрос о реоргани
зации его работы. Прежде всего решено создать и избрать из 
9 человек Исполбюро, как подвижный и дееспособный аппарат. 
Ведению Исполбюро надлежит предварительная разработка прин
ципиальных вопросов, проведение в жизнь решений Совета и 
разрешение текущих дел. Заседания Исполкома должны про
исходить три раза в неделю, дабы дать возможность членам 
его работать, а не только заседать. Президиум Исполкома был 
составлен из следующих лиц: председателем был избран Свет
лов— солдат-меньшевик, бывш. инженер, товарищами предсе
дателя: Стефанович (солдат - эсер), Махров рабочий - меньшевик 
и Лазько, тоже рабочий - меньшевик. Секретарями: Е. Попов- 
меньшевик, Поляков — меньшевик и Нефедов — солдат - эсер, 
казначеем — Букреев. Члены Исполкома остались те же 
(см. выше).

Кроме того, в состав Исполкома еще входили представи
тели социалистических партий: от меньшевиков — Н. Попов, 
от большевиков — Лугановский, от польской социалистич. пар
тии — Островский, от социалистов - революционеров — Алгасов^ 
от Бунда — Штерн.

Решено было также упорядочить дело с оформлением 
партийных фракций, создав в каждой фракции Оргбюро. Кроме 
того, было постановлено просить товарищей, входящих в парт
организации, поставить в ближайшее время на обсуждение 
своих партий вопрос о плане, задачах и роли Совета Рабочих 
и Солдатских Депутатов, а также о реорганизации всего Со
вета. К сожалению, не представилось возможным по газетным 
материалам проследить, было ли выполнено это решение всеми 
партиями, входящими в С овет*).

*  **

Организовавшись 2-го марта, Совет Рабочих Депутатов 
уже 4-го марта выпускает свой ежедневный печатный орган 
«Известия Харьковского Совета Рабочих Депутатов". Охрана 
города, пригородов и заводов немедленно перешла в руки ор
ганизовавшейся рабочей милиции. Совет занимается: 1) орга
низацией масс, 2) охраной революции (ликвидируя полицию и 
арестовывая злостных представителей старого режима) и 3) раз
решением продовольственного дела и обеспечением харьков
ских граждан всем необходимым.

*) Было решено, между прочим, упорядочить дело с писанием протоко
лов заседаний Совета, Исполкома и Исполбюро. Было постановлено писать 
протоколы в трех экземплярах, но, к великому сожалению, этих протоколов в 
Харькове не сохранилось, как и протоколов Совета до этого постановления, 
ВТО время как протоколы Совета Крестьянских Депутатов Харьковщины в 

г. сохранились с самого начала его организации, с 5 - го мая 1917 г. по 
14-е  июня 1918 г.
3*
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Вся власть первые две недели фактически принадлежит 
Совету; это видно не только по Харькову, но и по Питеру. 
Даже Гучков писал, что только Советы имеют власть, а Вре
менное Правительство властью является только в тех разме
рах, в каких это допускают Советы. Это положение распро
страняется в полной степени и на Харьковский Совет. Сила 
и авторитет его были велики, о чем свидетельствовали и члены 
Губернского Общественного Комитета, как, например, Линиц- 
кий, заявивший, что постановления Общественного Комитета, 
который является высшей властью в губернии, „ровно ничего 
не стоят", ибо их не исполняют.

Совет решает все основные вопросы жизни городского 
населения Харькова. Совет налаживает продовольственное дело, 
производит учет товаров, разбирает конфликты на заводах, 
разрабатывает ряд вопросов по улучшению жизни рабочего 
класса, организует профсоюзы, организует селян в Советы 
крестьянских депутатов, посылает своих представителей во 
все губернские и областные учреждения, посылает своих пред
ставителей в Донбасс, становясь постепенно центром Левобе
режья Украины, связывается с Питером и Москвой. Совет 
проводит широкую культурно - политическую работу, органи
зовывая митинги, библиотеки, випуская книги, брошюры и т. д. 
В Совет обращаются и крестьяне за разрешением своих 
вопросов.

Совет организует многочисленные постоянные и времен
ные комиссии, проводящие большую работу, разрешает и мел
кие конфликты, разбирая контр - революционную деятельность 
того или иного священника или арестовывая хулиганствую
щего офицера и т. д. Круг деятельности Совета был велик: 
он выполнял задачи и профессиональных, и хозяйственных, и 
продовольственных, и культурных организаций.

Эта недифференцированность задач, разнородность функ
ций, расплывчатая программа, путанная структура Совета, 
бесплановость, громоздкость и хаотичность его работы — все 
эти факты свидетельствуют о некоторой неоформленности пер
вого периода Февральской революции в Харькове, что харак
терно, конечно, не только для Харькова.

В Февральской буржуазно - демократической революции 
не могло произойти классовое размежевание так, как произо
шло в пролетарской — Октябрьской революции. Но и в атмо
сфере этой недостаточной определенности классовых отношений 
процесс революционного творчества масс, процесс борьбы ме
жду пролетариатом и буржуазией, процесс перерастания бур
жуазной революции в социалистическую намечается в Харькове 
вполне ясно. Харьковский Совет Р. и С. Д., как и другие 
Советы в пролетарских центрах, мог бы явиться органом 
революционной борьбы за диктатуру пролетариата. Но вслед
ствие того, что руководство находилось в руках меньшевиков
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и эсеров, стремившихся затормозить революцию в рамках 
буржуазной демократии, Совет был правее масс и боялся 
власти. Чем дальше, чем глубже шел революционный процесс, 
тем сильней обострялись столкновения между Советом и ра
бочими. В Харькове мы могли проследить это по ряду вопро
сов : прежде всего по вопросу о власти, когда рабочие тре
буют от Совета полного осуществления им власти, подчинения 
ему городской думы, чтобы Совет не стремился искать „согла
сованности сил" с буржуазией, а употреблял больше сил для 
закрепления на деле власти в своих руках.

Меньшевики и эсеры, руководя Харьковским Советом Ра
бочих и Солдатских депутатов, думали и работу Совета на
править в нормальные буржуазно-демократические рамки. Они 
не хотели, чтобы Совет брал на себя всю власть, но под вли
янием рабочих масс Харькова Совет, вопреки взглядам своих 
идеологов, проявлял эту власть во многих вопросах. Харьков
ский Совет, как мы видели, вмешивался и в управление горо
дом, об являл приказы в отношении налаживания продоволь
ствия, установления хлебных карточек и пр. Но, повторяем и 
подчеркиваем, во всей своей практической работе Совет нахо
дился под влиянием широких масс рабочих. Работа согла
шательских партий сводилась здесь к „ умиротворению “ и уре
зыванию „аппетитов масс".

Он на себя берет и функцию административно-хозяйствен
ной жизни, вмешиваясь в дела заводов, смещая даже админи
страцию, как это было на заводе Шиманского и как это было 
на заводе ВЭК. Он врывается и в сферу частной собственно
сти, реквизируя типографию Жмудского, беря на учет некото
рые товары, контролируя их распределение.

Совет из контролирующего и помогающего органа пре
вращается в управляющий, когда он декредитирует 8-час. раб. 
день, создает комиссии, посылает их по предприятиям и нала
живает хозяйственный порядок, что, например, видно из той 
деятельности, какую провела комиссия по транспорту на До
нецкой жел. дор.

Рабочие гор. Харькова, ‘впервые приобщенные к влиянию 
на государственную машину, хотят, чтобы эта машина служила 
пролетарским интересам. Они чувствуют себя властью. Заводы 
хотят, чтобы ими избранные члены Совета были действительно 
Представителями власти. Они вносят постановление о депутат
ской неприкосновенности, рабочие депутаты получают отстрочку 
° т военной службы, и выносится постановление об оплате по
стоянных работников Совета из государственных средств.

Логика борьбы превращала меньшевистский и эсеровский 
Совет в действительный орган власти, что означало уже не 
Ремонт буржуазного аппарата, а разрушение его. Советы 
Играли не роль лесов при постройке буржуазно - демократиче
ского строя, как это мерещилось его руководителям, а они
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становились властью, как того хотели рабочие, руководимые 
большевиками. Рабочие гор. Харькова были левей, револю
ционней своего Совета.

Советы в таком виде, как они были, как соглашательские 
Советы, уже в первые два месяца явно застряли на полдороге — 
в ходе развития социалистической революции. В них и за 
них шла борьба, между пролетариатом и его большевистской 
партией с одной стороны и между мелкобуржуазными пар-*, 
тиями, прикрывавшими до сути буржуазию, с другой, борьба, 
характер, этапы и вехи которой определялись процессом пере
растания буржуазной революции в социалистическую.



ВИКТОРОВ

НИКОЛАЕВСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ И ВОЕННЫХ
ДЕПУТАТОВ О

(Июль — октябрь 1917 г.)

Меньшевистко - эсеровские лидеры Петроградского Совета 
и Центрального Исполнительного Комитета, возражая боль
шевикам и революционным рабочим, требовавшим в июльские 
дни передачи власти Советам, ссылались, между прочим, на 
то, что де провинция не пойдет за Петроградом, не под
держит его „крайних лозунгов".

Некоторая, очень, правда, незначительная доля истины в 
этом имелась. На местах, особенно на Украине, большевистские 
организации еще не настолько окрепли, чтобы они могли 
рассчитывать на безоговорочную поддержку своих лозунгов 
массами. Кое-где еще не выветрились иллюзии „единого де
мократического фронта", кое - где еще не миновал, „обвин и 
тельный угар", когда большевистские организации, блокируясь 
о меньшевиками, нередко сами связывали себе руки.

В Николаеве в июле 1917 года во главе Совета продол
жали стоять меньшевики и эсеры. Болыневиствующие элементы 
в Совете попрежнему оттеснялись на задний план общепри
знанными „вождями". В этих условиях меньше всего можно 
было ожидать, что Совет, отстававший от настроений рабочей 
массы, сделает правильные выводы из июльских дней в Петро
граде, переломных дней в развитии революции.

5 (18)-го июля прибыла из Петрограда телеграмма — 
воззвание Соединенного Исполнительного Комитета Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов и Исполнительного Комитета 
Кр. Депутатов. Телеграмма эта давала меньшевистски - эсеров
ское толкование июльским событиями революционной столице.

„Вопреки неоднократного предупреждения Совета Рабо
чих и Солдатских Депутатов, некоторые воинские части 
вышли с оружием в руках, стараясь овладеть городом,

*) Настоящая статья тов. Викторова является, по сути, продолжение*) **
Двух его статей, помещенных в №  2 -4  „Л. Р.“ за 1927 г. — Ред.
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захватывая автомобили, арестуй по своему произволу от
дельных лиц, действуя угрозами и насилием. Явившись к 
Таврическому дворцу, они с оружием в руках требовали 
от Исполнительного Комитета взять власть в свои руки. 
Предложив власть Советам, они первые же на эту власть 
посягнули" и т. д. ]).
Эта телеграмма безусловно была рассчитана на дезориен

тацию масс, на мобилизацию ^общественного мнения против 
„насильниковбольшевиков, посмевших „посягнуть" и т. п. 
Разгром большевистской прессы и уход большевистских орга
низаций в полуподполье, естественно, не способствовали про
никновению в массы, особенно в провинцию, сведений, досто
верно рисующих июльские дни.

По Николаеву расползлись самые черные, зловещие слухи.. 
Правые и просто черносотенные группировки не замедлили 
использовать петроградские события, чтобы лишний раз, поль
зуясь большевиками как мишенью, опорочить самую идею ре
волюции. Дало о себе знать и вылезшее из нор хулиганство 
и уголовные элементы.

Совет отмечал, что за последнее время в городе проис
ходят недопустимые сборища хулиганов, пытающихся разгро
мить то судебно - уголовную милицию, то главный комиссариат. 
Он обратился к начальнику гарнизона с просьбой* выдать ему 
винтовки и патроны, мотивируя это „тревожным временем и не
обходимостью заблаговременно принимать меры к сохранению 
тишины и порядка".

Подхваченная всей желтой прессой утка о шпионстве 
Ленина давала также обильную пищу антиреволюционным 
элементам города. Рабочие массы города ожидали авторитет
ного слова Совета.

11-го июля было опубликовано воззвание от Совета Рабо
чих и Военных Депутатов и социалистических партий к гра
жданам гор. Николаева * 2)

*) Дело № З СРД, стр. 7.
2) Тяжелая пора настала для России. Волнения в Петрограде и печаль

ные новости с фронта дают повод темным силам начать свою контр - рево
люционную деятельность, дабы в этот грозный момент смутить сознание на
рода и положить начало братоубийственной войне.

ГРАЖДАНЕ, СВОБОДА И РОССИЯ В ОПАСНОСТИ!
Все усилия, все помыслы любящих Россию и свободу должны быть на

правлены в сторону пресечения всяких попыток темных личностей внести в 
народ смуту, натравливая одну часть населения на другую.

Общими усилиями мы должны укрепить фронт. Только единый спло
ченный тыл даст силу нашим братьям на фронте перенести тяжелое испытание.

Граждане! Мы, Совет Рабочих и Военных Депутатов, призываем вас 
оставаться спокойными и не верить слухам, передаваемым желтой прессой.

Помните : расследование о виновниках петроградских волнений ведется 
Исполнительным Комитетом Всероссийского с’езда рабочих и солдатских депу
татов. Результаты этих расследований будут оглашены во всеобщее сведение.
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Призвав к спокойствию „верных сынов свободной России", 
«Совет сам этого спокойствия сохранить не мог. Это обнару
жилось особенно ярко на заседании Исполкома Совета 20 июля 
во время обсуждения доклада об июльских событиях.

Доклад делал Ваничкин*). Как видно из отчета об этом 
докладе 2), Ваничкин, побывавший самолично в столице, „пора
зился той силой уличной жизни и возбужденности населения, 
которая была вызвана продовольственным кризисом". Он по
сетил и Кронштадт и заявлял, что находится „под сильным 
впечатлением идеальной постановки тамошних партийных орга
низаций “. Июльские события докладчик охарактеризовал как 
выступление хулиганов, которые, „идя в хвосте большевиков, 
прикрывшись их идеологией, сделали свое мерзкое дело". По 
^го мнению, „общей руководящей идеи и определенной высо
кой цели“ у массы, выступившей 3-5  июля, не было.

Такую оценку июльских событий признать правильной, 
разумеется, никак нельзя. Но, несмотря на это, следует отме
тить, что Ваничкин, не дав правильного анализа июльских со
бытий, все же не пошел по протоптанной дорожке обвинений 
большевиков в „заговоре", „умышленном свержении власти" и 
прочих ужасах, рождавшихся в перепуганных головах меньше
вистских обывателей. Зато николаевские меньшевики, работ
ники Совета, эту дорожку нащупали.

Рожанский (меньшевик), виступая после Ваничкина, счи
тает, что июльского выступления не было бы, если бы 
массы строго придерживались рецептуры, приписанной им 
„оборонцами". Он настаивал на необходимости поддержки 
Петроградского Совета. „Мы должны сказать голодным массам,

Виновные понесут должную кару. Но не будут пощажены и те, кто окажется 
распространителем ложных сведений.

До тех пор — мы призываем не верить толкам, вырастающим на почве 
волнений, не верить желтым газетам, сознательно бросающим в массы еще 
не проверенные сведения.

Помните, что обвинения в подкупе и шпионаже — старый, излюбленный 
прием контр - революционеров всех оттенков.

Совет Рабочих и Военных Депутатов и Комитеты местных организаций 
социалистов - революционеров и социал - демократов призывают вас к спо
койствию.

Вместе с тем, Совет Рабочих и Военных Депутатов предупреждает, что, 
Доколе существует, он не допустит контр - революционных выступлений и 
всяких беспорядков и самым энергичным образом подавит их в корне, вплоть 
До применения всех средств революционной власти.

К спокойствию, верные сыны свободной России

Совет Рабочих и Военных Депутатов.
Общегородской Комитет Р. С. Р. П.
Исполнительный Ком. Ник. Орг. С.-Р.

J) В то время Ваничкин примыкал к большевикам, хотя формально 
в партии еще не состоял.

2) „Трудовая Газета", №  2481.
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заявил — Рожанский, — что вооруженным выступлением во
просы не решаются. Мы должны поддерживать резолюцию 
Совета Раб., Солд, и Крестьянок. Депутат. Надо дисципли
нировать массы, хотя бы пришлось воевать еще голодный 
год .

Кондратенко (с.-р.) не согласился с попытками некоторых 
ораторов об’яснить июльские дни продовольственным кризисом. 
По его мнению, это был „результат заговора*4.

Ряппо считал, что Кондратенко и Ваничкин смотрят на 
текущий момент сквозь розовые очки. Роль большевиков в 
разыгравшихся 3 -5  июля событиях он характеризовал, как 
определенно контр - революционную. Он обрушивался на боль
шевиков за то, что они с самого начала революции заняли 
обособленное положение в Петроградском Совете. Выступле
ние рабочих и солдат 3 -5  июля в Петрограде Ряппо считал 
результатом агитации и пропаганды большевиков. Почва для 
выступления, как говорил он, была создана именно ими.

После такого „резюме", Совет принял ряд резолюций.
Первая из них — о вооруженных выступлениях — гласила: 

„Николаевский Совет Рабочих и Военных Депутатов осуждает 
всякие вооруженные выступления в настоящее тревожное время 
для решения вопросов внутренней жизни".

Вторая резолюция заявляла, что „Совет будет поддержи
вать министров - социалистов, облеченных доверием и поддерж
кой ЦИК". Последнему Николаевский Совет выразил полное 
доверие, подчеркнув, что он „остается незыблемым на плат
форме, которая была принята Всероссийским с’ездом Советов".

Наконец, Совет выразил свое отношение к войне в сле
дующей резолюции: „Совет считает, залогом успеха нашей 
революции незыблемость революционного фронта и нашей рево
люционной армии".

Этими решениями Николаевский Совет Рабочих и Воен
ных Депутатов, в лице его меньшевистско - эсеровского боль
шинства, лишний раз подтвердил, что он стоит целиком на 
позиции Петроградского Совета, на позиции соглашательства 
и предательства интересов рабочих и крестьян. И эти решения 
еще более усугубили отрыв Совета от рабочей массы.

Июльские дни выдвинули и поставили в порядок дня по
литической действительности целый ряд коренных вопросов 
революции и важнейший из них — вопрос о власти. Николаев
ский Совет отчетливого ответа на этот вопрос не смог или 
не захотел дать. Позже председатель совета Ряппо, говоря 
о соотношении сил после июльских дней, заявлял: „Теперь 
вряд ли Центральный Исполнительный Комитет уберет в 24 часа 
нежелательного кандидата (из правительства — Е. В ), как 
раньше". Этим самым он признавал правильной мысль Ленина 
о том, что результатом июльских дней и бездействия слово
охотливой „демократии" • было усилени»е п о з и ц и и  б у р 
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ж у а з и и  и в о е н н о й  клики.  Позже Николаевский Совет 
вынужден был констатировать перелом в настроениях револю
ционных масс в связи с июльскими днями и подтвердить, хотя 
и в иезуитских формулировках, то, что в свое время говорили 
большевики. Но это позже. Дальновидность, как известно, ни
когда не была качеством меньшевизма.

В июле - августе с каждым днем становилось все более 
очевидным, что рабочая и солдатская масса Николаева соби
рается итти путями, отличными от Совета. Авторитет Совета 
в массах неуклонно падал. Требования перевыборов Совета 
участились. Меньшевики и эсеры, конечно, оказывали этому 
всемерное противодействие, но удержать массы в идейном 
подчинении становилось все труднее.

Чем сильнее было сопротивление Совета, чем ожесточен
нее была травля большевизма со страниц „Известий" и совет
ской трибуны, тем явственнее должна была быть реакция масс на 
соглашательские действия „вождей". Неудивительно, что иногда 
это выливалось в не совсем „вежливые" формы, как, например, 
в 45-м пехотном полку.

Инцидент, имевший место в полку, служил предметом об
суждения на заседании Исполкома Совета 2 августа. Член 
Совета с-р.  Семикин нарисовал следующую картину1).

Вечером 1 августа происходило заседание ротных и пол
ковых комитетов. Обсуждался Проект дисциплинарных судов. 
На собрание явилась группа солдат, заявивших протест против 
судов. Председатель Лисянский раз’яснил, что суды эти необ
ходимы для уничтожения самосудов. Прибывшие солдаты, не
довольные ответом председателя, сорвали с него погоны, избили 
и арестовали его. В помещение гаупвахты, где происходило 
собрание, прибыли члены Совета Семикин, Флоренцев и Ша- 
балов. Их встретила возбужденная толпа и заставила при
бывших оставить помещение. Чувствовалось явно враждебное 
отношение солдат к членам Советов. Когда же разнесся слух, 
что к гаупвахте направляется специально вызванная учебная 
команда, началась паника. При этом часть солдат увлекла 
за собой члена Совета Флоринцева и подвергла его оскор
блению.

Докладывая о происшедшем, Семикин сообщил требова
ние фракции социалистов - революционеров : назначить комис
сию для обстоятельного расследования инцидента и обнаружения 
зачинщиков. „Исполнительный Комитет,—говорил докладчик,— 
должен принять меры к ограждению своих членов от оскор
блений.

Рожанский (c.-д.), дополняя картину „печального инци
дента", рассказывал, что по дороге к Спасску он натолкнулся 
на волнующуюся группу солдат, сорвавшую погоны с плеч

) „ Известия “ № 78, 4 августа 1917 г.



48 Літопис Революції

председателя полкового комитета, прап. Лисянского. Рожан- 
ский пытался „образумить" солдат, но это ему не удалось. 
Свой рассказ Рожанский сопроводил заявлением, что „такие 
выступления питают контр - революцию". Долг представителей 
Советов,— говорил он — как вождей революции, диспиплиниро- 
вать массу и, рискуя жизнью, защищать позиции революции.

Шабалов (с.-р.) считал, что виновником инцидента в из
вестной мере является сам Совет, „слишком отдалившийся 
от масс". Провокационные силы,— говорил он,— сильнее Со
вета тем, что они день и ночь сидят в войсковых частях и 
„настраивают". Кого подразумевал оратор под „провокацион
ными силами" — догадаться нетрудно.

Офицер, дежуривший 1 августа по полку, рассказывал, 
что учебная команда была им вызвана по распоряжению коман
дира полка. И, только благодаря заступничеству учебной ко
манды, Семикину посчастливилось выйти невредимым; над 
ними солдаты также якобы собирались учинить самосуд.

Очень возможно что в этом стихийном выступлении сол
дат против представителей Совета было кое-что и от нездо
ровых настроений полуразложившихся элементов. Но сводить 
весь инцидент исключительно к хулиганской выходке неболь
шой кучки и не пожелать увидеть в нем проявлений недоверия 
солдатской массы к Совету — фыло по меньшей мере близоруко.

Даже в речи Ряппо — человека наиболее умного и выдаю
щегося в соглашательском лагере Совета — мы не находим 
достаточно глубокого, до конца продуманного анализа событий.

Причины, вызвавшие инцидент в полку, причины выступле
ния „хаотических масс", меньшевики и эсеры осветить не за
хотели, ибо этот ответ был бы далеко не в пользу Совета.

Совет, как и следовало ожидать, решительно осудил дей
ствия солдат 45 полка и выделил комиссию для производства 
расследования инцидента.

Через два дня этот вопрос снова обсуждался на заседа
нии Совета, и оказалось, что на полковом митинге „раздавались 
те же призывы, что и на собрании, кончившемся насилием над 
прап. Лисянским". И на митинге тоже „под влиянием безот
ветственных агитаторов" толпа обнаружила „крайне враждеб
ное отношение к членам Совета" *).

Отход масс от соглашательских партий становился фактом. 
Признаки его все увеличивались. На упомянутом заседании 
(4 августа) Ряппо, в докладе о политическом моменте, конста
тировал, что в результате изменений на фронте и событий 
в Петрограде (Ряппо, вероятно, имел в виду июльские дни—Е. В.) 
в настроениях революционных масс произошел перелом. По 
мнению докладчика, кадеты „заговорили на своем родном язы
ке", т. е. открыто обнаглели. Докладчик считал, что „настоящее

*) «Трудовая Газета", № 2494, 5 августа 1917 года.
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коалиционное правительство, имея в своем составе социа
листов вдвое больше прежнего, слабее последнего, имевшего 
четырех социалистов. Теперь вряд ли Центральный Испол
нительный Комитет уберет в 24 часа нежелательного канди
дата, как раньше".

Совет терял под собою почву. Рабочие Балтийского завода 
вынесли решение об отозвании из Совета своих представите
лей: Рыжикова, Костенко, Исаева, Тромкина, Соколова и Не
стеренко — меньшевиков и эсеров. Это взволновало Совет. 
„Не может быть,— говорил Ряппо,—чтобы столько лиц заслу
жили недоверие. Разрушается то, что создано с трудом". Он 
заявил протест против массового отзыва членов Совета, так 
как это могло-де отразиться на деятельности Совета.

„Авторитет44 меньшевиков и есеров приходилось уже удер
живать насильственным путем. Недовольство рабочей массы 
политикой меньшевистско - эсеровских лидеров Совета зашло 
так далеко, что даже такие, наиболее тесно связанные с мас
сой, по своему прошлому, представители Совета, как бывший 
председатель Совета Каушан, потеряли всю свою былую попу
лярность. Рискуя несколько забежать вперед, остановимся на 
разборе заявления Каушана на заседании Исполнительного 
Бюро Совета 26 августа.

Каушан подал заявление о сложении с себя звания това
рища председателя и члена Совета, мотивируя это тем, что 
о нем распространяются необыкновенные, компрометирующие 
его и Совет слухи. В известной мере поводом к отставке 
явился и инцидент на одном из митингов на заводе „Наваль", 
на котором рабочие резко критиковали деятельность продо
вольственной комиссии и нападали на Совет, обвиняя его в 
бездействии в этом вопросе. Каушан пытался указать орато
рам, что „продовольственная область — не дело последнего 
и находится в ведении продовольственной комиссии", но ему 
не дали говорить. Собрание было сорвано 1).

В .этом инциденте также нельзя, конечно, не усмотреть 
проявления недовольства рабочей массы деятельностью Совета. 
Но меньшевистско - эсеровские руководители Николаевского 
Совета в своем ослеплении не хотели видеть истинных причин 
настоящего инциндета, как и инцидента в 45 пехотном полку. 
Они поспешили, как и в первом случае, справедливую кри
тику „наваленцев окрестить контр - революцией. Резолюция 
Исполнительного Бюро Совета, принятая по заявлению Кау
шана, гласила:

„Контр - революция началась. Она уже глядит тысячами 
глаз. Выползают гады и шипят. Но революция еще не по
гибла. Революционные Советы сдадутся только с боя. Совет 
или погибнет, или победит. Третьего пути нет. Члены Совета

*) „Трудовая Газета1* от 29 августа, №  2509.



50 Літопис Революції

должны погибнуть в борьбе, но не оставлять своей пози
ции" 1).

Ясно, резолюция эта острием своим была направлена про
тив рабочей массы, недовольной „позицией" руководителей 
Совета.

*  * *
24 августа в Николаеве были получены сведения о вы

ступлении Корнилова. Сведения эти шли из двух источников: 
непосредственно из ставки верховного главнокомандующего и 
из Петрограда — от ЦИК’а Советов. Из ставки были сооб
щены: „Обращения к народу" и „Об’явлення генерала Кор
нилова", дававшие специфическую оценку выступлению ново
явленного „вождя народа". От ЦИК’а Советов было прислано 
обращение „Ко всем армейским и фронтовым комитетам", в 
котором ЦИК сообщал, что „Корнилов изменил родине и ре
волюции", но тут же спешил заверить, „что заговор не имеет 
глубоких корней в командном составе армии". Обращение при
зывало к сохранению полного спокойствия, выдержки и на
пряжения всех сил в борьбе с внешним врагом".

Николаевский Совет остался верен себе. Опубликовывая 
обращение, Совет снабдил его следующим постановлением:

„Исполнительное Бюро Совета Рабочих и Военных Де
путатов постановило: твердо стать на защиту революции 
и высших органов государственной революционной власти — 
Временного Правительства й Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета. Совет призывает все население 
гор. Николаева на защиту революционного порядка и спо
койствия и принимает все меры для борьбы с контр - 
революцией" 1 2 3 * *).

•
На заводах и предприятиях города состоялись митинги, 

посвященные корниловскому восстанию. На этих митингах 
громче, чем когда либо до сих пор, раздавались голоса в пользу 
большевистской тактики, против меньшевиков, Временного Пра
вительства и ЦИК’а. Из записи, хранящейся в делах Совета6) 
о митинге рабочих на заводе „Наваль“, видно, что на этом 
митинге присутствовало до 8.000 человек. В прениях принимали 
участие представители всех партий, включая и анархистов. 
Собранию были предложены две резолюции; одна — больше
вистская, другая — меныневистско - эсеровская. Как видно из 
записи, вторая резолюция собрала большинство голосов и была 
принята ])- За большевистское предложение голосовало (по

1) „Известия" от 29 августа, № 98.
2) „Известия" о г 29 августа, № 98.
3) „Дело С. Р. Д. №  25, стр. 4 1 — 42.
1) „Рабочие завода „Наваль“ , собравшись сего 28 августа на митинг

в чис\е около 8000 человек и обсудив телеграмму Временного Правительства
и Центрального Исполнительного Комитета, постановили :
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отчету „Известий") 25 процентов присутствовавших. Можно, 
однако, с уверенностью сказать, что количество голосовавших 
за большевиков было гораздо больше. Настроение масс после 
корниловских дней резко обозначилось против меньшевиков 
и эсеров.

Резолюция эта в основном состоит из меньшевистских поло
жений, но в пункте 2, требующем прекращения репресий против 
левых партий, чувствуется уже новая струя.

На этом же собрании навалевцев тем же большинством 
была принята резолюция о Стокгольмской конференции !).

Как видно из газет^ резолюции принимались и на осталь
ных заводах и предприятиях города. Рабочие в своей массе 
не только высказывались против корниловских мятежников, 
но и клеймили соглашательскую политику, подготовившую кор
ниловщину и не сумевшую дать нужного отпора врагам рево
люции. Авторитет большевистской партии необычайно возрос. * 1 2 3 4 5 6

Решительно — стать на защиту революции и ее руководящих органов — 
Центрального Исполнительного Комитета и местных Советов Рабочих и Сол
датских Депутатов — и без колебания вступить в бой с буржуазной контр - ре
волюцией, возглавляемой генералами Корниловым, Калединым и прочими 
отпрысками самодержавия. С этой целью рабочие завода „Наваль** требуют :

1. Чтобы все изменники революции и родины, все участники контр - ре
волюционного заговора были преданы общенародному суду.

2. Чтобы немедленно были прекращены все репрессии против левых 
партий революционной демократии и освобождены от преследования те из 
представителей, которые подвергались арестам.

3. Чтобы немедленно была отменена смертная казнь, как мера, позорящая 
революцию.

4. Чтобы армейским комитетам были возвращены все их полномочия.
5. Чтобы Временное Правительство былоперерефорХшрованово всем своем 

составе на началах его ответственности в целом перед Всероссийским Цен
тральним Комитетом, как перед революционным парламентом.

6. Чтобы Временное Правительство немедленно об’явило декретом об 
установлении в России нового государственного строя — демократической 
республики — и признало бы актом государственной измены борьбу против 
республики".

Ч „Признавая, что при настоящей общей разрухе спасение страны и ре
волюции зависит исключительно от скорейшего окончания войны, рабочие 
завода „Наваль“ считают, что Стокгольмская конференция должна встретить 
не пассивное отношения к ней со стороны Временного Правительства, а самую 
решительную поддержку его. Империалистические правительства Запада, опа
саясь распространения российской революции на трудящихся всего мира 
и освобождения их из - под влияния правящих классов, вс^ми силами пытаются 
сорвать созываемую Советами Стокгольмскую социалистическую конферен
цию, которая является решительным шагом к желанному миру. Вытекающее 
из недр трудового класса движение уже начинает рассеивать шовинистический 
угар, охвативший часть руководящих кругов рабочего класса западных стран 
и побудило последних присоединиться к мирным лозунгам российской рево
люционной демократии.

Рабочие завода „Наваль**, твердо веря, что насилие империалистов не 
сломит сплоченных рядов всемирного трудящегося народа, шлют свой брат- 
скин привет всем искренним борцам за мир и полагают, что не согласие 
с империалистической буржуазией, а решительный разрыв с ней приведет 
нас к торжеству идеи революционного Интернационала**.
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Все более внедрялась мысль, что только большевики в состо
янии защитить революцию от покушений на нее со стороны 
реакции. Николаевский Совет, поскольку он не прислушивался 
к голосу масс и не хотел сделать требовавшегося временем 
поворота в своей политике, вынужден был пребывать в роли 
штаба без солдат.

„После корниловщины, — свидетельствовал Ряппо в своем 
обзоре деятельности Совета, — активность работников Совета 
идет на убыль, наблюдается индифферентность к советским 
делам. Многие перешли в Гор. Думу, многие избираются в но
вые мировые судьи, многие выбывают из Советов совсем. 
После корниловских дней начинается на заводах и в воинских 
частях сильная большевистская пропаганда" !). „Рабочие на за
водах,— писал т. Ряппо в своей статье „Борьба Сил" („Л. Р. “ 
1924 г., № 4,— требовали укрепления Советов и немедленной 
организации Красной Гвардии. Большевики — т.т. Скляр, Ровин- 
ский, Вольпе — использовывали корниловское выступление и на 
заводах и, в особенности, в воинских частях гарнизона, как яркий 
пример буржуазно - генеральской опасности и основание к 
перемене эсеровской ориентации".

Не только эсеровской, прибавим от себя, но и меньше
вистской, соглашательской вообще. Николаевские меньшевики 
так же не сумели сделать нужных выводов из корниловского 
восстания, как и эсеры. Обе эти партии постигла одна участь: 
они остались висеть в воздухе, потеряв всякую опору в массах.

*  **

И действительно, перелом в массах все увеличивался.
7 сентября Николаевский Совет праздновал полугодов- 

щину своего существования. Празднование это, хотя и было 
обставлено помпезно, но не привлекло сколько-нибудь замет
ного внимания широкой рабочей массы. После доклада об 
истории возникновения и деятельности Совета с приветствиями 
выступали представители партий и профессиональних орга- • 
низаций; ни от рабочих организаций, как таковых, ни от 
большевиков с приветствиями, как видно из отчета заседания 
Совета2), никто не выступал. Приветствовал Совет также город
ской голова Костенко (с. - р ).

В общем, „торжественное празднование" прошло довольно 
скучно.

Для мрачных настроений у меньшевистско - эсеровских ру
ководителей Совета имелось много оснований. Авторитет их 
в рабочей массе стремительно падал. Призывы Совета не по
буждали уже николаевский пролетариат к действиям. Если

*) .Известия*, № 201.
2) »Трудовая Газета", 10 сентября 1917 г., № 2518.
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какая либо активность и пробуждалась, то это была активность, 
направленная против Совета.

Как ни стремился Совет удержать массы от перевыборов, 
оттянуть час своего конца, перевыборы эти, вопреки и через 
голову Совета, начались. В них не было, быть может, доста
точной стройности и организованности, но в этом нетрудно 
было разглядеть возросшую революционность пролетарских 
масс Николаева, повернувших в сторону большевизма.

Это воодушевило большевиков, которым к тому времени 
уже удалось заполнить часть Совета своими приверженцами. 
Раскол об’единенной социал-демократической организации раз
вязал большевикам руки. Если прежде существовал жупел 
„партийной дисциплины", то после раскола большевистские 
представители в Совете приобрели возможность выступать со 
своей самостоятельной платформой, отстаивать свою тактику. 
При этом, чем энергичнее и настойчивее были большевики, 
тем больше они имели шансов завоевать массы. Мы уже гово
рили, что корниловские события послужили толчком к полевению 
масс, к большевизации их. Меньшевистско - эсеровский Совет 
вначале игнорировал это обстоятельство, закрывал глаза на 
происходящее вокруг. Рабочие же массы города недвусмыс
ленно высказывали свои симпатии большевикам, требуя раз
рыва с буржуазией. На заводе „Руссуд", после выступления 
большевика Ровинского с докладом о корниловском восстании, 
была принята резолюция, в которой Временное Правительство 
характеризовалось, как контр - революционное. Единственным 
выходом из создавшегося положения рабочие считали передачу 
власти Советам. Не менее радикальные решения стали при
ниматься и рабочими других предприятий, также и гарнизоном.

Так, общее собрание центрально - электрического и ремонт
ного цехов завода „Наваль" 20 сентября, обсудив вопрос 
о сокращении штата рабочих и служащих завода, приняло ре
золюцию, в которой мы находим такой пункт:

„Принимая во внимание, что надвигающуюся безрабо
тицу не могут предотвратить частные полумеры и что 
буржуазия не в состоянии выполнить вышеизложенных 
наших требований, мы считаем, что только полный и не
медленный разрыв со всей буржуазией и немедленный 
переход всей власти из рук контр - революционной бур
жуазии в руки рабочих и беднейших крестьян, в лице Со
ветов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, 
смогут выполнить требования всей революционной демо
кратии. Свои требования мы будем отстаивать всеми имею
щимися в нашем распоряжении силами и средствами" 1). 
В снарядном цеху на собрании 24 сентября была 

принята аналогичная резолюция*. Рабочие заявили, что они,

*) „Известия* от 27 сентября 1917 г., №  119.
4 Літопис Революції № 4
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считают необходимым переход власти к Советам, которые одни 
только могут предотвратить надвигающуюся гибель рево
люции.

Собрание судостроительного отдела, на котором присут
ствовало 2000 ч , вынесло резолюцию, клеймящую согла
шателей и довольно недвусмысленно намекающую меньше
викам на необходимость их ухода.

„Советы Рабочих Депутатов.— читаем мы в резолю
ции, — подпавшие под влияние идеи оборончества, не точно 
отражают настроение рабочих масс и не достаточно ре
шительно защищают интересы класса, представителями ко
торого они являются.

Общее собрание считает необходимым:
1) Ведение самой активной борьбы за немедленный 

демократический мир на основаниях, провозглашенных Пе
троградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов 
в обращении к народам всего мира, и обуздание саботи
рующей буржуазии путем введения рабочего контроля над 
производством и распределением.

2) Передача всей власти Советам Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских Депутатов, как единственной власти, спо
собной выполнить демократическую программу и осуще
ствить ее на деле, а не на словах и дать решительный бой 
буржуазии, разрушающей промышленность и угрожающей 
самому существованию свободы и революции.

3) Передача всей земли трудовому крестьянству не
медленно и без выкупа, как мера, расширяющая революцию.

А посему:
Принимая во внимание все вышеизложенное, и что бы 

это не было гласом вопиющего в пустыне и не было так, 
как это было до сих пор, когда пролетариат всей России 
требует осуществить свои задачи, то какая-то злая рука 
не допускает и тормозит всей революцией, мы видим в этом 
плоды соглашательства с капиталом.

Сознавая в полном смысле, что соглашательство губит 
революцию и опасно для нее, а потому считаем его пре
ступным и недопустимым и заявляем, во - первых, своим 
представителям в Совете:

1) что, кто из них чувствует себя не в силах отражать 
волю революционного пролетариата или склонен итти на 
соглашательство с буржуазией, требуем немедленно сло
жить с себя полномочия, а взамен их мы будем выбирать 
таких товарищей, которые будут стоять на позиции рево
люционного пролетариата" !).
Резолюция эта принята была абсолютным большинством 

голосов против одного. Заключительный абзац ее свидетель
!) „Известия", 27 сентября, № 119.
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ствует о том, что рабочая масса всерьез решила порвать 
с меньшевиками, каждодневно, через Совет Рабочих и солдат
ских Депутатов, демонстрировавшими свою неспособность к ре
шительным действиям против врагов революции.

Даже там, где лозунг передачи власти Советам открыто не 
произносился, наблюдался, в той или иной форме, отход от 
меньшевизма и эсеровщины. Для характеристики такого рода 
настроений приведем наказ депутатам в Совет, данный рабо
чими центральной электрической и ремонтной мастерских в по
следних числах сентября:

„Мы, рабочие центрально - электрической и ремонтной 
мастерских, посылая своих представителей т.т. Артамонова, 
Кольчака, Майстренко и Некрасова в Совет Рабочих 
и Военных Депутатов, требуем от них отстаивания сле
дующих мероприятий, которые, по нашему глубокому убе
ждению, могут спасти Россию и революцию от грозящей 
им гибели:

1) Немедленное предложение всем воюющим народам 
всеобщего демократического мира.

2) Немедленная отмена частной собственности на по
мещичью землю и инвентаря без выкупа и передача их 
в заведывание крестьянских комитетов.

3) Организация рабочего контроля над производством 
и распределением.

4) Беспощадное обложение крупных капиталов и иму- 
ществ и конфискация военных прибылей.

Принимая во внимание, что коалиционная власть не 
может выполнить всех вышеперечисленных мероприятий, 
мы, рабочие, требуем от наших представителей добиться 
создания такой власти, которая состояла бы из рабочих, 
солдат и беднейших крестьян. Только при условии отстаи
вания наших интересов наши представители могут наде
яться на наше полное доверие и активную поддержку4* 1).
5 октября общезаводский митинг рабочих „Руссуда", моряков 

и армейских- частей вынес резолюцию следующего содержания:
„Общий митинг рабочих „Руссуда**, флотского полу

экипажа и армейских частей, заслушав доклад делегата 
Балтийского флота К. Руданока, всецело присоединяется 
к резолюции Балтийского флота и армейских частей при
морского района и добавляет от себя: 1) немедленно 
передать всю власть в руки Советов; 2) требуем немед
ленного мира на демократических началах; 3) ми видим 
нападение кадетов и реакционеров на наши демократиче
ские Советы и учреждения, которые стоят на страже инте
ресов трудового народа; 4) признаем свой Центрофлот

*) „Известия**, 27 сентября, № 119.
4*
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и Центр. Ком. Балт. фл., установленный с’ездом, и наста
иваем на том, чтобы он, а также судовые и армейские 
комитеты остались в силе; 5) протестуем против прекра
щения кратковременных отпусков, так как это затрудняет 
выборы в Учредительное Собрание; 6) находящихся в Пе
трограде юнкеров, несущих службу городовых и жандармов 
бывшего Николая последнего и сеющих дезорганизацию 
в демократии, требуем от Совета С. Р. и К. Д. во главе 
с Вр. Правит, убрать их в такое место, где они могут 
принести больше пользы, чем в Петрограде, если им дорога 
Родина и Революция: известно, что армия имеет недостаток 
в командном составе и там они могут также пожертвовать 
своею жизнью за благо Родины ; 7) мы, Балт. флот и армия, 
признаем расформирование революционных полков недо
пустимым, так как этим усиливается дезорганизация в армии 
и подрывается ее авторитет ; 8) узнав о сформировании 
морских и сухопутных женских батальонов, мы протестуем 
против этого и заявляем, что мы, матросы Б. Ф., а также 
товарищи солдаты в армии, стоящие на страже защиты 
Свободной России и уже 3 года выносящие тяжесть войны 
и жертвующие своею жизнью, заявляем, что и впредь 
будем защищать все интересы трудового народа, возло
женные на нас, и предлагаем женским и другим батальонам 
если они желают принести пользу Родине, то пусть свой 
труд приложат внутри страны, как-то:  в сельское хозяй
ство и других учреждениях, з не на фронте; 9) мы про
тестуем против смертной казни, как это было при Нико
лае каптенармусе Вильгельма второго. Теперь на со
знательную массу должно действовать моралью, а но 
казнями, что во всех войсках и во всей демократии вы
зывает возгласы о „возвращении старого строя" ; 10) про
тестуем против ареста социалистов левого течения, считая 
это недопустимым, потому что этим подрывается авторитет 
всей демократии; требуем немедленного освобождения аре
стованных за политические убеждения; 11) требуем возоб
новления левой печати и непрепятствования ее распростра
нению в народе, так как эти органы считаем путеводителями 
к светлому будущему; 12) немедленно разогнать Гос. Думу 
и Государственный Совет; 13) требуем немедленной пере
дачи всей земли с инвентарем в распоряжение крестьянских 
комитетов и всех фабрик и заводов под контроль Совета 
Р. и С. Д.; 14) требуем немедленно уравнять пенсию военно
служащим увечным и вышедшим в отставку, а также и рабо
чим; 15) требуем провести в жизнь трудовую повинность; 
16) требуем передачи рыбных промыслов с инвентарем в 
руки рыбаков, не пользующихся наемным трудом" *).

*) „Трудовая Газета", 7 октября 1917 г., № 2539.
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На заводах „Наваль" и „Руссуд“, как известно, было со
средоточено 80 — 90 процентов николаевского пролетариата. 
Голос пролетариев этих двух заводов был, таким образом, го
лосом рабочего класса Николаева.

Выше мы упоминали, что резолюция большевиков, в связи 
с докладом о демократическом совещании, собрала 77 голосов, 
т. е. почти около 40°/о Совета. Перевыборы Совета, происхо
дившие по городу, давали победу большевистским представи
телям, постепенно завоевывавшим Совет снизу.

На заседании Совета 8 октября были произведены выборы 
в И с п о л н и т е л ь н о е  Б ю р о  С о в е т а ,  при чем в ч ис ле  
и з б р а н н ы х  мы в с т р е ч а е м  уже  ф а м и л и и  б о л ь ш е 
в и к о в :  З и м а  к, Ко г а н ,  В о л ь п е  и др. 15 октября на пле
нарном заседании Совета президиум сложил свои полномочия 
вследствие перевыборов членов Совета. Собранию предстояло 
избрать новый президиум Совета.

Каковы были силы большевиков ? Они располагали е(?ли 
еще не большинством, то во всяком случае солидной частью 
Совета. Держать их дальше в „черном теле" меньшевикам 
было уже не под силу. Пришлось, скрепя сердце, допустить 
их к руководству Советом. Создалась своеобразная „коалиция", 
в результате которой президиум был сконструирован в сле
дующем составе:

Председателем избирается Ряппо (156 голосами при 7 воз
державшихся). Товарищами председателя были избраны г Зимак 
(большевик), Шабалов (с. - р.) и Асмолов (левый с. - р.). Список 
голосовался целиком (211 за при 15 воздержавшихся). Секре
тарями были избраны : Ветров (большее.), Ваничкин (большевик), 
Угрюмов (с. * д. об един.), Сорочан (с. - р.). Список голосовали 
целиком (103 за при 14 воздержавшихся). Казначеями были 
избраны : от фр. с. - д. об’един. — Хотенков и от фр. болып. — 
Вольпе (183 за при 19 воздержавшихся)*).

Фракция большевиков при этом сделала заявление, что кан
дидатура Ряппо для нее в принципиально - политическом отноше
нии неприемлема, но большевики ее поддержат как деловую.

После выборов представители главенствующих партий 
выступили с речами.

Представитель большевиков, Зимак, заявил:
„Товарищи!* Присутствие мое здесь есть первый случай 

вхождения большевика в президиум Совета.
Семь месяцев официально представителя большевиков в 

президиуме Николаевского Совета не было, хотя во многих 
городах они туда вошли. Обязанность наша — быть защит
никами широких пролетарских масс и проводить их линию. 
Наша обязанность — работать по подталкиванию и узаконе
нию завоеваний русской революции. Перед нами стоит сильное

]) „Известия*, 17 октября 1917 г., № 136.
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ядро контр - революции в лице промышленников и нам время 
ясно и отчетливо сказать, что мы не должны итти в со
глашение с контр-революционерами, а только с демократией. 
Наша задача быть защитниками интересов низшего класса" !).

Затем были произведены выборы Исполнительного Коми
тета. Большевики и блокировавшиеся с ними „интернацио
налисты" получили достаточно солидное количество мест* 2).

На следующий день, 16 октября, Совет обсуждал вопрос 
о текущем моменте и созыве Всероссийского сезда Советов. 
В нашем распоряжении не имеется первой части отчета об 
этом заседании и мы вынуждены пользоваться не совсем на
дежным источником—„Трудовой Газетой". Под громким заго
ловком „Победа большевиков в Совете", рассчитанном, оче
видно, на возбуждение страстей у перепуганного обывателя, 
газета сообщает об этом заседании следующее:

„На вечернем заседании Совета Раб. и Воєн. Деп. 
16 октября обсуждался вопрос о текущем моменте и о со
зыве Всероссийского с’езда Советов Раб. и Солд. Депу
татов, и, как следовало ожидать, усилившиеся левое боль
шевистское крыло Совета решило дать местным „оборонцам" 
генеральное сражение. Ожесточенные прения затянулись 
далеко за полночь. (Далее идет изложение обычных из
битых, шаблонных соглашательских выступлений против 
лозунга „Вся Власть Советам").

Выступления на этом заседании Совета большевиков 
Вольпе, Зимака, Факторовича и др. встречались бурными 

. аплодисментами большевиков и максималистов.
Чувствовалась предрешенность результатов прений. 

И действительно, резолюции максималистов и большевиков,

Ч „Известия" от 17 октября 1917 г., №  136.
2) Персонально от фракций в Исполком были избраны :

О т  ф р а к ц и и  с о ц . - р е в .  — от  р а б о ч и х
Угрюмов, Есельский, Соколов, Малышев, Лысенко, Новиков, Качура, 

Бесполетов, Филиппов, Зельдис, Казярцев, Белов, Усиков, Петренко, Куприя
нов, Рыжиков, Пушкин, Божко, Спирочкин, Венгатов, Скрябченко.

О т  в о е н н ы х
Флоринцев, Руденко, Крижановский, Непомнящий, Внуков, Юринок, 

Грушевский, Гиль, Жеромский, Чечек, Комашенко (офицеры); Пашковский, 
Семикин, Низовкин, Крижановский, Осипов, Кондратенко, Щекин, Колибаба, 
Галка, Макиркин, Лифшиц, Васильев, Конятин (солдаты и матросы).

О т  ф р а к ц и и  с о ц и а л - д е м о к р а т о в ,  б о л ь ш е в и к о в  и 
и н т е р н а  ц.

От  р а б о ч и х :  Артамонов, Коган, Зубок, Ситников, Щеглов, Рад
ченко, Чигрин, Возник, Шапаренко, Немченко, Лавров, Никитин, Браула, 
Сазонов, И. Д. Петров, Калинкин, И. П. ! Іетров, Волченко, Бондаренко, Бер- 
кутенко.
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принятые как основа для общей резолюции, собрали боль
шинство в 94 голоса.

После перерыва делегатами на Всероссийский С ’езд 
Советов, созываемый в Петрограде на 20 - е октября, были 
избраны: Ваничкин (больш.), Чигрин (больш). и Лысенко 
(максималист). Делегатам даны категорические директивы 
голосовать на с’езде в духе принятой резолюции" *).
На этом заседании обозначились уже с достаточной ясно

стью два совершенно непримиримых лагеря. Так, Рожанский 
(с.-д*) говорил: „Уже здесь два лагеря. Будет ли еще успех 
выступлений большевизма ? На гражданскую войну вызова мы 
не примем, ибо считаем, что гражданская война приведет только 
к контр - революции".

Точку зрения социал - демократов о недопустимости пере
дачи власти Советам, о недопустимости С ’езда Советов и тому 
подобное разделяли и николаевские эсеры.

Все они утверждали, что большевики не смогут удержаться 
у власти, что масса способна лишь к погромам и т. п.

Против меньшевиков и эсеров выступили Соколов, Лысенко, 
и Вольте. Соколов (анархист) („Известия Сов. Р. Д .“, № 138} 
считает мещанской трусостью страх перед гражданской вой
ной, говоря следующее: „Анархисты призывают к диктатуре 
пролетариата. Среди анархистов нет оппортунистов, нет такого 
пошлого разложения, которое замечается среди социалистов. 
Анархисты приветствуют большевиков44 и будут голосовать за 
их резолюцию".

Лысенко (максималист) считает, что нечего бояться с’езда, 
так как только он, а не буржуазия, может осуществить Учре
дительное Собрание. Городские самоуправления, — говорит да
лее Лысенко,— не улучшат положения рабочего класса. Только 
Советы могут удержать власть".

Речь Вольпе (большевика) носило характер резкой отпо
веди меныиевистско - эсеровским ораторам.

После прений на голосование были поставлены яве ре
золюции : резолюция социалистов - революционеров, к которой

О т в о е н н ы х :  Вольфсон, Маслюк, Кулик, Кушниренко, Дмитриева,
Гладков, Мартынников, Волощюк, Вашинин, Павлюк, Бриалов, Цинбалюк, 
Яворский.

О т  ф р а к ц и и  с о ц и а л - д е м .  о б’е д и н е н н ы х
О т  р а б о ч и х :  Каменецкий, Макотинский, Мирингоф, Овчинников, 

Рожанский, Петров, Тромкин, Беленький и Красноперов.
О т  в о е н н ы х :  Чаусовский, Кагнер, Жолтенький, Филярский, Остро- 

видов, Юсов, Сизов, Иванов, Гдовский, Воробченко.
О т  ф р а к ц и и  а н а р х и с т  о в - к о м м у н и с т о з  

Команов, Соколов.
О т ф р а к ц и и  н а р о д н ы х  с о ц и а л и с т о в  — Заболотный.
J) „Трудовая Газета", 17 октября 1917 г.. № 2548.



60 Літопис Революції

присоединились меньшевики, и резолюция большевиков, к ко
торой присоединилось левое крыло социалистов - революцио
неров и анархистов. •

Поименным голосованием прошла резолюция большевиков, 
собравшая 94 голоса. За резолюцию социалистов - революцио
неров и меньшевиков голосовало 83 человека !).

После принятия резолюции произведены были выборы 
делегатов на С’езд Советов в Петрограде. Фракции социа
листов - революционеров и меньшевиков наметили своих канди
датов, но большевики предложили такой порядок голосования, 
по которому большевики выставляют одного кандидата, левое 
крыло эсеров— одного кандидата, а фракциям эсеров и мень
шевиков предоставляется вместе один кандидат. При этом 
большевики заявили, что если * фракции с. - р. и меньшевиков 
на предложение большевиков не согласны, то большевики и 
максималисты выставляют сами трех кандидатов.

Фракции с. - р. и меньшевиков не только не согласились 
на выставленные большевиками условия, но и демонстративно 
отказались принять участие в голосовании, покинув зал со
брания.

На с’езд, как мы уже указывали, были избраны: Ваничкин 
(больш.), Чигрин (больш.) и Лысенко (максималист).

Это была первая победа большевиков в Николаевском 
Совете, победа, одержанная в результате большевизации ра
бочих масс Николаева, отражавшая наступивший перелом в их 
настроениях и все усиливающийся отход их от мелкобуржу
азные партий.

•к- *

25 - го октября в Николаеве распространились слухи о 
проведенном большевиками перевороте в Петрограде. Слухи 
эти взбудоражили население и вынудили Совет выступить со 
специальным воззванием (опубликовано было в „Известиях 
Совета Р. Д .“, № 145) посвященных петроградским событиям. 
В этом воззвании говорилось следующее:

„В связи с полученными сведениями из Петрограда, 
Николаевский Совет Раб. и Военных Депутатов об’являет 
всем товарищам и гражданам, что никаких выступлений в 
городе не будет допущено. Всякие митинги и собрания на 
улицах воспрещаются. Советом приняты меры к охране 
спокойствия и порядка в городе, и всякие попытки нару
шить порядок будут беспощадно подавлены".
А из ставки Верховного Главнокомандующего продолжали 

поступать сведения, рисующие петроградские события в иска
женном свете. Так, 27 октября, т. е. через два дня после

9 „Известия", 19 октября 1917 г., № 138.
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переворота, городской управой была получена следующая 
телеграмма:

„Обстановка в Петрограде, по сведениям, полученным 
по прямому проводу сегодня в 14 часов от председателя 
Совета, военного министра Смородинова, и члена ЦИК 
С. Р. и С. Д. Венгерова, такова: от большевиков опреде
ленно отмежевались демократические и социалистические 
элементы. Предстоит образование нового правительства. 
Этот вопрос является предметом обсуждения совещания, 
созванного сегодня в Городской Думе из ЦИК С. Р. и 
С. Д., Крестьянского Совдепа, Петроградской Думы, пред
ставителей социалистических партий и фракций с’езда 
Совдепов, ушедших со вчерашнего заседания с езда, на 
котором остались только большевики. Со с’езда ушла, 
сделав соответствующую декларацию, почти вся фронто- 

' вая группа с’езда. Это совещание происходит открыто.
С фронта имеются следующие сведения: все фронто

вые комитеты, кроме Северного, совершенно определенно 
стали на линию решительной борьбы с большевистским 
восстанием. Армейские комитеты поддерживают также 
корпусные и дивизионные комитеты. Перевозки войск, по 
распоряжению главковерха Керенского и главкосева Че- 
ремысова, к Петрограду продолжаются. С фронта идут 
предложения послать на подавление большевистского вос
стания большие войсковые части. Вся демократия об’еди- 
нилась против безумной авантюры большевиков, изоляция 
которых вполне определилась. С фронтами общеармейский 
комитет поддерживает частую и непрерывную связь.

Председатель Перекрестов" *).

Несмотря на это, утром 26-го октября Исполнительное 
Бюро Николаевского Совета выносит следующую резолюцию 
о событиях в Петрограде:

„Принимая во внимание необходимость срочно решить 
вопрос о Временном Правительстве, Исполнительное Бюро 
Николаевского Совета постановило:

1. Власть Временного Правительства свергнута.
2. Николаевский Совет Рабочих и Военных Депутатов 

всеми мерами будет поддерживать восставших в Петро
граде.

3. В городе высшей властью является Совет Рабочих 
и Военных Депутатов, все постановления которого должны 
исполняться беспрекословно всеми учреждениями и гражда
нами гор. Николаевам 2).

]) „Известия", 26 октября 1917 г., №  144.
2) „Известия", 27 октября 1917 г., № 145.
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26-го октября вечером, на пленарном собрании Совета, 
было утверждено решение Исполнительного Бюро. Провозгла
шение власти Советов в Николаеве стало фактом.

Это мероприятие Совета было встречено восторженно ра
бочим населением города. На предприятиях состоялись митинги 
и собрания, на которых резолюции большевиков принимались 
абсолютным большинством.

Так, 26-го октября собрание клепальщиков, рубщиков и 
чеканщиков завода „Руссуд", в количестве 720 человек, вы
несло решение о переходе всей власти к Советам. Рабочие 
деревообделочной мастерской (350 человек) приняли резолю
цию, заострявшую вопрос против Врем. Правит, и всех врагов 
Сов. власти. Резолюция гласила следующее:

„Обсудив вопрос о текущем моменте и о той тяжелой 
жизни, которую пролетариат города Петрограда в насто
ящее время переживает, ведя стойкую борьбу с контр - 
революционной силой, которая старается подавить нашу 
свободу; признавая правильными действия революционной 
демократии, которая несколько дней истекает кровью в 
борьбе за свержение власти Временного Правительства и 
передачу таковой в руки Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов, и принимая во внимание колебания Совета Ра
бочих и Солдатских Депутатов гор. Николаева в вопросе 
о власти, мы, мастеровые и рабочие, решительно за
являем :

1. Немедленный переход всей власти в руки Советов 
Рабочих и Солдатских Депутатов. 2. Совет Рабочих и 
Солдатских Депутатов гор. Николаева немедленно должен 
дать соответствующую поддержку Центральному Револю
ционному Комитету Петрограда во всех его действиях те
кущего момента. 3. Решительно требуем немедленного 
ареста всей власти Временного Правительства, которое 
уже свергнуто, в лице Керенского".
Решения заводов „Марти" и других предприятий, а также 

гарнизона тоже единодушно требовали передачи власти Со
ветам.

Николаевский Совет 26 октября принял историческое ре
шение о переходе к нему всей власти в городе. Однако, по 
целому ряду обстоятельств, решение это не было в полной 
мере реализовано вплоть до января 1918 года. Между октя
брем 1917 года и январем 1918 года в Николаеве мы наблю
даем как бы безвременье, своеобразное „смутное время".

С одной стороны имеется Совет, с другой — Дума, между 
ними, а нередко и над ними — „Революционный штаб“.

К этому следует еще прибавить украинские национали
стические организации, которые хотя и не пользовались сколь
ко - нибудь заметным влиянием на массы, но все же были
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достаточно „сильны", чтобы мешать и вредить. Лучшее, что было 
в националистическом движении, естественно, связало свою 
судьбу с судьбой большевиков, но оставшиеся на прежних 
позициях шовинистические элементы занимались контр-рево
люционной работой и даже поставили Совет перед фактом во
оруженного выступления.

Массы в Николаеве отошли от меньшевиков и эсеров и в 
своей значительной части сплачивались вокруг большевиков. 
Но решительного большинства еще не было. Создалось не
определенное положение1).

Провозглашение советской власти в Николаеве застало 
меньшевиков и эсеров сильно скомпрометированными, но Совет 
еще окончательно от их влияния в то время не освободился 
и поэтому в политике доянварского Совета мы наблюдаем 
целый ряд политических зигзагов. С одной стороны, Совет 
приступает к национализации частных предприятий и ставит 
на очередь проведение обложения буржуазии, с другой сторо
ны — продолжает блокироваться с соглашателями по целому 
ряду вопросов. Лишь 14 января 1918 года этому положению 
окончательно приходит конец. Этого постановления уже не по
стигла судьба октябрьского решения. Оно было проведено 
в жизнь.

Начался второй этап революции на Николаевщине. *)

*) Подробный анализ причин, вызвавших задержку фактического осу
ществления соввласти в Николаеве, представляет необходимую задачу. Но 
выполнить ее можно только при наличии документального материала (кото
рого сейчас нет) и об’єктивно написанные воспоминаний участников событий 
(которых тоже очень мало).



РОБІТНИЧИМ РУХ У КИЄВІ ЗА ЧАСІВ ІМПЕРІЯ- 
ЛІСТИЧНОЇ ВІЙНИ

(1914 — 1916 р.р.)

І. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА РОБІТНИЧА КЛЯСА У КИЄВІ 1 9 1 4 -1 9 1 6  Р.Р.

Київ, що числом мешканців (близько 500.000 чол.1) посідав 
четверте місце в Росії після колишнього Петербургу, Москви 
та Варшави, разом із тим не був в імперії великим промис
ловим центром.

1910 року київські робітники становили лише 2,5°/0 усього 
населення* 2 3), тоді як у Москві в той самий час цей відсоток 
доходив до 9,2°/оя). Хоч правда, цей відсоток за роки 1910— 1917 
зростає приблизно до 6% (в округлих цифрах — 30.000 про
мислового пролетаріяту на 500.000 усього населення), але, 
проте, треба констатувати, що київський пролетаріят був, по
рівнюючи, невеличкий загін серед майже напівмільйонового 
дрібнобуржуазного оточення Києва— адміністративного центру 
Правобережжя. Коли ж узяти абсолютні числа, а також по
рівняти розвиток промисловости Києва та Київщини з роз
витком її по їнших пунктах Правобережжя та частини Ліво
бережжя, то виразно бачимо, що Київ є найбільше з них 
промислове місто.

З а  даними Київського страхового т-ва  року 1916 з 878 
підприємств, шо їх налічувалося в. губ. губ. Київській, Волин
ській, Подільській, Чернігівській та Полтавській із загальним 
числом робітників 207.490 чол., на Київ припадає 175 під
приємств з 21.093 чол. робітників (числа зменшені — Ф . Я .); 
при чому числом підприємств сам Київ перевищує кожну 
з перелічених тут г у б е р е н ь 4), а число робітників Київщини

I Ф. ЯСТРЕБОВ

0 За переписом 1917 року в Києві мешкало 467.703 чол., не рахуючи 
70 — 80 тисяч війська. Див. Б. О. Чорный —„Материалы по рабочему вопросу 
и промышленности г. Киева (1914 — 1917 г.г.)“ . Київ, 1919 р.

2) Число населення року 1910 було 412.400 чол.
3) Чорный — „ Материалы по рабочему вопросу . . . “ Стор. 14.
4) Найбільше підприємств було на Полтавщині — 163.
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(97.597 чол.) становить 47% робітників усього району, а ро
бітники Києва 10,1% 0-

Київська промисловість протягом низки десятиріч роз
вивала насамперед металообробну та харчову галузі. Метало
обробні підприємства виникають у місті наприкінці 50-х років 
минулого сторіччя, а вже наприкінці 1916 року в Києві налі
чувалося 32 ліварних та механічних підприємства, 2 заводи 
сільсько - господарських машин та 25 фабрик і заводів, що 
виготовляли різні металеві вироби. Зростання металюрґійних 
підприємств та число робітників на них видко з такої таблиці:

Роки I Число 
1 підприємств

Число
робітників

1882 9 213
1908 23 2.432
1912 38 3.542
1916 52 4.8792)

Додавши до чисел 1916 року 7 майстерень, що обслуго
вували залізничий та річний транспорт, де працювали перед 
війною з 300 чол.3), *а підчас війни куди більше, та ще 4.000 
арсенальців4), матимемо загін в 13 — 14 тисяч робітників мета- 
люрґійної промисловости Києва перед лютим 1917 року. Це 
число цілком збігається з даними Київської Ради Роб. Деп., 
що налічувала року 1917 в Києві 13.713 робітників - металі
стів, цебто, як побачимо нижче, близько 50% усього міського 
промислового пролетаріяту.

Число робітників харчової та смакової промисловости 
доходило» у воєнні роки до 5.000 чол. з лишком5). Більш як 
600 робітників працювало на броварнях, до 300 чол.— в кон
дитерському виробництві, таке саме число робітників пра
цювало на ковбасних фабриках, яких було в Києві щось із 10, 
близько 500 чол. налічувано на 10 київських млинах, у дріб
них харчосмакових підприємствах (виріб крохмалю, макаронів, 
Штучних мінеральних вод) працювало до 100 чол., в дріжджевих * 2 3 4

Ч Чорный — „Материалы по рабочему вопросу . . . “ Стор. 15.
2) „Господарство Київщини. Т. II, ч. 2, вид. Київського окрвиконкому 

1926 року.
3) Сюди належать майстерні Південно - Західніх залізниць, трамваю й 

1Н- Дані 1908 р.
4) Року 1913 в арсеналі було близько 800 чол. робітників, а перед лют

невою революцією це число побільшало у п’ять разів (див. „Киевский 
аРсенал в пролетарской революции". ДВУ, 1928 р.)

°) Чорний з цього приводу пише: „У Києві в усій цій групі налічу
ється 37 підприємств, де працює 5190 чол., тут, отже, сконцентровано 21,1% 
Усіх київських підприємств та 24,6% фабрично - заводських робітників міста** 
лЧисла Чорного зменшені).
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заводах (їх було 4) — більш як 200 робітників і на Деміїв- 
ській рафінарні налічувалося року 1915 близько 1.600 чол. 
робітників. Решту харчовиків становили булочники та пекарі, 
яких було з 2.000 чол.1).

Коли ми із загального числа робітників Києва 64.594 чол. 
(за даними Київської Ради Р. Д.) відкинемо чималу частину 
залізничих службовців, робітників залізничого вузла, що зде
більшого працювали поза Києвом, та ремесників, то тоді про
мисловий пролетаріят становитиме близько 50% загального 
числа київських робітників, цебто тисяч 25 — ЗО чол.* 2).

Головна маса робітників була сконцентрована у кількох 
підприємствах, переважно металообробних. Це був арсенал із 
4000 робітників. Головні залізничні майстерні, де працювало 
до 300 чол., Південно - Російський машинобудівельний завод 
(тепер „Ленінська Кузня"), завод Гретера — Криванека 
(тепер „Більшовик") із загальним числом робітників 2.000 — 
2.500 чол. та тютюнова фабрика С. Когена (775 робітників) — 
ось найміцніші київські підприємства тих часів. На цих під
приємствах працювали 10.000 — 12.000 робітників, що становило 
до 50% усього промислового київського пролетаріяту.

Щодо інших галузей виробництва, то їхню кількісну ха
рактеристику ми знаходимо в даних Київської Ради Роб. Деп., 
вид. 1917 р.

Назва виробництва
Число

підпри
ємств

Число
зайнятих

робітників

Обробка волокняних речовин . . . . 24 4.493
Кравецьких майстерень ......................... 22 4.238
Парових пралень ..................................... 1 205
М айстерні................................................. 1 50
Паперове й поліграфічне виробництво 27 2.209
Обробка д е р е в а ..................................... 10 1.166

. „ металів..................................... 66 13.713
„ мінеральних речовин . . . 8 640
„ тваринних продуктів . . . . 12 2.024
„ харчові й смакові речовини 23 4,107
* хемічних продуктів . . . . 7 508
„ транспорт ............................. 26 33.105
* в тому числі залізниці . . . 20 30.126

Трамвай..................................................... 4 2.771
Електричне виробництво.................... 2 208
Будівельне „ . . . . 15 2.629

Р а з о м  .................... 218 64.594

Незлобін —„Рабочие организаици г. Києва*, збірник відомостей. Київ, 
1918 рік.

0  „Господарство Київщини", стор. 54 — 103, 164 і далі.
2) За Чорним кількість ремесничого пролетаріяту доходить у Києві за 

часів війни до 20.000 чол., а газета „Киевская Мысль* з цього приводу 
пише : „Тепер у Києві за приблизним підрахунком близько 30.000 ремесни
ків та майстрів працюють як одинаки* („К. М“. 1915 р., № 353, 21 /XII).
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Концентрацію пролетаріяту в Києві характеризують ще й 
-такі дані: року 1916 близько 75% київських робітників пра
цювали на підприємствах, що налічували 100 й більш чоло
віка. Це вказує на чималу концентрацію промисловосте1). 
Ступінь концентрації буде ще яскравіший з таких чисел: із 
загального числа робітників - металістів — 6.357 чол.2), що 
працювали на 58 підприємствах, в 6 підприємствах з числом 
робітників не менш як 200 чол. на кожному працювало 
3.318 чол., цебто в 10% загального числа підприємств працю
вало близько 53% усіх робітників - металістів %

Імперіалістична війна внесла великі зміни як у характер 
розвитку промисловосте, так і у склад робітничої кляси та її 
економічний стан. Промисловість металюрґійна, хемічна та в 
деяких місцях галузь обробки тваринних продуктів пошири
лась, інші ж галузі знизили свою продукцію4).

В цілому Києві число металообробних підприємств збіль
шилося проти довоєнного часу на 19%, а число робітників 
зросла на 54%.

Ще виразніше збільшення спостерігаємо у підприємствах 
для обробки тваринних продуктів (шкіряні та миловарені за
води, майстерні взуття тощо). Тут число підприємств збіль
шилося в два рази, а число робітників зросло майже в сім 
разів5).

*) 1897 року на одно підприємство в м. Києві пересічно припадало 
60 чол., року 1910 — 82 чол, а 1915— 120 чол. Чорний... стор. 21.

2) Дані Київського страхового товариства. Наведені про металюрґію 
числа значно менші проти справжніх (див. вище), але вони цікаві тим, що 
дають хоч приблизну, та виразну картину концентрації.

3) За тими ж даними із 5.027 робітників харчосмакової промисловости, 
що працювали на 35 підприємсгвах, на 5 з них останніх, де працювало на 
кожному не менш як 20J чол., загалом працювало 3.127 чол., цебто в 14°/0 
усіх харчових підприємствах працювало майже 60°/0 робітників - харчовиків. 
В інших галузях не було такої концентрації, як у харчовій та металюрґійній, 
і там найбільш розповсюджені були підприємства від 20 до 100 роб.

4) Металюрґія, напр., підвищила свою продукцію в імперії на 300°/0 
проте зменшились паперове й поліграфічне виробництво на 17%, вироб
ництво тканини—на 14,3%, харчова промисловість—на 20%, обробка дерева— 
на 41%, обробка каміння —на 42%, бавовняна промисловість—на 20% і т. д.

Див. „Очерки по истории Октябрьской революции* *4. ГИЗ, 1927 р., т. I, 
•стор. 87 — 123.

5) Динаміку розвитку київської промисловости за 1915 — 1916 р.р. можна 
бачити з такої таблиці:

Групи виробництв

Обробка волокняних речовин . 
Виробництво паперове й полігра

фічне .........................................
Механічна обробка дерева . .
Обробка металів ....................

* мінеральних речовин
„ тваринних продуктів

Підприємства Зайнятіі особи
1915 j1 1916 1915 11 1916

2,0 1,7 1,9 1,8

18,5 17,7 1 U 9,6
7,9 8,6 3,1 3,7

25,8 34,3 27,2 31,6
10,6 4,6 12,4 -1,0
2,6 4,6 1,2 7,0
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У середині 1915 року для воєнних потреб у Києві працю
вало 28 підприємств, з них 11 металообробних, а саме: Пів
денно-Російський машинобудівельний завод, завод Гретера—Кри- 
ванека, завод клепкого чавуну Неєдлі * Унгермана, завод „Ауто“г 
фабрика Фільверта - Дедіни, Чеська возовня, завод Долінського 
завод Млошевського, механічні майстерні ВЗС, арсенал і Де- 
міївський набійний завод. Далі йдуть 2 шкіряні заводи, 
4 майстерні амунічних речей, 2 шевські майстерні київського 
губерніяльного земства, 5 млинів, 1 кабельний завод, 1 це
гельня, 1 цементовий завод і 1 завод Київського губерніяль
ного земства*). Серед цих підприємств були як ті, що існу
вали до війни, так і ті, що їх було зорганізовано лише за 
військових часів (Чеська возовня, що виробляла військові 
повозки та колеса, шевські майстерні та ін.).

На цих підприємствах працювало 7.000 — 8.000 чол., цебто 
до 25°/о промислових робітників Києва.

Війна змінила склад пролетаріяту. Чимала частина його 
пішла після перших мобілізацій на фронт1 2). Отже, попит на 
кваліфіковану робітну силу збільшився, особливо в металюр- 
ґійній промисловості та в промисловості для обробки тварин
них речовин. З а  часів війни ми спостерігаємо, крім того велику 
рухомість робітників по окремих підприємствах Києва3).

Групи виробництв
Підприємства Зайняті особи

1915 1916 1915 1916

Обробка харчових і смакових ре
човин ......................................... 23,8 21,1 25,8 24,6

Хемічне ви робн и ц тво................ 4,5 4,0 2,8 4,0
Добувна промисловість . . . . — — • — —
Інші виробництва......................... 4,3 3,4 14,5 13,7

Р а з о м   ̂ . . . . 100% Ю0°/о 100°/0 ЮОО/о

Наведена таблиця — це частина таблиці, що видрукована в Чорного 
(стор. 36).

1) Київський Центральний історичний Архів. Фонд Київського Губер
ніяльного Жандарського Управління, 1914 — 1915— 1916 р.р., справа № 61, 
„Переписка по наблюдению за заводами, фабриками и мастерскими, изгото
вляющими предметы военного снаряжения“.

2) Згодом, щоб не руйнувати промисловости, кваліфікованим робітникам 
почали давати відрочення від воєнної, служби. Приблизно у вересні 1915 р. 
число робітників, що мали відрочення, становило до 300.000 чол. на 2 міл. 
роб. Перша мобілізація за Шляпніковим узяла з підприємств до 40% робіт
ників („Очерки по истории Октябрьской революции", стор. 209 та 95).

3) Напр., на заводі Гретера - Криванека з грудня 1913 року до грудня 
1914 року прийнято на роботу 494 роб., звільнено 555 роб.; при чому з груд
ня 1913 р. до липня 1914 р. число робітників збільшилося (плюр 313 
мінус 243), а з липня до грудня 1914, навпаки, зменшилося (плюс 181, мі
нус 312); на тютюновій фабриці С. Когена протягом 1914 — 1916 р.р. 
звільнено 500 — 600 роб. і взято на роботу майже стільки ; на Південно - 
Російському машинобудівельному заводі пересічна рухомість робітни
чого складу була за роки війни 20 — 30 робітників щомісячно як у прийомі,
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Кваліфікованої робітної сили не вистачало. Зорганізо
ване за війни Київське об'єднане бюро праці Всеросійського 
Земського Союзу та Київського воєнно - промислового комі
тету, охоплюючи 71,5% попиту, 76,7% пропозиції праці й 75,3% 
усіх, що їх надіслали на роботу, концентрувало в своїх руках 
з/4 ринку праці; за 9 місяців — з вересня 1915 року до травня 
1916 р. бюро одержало вимог на 42.550 чол. робітників, за
реєструвало 20.970 чол., що бажали одержати роботу, і наді
слало на роботу 14.265 чол. *). Отже, попит на робітну силу 
за вказаний період був у три рази більший за її постачання * 2).

Недостача робочої сили призводила до збільшення її по
стачання з села, а також до використання роботи воєнно-по
лонених та збільшення експлуатації праці жінок і підлітків. 
Полонені найбільше сконцентровані були в металообробній 
промисловості3).

Чимала кількість полонених працювала також у київських 
пекарнях та булочних. В цілому загальна кількість їх перехо
дила за роки війни за 1.000 чол.4). Полонені ще довгий час 
працювали в Києві, і справу про зміну їх на безробітних 
місцевих робітників не одного разу намагалися розв'язувати 
робітничі організації протягом усього 1917 року5).

Зростання відсотка жінок, що працювали в усій промисловості 
Київського району (губ. губ. Київська, Подільська, Волинська, 
Полтавська та Чернігівська) іде безперервно від 1911 до 1915 р. 
включно таким темпом:

Роки Чоловіки Жінки

1911 82,3 17,7
1912 82,8 17,2
1913 81,5 18,5
1914 80,0 19,2
1015 75,0 25,0

так і в звільненні і т. д. (К. Ц. І. А., фонд К. Г. Ж. У. І), №  39, т. І, 
1914 р., „Списки рабочих киевских заводов и фабрик*. 2) Та сама справа 
8а 1915 рік.

*) К. Ц. I. А. фонд КГЖУ 1916 — 1917 р.р., справа №  53 „О киевском 
воєнно - промышленном комитете*.

2) За даними „ Материалов к учету рабочего состава и рабочего рынка" 
вин. II в Києві 1916 р. попит на робітну силу перевищував постачання на 
5.000 чоловіка (з „Очерки по истории Октябрьской революции", т. I, стор. 98).

3) На заводі Гретера — Криваненка на 1.500 робітників 750 чол. було 
Полонених — чехів, на заводі Долінського, що виробляв підкови та повозки 
Аля армії, на 140 робітників налічуємо 80 полонених, а в так званій „Че
ській возовні", яка так само готувала військові повозки, лише 9 робітників 
®Ули місцеві, а решта (288) воєнно - полонені — чехи (КГЖУ, 1914 — 
^15  — 1916 р. р., справа N2 61); на Південно - Російському заводі їх було
лизько 100 чоловіка.

t 4) Загальна кількість полонених, що працювали в російській промисло
вості,— 135.000 чол. („Киевская Мысль*, 1915 р., № 353).

5) Вони працювали ще й у грудні 1917 року (див. „1917 г. на Киевщине").
5 Літопис Революції Мі 4
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Хитнувшись 1912 року в бік збільшення відсотка чоло
віків на 0,5°/о, питома вага жіночої робітної сили безупинно 
зростає протягом 1913 — 1915 р.р., даючи 1913 р. збільшення 
на 1,3%, 1914 р. — на 0,9%, а 1915 р. — аж на 5 ,8% 1). За 
даними проф. Чорного „В підприємствах Києва, що виробля
ють одяг, число жінок доходить до 56/7% загального числа 
робітників, а в підприємствах для обробки харчових та смако
вих речовин із загального числа 4.818 чол. (число зменшене — 
Ф . Я.) на долю жінок припадає 2.401, або 49,8%.

У механічному виробництві жінки становлять 41,9%  робіт
ничого складу. Найменше жіноча праця репрезентована у ви
робництві для обробки дерева — 20,1°/°, для обробки тва
ринних продуктів — 18,2% і в металообробній промислово
сті — 3,1%м 2).

Характеристику кількісну, статеву та за віком дає нам 
така таблиця* 2 3) :
Р о з п о д і л  р о б і т н и к і в  з а  с т а т т ю  і в і к о м  по 225 п і д п р и є м 
с т в а х  м. К и є в а ,  що  ї х  о б с л і д у в а в  К и ї в с ь к и й  В о є н н о -  

П р о м и с л о в и й  К о м і т е т  1916 р.

S
ЧИСЛО РОБІТНИКІВ ' В тому числі 

ЧОЛ. 3 17 ДО 
45 роківГрупи виробництва

а,р
п

*5 Чоловіків Ж І Н 0 к

Чи
сл

е
єм

ст
в

Абсол. У°/о°/о Абсол-jy °/о°/о Разом Абсол. У°/о°/о

Обробка волокня- 
них речовин . . 1 6 37,5 10 62,5 16 3 50,0

Виробництво одягу 47 986 43,3 1.293 56,7 2.279 776 78,7
Виробництво папе

рове й полігра
фічне ................. 29 1.426 75,3 486 24,7 1.894 1.134 79.5

Обробка дерева . 8 385 79,9 97 20,1 482 330 85,7
Металообробна про

мисловість . . . 37 3.638 96,9 114 3,1 3.752 2.782 76,5
Обробка мінераль

них речовин . . 7 181 75,7 58 24,3 239 147 81,2
Обробка тваринних 

продуктів . . . 3 135 81,8 ЗО 18,2 165 113 83,7
Обробка харчових 

продуктів і сма
кових речовин . 43 2.417 50,2 2.401 49,8 4.818 2.095 86,7

Хемічне виробни
цтво ..................... 20 550 58,1 397 41,9 947 514 93,4

Інші виробництва . ЗО 2.235 89,3 __ 268 10,7 2.503 J2.088 9 3 А

Разом . . . 225 11.959 70,0 5.136 30,0 17.095 9.981 83,5

]) Чорний . . .  стор. 42 — 43.
2) Чорний . . .  стор. 45.
3) Там саме, стор. 46.
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З  цієї таблиці видно, що жінки становили 1916 року у 
Києві 30°/о усього промислового пролетаріяту, а робітники 
(чоловіки), молодші 17 р.р. та старші 45 р.р., 1.978 чол., що дає 
16,5% чоловічого складу, або 11,5% усього складу, а разом 
з жінками становить 41% усіх зареєстрованих Воєнно-Про
мисловим Комітетом робітників Києва (7.114 чол. з 17.095; 
числа зменшені — Ф . Я.).

Останній момент, що його треба навести для характери
стику складу київського робітництва,— це великий приплив бі
женців. За  даними Київської міської біржі праці 1916 року 
вони становили до 31,06% усіх безробітних, що їх зареєстру
вала біржа.

Економічне становище робітників за 1914 — 1916 р.р. що
року гіршало. Загальна розруха збільшувалася, руйнувалося 
як сільське господарство, так і промисловість, безупинно 
зростала дорожнеча, заробітна плата майже всієї робітничої 
маси не встигала підвищуватися, що призводило до швидкого 
зниження її реальної цінности.

У найкращих умовах пробували за часів війни металісти. 
Пересічний заробіток металістів на Київщині такий:

Рік
Пересічний 
заробіток 

за рік карб.
Пересічний денний 

заробіток

1913 351 1 крб. 27 коп.
1914 324 1 . 40 .
1915 401 (2881) 1 .  50 .  ( 1р .  08 к .»)
1916 758 (3851) 2 . 73 „ (1 р. 38 к .»)

Війна не тільки не знизила, а навіть, збільшила реальну 
заробітну плату у металістів протягом 1916 р. проти року 1913 
(правда — не 1914), хоч уряд і підприємці провадили ввесь час 
політику зниження зарплати в металюрґійних підприємствах, 
замінюючи місцевих робітників на воєнно - полонених (що 
працювали за платню на 25% меншу й віддавали до казни % 
свого заробітку), та лякали в разі незгоди окопами

Однак, не зважаючи на цей тиск, опір робітників пере
магав почасти цю тенденцію, і заробітна плата зростала, 
Доганяючи дорожнечу.

Динаміку пересічного річного заробітку за 1915 — 1916 р.р. 
Дає Київське страхове товариство. Беручи з його таблиці 
по Києву, бачимо таку картину* 2) зростання й зменшення пере
січної заробітної плати за 1915 і 1916 р.:

*) Друга група чисел — зарплата в довоєнних карб, за даними збір- 
Ника „Господарство Київщини'*, т. II, ч. 2, 40. Пор. Арский—„Заработная 
°Аата в военное время". „Летопись", 1916 р., № 5, стор. 233 — 243.

2) Чорний—„Материалы...**, стор. 54.
5*
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Г р у п и  в и р о б н и ц т в а
Зростання 

й зменшення
У °/о°/о

Змішані виробництва для обробки
-  3,6-Уоволокняних речовин.........................

Виробництво паперове й поліграфічне -  1.5,6
а) друк., літогр.................................... -  12,6

Механ. оброб. д е р е в а ......................... -  74,1
а) лісопильн. та фанери................... -  51,1

Обробка м е т а л ів ................................. - 59,0
а) машинове будівництво . . . . -100,0

Обробка мінеральних речовин . . . - 62,2
а) склян................................................. - 86,8

Обробка тваринних продуктів . . . -  1,2
Обробка харчових і смакових речовин - 31,6 •

а) цукрове ......................................... -  22,0
б) млинарне ..................................... -  43,8

Хемічне виробництво.........................
Інші виробництва.................................

а) електрична стан ц ія ....................

-  6,1 
f- 19.6
Ь 21,1

З а цією таблицею можна встановити пересічне зростання 
номінальної заробітної плати 1916 р. проти 1915 на 40°/(). 
Але дорожнеча зростає далеко швидше. Ціни на такі продукти 
споживання, як, напр., борошно житнє та пшеничне, зросли 
1916 р. в 2 рази, на білий хліб — у 2,5, чорний — 2 рази, 
картоплю 2,5 разів, крупу гречану — майже в 2 рази і т. д .* 1).

Відставання зросту заробітної плати від зростання цін 
призводило до того, що майже ввесь заробіток робітничої родини 
йшов на харчування. Якість продуктів знижувалася, справжній 
продукт щоразу більш змінювали на сурогат2).

II. СТРАЙКОВИЙ РУХ У КИЄВІ ЗА ЧАСІВ В І Й Н И ,

Війна, руйнуючи народне господарство країни, била якнай- 
болючіше по робітникові, зменшувала його купівельну спро
можність, вела до злиднів, голодування, виродження. У київ

*) Зростання цін було далі й р. 1917. Так, у 4 -й  чверті 1917 р. 6oj 
рошно житнє коштувало 15 крб. 1 пуд., хліб білий — 38 коп. 1 фунт., житній 
29 коп, картопля 5 крб. 58 коп. 1 пуд, крупа гречана — 25 крб. 33 кой-
1 — пуд (Чорний . . .  стор. 61).

3) Відсоткове зростання цін на продукти споживання 1915 — 1916 р.р* 
характеризує така таблиця (ціни 1914 р. беремо за 100):

‘П р о д у к т и 1915 р. 1916р. П р о д у к т и 1915 р. 1916р.

Борошно житнє селян 144,6 179,5 Олія сояшна . . . . 136,6 316,3
ське . . . . . Молоко........................ 132,5 2725

Хліб пшеничний . . 125,0 257,3 Картопля .................... 113,6 213,2
Хліб житній . . . . 125,0 200,0 Оселедець простий 157,7 370.3
М’ясо 3 -й  ґат. . . . 97,4 262,4 Цукор рафінадний 121,6 152 0
Свинина .................... 126,7 257,7 Сіль кухенна . . . 150,9 228,1
С а л о ............................. — 342,6 П ш он о ......................... 168,4 234,8
Солонина .................... 152,0 184,5



Робітничий рух у Києві з а  часів імперіялістичної війни 73

ського пролетаріяту не було інших шляхів до поліпшення 
свого добробуту, як боротьба економічна та політична із своїми 
клясовими ворогами. Однак, надто багато перешкод стояло на 
шляху цієї боротьби. Деякі перешкоди ми вже зазначили. Це 
зменшення в зв’язку з мобілізацією кваліфікованих робітників, 
зниження якости пролетаріяту, як економічної, так і політичної, 
брак кваліфікованої робітної сили, особливо в металообробній 
промисловості, а з другого боку — зростання конкуренції на 
ринкові праці через збільшення на виробництві числа жінок 
та підлітків і використання праці полонених та біженців.

Крім того, царат та підприємці вживали всіх заходів до 
того, щоб особливо в металюрґійній промисловості, що зде
більшого працювала „на оборону", нещадно знищити хоч і 
найменші намагання робітників боротися за поліпшення еко
номічного стану.

За  часів війни в руках буржуазії було дуже гостре зна
ряддя — це лякання робітника з найменшого приводу фронтом. 
Як ми вже мали нагоду сказати, усі кваліфіковані робітники 
підприємств, що були зв’язані з воєнними замовленнями, одер
жали 1915 р. відрочення від військової служби і вважалися за 
военнообов язаних. Користуючись цим, підприємці починають 
збільшувати робітний день до 10 і навіть до 12 годин, перево
дячи підприємства на дві зміни. 1916 р. таке становище було 
на заводах Ауто, Південно - Російському, Фільверта та Дедіни, 
Швайсгута, в дві зміни працювали заводи „Прогрес", Брандта, 
Млошевського, Долінського, Заманського та цвяховий Акцій
ного т -в а 1). Лякаючи фронтом робітника, підприємці ведуть 
наступ і на заробітну плату.

Так, експертна комісія Київського воєнно - промисло
вого Комітету запротоколювала на своєму засіданні 2 лю
того 1916 р., „що робітники Київського Південно - Російського 
машинобудівельного заводу у відповідь на їхні протести з 
приводу зниження заробітної плати (було знижено розцінку 
на виготування покришок для шрапнелей) викликали загрозу 
BU адміністрації заводу позбавити їх відрочень і здати їх усіх 
У салдати: „Не будете работать — пожалуйте на позиции" 2). 
J Це була не проста* загроза: „на 1-й дільниці тяги улюбле
ним засобом розправи адміністрації із незадоволеними робіт
никами, як . . .  і в головних майстернях, було „командиру
вання" до . . .  прифронтової смуги і т. д .3).

У політиці тиску на робітників буржуазія знаходила у полі- 
Цайному та жандармському апараті своїх вірних слуг. Пеклування 
пРо нормальний перебіг роботи на „воєнізованих" підприємствах

*) „Господарство Київщини44, стор. 25.
2) Див. протоколи засідань експертних комісій при Воєнно - Промисло

в у  Комітеті з 2, 16, 20 лютого 1916 р. (Чорний... стор. 51, 52)
ІОоо «Январский район в революционном движении44. Вид. комісії Істпарту.

р., стор. 12,
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виявилося дуже виразно в обіжникові Департаменту поліції 
з 13 липня 1915 року. Наводимо його найцікавіші уривки: 

Начальникам губерніяльних жандарських і залізничих 
управлінь, відділів для охорони громадської небезпеки і\ 
порядку *).

„ . . .  Вважаючи, що в сучасний момент. . .  багато фа
брик та заводів готують припаси для потреб своєї армії, 
виникнення хвилювань серед робітників і припинення робіт 
з будь - яких приводів є особливо небажане, п. міністер 
Внутрішніх Справ обіжним листом на ім’я п. п. губерна
торів 8/V ц. р ... наказав звернути найсерйознішу 
увагу на настрій фабрично - заводських робітників і в разі 
виникнення непорядків на окремих фабриках і заводах 
з ’ясувати найближчі їхні приводи, і коли винуваті в цьому 
є самі господарі підприємств, тоді шляхом натиску й 
впливу спонукувати їх до негайного улагодження непоро
зумінь, що виникають, коли ж винуваті в неладах будуть 
робітники, то негайно вживати до них найсуворіших захо
дів в порядкові охорони.

6. Усім взагалі робітникам оповіщати, що всякі пору
шення ладу зразу ж буде придушено, а особи, що стоять 
на перешкоді чимнебудь правильному відновленню робіт, 
негайно будуть віддані під арешт для вислання.

7. Щодо робітників, закликаних мобілізацією і що 
одержали відрочення явки й були залишені на заводах 
для виконання термінових замовлень військового відом
ства, в разі їхньої участи в страйкові й неявки у призна
чений термін на роботу, негайно погоджуватися з військо
вим начальством для вимоги їх на збірні пункти, щоб 
відправити до дієвого війська.

8. Про всі вжиті заходи вивішувати на фабриках і за
водах оголошення й усякий оголошений захід виконувати 
своєчасно й неухильно".
Треба сказати, що, крім таких загальних обіжників, у жан-‘ 

дарських справах є готування для неслухняних ще більших 
кар. У листуванні начальника Київського жандарського 
управління із начальником Київської воєнної округи ми поди
буємо такого листа, датованого 8 вересня 1915 року:

„У наслідок виникнення в Петрограді й у Москві з - за 
розпуску Державної думи страйків на багатьох заводах  
та підприємствах,— в місті Києві між робітниками Київ
ського машинобудівельного заводу, а також і інших під- 
приемств, що обслуговують потреби військового відомства, *"-

*) К. Ц. І. А. фонд КГЖУ, р.р. 1914 — 1915 — 1916, „Переписка по набліо ' 
дению за заводами, фабриками и мастерскими, изготовляющими предметі 
воєнного снаряжения".
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ідуть поговори про потребу із свого боку підтримати такі 
страйки й тим підкреслити безумовну солідарність робіт
ників з Державною думою з приводу відповідального міні
стерства. Розмови ці, правда, не мають у собі підтримки 
в усій робітничій масі, але все ж хвилюють думки.

Повідомляючи про це В/високоблагородність, вважав 
би за потрібне, щоб уникнути страйків на заводах та під
приємствах м. Києва військового знаічння, сповістити ро
бітників цієї категорії, що вони, в ’разі подібних спроб, 
будуть прирівняні до осіб, що несуть дійсну військову 
службу й будуть віддані за відмовлення нести службу 
воєнно - польовому судові" 1).

Усе це призвело до тих наслідків, що, не вважаючи на 
напружений стан робітництва на таких великих підприємствах, 
як Південно - Російський машинобудівельний завод, Арсенал 
і т. д., протягом двох з половиною років — з липня 1914 року 
до Лютневої революції — не вибухнуло жадного страйку, хоч 
робітники й були дуже близькі до цього й навіть розпочали 
страйк у середині вересня 1916 року в ливарному відділі ма- 
шинобудівельного заводу.

Протягом війни було ще кілька спроб страйкувати; вка
жемо, наприклад, на страйк 300 робітників ковальського цеху 
Арсеналу 15 січня 1916 року, що тривав лише кілька годин 
(докладніше про ці виступи нижче). Усі ці виступи мали ха
рактер виключно боротьби проти зменшення реального заро
бітку в зв’язку із зростанням дорожнечі.

Негативно впливала на боротьбу робітників воєнізова
них підприємств ще відсутність одностайности. На підприєм
ствах були досить міцні оборонницькі, а то й просто чорно
сотенні настрої, як частини старих робітників, так і здебіль
шого зайшлого елементу, що ховався на виробництві від 
військової служби. Ось що пише про такі настрої А. І. Іва
нов: „Я потрапив до арсенальських стін у жовтні 1916 року 
3 армії як майстровий. В арсеналі в той час працювало 
близько 4.000 чол. Більшу частину робітників було надіслано 
3 армії й більшість з них москвичі та пітерці. В Арсеналі 
панувала атмосфера казенщини, яка взагалі була на заводах 
нійськового відомства, особливо якщо взяти на увагу період 
ноєнних дій, коли за кожну дрібницю лунало грізне: „Що, 
*очеці на фронт?" Багато товаришів, що приїхали до Арсе- 
*!алУ> надсилалося назад за найменшу провину. Атмосфера 
ула важка. Багато було на заводі елементу, що зайшов до 
Арсеналу сховатися від мобілізації, аби, працюючи на оборону, 
^пільнитись від фронту: різні хазяйчики, дрібні спекулянти,

$ *) К.Ц.І.А. фонд КГЖУ, р. р. 1914 — 1915 — 1916, №  61, .Переписка по на
йденим) за заводами, фабриками и мастерскими, изготовляющими предметы 
энного снаряжения".
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крамарі і т. д. Усі ці елементи старалися задовольнити на
чальство зразковістю та слухняністю; друга (більша) частина 
робітників збиралася біля своїх варстатів, перемовлялася кіль
кома фразами .про загальне важке становище, про знущання 
начальства, штрафи й т. ін., озираючись навкруги, щоб хтось 
не підслухав" (з стенограми, що є в архіві Київського Іст- 
парту. Інв. №  338, фонд В, № 256, стор. 4).

Цей невеличкий в уривок, як не можна краще накреслює 
картину того стану, в якому перебував, розуміється, не сам 
лише Арсенал, а й усі інші воєнні та напіввоєнні підприєм
ства, позбавлені надзвичайним тиском багатьох обставин мож
ливосте активно боротися з ворогом.

Отже, той невеликий, як ми побачимо нижче, своїм роз
махом та кількістю страйків робітничий рух, що точився в 
Києві за воєнних років, майже обминув найбільші підприємства 
й охопив найбільше друкарський пролетаріат, тютюнників, 
робітників воєнних, амунічних майстерень тощо, при чому ве
лику участь у тодішніх страйках беруть жінки - робітниці, яким 
не загрожувала, як чоловікам, небезпека мобілізації на фронт.

1914 РІК

На початку війни 1914 р. дуже високо піднеслася кала
мутна шовіністична хвиля, що захопила як величезні маси 
дрібної буржуазії, так і частину пролетаріату, серед якого 
меншовики - оборонці шалено агітували за оборону батьків
щини від варварів - німців.

Підупад страйкового руху  ̂ в імперії в другій половині 
1914 р. був катастрофічний, Його характеризує по місяцях 
така таблиця :

Місяці Число учасників 
в тисячах Місяці Число учасників 

в тисячах

Січень . . 174 ( 9 січня) Серпень . 4
Лютий . . 37 Вересень . 1
Березень . 223 (заходи проти лівого 

„ „  ДРУКУ)
132 (вилучення лівих з 

Державної Думи)

Жовтень і 1

Квітень . . Листопад . 2

Травень. . 
Червень . 
Липень . .

321 (1 травня)
148292 (події на Путілівсь- 

кому заводі)

Грудень . 1,2

Р а з о  м . 1.327 Р а з о м  . 9,2«)

*) К. Ц. І. А. „Дело канцелярии старшего фабричного инспектора Киеве* 
губ.“, 191о р., № 5, „О забастовках на фабриках и заводах".
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Після оголошення війни кількість страйкарів катастрофічно 
падає, і останні 5 місяців 1914 року дають кількість учасників 
страйків нижчу за кількість цих учасників протягом перших 
7 місяців більш як у 130 разів.

А в Києві протягом перших 61І2 місяців аж до мобілізації 
робітничий рух був досить міцний. Крім економічних страйків, 
робітники провадять страйки політичні*).

У першотравневому страйкові брало участь 25 підприємств, 
при чому із загальної кількости 2.475 робітників страйкувало 
1,803* 2). Демонстрацій та виступів підчас страйку не було.

І зрештою — в одноденному страйкові солідаризування
3 петербурзькими робітниками після підготування його с.-д. 
агітаторами брали участь 9 липня ювелірна фабрика Мар
шака (75 чол.) та Бріля і Гершмана (45 чол.), а 14 липня
4 підприємства, де страйкувало 416 чол., та 400 чол. будівель
ників, які працювали над будівлею трьох будинків3), і зрештою, 
16-го — робітники мебльової фабрики Кімаєра (51 чол.4).

*) 25 та 26 лютого відбувався страйк протесту проти заборони святкувати 
Шевченків день. 31 березня страйкують з  приводу річниці Ленських подій, 
влаштовують одноденний страйк 1 травня й на ознаку солідаризування з 
петербурзькими робітниками проводять одноденний страйк 14 липня. У пер
шому страйкові 25/11 беруть участь друкарі 1 - ої артілі (16 з 92) та дру
карні Яковлева (усі 173); 26/ІІ Південно - Російський завод (395 з 563). 
Другий страйк охоплює робітників трьох друкарень (1 - ої артілі — 36 чол. 
з 92 - х), Наймана — усі ЗО чол. та Кушнерьових — усі 27 чол., та, крім того, 
страйкують усі 154 робітники Дніпровського механічного заводу Млошев- 
ського та 28 чол. із розбірного відділу тютюнової фабрики Спіліоті.

2) Страйкували такі підприємства: 1. Південно - Російський машино- 
будівельний завод (550 чол. з 650). 2. Чавунно - ливарний завод Беллера 
(60 чол. з 85). 3. Казенні пароплавні майстерні. 4. Дротяно - цвяховий завод 
акц. т-ва. 5. Чавунно - ливарний завод Сук і Пеллан. 6. Ювелірна фабрика 
Маршака. 7. Майстерні хліборобських знарядь Замянського. 8. Друкарні: 
Бенціяновського. 9. Слюсаревського та Філліпова. 10. Кушнерьова (12 чол.
3 79). 11. Чоколова (усі 162). 12. Крижанівського. 13. Каплуна. 14. Штерен- 
зона. 15. Яковлева (усі 186 чол.). 16. Лубковського (48 чол. з 75). 17. Газ. 
«Последние новости*4. 18. 2 - ої артілі друкарської справи. 19. Михайловського 
w2 чол. з 51). 20. Кульженка (63 чол. з 298). 21. Машинобудівельний завод 
»Ауто“ (38 чол. з 52). 22. Заводи клепкого чавуну Наедлі - Унгермана (усі 142 
Р°б.). 23. Друкарня Бондаурека. Назва двох підприємств невідома.

3) Страйкували: 1. Тютюново - махорочна фабрика „Спіліоті" (усі 150 
чол). 2. Др. тов. - цвях, завод (усі 39 чол.). 3. Фабрика сівалок Фільверта- 
Аедіни (усі 210 чол.) та 4. Чавунно - ливарний завод Беллера (17 чол.),

4) Економічні страйки починаються з січня 1914 року, правда, більш по 
дрібних підприємствах, і досить мирно розвиваються. Протягом 4 день страй
кують 144 майстри та підмайстри Деміївського шкляного заводу, що виро-
ЛЯ!°ть горілчані пляшки (усіх робітників на заводі 243). Робітники порушують 
ИМогу про видавання квартирних грошей кожному майстрові по 5 крб. на 

^ісяць та підвищення відрядної платні — 1 крб. за кожну тисячу пляшок 
12о та J/4о відра та 50 коп. за тисячу пляшок в Vioo відра. Адміністрація 

В®ДУ одмовилася виконати ці вимоги й звільнила усіх страйкарів. З  3-го 
ви * " го лют°го страйкувало кілька робітників цукеркової фабрики Босіна, 
] Магзючи збільшити платню на 2 крб. на тиждень. Платню підвищено на 

Рб. Березень приносить економічні страйки в кількох кравецьких майстернях, 
*  МанУфактурній крамниці І. Шварцмана та в Київському відділі видавництва
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Мобілізація, хвиля шовінізму, що надзвичайно високо під
неслася в країні, загрожуючи знищити кожного, хто виступив би 
проти війни, так міцно вдарила по активності київського 
робітництва, що з середини липня 1914 року аж до 1 травня 
1915 року, тобто за 9^2 місяців, ані жандари, ні старший 
фабричний інспектор не зареєстрували жадного страйку в Києві,

*  *
*

Отже, картину страйкового руху 1914 року в Києві виявляє 
така таблиця:

Місяці
Число підприємств, що 

брали участь у страйках
Число робітників 

учасників страйку
Політич

них
Економіч

них Разом Політич
них

Економіч
них Разом

Січень . . . 1 144
Лютий . . . 3 1 585 3
Березень 5 1 275 ЗО
Квітень . . — 1 150
Травень . . 25 — —
Червень . . — 1 1.803 15
Липень . . 10 — 987 —
Серпень . . \
Грудень . . с т р а и к і в н е б у л о

Р а з о м  . 43 5 48 3.650 342 39.92

Перші сім довоєнних місяців 1914 року характеризуються 
в Києві значним розмахом страйкового руху, при чому страйки 
набувають здебільшого політичного характеру. Із 4.000 робіт
ників, що тоді страйкували*), 3.650 чол. брали участь в страйках

„Культура*. З  31 березня протягом І 1̂  дня страйкують усі ЗО чол. ро
бітників вагової фабрики Хондзинського з - з а  того, що той не дозволяв 
робітникам обідати всередині фабрики. Вимогу робітників задоволено. З  28 
квітня один - півтора дня тягнеться страйк усіх 150 робітників гільзової 
фабрики Каракоза. Задоволено вимогу скоротити робітний день на */. 
години. 8-го травня страйкували на економічному ґрунті робітниці сальону 
дамських брилів А. Канц, а 12-го прикажчики крамниці білизни та брилів 
Гершмана та робітники деяких столярних майстерень. 12-го червня зафіксовано 
страйк у друкарні Сирокн (усі 15 робітників). Страйк тягнеться цілих б день, 
але безрезультатно — робітникам доводиться повернутися до роботи на старих 
умовинах. Усі відомості про страйки 1914 року взяті з двох справ: 1.КГЖУ, 
1914 р., № 50, „О настроении населения" та 2. Фонд. канц. старш. київськ. 
фабричного інспектора, справа 12 за 1914 р., „О забастовках*. В середині 
липня (17 — 21) проголошено війну, і, таким чином, страйк з 16 липня на 
мебльовій фабриці Кімавра був останнім київським страйком, що вибухнув 
ще за „мирних часів".

*) Нагадаємо, що в 1912 році в Києві страйкувало близько 1.200 чол- 
Справжня цифра учасників страйків 1914 року трохи вища за наведену, бо 
ми, за браком чисел, не взяли тут на увагу кількість робітників, що страй
кували за цей час у низці дрібних підприємств (прикажчики крамниці Гершмана, 
столярі тощо).
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політичних, що становить 91,2% усіх страйкарів. Це ще яскра
віше малює нам усю жорстокість удару, що його спричинила 
київським робітникам війна 1915 року.

1915 РІК

Боротьба з підприємцями оживає лише в травні 1915 року, 
коли зростання дорожнечі примусило робітників звернутися 
до страйків як засобу боротьби за поліпшення економічного 
стану 1).

Але 1915 рік дає зовсім невелику кількість страйків та 
учасників у них. Політичних страйків не було жадного, а еко
номічних— лише 5, які охопили 7 підприємств і 314 робітників, 
проте, з другого боку, треба вважати на те, що, поперше, ці 
страйки відбуваються в надто важких воєнних обставинах, 
а подруге — кількість страйкарів* (314) 1915 р. майже дорів- 
нюється кількості робітників, що брали участь у економічних 
страйках 1914 р. ще до війни (342 чол.).

Розглядаючи страйки 1915 року, ми повинні відзначити 
відсутність участи в них робітників великих підприємств, і най
перше—металообробних. Заробіток металістів, як ми вже знаємо 
з наведених вище чисел (див. стор. 71), мав тенденцію підчас 
війни збільшуватися. За  це збільшення доводилося провадити 
жорстоку боротьбу з підприємцями та урядом самим робітникам. 
Лякання фронтом так само негативно впливало на активні 
виступи. Правда, щось подібне до страйку ми спостерігаємо

*) 1 — 2 травня 1915 року тягнеться страйк 32 робітників пакувального 
відділу сірникової фабрики „Блеск" (загальна кількість робітників 131 чол.), 
що вимагають підвищити їхню зарплату з 15 до 20 коп. за пакування 
кожної тисячі коробок сірників. 3-го травня пакувальникам довелося приступити 
до роботи на старих умовах, господарі бо фабрики на поступки не пішли. 
15-го червня страйкують 104 робітники цегельні Шевченка (усіх робітників 
було 144 чол.), порушуючи вимогу збільшити заробіток на 10 — 15%. Господар 
Цегельні вимоги цієї не задовольнив, і робітники програли страйк в один день. 
2-го липня застрайкували 19 робітників Київського електричного т - ва, які 
розпочали другого дня роботу, одержавши прибавку 25 коп. в день. Наступний 
страйк вибухав тільки через 4 місяці — 10 листопада. Це одноденний страйк 
на тютюново - махорочній фабриці „Спіліоті", де страйкує 105 робітниць 
набивного відділу (із загальної кількості 200 чол.). Робітниці порушують 
вимогу збільшити їхню заробітну плату на 20 коп. з і кожного ящика вагою 
в 1 пуд., цебто на 67%. Адміністрація фабрики категорично відмовилася 
задовольнити цю вимогу й через два тижні усіх робітників фабрики звільнила, 
в потім усіх, крім 20 чол., знову взято на роботу на попередніх умовинах. 
Останнім страйком цього року був страйк, що почався 23 - го листопада на 
трьох цукеркових київських фабриках, яким керувала спілка булочників. Із 111 
робітників припинили роботу 54. Робітниці, що обгортали цукерки, порушили 
вимогу про збільшення платні на 25%. Після довгої боротьби, що тривала 
Цілих 10 день, страйк закінчився частковою перемогою робітниць. В одній 
фабриці вони одержали 12% надбавки, а в двох інших — 10%. Дані про 
Сграйки 1915 року взяті з : 1. Справи канц. старш. фабр. інсп. Київськ. губ. 
* 1 9 1 5  р , №  5, „О забаст. на фабр, и заводах". 2. КГЖУ, 1915 р., № 50 

революционном и общ. движении и настроении населення",
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у вересні місяці цього року на Деміївській рафинарні, де пра
цювало в гцей Гмомент, за даними жандарського управління, 
1.175 робітників (із них 746 жінок).

Робітники порушили вимогу перед заводською адміністра
цією збільшити заробіток на ЗО коп. в день* 2). Адміністрація 
відповіла, що вона погоджується на таке збільшення, але. . . 
в разі переходу рафинарні на роботу в дві зміни (завод пра
цював у три зміни). Робітники, звичайно, не погодилися на 
таку пропозицію і, зрештою, після взаємних поступок, продов
жували роботу, одержавши 20 коп. набавки для кожного 
дорослого робітника й по 10 коп. на кожну жінку та підлітка2). 
Чи дійшла тут справа до страйку, чи ні— не знати (як вірити 
жандарам, „усе закінчилося тихо й мирно“), нам цікавий 
в даному разі самий факт боротьби за набавку, що закінчився 
частковою перемогою робітників.

Самими страйками робітничий рух 1915 року (а особливо 
1916) не можна обмежити. В багатьох випадках не доходило до 
страйку, але приховане хвилювання робітників набувало дуже 
часто таких наявних форм, що буржуазії або урядові дово
дилось іти на деякі поступки й збільшувати платню, не чекаючи, 
доки спалахне страйк.

Особливо виразним було незадоволення на металообробних 
підприємствах, де більшість робітників була военнозобов’язані, 
що, не бажаючи потрапити в шанці, а то й під воєнно - польовий 
суд, майже не мала змоги виступати активніше. На не досить 
високий рівень заробітної плати металісти відповідали зни
женням кількости та якости продукції. Навіть „начальство" 
було змушене визнати справедливість робітничих вимог.

„Майстрові усіх цехів київських головних майсте
рень, пише 4 - го червня 1915 р. начальник майстерень до 
начальника служби тяги,— звернулися з проханням клопо
тати про видання їм, вважаючи на велике зростання до
рожнечі життя, додаткового утримання, хоч би до закін
чення війни. Заробітку на утримання не вистачає, не 
дивлячись на збільшення робіт у майстернях. . . 3)“ .
Або ось уривок, з листа начальника Київського жандар

ського управління до начальника штабу Київської воєнної 
округи:

„Низькі розцінки на машинобудівельних та механічних 
заводах, як, напр., київський Млошевського та інші, що 
виробляють речі артилерійського постачання4), викликають 
нарікання робітників і гальмують продуктивність виробки.. •

*) Поденна заробітна плата була така: дорослі робітники — 70 коп> 
жінки — 45 коп., підлітки - хлопці — 55 — 60 коп.

2) К. Ц. І. А., фонд КГЖУ, 1915 р.,;Ч' 38, „О забастовках*.
3) Збірник .Январский район в революционном движении", II.
4) Завод Гретера — Криванека, Арсенал, Деміївський набійний тощо.
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Заробіток не відповідає сучасній дорожнечі життя — галь
мує приплив на заводи вільної... робітної сили 1)“ .
Отже, робітничі хвилювання призводили зрештою до посту

пового зростання заробітку.
1916 РІК

1916 рік вносить чимале пожвавлення в робітничий рух- 
Робітники починають виразно уявляти собі суть імперіялістичної 
війни, що була до того ще й зовсім невдала для російського 
уряду, царське бо військо зазнавало поразки за поразкою й 
поволі відступало під натиском німців в середину країни. Ще 
з 1915 року німці безупинно посувалися вперед, наближаючись 
до Києва. Околишнє київське селянство уряд у великій кіль
кості вигнав рити під Києвом шанці. Містр готувалося до 
евакуації. На пожвавлення руху впливали й величезні страйки 
в Петербурзі. Уряд хитався, у виснаженій війною країні виспі
вала революція. Більшовицьке тлумачення війни, як війни гра
біжницької, імперіялістичної, пролетаріатові шкідливої, знаходило 
щораз міцніший відгук серед київського робітництва.'

До політичних страйків, правда, не доходило і в 1916 році, 
але ж економічна боротьба набула напруженішого, упертішого 
характеру. Страйки відбувалися організованіше, охоплювали 
іноді кілька підприємств окремої галузі, як, наприклад, страйк 
друкарів у вересні місяці. Серед робітників, що страйкують, 
розповсюджується проклямацію із закликом до нещадної бо
ротьби з буржуазією. Хвилювання серед робітників - металістів 
переходить на початку 1916 року у страйк.

15 січня ковальський цех Арсеналу надсилає своїх пред
ставників до начальника Арсеналу з вимогою збільшити за
робітну плату у зв’язку з дорожнечею (заробіток коваля 
був тоді пересічно 1 крб. 20 коп. в день). Але начальник 
брутально прогнав робітників, навіть не вийшов до них. Не 
звернув на їхні вимоги ніякої уваги і начальник відділу, до якого 
звернулися делеґати. Тоді всі 300 ковалів - арсенальців застрай
кували. І лише страйк примусив „начальство" звернути увагу 
на робітничі вимоги й збільшити платню, після чого страйк 
припинився.

Уперту боротьбу за підвищення розцінок провадить 1916 р. 
Південно - Російський завод. 25 лютого робітники казанового, 
ковальського та вагонового цехів після наради звернулися до 
Директора заводу з вимогою збільшення платні, але той від
мовив їм * 2).

У вересні застрайкували робітники ливарного цеху. По
дібність задовольнити їхні вимоги була така очевидна, їхня бо

*) К. Ц. І. А., фонд КГЖУ, 1914 — 1915 — 1916 р.р., №  61, .Переписка 
по наблюдению за заводами, фабриками и мастерскими, изготовляющими 
Предметы военного снаряжения".

2) К. Ц. I. А. фонд КГЖУ, 1914 — 1915 — 1916 р. р., справа №  61.
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заробітна плата така була мізерна, що навіть жандарі визна
вали справедливість цйх вимог. Ось що пише з цього приводу 
начальникові штабу Київської воєнної округи начальник жандар- 
ського управління доношу. . .  за аґентурними відомостями, 
що їх я маю, страйк ливарного відділу Південно - Російського 
заводу, який тільки но припинився у самому початку, знов 
готовий спала^ути_в_усіх відділах заводу"._____

Хвилювання, що надто пІдстгХилося на ґрунті^незадово- 
лення надмірною дорожнечею життя, викликає роздратування 
робітників, які зворушено обговорюють важкі умови, а інші 
одверто висловлюють незадоволення на адресу урядовців, без
силих у боротьбі з дорожнечею та спекулянтами.

Вважаючи на невисоку, за сучасними умовинами, розцінку 
праці на означеному заводі (найкращий майстер не може виро
бити за найбільшої інтенсивности праці більш як 70 крб. на 
місяць), слід визнати у незадоволенні робітників, що його спо
стерігаємо, наявність ґрунтовних причин1).

Борються за розцінки й головні майстерні Південно-Захід
них залізниць. У квітні виникає велике незадоволення серед 
робітників вагонового цеху, які готові побити майстра за надто 
низьку розцінку на замовлення воєнного відомства. В червні 
вже всі цехи майстерень вимагають виплати додаткового утри
мання, і в результаті заробітна плата збільшується. У тому ж 
місяці з такою самою вимогою звертаються робітники до 
начальника збирального цеху, що призводить до звільнення 
ініціятора цього „безладдя" * 2).

На заводі Гретера — Криванека, що виробляв за часів війни 
варстати для точіння гранат, устаткування для виготовлення 
піроксиліну, бомб і т. д., рух за збільшення заробітної плати 
набув таких форм : в середині травня на заводі почалося хви
лювання : адміністрація одмовила у відсотковій набавці на до
рожнечу. Робітники ухвалили тоді на своїх загальних зборах, 
що відбулися 17 травня, надіслати до фабричного інспектора 
уповноважених — по двоє від кожного цеху. Хоч до страйку не 
дійшло, але боротьба тривала цілий місяць, бо адміністрація 
заводу вперто не бажала підвищувати розцінку. І лише, коли 
конфлікт мав перейти у страйк, розцінки відрядної платні під
вищили на 40%, а погодинні — 15 коп. за годину кваліфікова
ному робітникові, учням та чорноробам — на 2 — 5 коп. Робіт
ний день скоротили з 10 до 9 годин, а перед святами — 
до 8, з заводу звільнили, за вимогою робітників, начальника 
майстерень3).

*) Збірник „Январский район в революционном движении", стор. 12 — 
13, стаття А. Іргізова.

2) К. Ц. І. А., фонд КГЖУ, цит. справа: „Январский район в револю- 
ціоннои движении", II.

3) К. Ц. І. А., фонд КГЖУ, 1914 — 1915 — 1916 р. р., №  61 та фонд 
канц. ст. фабр. інсп., 1916 р., спр. № 5, „О забастовках на фабриках и заводах"
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Отже, на заводі Гретера економічна боротьба набуває 
впертого та організованого характеру. Робітники, очевидно, 
формулюють в письмовій формі заздалегідь свої вимоги, бо цих 
вимог кілька, та передають їх через уповноважених адміністрації. 
В цьому конфлікті ми вперше за часів війни натрапляємо на 
вимоги, що мають характер не тільки підвищення заробітної 
плати, а ще й скорочення робітного дня та звільнення „началь
ства". І особливо цікавий тут є той факт, що ці дві останні 
вимоги були задоволені. Це вказує як на організованість та 
стійкість робітників, так і на те, що не дуже то вдавалося 
урядові 1916 р. приборкувати робітниче незадоволення надси
ланням до шанців та воєнно - польовими судами.

Вплив цієї перемоги такий був міцний, що на заводі заво
рушилися навіть зовсім безправні полонені, що, як відомо, 
працювали за 75°/о нормальної платні, та ще віддавали Vi 
свого заробітку казні. Страйк полонених вибухнув 13 ве
ресня і охопив 300 чол. із 750. Повідомили про це старшого 
фабричного інспектора, який і собі звернувся за розпоряджен
нями до головного начальника військової округи генерала 
Ходоровича. Той, як пише про це інспектор в своєму листі до 
відділу промисловости, „до вжиття будь - яких репресивних 
заходів визнав за відповідне, щоб голова місцевої чеської орга
нізації при моїй (цебто інспекторовій — Ф. Я.) допомозі вплинув 
на страйкарів у розумінні негайного поновлення робіт" ').

І після переговорів страйк, що тривав лише три години, 
закінчився. Полонені повернулися до роботи на старих умовах. 
Цілком ясно, що фабричний інспектор не шкодував фарби, 
малюючи беззахисним чехам, що їх чекало, в разі вони 
загаяться із припиненням страйку. І страйкарям, певна річ, 
не лишалося нічого іншого, як розпочати роботу.

Дрібніші металообробні підприємства виступали з вимогами 
підвищити платню, здебільшого в червні. Це були заводи Філь- 
верта й Дедіни, Акц. т-ва  Долінський та Київського машино- 
будівельного товариства. Гострих форм ці виступи, очевидно, 
не набули. Фабричний інспектор пише про них, що „заяви не 
мали масового характеру і зараз же були задоволені".

Найорганізованіших форм набула 1916 р. боротьба друкарів. 
Після кількох окремих виступів у червні вони спільним фронтом 
під керівництвом своєї спілки зорганізовують у вересні страйк, 
Що охоплює кілька найбільших київських друкарень і триває 
Цілих 11 день. Закінчується цей страйк перемогою робітників.

В середині червня 6 друкарень (Яковлева, Каплуна, Наймана, 
Корчак-Новицького, Кушнерьова й Чоколова) порушують вимоги 
про підвищення заробітної плати. У трьох останніх друкарнях 
вдалося дійти до згоди, друкарні ж Яковлева, Каплуна й Най
мана застрайкували.

*) К. Ц. І. А., фонд КГЖУ, 1 9 1 4 -1 9 1 5 - 1 9 1 6  р.р., № 61 та фонд 
канц. ст. фабр. інсп. 1916 р., справа N° 5, .О  забастовках на фабриках и заводах*,



84 Літопис Революції

У Яковлева в страйкові взяли участь всі 135 робітників. 
Вони звернулися 15 червня до хазяїна з такою вимогою:

„Вважаючи на дорожнечу життя — на найпотрібніші 
продукти, як харчі, взуття, одяг та ін., ми, робітники, звер
таємось до вас з пропозицією про підвищення заробітної 
плати на 75%. Підвищення заробітної плати ми мотивуємо, 
як зазначено вище, дорожнечею-й тим, що в таких дру
карнях, як Лубковського, Кушнерьова та ін., заробітна, 
плата спочатку війни підвищилася до 100%, тоді як наш 
заробіток стоїть нижче за інші друкарні.

І все це заразом змушує нас звернутись до вас з про
позицією про підвищення заробітної плати".
Страйк розпочався 17 червня. А 19-го робітники мали 

змогу читати оголошення адміністрації друкарні, де було зазна
чено, що „за часів війни робітникам були зроблені набавки до 
утримання з 40 до 100%. Пригадуємо, що ціни на харчі зросли 
разом із тим на 200—250%. 15 червня робітники порушили 
прохання, що його зовсім неможливо виконати, про нове 
збільшення їм заробітної плати на 75%, що становить витрату 
в 70 тис. крб. на рік". Але трохи нижче адміністрація все таки 
поступається : „Буде зроблена можлива набавка до заробітної 
плати,— пише вона,— шляхом переводу всіх робітників на 
розрахунок із відрядної платні, яку буде вироблено і запро
ваджено з 1 липня ц. р., з умовою негайного поновлення 
робіт". В разі непогодження робітників, адміністрація говорить, 
що вона буде змушена „звернутися на ввесь військовий час 
до праці воєннополонених, що на їх дозвіл вже є принципова 
згода „подлежащих властей" 4).

В результаті страйк, що тривав до 22 червня, закінчився 
так : заробітну плату було збільшено для тих, хто одержував 
менш як 60 крб. на місяць — на 25%, і на 15% — тим, хто 
мав більш як 50 крб.

З  того таки приводу почався 20 червня страйк у дру
карні Каплуна2). Робітники вимагали, як і в Яковлева, 75% 
набавки. 23 - го страйк закінчився. Платню збільшили за таким 
розрахунком : тим, хто одержував 70 і більш, крб. на місяць, 
набавили 15 крб., 10 крб. набавили на ставку 50 — 70 крб. 
і 5 — на ставку в 24 — 50 крб.

І, зрештою, 21 червня протягом одного дня тривав страйк 
складачів (12 чол.3) друкарні Наймана, що вимагали збіль
шення заробітку на 40% і одержали — 25% 4). *)

*) К. Ц. І. А., фонд КГЖУ, 1916 — 1917 р. р., справа №  24, „О заба
стовках".

2) Страйкували всі ЗО робітників.
3) Усіх робітників було ЗО чол.
4) К. Ц. І. А., фонд канц. ст. фабр. інсп. 1916 р., спр. №  5, „О забастовках 

на фабриках и заводах".
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А у вересні друкарі захвилювалися знов, харчова бо криза 
стала зростати. Профспілка виробила останніми числами серпня 
вимоги збільшити платню, однакову для всіх друкарень. Ось 
текст цих вимог:

„Вважаючи на безупинне зростання дорожнечі речей 
першої потреби, ми, нижчепідписані робітники, змушені 
звернутися до вас із заявою про збільшення заробітної 
плати на 50°/0 до утримання, що його ми тепер одержуємо, 
при чому розцінки відрядних робіт для складачів вважаємо 
за потрібне підвищити до такої норми:

З а  1.000 літер з терції по корпус без верстання: 
чист. — 40 коп.; змішаний — 43 коп.; чужоземний — 46 коп.

З а  1.000 літер з терції по корпус з верстанням: 
чист. — 44 коп.; змішаний — 47 коп.; чужоземний — 50 коп.

За  1.000 літер петиту без верстання: чист. — 42 коп.; 
змішаний — 45 коп.; чужоземний — 48 коп.

З а  1.000 літер петиту з верстанням: чист. — 46 коп.; 
змішаний — 49 коп.; чужоземний 52 коп.

Відрядна платня 4 (чотири) крб. Виправлення автор
ської коректури — 50 коп. за годину. Розцінки мають бути 
підписані фабричним інспектором й вивішені по відділах 
підприємства.

Термін для відповіді не більш як три дн і...
Набавку рахувати з першого вересня 1916 року" J).

Ці вимоги, починаючи з 31 серпня, були передані адмі
ністрації більшости київських друкарень * 2).

Власті заворушилися. Рух своєю організованістю набував 
надто загрозливих форм і міг перекинутися до інших галузей 
виробництва. Головний начальник КВО скликав, з приводу ви
мог друкарів, спеціяльну нараду з господарів найбільших 
київських друкарень. На цій нараді підприємцям запропонували 
поставитися з особливою увагою до вимог, що їх порушили 
робітники, та вжити всіх заходів, щоб якнайшвидше улаго
дити конфлікт та запобігти зупинці робіт.

Це відмовлення від репресивних заходів наявно підкрес
лює як острах викликати загальний страйк у місті, так і те, 
що вимоги друкарів, які зовсім не виходили за рямці боротьби 
за прожитковий мінімум, на даному етапі цієї боротьби нічим 
не загрожували „порушити державний лад".

Адміністрація друкарень почала переговори. В друкарнях 
Кульженка та Чоколова робітникам запропонували набавку від 
10 до 20 °/0 на місяць, в залежності від розміру платні. Але

1) КГЖУ, 19 1 6 -1 9 1 7  р. р., спр. № 24.
2) Всіх друкарень було тоді в Києві 26 з загальною кількістю робітни 

,ків 1.700 чол.
f> Літопис Революції № 4
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робітники погоджувалися не менш як на 40 °/0 набавку і, одер
жавши на цю свою вимогу негативну відповідь, застрайкували. 
Це було 5 вересня.

До Кульженської та Чоколівської друкарень в цей таки 
день приєдналися друкарня Наймана та Гросмана, де так само 
не дійшли до згоди *). Застрайкували одностайно всі, штрайк- 
брехерів не було. Другого дня до страйкарів приєдналися всі 
друкарі Яковлева (140 чол.) та 1 - ї артілі друкарської справи 
(34 чол.)

Страйк тривав до 11 вересня без ніяких змін. Тимчасом 
підприємці, після обговорення розмірів набавок, погодилися 
збільшити платню на 10 — 25 °/0, додавши, таким чином, 5 %  
до розмірів попередньої надбавки. Крім того, вони погоджува
лися на деяке збільшення відрядної платні. Почалися переговори. 
Але, тому що підприємці категорично відмовилися заплатити 
робітникам за час страйку, останній не припинився й три
вав далі.

Друкарі, що страйкували, вперто провадили справу, бо 
перемога в шістьох друкарнях була перемогою всіх київських 
друкарів, і збільшення заробітної плати в шістьох підприємствах 
призвело б, кінець - кінцем, до відповідного підвищення її в усіх 
інших друкарнях.

16 вересня в шістьох друкарнях оголосили про звільнення 
всіх робітників. Прийшлося йти на поступки. Переговори поча
лися знов. І, одержавши набавку в 15 — 25 °/о на місячний за
робіток та збільшення відрядної плати* 2), друкарі припинили 
страйк 3).

Страйк друкарів знаходив широкий відгук у робітничих 
масах. Підчас страйку на київських фабриках та заводах роз
повсюджували таку проклямацію4):

„ Т о в а р и ш і !

Тяжкі часи переживає тепер робітник. Цукру немає, 
хліб коштує 10 — 15 коп. фунт, м’яса ніде дістати... А їм, 
капіталістам, все ще замало й усе вище наганяють вони 
свої „тверді ціни" та думають про все нові та нові міль
йони, що їх вони видушать з нашої праці, з нашого поту 
і крови. .. Ми мовчали, нас надто придушив тягар воєн
ної бурі, загроза воєнних станів. Нам загрожували усякими

*) У Кульженка працювало в той час 181 чол. роб., у Чоколова — 
117 чол., у Наймана — 27 і у Гросмана — 20 чол.

2) Збільшення це становило пересічно 60 — 80 °/0 того, що було зазна
чено у вимогах.

3) КГЖУ, цит. справа; канц. старш. фабр. інспектор., цит. справа.
4) Проклямацію цю знайшли ми у справі КГЖУ за 1917 р., №  4, .Озабо- 

стовках"; вона являв собою аркуш звичайного паперу, на якому надруко
ваний на машинці російською мовою наведений нижче текст. Ніяких підпи
сів під проклямацівю немає. Можливо, що Її склала профспілка друкарів.
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карами, коли ми посміємо хоч би пискнути.. . Але тем
рява не може панувати без кінця. Усякому терпінню при
ходить колинебудь кінець. Недостача усього, нужда, біда 
пробили, зрештою, стіну нашого мовчання. Робітник почи
нає протестувати проти нестерпного становища. І перший 
крок тут зробили друкарі. .. Зараз в Києві страйкує 
близько 800 друкарів. Спонукувані голодом, стиснені ска
женою дорожнечею, маючи мізерну заробітну плату, вони 
зажадали підвищення платні на 50 °/0. „Ніколи"—відповіли 
їм хазяї, „Мовчати". Ось єдина хазяйська відповідь на 
голодний зойк. Хто ж вважає на задавлених робітників ? . .  
Друкарі тоді проголосили страйк і кинули роботу. . .  
Товариші! час вже довести хазяям, що вони мають справу 
не з безвідмовними рабами, а з робітниками, з людьми, 
з борцями, що розуміють всю силу об’єднання й одність 
інтересів усіх робітників. Від кого ж може робітник чекати 
допомоги в годину нужди, як не від свого брата - робіт
ника. Пам’ятайте ж, товариші! Усі за одного й один за 
всіх! Ми повинні підтримати друкарів, що страйкують, 
пам’ятаючи, що їхня перемога є нашою перемогою, а їхня 
поразка* була б поразкою й нашою й надала б сміливости 
нашим хазяям у їхній боротьбі з нами. Підтримайте ж 
друкарів, що страйкують. Хай живе загальне братерство 
робітників!“

Наведена проклямація надзвичайно яскраво малює картину 
тодішнього становища робітників і цілком своєчасно закликає 
їх приєднуватися до друкарів. Але, не вважаючи на правдиву 
зовнішню аналізу й на палкий заклик підтримки страйкарів, 
проклямація не робить головного—не аналізує причин голоду 
та розрухи, не закликає до боротьби проти війни, проти ца
рату, словом — на революційну боротьбу, обмежуючися виключно 
закликом до боротьби з підприємцями за поліпшення еконо
мічного стану робітника.

У страйкові друкарів боротьба київського пролетаріяту 
з підприємцями за часів війни досягла свого апогею. Вище 
за це робітничий рух з середини 1914 до кінця 1916 року не 
досягав.

Але ж наведені тут факти не обмежують руху 1916 року. 
Крім металістів та друкарів, у ньому беруть цього року 
участь ще й тютюнники, кравці та деревообробники, при 
чому в перших двох галузях страйкують переважно жінки *). * З

*) 21 квітня страйкувало один день 80 робітників (із 110 чол.) гіль
зової фабрики „Караков1*. Платню підвищено на 10 коп. в день.

15 червня на J/2 дня припинили роботу 24 робітниці (з 180) тютюнової 
фабрики Спіліоті, вимагаючи збільшення платні на 50 коп. в день. Після пе
реговорів з адміністрацією погодилися на набавку в ЗО коп.

З  2-го до 4- г о  вересня тривав страйк 45 робітників (із 775) тютюно* 
вої фабрики С. Когана. Страйкарі одержали набавку в 40 коп, на день*
6*
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Підводячи підсумки страйкового руху за 1916 рік, ми 
перш за все констатуємо цілковиту відсутність політичних 
страйків. В матеріялах немає жадної вказівки, яка дала б 
змогу констатувати будь-який рух, навіть в такі дні, як 9 січня, 
1 травня та річницю Ленського розстрілу. Це стосується' як 
ми вже бачили, і 1915 року. Щождо економічної боротьби, 
то хвилювання та страйки, що їхній хід ми тільки но подали 
вище, коли взяти на увагу, що в Києві було до 30.000 про
мислового пролетаріяту, не захопили дуже значної маси ро
бітників. Кількість страйкарів 1916 р. та кількість підприємств, 
що страйкували тоді, ми бачимо з такої таблиці (наводимо 
лише дані про рух, що набув форм страйку. Числа приблизні):

Місяці

Число
підприємств, 

що страй
кували

Число 
робітників, 
що брали 

участь 
у страйках

Січень................ 1 300
Квітень . . . . 1 80
Червень . . . . 5 551
Вересень . . . . 4 1.064

Р а з о м .  . . 11 1.995

Отже, коли взяти загальну кількість підприємств у Києві, 
що дає цифру щось із 200 одиниць, то треба константувати, що 
страйки торкнулися не більш як 5 %  цієї кількости й близько 
7 °/о усіх київських робітників (2.000 з 30.000). Ці числа дають, 
звичайно, лише приблизну оцінку кількісного боку робітничого 
руху 1916 р. Фактичні числа треба збільшити, бо, розуміється, 
архівні матеріяли не відбили цього руху з бездоганною точ
ністю. А, крім того, зовсім неможливо підрахувати кількости 
робітників, що домагалися підвищення заробітної плати й 
доходили до тимчасової згоди з підприємцями в цьому питанні.

27 червня почався страйк 350 робітниць умундировальної майстерні. Робіт
ниці порушили вимогу виплачувати їм добові гроші, бо вони працюють для 
военного відомства. Страйк тягнувся безрезультатно до 2 липня. До роботи 
повернулися, ье одержавши добових. Страйкували в майстерні дуже бурх
ливо . . .  „збиралися купками, кричали, виявляли незадоволення навіть лай
кою на адресу начальства. На переговори окремих осіб не надсилали, а ви
словлювали свої вимоги усібю масою*4 (К. Ц. І. А., фонд КГЖУ, 1916—1917 р.р., 
№ 76, „О забастовках предприятий, работающих на оборону").

Згодом робітниці зазнали репресій за свої хвилювання. Начальство ви
явило найактивніших жінок, і в вересні 16 .подстрекательниц* звільнено.

10 листопада ще раз застрайкували друкарі у Наймана (13 чол. скла
дачів). Після тижневого страйку хазяїн дав набавку в 12 — 20% .

5 грудня кинули роботу 7 робітників (з 60) фанерної фабрики. Коли 
страйкарі з'явилися на другий день на роботу, їм заявили, що їх звільнено 
(див. фонди КГЖУ, канц. ст. фабр. інсп. цит. справи).
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Проте, було б великою помилкою вважати економічну 
боротьбу 1916 року за незначну, бо треба обрахувати перед
усім надзвичайно тяжкі обставини, що в них доводилося бо
ротися, а особливо звернутися до динаміки руху протягом 
війни. Динаміку цю дають такі числа :

Число робітн.,
що брали

Роки участь в еко-
номічн.

страйках

1914 342
1915 314
1916 1.995

Отже, після деякого зниження 1915 р. страйкова хвиля 
підноситься вгору, кількість страйкарів 1916 р. зростає проти 
попереднього року більш як у шість разів. І зростання тут 
не тільки кількісне. Вперто борються 1916 р. металісти, яких 
не чути було з самого початку війни. Спільно виступають 
друкарі. Деякі страйки тривають по 7 — 10 день. Перед нами 
безсумнівне пожвавлення.

Однак, даючи оцінку боротьбі київського робітництва за 
воєнних часів, констатуємо насамперед відсутність у страй
ковому рухові політичних вимог, закликів до революційної 
боротьби, більшовицького партійного керівництва. Як побачимо 
нижче, перманентні розгроми київської більшовицької організа
ції та воєнні репресії майже позбавили її можливості встано
вити міцні зв'язки з головними пролетарськими загонами Ки
єва— металістами та залізничниками. Ми вже не один раз під
креслювали суто економічний характер страйків 1914 —1916 р р. 
Додамо ще й до цього, що всі страйки були оборонні — робіт
никові доводилося битися виключно за прожитковий мінімум, 
обороняючись від наступів на заробітну плату не так під
приємця *), як зростання дорожнечі * 2), що була чинником, 
який діяв на користь буржуазії. Не в її інтересах, розуміється, 
було дбати про підвищення номінальної заробітної плати 
пропорційно зростанню дорожнечі. З  другого ж боку, буржуа
зія, в основному, не намагається й знижувати цю номінальну 
платню, реальну бо її цінність знижувала автоматично дорож
неча, що її зростання викликав був поступ розрухи та збіль
шення цін буржуазії. Робітникам доводилося самим дбати про

*) А ми бачили вище й такі випадки (на Південно • Російському заводі, 
напр.). Буржуазія іноді наступала на заробітну плату активно, знижуючи її, 
не дивлячись на колосальні прибутки (до 50 %  на основний капітал), що їх 
приносила війна, особливо металообробній та текстильній промисловості.

2) Правда, в значній мірі це зростання пояснюється так само тим, що 
промисловці з власної ініціативи підвищували ціни („Очерки по истории 
Окт. рев“., т. І, 83).
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свій прожитковий мінімум, якого вони так і не завоювали 
в масі за часів війни. І

Буржуазія, користуючись захистом воєнних законів, що 
тримали пролетарів під постійною загрозою загинути в разі 
неслухняности на фронті, нахабно видирала з робітничих рук 
частину й без того злиденного заробітку, збільшуючи тим 
самим свій величезний воєнний надприбуток.

Майже всю свою волю до боротьби з клясовими ворогами, 
що безупинно зростала протягом війни, київському пролетарі- 
ятові довелося віддати важкій боротьбі за шматок хліба.

Але не зовсім усю. Хоч політична, революційна боротьба 
тих часів і не відбивалася майже на київському страйковому 
русі, все таки страйками ця боротьба не обмежувалася. Єдина 
революційна керівниця київського пролетаріяту — місцева біль
шовицька організація,— не вважаючи на часті провали, мала 
певний вплив на робітничий рух тих часів. Вона провела не
малу боротьбу за завоювання мас, викриваючи ганебну полі
тику меншовиків - оборонців та есерів, що за ініціятивою їх 
було зорганізовано наприкінці 1915 року робітничу групу при 
краевому воєнно - промисловому комітеті, який працював „на 
оборону". Цій боротьбі ми й присвячуємо дальший розділ.

III. РОБІТНИЧИЙ РУХ В КИЄВІ ТА БОРОТЬБА ЗА КЕРІВНИЦТВО НИМ

З а ввесь воєнний період ми знаходимо в матеріялах лише 
одну виразну вказівку на участь профспілок у керівництві то
дішніми страйками — це вироблення загальних вимог для всіх 
друкарень наприкінці серпня 1916 року і, може, складання 
проклямації до київських робітників підчас цього страйку.

Можливо, що, маючи докладніші дані, вдалося б установити 
і ще деякі подібні факти керівницта. Вкажемо, напр., на керів
ництво спілки булочників страйком на трьох цукерних фа
бриках, але все таки констатувати стихійність робітничого руху 
за часів 1914 — 1916 р.р. треба.

Це пояснюється, перш за все, загальним занепадом проф
спілок, що його викликала урядова політика „пресекать в корне" 
профрух, особливо на початках війни. У нас немає точних 
відомостей про кількість робітників, що їх охоплювали тоді 
київські профспілки, але ж, напевно, в них було не більш як 
лише кілька сотень найсвідоміших пролетарів, бо за даними, 
що їх наводить т. Майоров !), в спілці кравців, напр., „було 
коло 150 чоловіка, бо вона об’єднувала всього 5 °/о робітників 
свого виробництва". З а  його ж таки даними, за часів війни 
більш - менш активно працювали профспілки кравців, дру
карів, деревообробників та шевців. Спілка металістів за війни

0  М. Майоров — „З історії рев. боротьби на Україні*, ДВУ, 1928 р., 
стор. 19 та 21
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зовсім підупала: „воєннозобов’язаний стан металіста не дозво
ляв йому бути в спілці. Робітники боялися ходити до спілки, 
коштів не було, заводські робітники зовсім перестали прихо
дити до спілки *)“ . Не було профспілки й у залізничників.

А оскільки найбільшу увагу на профспілки звертали 
в Києві за часів війни більшовики, що з великими трудно
щами, завдяки безперервним провалам організації * 2), перетворю
вали профспілки на осередки, просякнені духом революційної 
боротьби, відсутність профруху у металістів та залізничників 
ізолювала всю цю основну робітничу масу Києва від правиль
ного керівництва. А це призводило до зміцнення та поширення 
там оборонських впливів.

Ці впливи ми спостерігаємо не лише тільки серед мета
лістів. Оборонці з немалим успіхом провадили свою роботу 
й у тих профспілках, де були міцні більшовицькі групи (напр., 
у друкарів).

З  другого боку, не вважаючи на ізольованість металістів 
від профруху, в таких величезних підприємствах, як Арсенал, 
ми знаходимо більшовиків, що провадять там агітаційну роботу.

За війни робітничий склад Арсеналу змінився, кількість 
робітників збільшилася в п’ять разів проти довоєнної. „Серед 
тисяч зайшлих робітників, що поновила на 4/5 арсенальський 
колектив, найреволюційнішими були пітерці й москвичі, сто
личні робітники - металісти, узяті спочатку війни на фронт 
і перекинені згодом в порядкові військової повинности до тилу, 
щоб працювати на оборону 3)“ . Ось як описує більшовицьку 
агітацію на заводі один із тодішніх добровільних провокаторів, 
що за підписом „Один из рабочих" надсилає до жандарів 
такого листа 4) :

.ВАШ А ВИСОКОБЛАГОРОДНІСТЬ!

Насмілююся звернути вашу увагу, що в нашому ар
сеналі 5) . . .  серед робітників іде агітація. Після того, як 
призначили вибори до промислового комітету й обрали 
туди одного з наших механічної майстерні — Смірнова, 
пішли по всіх майстернях розмови, що треба миритися 
з німцем, що Росію врятує лише революція, що тільки 
лише самі ми, більшовики, не пішли з урядом і завжди 
будемо проти нього, що, як уряд не забажає миру, то 
треба зробити революцію і, насамперед, примусити не 
працювати усі воєнні заводи, треба викликати страйки

*) М. Майоров, стор. 19
2) Провалів за воєнних років було 4 : 1/25 серпня 1914 р , 2/16 лю

того 1915 р., 3/19 вересня 1915 р. і 4/10 грудня 1916 р. (за даними КГЖУ),
3) „Киевский арсенал в пролетарской революции“, стод. 29.
4) Лист написаний, очевидно, в січні 1916 року. Його перекладено 

3 російської мови.
5) Нецікаві для нашої ілюстрації місця вилучені.
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і тоді уряд ми обеззброемо й ми його скинемо. В такому* 
дусі йдуть розмови із свідомими, а для інших робітників, 
щоби викликати хвилювання, ввесь час агітують, щоб ро
бітники вимагали набавки, зважаючи на дорожнечу, а коли 
дали *), то почали говорити, що начальство грубо пово
диться. Тих, хто не згодний з ними, лякають і загрожують 
забити. Я це добре знаю, мене бо вважають вони за 
свого.. .“ * 2).
Цей лист не потребує коментарів. Зазначімо лише, що 

тут, з одного боку, перекручена більшовицька лінія, бо немає 
гасла „ в і йна  війні", з другого ж він дає дуже цінний натяк 
на те, що більшовики не тільки агітували в Арсеналі, а, треба 
думати, і керували тими хвилюваннями, що виникали там на 
ґрунті дорожнечі,— зокрема ж — страйком ковалів, що хід його 
ми виклали в попередньому розділі.

Крім профорганізацій, що ними керували більшовики через 
Центральне бюро профспілок, більшовики зробили одним із 
головних своїх осередків „Науково • художній клюб", який був 
тоді єдиним легальним клюбом, що лишився у київського про- 
летаріяту.

У цьому клюбі збиралися члени організації, обговорюючи 
справи керівництва робітничим рухом через указане Центральне 
бюро профспілок, яке існувало під вивіскою науково - худож
ньої комісії.

Програму діяльности більшовиків серед київського робіт
ництва викладено в резолюції 8 вересня 1915 року, що 
ухвалило її Центральне бюро. Накресливши три головні гасла, 
що за їх здійснення повинна боротися організація, — негайний 
мир, скликання Установчих зборів та утворення в Росії демо
кратичної республіки другою революцією,— резолюція дору
чає партійному комітетові провести таку конкретну роботу : 
„1) доручається місцевому ком. в найближчий по змозі час зі
брати всі групи й гуртки, що є, а також низку масовок для 
з ’ясування погляду організації на поточний момент і ухвалу 
відповідної резолюції; 2) випуск листівок із тлумаченням по
точного моменту, що в їхню основу береться зміст, ухвалений 
нарадою, резолюції з накресленням заходів боротьби аж до 
страйку; 3) організація групи доповідачів для переведення на 
групах, гуртках і масовках постанов наради; 4) зміцнення 
груп, що є в організації і організування нових; 5) поширення 
та зміцнення впливу організації в Ц. Б. и)“ .

*) Мова безумовно йде про страйк ковальського цеху з 15 січня 1916 р. 
(див. стор 21).

2) КЦ.І.А., фонд КГЖУ, 1914-1915-1916 р.р. №  61.
3) К.Ц.І.А, фонд КГЖУ, 1915 р., спр. №  14, т. IV, „Ликвидация в ночь 

на 19-е сентября руководящего коллектива киевской организации РСДРП*. 
Кінцеву частину резолюції, що складається з кількох побажань, ми не на
водимо, бо вони стосуються лцше самої організації.
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Комітетові не пощастило широко провести цієї програми 
в життя, цьому перешкодили провали. Черговий провал роз
громив організацію лише через якихось півтора тижні — 
19 вересня. Однак роботу провадили. Надруковано було за часів 
війни кілька листівок до робітників та салдатів із закликом 
проголосити війну війні, але розповсюдити їх майже не вда
валося— шкодили провали, що здебільшого були в наслідок 
умілої провокаторської роботи J). Провели на робітничих збо
рах кілька доповідей про війну, при чому всі ці збори ухва
лювали більшовицьку резолюцію про боротьбу проти війни, 
агітували за страйки на підприємствах тощо.

В своїй боротьбі за київський пролетаріят більшовики на
трапляли за війни, як бачимо, на силу перешкод. Одною із 
найбільших були впливи меншовиків - оборонців, що всіма спо
собами намагалися перетягти робітників на свій бік, цебто, 
зрештою, на бік буржуазії.

З  робітничих організацій у воєнні роки в Києві, крім за
значених вище, працювали іще лікарські каси та кооператив 
„Жизнь". В обох них впливи меншовиків були міцні, особли
во ж серед металістів.

З а  жандарськими відомостями на 7 січня 1917 року в 
Києві існувало 15 лікарських кас, з них дві каси були в мета
лістів (завод „Ауто“ та завод Гретера- Криванека), 3 — у дру
карів, 2 — у тютюнників, 1 — у деревообробників і т. д. 2).

Про меншовицькі впливи серед металістів - учасників лі
карських кас нам доводить, напр., ставлення правління най
більшої каси при заводі „Ауто" (об’єднувала навколо себе 
9 металообробних підприємств і охоплювала до 800 чол. уча
сників) до виборів у Київський воєнно - промисловий комітет:

„Правління об’єднаної лікарської каси „Ауто", одер
жуючи силу запитань від робітників і учасників каси про 
наступні вибори до Київського воєнно - промислового комі
тету, повідомляє, що „робітники ставляться до.. . виборів 
у Комітет з великою зацікавленістю, ясно усвідомлюючи 
потребу представництва від широкої маси робітників у 
такій установі, якою є в сучасний момент воєнно - промис
ловий комітет. Робітники,— пише далі правління каси, — 
підуть назустріч виборам з великим бажанням, щоб їх 
голос, їхня думка та їхня докладна порада були заслухані 
і щоб тим самим вони мали змогу принести користь 
батьківщині в той тяжкий час, що його ми всі тепер пе
реживаємо3)".

*) В організації тоді працювалиаж три провокатори — Айзенберг,Лесова

~ А . ,  фонд КГЖУ, 1916-17 р. р., № 63, „О Киевском воєнно-про
мышленном комитете “.

3) КГЖУ, 1915 р., № 48, „О Киевском военно-промышленном коми
тете*.
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Ця типова оборонська деклярація характеризує досить 
виразно настрої як чималої частини металістів, так і особливо 
правління їхньої лікарської каси.

Сильні були меншовики також і в робітничій кооператив
ній організації „Жизнь", що мала більш як 20 крамниць, 
2 шевські майстерні та дві друкарні. В цій організації за сло
вами т. Майорова за часів війни скупчився „штаб оборонства"*).

Провадячи вперту боротьбу з більшовиками за пролета- 
ріят, оборонці, однак, не мали власної організації. Про це 
свідчить і т. Майоров, і жандарські документи.

„Меншовицької організації в Києві в той час (за часів 
війни — Ф. Я.) не було, бо меншовики вирішили працювати 
в більшовицькій організації, хоч і не погоджувались з біль
шовиками в багатьох питаннях.

. . .Група меншовиків, що працювала в нас, цілком 
підлягала нашій партійній організації".

Тут т. Майоров має на увазі тих меншовиків, що з обо
ронством . . .  не цілком згоджувалися.

Але й у справжніх оборонців „ніякісінької організації не 
було" 2).

„В місті Києві,— пише начальник Київського жандарського 
управління до Департаменту поліції,— зорганізованої групи 
меншовиків не існує, а є лише окремі особи такого напрямку, 
і більшовицька течія серед київських соціял - демократів є 
головна"3).

Не маючи свого окремого партійного комітету, що фор
мально існував би в місті та провадив би серед робітників 
свою роботу, оборонці, проте, мали фактичний організаційний 
центр. Це була робітнича група Київського краевого воєнно- 
промислового комітету, що утворилася при комітеті 27 грудня 
1915 року.

„Положение" про воєнно - промислові комітети, що його 
затвердив уряд 27 серпня 1915 року, накреслює в свойому § 1 
такі завдання : „щоб сприяти урядовим установам для поста
чання армії, фльоти всіх потрібних речей лаштування й поста
чання, утворюється на час теперішньої війни центральні, кра
єві та місцеві воєнно - промислові комітети".

Ці комітети утворено було фактично тому, що промис
лова буржуазія, не довіряючи справу матеріяльного боку війни 
гнилому урядовому апаратові, взяла цю справу в свої руки. 
Певна річ, що оборонці зразу ж, як тільки зорганізували ко
мітети, деклярували про потребу участи в них представників 
пролетаріяту, який „мав права взяти таку саму активну участь 
в справі оборони країни, як і буржуазія".

*) Майоров „З  історії. . стор. 8.
2) Там саме, стор. ІЗ.
3) КГЖУ, 1914-1915-1916 р. р., Nї 61.
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Бачачи, що буржуазія стає в опозицію до уряду, оборонці 
вважали, що вона зробить і дальші кроки, цебто, спираючись 
на Державну думу та воєнно - промислові комітети, усуне ца-. 
рат від влади й почне панувати сама. Таким чином, крім ба
жання „оборонятися" від німців, меншовики плекали надію, 
що своєю участю у воєнно-промислових комітетах їхня пар
тія найближче стане, як партія „лівої опозиції", до майбутньо
го буржуазного уряду, і через ці комітети, користуючись мо
ральною та грошовою підтримкою буржуазії, опанує робітни
чий рух і поведе весь пролетаріят за собою.

27 вересня 1915 року в Києві легалізовано краєвий во- 
. єнно - промисловий комітет. Остаточно сконструювався він 

десь наприкінці жовтня, а на 3 листопада в ньому налічу-* 
валося 76 членів. В цей момент до комітету входили промис
ловці, вищі урядовці, професори, інженери та ін. На чолі 
цієї кампанії стояв не хто інший, як славетний „цукровий 
король" М. І. Терещенко1).

В § 9 - му наказу про порядок утворення й роботи Київ
ського краевого воєнно - промислового комітету з 27 вересня 
1915 року накреслено організаційну структуру комітету. За 
цією структурою (п. 3) робітничому представництву надається 
у комітеті 10 місць (незалежно від кількости інших його членів).

І ось оборонці розвивають аґітацію за те, щоб у Києві 
було обрано до комітету цих десять осіб „робітничих пред
ставників". З  цією агітацією ми уже почасти знайомі із діяль
носте в цьому напрямкові лікарської каси „Ауто".

В середині жовтня спеціяльна комісія, утворена ще в ве
ресні з представників київської буржуазії, закінчує свою ро
боту над виробкою порядку виборів. Вибори, за директивами 
центру, мають бути двоступневі. Спочатку робітники підпри
ємств, де працює не менш як 20 чоловіка, обирають вибор
ців, а ті на своїх загальних зборах — 10 членів „робітничої 
групи" комітету.

Було визначено, що в Києві мають взяти участь у пер
ших виборах до 20 тисяч робітників — 16 тис. з приватних 
підприємств і 4 тис. з казенних. Ці 20 тис. повинні обрати 
щось з 250 виборців.

А в середині листопада при воєнно - промисловому комі
теті збираються оборонці - представники 15 лікарських кас та 
5 профспілок, щоб обміркувати справу про якнайкраще обду
рення робітників з метою втягнення їх до виборів у комітет. 
На цьому засіданні вирішили, щоб комітет „вжив заходів для 
ознайомлення робітників із завданнями та характером діяль
носте організації, до якої їх запрошують" * 2). Це означало, зви
чайно, не що інше, як агітацію за „оборону батьківщини", за

*) КГЖУ, 1915 р., № 48.
2) .Киевская мысль", 1915 р., № №  288 та 232.
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„громадянський мир" підчас війни, за можливість мати „влас
не представництво" в такій „високій" організації, як воєнно - 
промисловий комітет, і т. д.

Як же поставилися до цих виборів київські більшовики? 
Перш за все за директивою Ц. О. (№ 47 з 13/Х 1915 р. !) 
вони визнали за потрібне взяти участь у першій стадії вибо
рів, щоб використати їх для своєї агітації, вибори ж „десятки" 
рішуче бойкотувати.

Більшовикам не вдалося зірвати виборів, що проходили в 
Києві з 21 до 27 грудня. Це сталося тому, що організа
ція ще не одужала після вересневого розгрому і взагалі неспро
можна була розгорнути такої агітації, яка б знищила вплив обо
ронців, викрила б усі ті шахрайства, що були підчас виборів/

21 - го грудня вибори відбулися на 150 підприємствах. В 
цей день обирали, між іншим, виборних, найбільші фабрики та 
заводи, — Арсенал, головні майстерні Південно - Західніх за
лізниць, майстерні інтендантського відомства, депо І Києва, та 
Деміївський набійний завод* 2).

25-го грудня вибори закінчилися. В них брали участь 
62,8°/0 виборців, що обрали 114 виборних.3)

І, зрештою, 27 - го розігнали останній акт цієї комедії, — 
провели вибори 10 представників до воєнно - промислового 
комітету. На збори з'явилося 198 виборних. З  промовою про 
завдання і характер роботи комітету виступив „сам" Терещенко. 
Почалися дебати, в яких узяли участь десятка два виборців.

Більшовики виступили за бойкот комітету, але за ними 
йшли лише кілька чоловіка. Двоє промовців рішуче вимагали 
відкласти сьогоднішнє засідання, бо на ньому не було в масі 
виборних справжніх представників київського пролетаріяту. 
Це сталося тому, що на підприємствах не скликали перед 
виборами зборів, на яких робітники могли б свідомо постави
тися до участи в комітеті, а до того ще на багатьох підпри
ємствах вибори відбувалися під певним тиском промислової 
адміністрації, яка намагалася протягнути до виборців корисний 
їй елемент.

Ці промови як не можна краще викрили все дурисвітство 
й ошукання мас буржуазією та її льокаями-оборонцями. Про
те більшість виборців додержувала того погляду, що увій
ти до комітету конче треба, до цього бо кличе оборона країни 
та можливість „завоювати" через комітет „свободи", амніе- 
стію, скликання Думи тощо" 4).

Шахрайство допомогло. Добре підтасована більшість ви
борних ішла за оборонцями. Усі присутні, крім чотирьох, що утри
малися (скоріше можливо, що голосували проти), ухвалили

*) .Очерки по истории Октябрьской революции", т. 1, стор, 396,
2) „Киевская мысль*’, 1915 р , № 354.
3) .Киевская мысль®, 1915 р., № 357.
4) Там саме, №  360,
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резолюцію, де оборонці докладно виклали свою програму й 
накреслили шляхи, що ними ніби має йти київський пролета
ріат підчас війни. Наводимо цей документ в уривках :

1) „Вважаючи, що оборона батьківщини від нападу ні 
в чому не суперечить тактиці робітничої кляси, що вста
новилася, і що відбиття нападу австро - німецького імпе
ріалізму виправдується небезпекою, що загрожує Росії й 
робітничій класі, ми вважаємо, що російські робітники по
винні взяти активну участь в обороні країни, для чого 
надсилаємо наших представників до воєнно - промислового 
комітету. 2) Вважаючи далі, що, з одного боку, ані склад 
воєнно - промислових комітетів, ані загальні умови, в яких 
сьогодні перебуває оборона країни, коли народні маси 
відсунено від справи борони і вони не можуть виявити 
ані волі своєї, ані творчости,— не забезпечують успіху 
справи оборони і, що, з другого боку, оборона батьків
щини в тому лише разі може мати успіх, коли вона стає 
справою всенародньою й відбувається в умовах вільного 
політичного життя та під дійсним народнім контролюван
ням, ми вважаємо, що робітничі представники у воєнно- 
промиславому комітеті, вступаючи до нього, не беруть на 
себе відповідальности за сучасну поставу справи оборони, 
але повинні, за підтримкою своїх виборців і солидарно з 
робітничими представниками інших воєнно промислових ко
мітетів, прагнути до всенародньої постанови про оборону 
країни, добиваючися здійснення усіх тих політичних умов, 
що можуть забезпечити мобілізацію народніх сил (негай
не скликання Державної думи для безперервної сесії, ска
сування виключних становищ, затвердження свободи коа
ліцій, друку, зборів, недоторканости особи, рівноправности 
національностей та ін.".

В резолюції усього 4 пункти. В третьому підкреслено 
„сприяння успішному складанню миру, відкидаючи завойовничі 
прагнення . . . " ,  а в четвертому— резолюція доручає „нашим 
представникам у воєнно - промисловому комітеті, солідарно з 
робітничими представниками в інших комітетах, вимагати швид
шого скликання всеросійського робітничого з ’ізду" *).

Резолюція оборонців складається з двох простих „істин": 
перша і головна — це всебічна допомога буржуазії провадити 
якнайкраще імперіялістичну війну, для чого оборонці мають 
віддати своїм хазяям до цілковитого їхнього розпорядження 
Цілу робітничу клясу; друга— це безглузда обіцянка завою
вання робітниками через промислові комітети „всенародньої 
участи в обороні країни". А щоб хоч трохи приховати наяв
ний продаж робітничих інтересів буржуазії, усе це робиться

*) КГЖУ, 1915 р„ Я? 4В,
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під тою вивіскою, що нібито комітети— це єдиний, мовляв, 
місток, що через нього можна перейти від безправного існу
вання робітників за царату до раю „свобод" буржуазної рес
публіки, де на чолі стоятиме „революційна" Державна дума.

Так відбулися „вибори" до Київського воєнно-промисло
вого комітету. До робітничої групи потрапили здебільшого 
партійні оборонці - меншовики та есери. Обрано таких осіб : 
Алферова (токар) з ювелірної фабрики Маршака, с. - демократ - 
меншовик, Котова (літограф друкарні Чоркалова, с. - д. мен
шовик), Крилова (столяр з метал, заводу „Труд", с. - р.), 
Смірнова (котельник з Арсеналу, позапартійний), Семечка 
(кравець, с. - д. м - к), Незлобіна (складач друкарні Лубков- 
ського, с .-р ), Травянка (токар з залізничого депа, с.-р,), Бі- 
ляєва (столяр з Деміївської рафінарні, позапартійний), Марти
нова (слюсар з Південно - Російського машинобудівельного за
воду, позапартійний) і Тальнікова (лимар з умундирувальної 
майстерні, позапартійний!).

Уся дальша історія київської робітничої групи складається 
з намагань здійснити оборонську програму. Крім добросовіс
ної участи в роботі на оборону, група ще „дбає" за робітни
ків, але ця боротьба за „робітничі інтереси" на кожному своєму 
кроці перебуває в залежності від налагодження воєнної про
мисловосте.

Через цю залежність боротьба оборонців за поліпшення 
стану робітників перетворюється на свою протилежність, стає 
фактично боротьбою за мир у промисловості, за те, щоб 
поміж пролетаріятом та буржуазією1 не псувалися стосунки, 
цебто щоб буржуазія, за допомогою угодовців, якнайміцніше 
підкорила собі робітника.

Який би захід київської робітничої групи ми не взяли, 
ми в кожному з них обов’язково стикаємося із підтримкою 
головної буржуазної справи тих часів — ведення імперіялістич- 
ної війни. А таких заходів було кілька : це, поперше, участь 
у скликанні робітничого з ’їзду (який так ніколи й не зібрався), 
що нібито мав дати робітникові вирішення низки політичних 
та економічних питань. Нелегальна партійна організація зни
щувалася. її замінювала робітнича група воєнно - промислового 
комітету, яка спиралася б на „волю робітників", що ЇЇ мав 
виявити з ’їзд.

Подруге, намагання зорганізувати в Києві, на підставі ста
рого царського закону з 10 червня 1903 року, трохи ви
правивши його, інститут фабричних старост, які дбали б про 
взаємні договірні стосунки поміж робітниками та хазяями. 
Оборонці агітували серед робітників за цей інститут, розі
славши по київських підприємствах в квітні 1916 р. спеціяльну

0  „Киевская Мысль", 1915, № 359 : КГЖУ, 1916 — 1917 р.,№  53 „О Ки
евском Временном Рабочем Комитете".
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записку з цього приводу. Це було наявне провокування ро
бітників на те, щоб вони відмовилися від революційної бо
ротьби й підкорилися буржуазії. Закон бо про старост, крім 
видимосте, нічого не давав робітникам, і навіть самі автори 
записки визнали в ній, що „закон цей надто потворний, бо 
дуже мало вважає на робітничі інтереси й потреби. Утворення 
старост, за цим законом, перебуває у виключній залежності 
від волі підприємців" *).

Далі група провадить роботу над скупченням у своїх ру
ках ринку на робітну силу, над регулюванням наймання цієї 
сили. В цьому група мала чималі досягнення, приєднавши до 
бюра праці, що існувало при воєнно - промисловому комітеті, 
ще й бюро праці Всеросійського земського союзу. Це об’єд
нане бюро зареєструвало за війну до 75% усіх пропозицій 
робочої сили по Києву. Але й тут уся робота йшла головно 
на користь воєнній промисловості, що її об’єднував Комітет.

Явна річ, що, скеровуючи всю увагу в бік досягнення ста
лого „громадянського миру", оборонці не тільки не підтриму
вали страйкового руху, а й виступали проти нього, бо страй
ки загрожували за часів війни цьому мирові. І страйки про
ходили або під керівництвом більшовиків, або ж без ніякого 
партійного керівництва, стихійно.

Найсвідоміша частина київського робітництва рішуче ви
ступала проти робітничої групи. На зборах кравців, де було 
до 300 чол. присутніх, ухвалили таку більшовицьку резолюцію:

„Заслухавши доповідь про участь у воєнно - промис
ловому комітеті, загальні збори робітників - кравців ухва
люють відкликати своїх представників з Воєнно - проми

слового комітету, вважаючи, що робітникам не слід бра
ти участи в ньому попліч з буржуазією, боронячи країну, 
тому що війну не ведеться в інтересах робітничої кляси"2).

На більшовицькій позиції трималися ще й шевці та по
части друкарі. Серед останніх ще перед виборами були това- 
риші, „що висловлювалися проти участи робітників у воєнно- 
промисловому комітеті" 3).

Таким чином, обдурити й потягнути за собою найбільш 
свідомих робітників оборонцям не вдалося, і більшовики зміц
нювали потроху свої лави, хоч і важко було боротися з ро
бітничою групою, що користувалася в Комітеті матеріяльною 
підтримкою буржуазії. Група мала, як пишуть жандарі, .ок
реме приміщення (їм—Ф. Я.), видано гроші на придбання дру
карських машинок, дано кошти для найму службовців і навіть 
асигнують кошти на позаміські командирування членів „робіт- 
^нчої групи" для явно агітаційних цілей" 1).

*) КГЖУ, 1916 — 1917 р.р., N° 53. 
2) Майоров . .  . стор. 10. 
а) КГЖУ, 1916 -  1917 р., №  53.
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Воєнні часи не дали перемоги жадної з двох соціял - де
мократичних течій, що змагалися в Києві. Проте, 1914 — 1916 р.р. 
заклали ґрунт для загартованої більшовицької організації, 
яка вела за собою щороку все більші кадри робітників 
(наприклад, року 1916 в організації було 200 чолов., а напе
редодні жовтня 1917 р. — 4.000). З а  війни більшовикам дово
дилося перемагати низку перешкод на своєму шляхові до ке
рівництва. Крім надзвичайно важких для боротьби зовнішніх 
обставин, була й внутрішня небезпека хитання та ухили напів- 
оборонських елементів, що їх немало було в ті часи в більшо
вицьких лавах.

Однак, зростання кількости й упертости економічних хви
лювань та страйків 1916 р. вказує на те, що в київському ро
бітничому рухові нагромаджувались величезні сили. А за єди
ного керівника цього руху могла бути лише більшовицька ор
ганізація з її гаслами нещадної боротьби проти війни, царату, 
буржуазії.

Боротьба за керівництво робітничою клясою (та за пере
могу над ухилами всередині власних лав) точилася й після 
Лютневої революції, аж поки Жовтень та січневе повстання 
не об’єднало остаточно основну частину київського пролетаріяту 
навколо більшовицької партії.



м. ОСТРОГОРСЬКИЙ

ІЗ ІСТОРІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ҐОРЛІВСЬКО-ЩЕРБИНІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 

ДОНБАСІ (1901-1918 р.р.1)

Ще 1901 року на Щербинівський і Нелепівській (тепер 
імени Артема) руднях ГЩР організовано соціял - демократичний 
гурток з участю Г. І. Петровського, що тоді прибув сюди з 
Катеринославу. „До провідної групи с.-д. гуртка входили: 
Г. І. Петровський, П. А. Мойсеенко — керівник морозівського 
страйку 1885 року й А. В. Яровицький — близький друг Горь
кого, що працював до цього активно декілька років серед 
сормівських робітників. До гуртка входили до того ж декілька 
робітників рудні й сусіднього Ньюйоркського заводу сільгоспо- 
дарських машин* 2 *).

В основу програми роботи, на пропозицію П. А. Мойсеєнка 
й Г. І. Петровського, взято програму катеринославських мар
ксистів, які об’єдналися навколо газети „Южный рабочий", що 
почала виходити в Катеринославі 1900 року. Програма виста
вляла потребу для пролетаріяту систематичної упертої боротьби 
з самодержавством і капіталізмом. Гурток мав зв’язок з Кате
ринославом і одержував звідти літературу. На початку 1903 р. 
Мойсеенко, а потім і Петровський виїхали звідси. їхню роботу

*) Стаття ця в продовження роботи, що вміщена в „Літопису Революції'4 
№ 3, 1928 року, стор. 75—110. Тому що назва району дуже довга, далі в тексті 
вживатимемо її скорочено — ГЩР.

2) Н. І. Дубовий, даючи нам довідку, говорив, що гурток цей в 1905 р. 
був̂  зв’язаний з Констянтинівсько - Горлівською групою c.-д., на чолі якої 
тоді стояли Яндовський (Лука) і Г. Ф. Ткаченко - Петренко (його повішено 
*908 р.). В самий же Щербинівський гурток — з слів т. Дубового — поряд з 
^щими входили : робітник Південної рудні Курасов, що 1905 р. був за скарб- 
вика й бібліотекаря гуртка \ Ракітіков, машиніст - камеронщик Північної рудні. 
Ьувши добре політично розвиненою людиною, Ракітніков вельми активно 
виявив себе на роботі над бойкотом Державної Думи ; Віктор Канья, завідував
•технікою" гуртка; Роман Прохоров, забійник Південної рудні, один з найак
тивніших учасників гуртка; Крижов, робітник цієї ж рудні, який завжди 
Давав свою кватирю для гуртка й брав активну участь у його роботі; Дробот, 
Молодий робітник, якого потім за експропріяторську роботу засуждено на 25 р. 
Каторжної праці, помер у Сибіру. Крім названих т. т., з гуртком був зв’я
зний Ґорлівський робітник Галіцев Д. Р., який з спогадів старого члена 
Партії т. Плетньова потім перейшов до меншовиків.
 ̂ Літопис Революції № 4
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провадили далі учні — Дубовий Н. І. 1), Михайличенко й Не
стеров" * 2 3).

Не зайво буде висвітлити тут роботу цього гуртка. Пе- 
тровський, Мойсеєнко та Яровицький — як керівники його — 
„відразу заходилися працювати на два напрями — легально й 
нелегально. З  широкими робітничими масами — легально, з на
дійними активними робітниками, з членами партії — нелегально. 
Для легальної роботи, з ініціятиви Мойсеенка, організовано 
вечірні курси при церковно - парафіяльній школі. Дозвіл на ці 
курси взято, власне, куплено, за великий хабар найвищому 
духівництву. Існували курси три роки й випустили близько 
900 слухачів, які вивчали не тільки загальноосвітні дисци
пліни, але й під виглядом російської історії — історію револю
ційного руху, під виглядом гірничого мистецтва — політичну 
економію, під словесністю — ерфуртську програму й різну револю
ційну літературу.

При курсах була бібліотека із спеціяльним добором книжок 
близько 3.000 томів; нелегальну літературу на ніч завжди 
виносили геть. З а  викладачів на курсах були місцеві інтелі
гентні сили, але брали активну участь у роботі курсів також 
Мойсеєнко і Петровський, які провадили розмови з слухачами, 
керуючи їхнім читанням. Нелегальну роботу провадили най- 
головно ці товариші й декілька інших : вони організовували 
гуртки, випускали листівки, виробляли вимоги робітників до 
адміністрації, підтримували зв’язок з гуртками інших рудень 
і Катеринославом, який був за центр партійного життя для 
цілого Півдня Росії44 3).

Так стояла справа в одній частині ГЩР, на Щербинівській 
групі рудень. „Якщо ми розглянемо найстарішу Горлівську 
рудню, то перші офіційно точні відомості про страйк стосу
ються 1903 року. Саме цього року підпільні робітники, при
їхавши з центру, провели були нелегальні збори, в наслідок 
чого відбувся трьохденний страйк, хоча й не досить органі
зований.

Цей страйк мав економічний характер; були поставлені 
вимоги про збільшення заробітної плати, про поліпшення • 
деяких побутових умов робітників, а також про звільнення 
інженера та лікаря. В наслідок цього страйку збільшено по 5 к о п .  

на „упряжку" і досягнено деяке невелике поліпшення побутових 
умов (побудова лазні, підвозіння вугілля та води й т. ін.). 
Хоча матеріяльні досягнення цього страйку й були невеликі, 
проте моральне його значіння було досить високе: робітники 
відчули значіння об’єднання та організованого способу бо
ротьби. З  цього часу не припинялося керівництво робітниками

*) Тепер член ЦКК КП(б)У.
2) Колишні члени Державної Думи. Див. „Л. Р.“ №  3 за 1925 р., стор. 20.
3) Збірник .По пути Ильича", вид. ЦК ВСГ. Москва. 1925, стор. З/.
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тих підпільних робітників, що приїздили, доставляючи револю
ційні друковані видання та гектографовані відозви" 1).

Як бачимо із наведеного, в Горлівці рух робітників перед, 
революцією 1905 року виник в зв’язку з зусиллями тих това
ришів, що приїздили з центру* 2). Але якже справа стояла 
в Щербинівці, де вже був с.-д. гурток? Тут „1904 року було 
серйозне заворушення робітників. . .  Воно стосується вже 
часів війни. Робітники почали вимагати додатку зарплатні та 
поліпшення кватирних умов. Адміністрація як звичайно затре
бувала козаків та салдатів. Не зважаючи на те, що робітники 
почали розходитись, військове начальство дало наказа стріляти, 
в наслідок чого три чоловіка було забито та 14 поранено. 
Серед забитих та поранених більшість була із числа осіб, 
що були у своїх кватирях, бо кулі пробивали стіни"3).

На початок 1904 року в Горлівці вже існувала с.-д. 
група, бо „на весні цього року в Горлівці підпільна організація 
готувала загальний страйк та вуличну демонстрацію. Вже була 
все готове, коли русько - японська війна порушила всі пляни. 
Війна позначилася на роботі всіх підпільних організацій. Через 
посилення пильности поліції наступила тимчасова тиша, що 
була аж до кінця 1904 року. В грудні ц. р. в Горлівці вже спа
лахнув страйк на машиново - будівельному заводі. Не зважаючи 
на упертий опір адміністрації, робітники домагаються часткових 
поступок. Страйк відбувається цілком організовано, під прово
дом підпільної організації"4).

Через наявність на Щербинівці сильної підпільної с.-д. 
організації, робітники цієї рудні на початку 1905 року „одні 
з перших провели страйк, виставивши 32 вимоги економічного 
та політичного характеру. Хоча в наслідок страйку 6 робітників 
було забито та 35 поранено, проте економічні вимоги робітників 
задоволено. Потім вимоги щербинівських робітників виставляли 
й робітники інших рудень. Жертвам страйку організовані були 
публічні похорони. Похорони хоча і відбулися пізно ввечері, 
(вдень губернатор не дозволив), одначе притягнули все насе
лення рудень, яке йшло за домовинами із смолоскипами та 
Шахтарськими лямпами. Поліція та чорносотенці помстилися

г) А. С. Кірзнер „Горнорабочие Донбасса и Криворожья в первой рос
сийской революции**. Вид. ВУК Гірників. Харків, 1926, стор. 42.

2) Треба гадати, що це були представники „С.-д. союза горно-завод
ских̂  рабочих*, бо до цього моменту зовсім невідомо, щоб на Донбасі у той 
час існувала більш сильна організація, що могла б посилати агітаторів на 
^псця, як названа спілка. До речі А. Шестаков (учасник цієї спілки) згадує, 
*Й° він у той час якраз переїхав до Горлівки. (Див. „Пролет. Рев.“, 1921, 
^ор. 163). В тому, що ці товариші були c.-д., переконує й те, що вони від- 
РазУ ж організували типовий для тієї с.- д. спілки економічний страйк. Вини
щення у наступному 1904 р. с.-д. групи у Горлівці ще більш стверджує 
Шо нашу думку.

3) А. С. Кірзнер, стор. 42.
4) Збірник „Материалы по истории революционных событий 1905 г. 

а Артемовском округе*, стор. 28 — 29.
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над робітниками за грандіозні похорони й тієї ж ночі розгро
мили декілька кватир та побили деяких видатних робітників, 
у тому числі тов. Михайличенка, обраного потім до Державної
ДуМИ“ >)• . .

Вельми цікаві деталі цього страйку в освітленні Катерино
славського губернатора, який, докладаючи міністрові внутрішніх 
справ, пише, що „20 лютого (1905 р. — М. О.) припинили 
роботу робітники Щербинівської рудні Т - ва розроблювання 
кам’яної соли та вугілля на Півдні Росії, при ст. Кривий- То
рець, Бахмутського повіту (2.500 чоловіка), а 21 лютого — 
Ртутної та Вугільної рудень Т -ва  Авербах і К - о, при ст. Ми- 
китівка, того ж повіту (1.500 чол.). Незадоволені в своїх непо
мірних вимогах про збільшення заробітної плати на 30%, 
робітники пішли до парових казанів, шахтних будинків та до 
приватних торгових крамниць і розпочали насильство над 
майном і грабіжництво. Ніякі умовляння натовпу заспокоїтися 
не мали наслідків, і відповідаючи на попередження про дії 
зброєю, на військо з натовпу почали кидати каміння та стрі
ляти з револьверів. В обох випадках військо змушене було 
робити постріли, через що на Щербинівській рудні забито два, 
тяжко поранено чотири (двоє померло, в тому числі женщина, 
поранена від кулі, що пробила стіну будинку) й легко пора
нено шість; на руднях Авербаха забито троє, легко поранено 
п’ять. Після пострілів натовп розійшовся. В той день, коли 
я одержав відомості про постріли — доповідає далі губернатор — 
я виїхав з прокурором сюди на місце, об’їхав усі рудні, умовляв 
робітників і запропонував їм негайно розпочати роботу, по
передивши про якнайенерґійніші заходи проти всякої спроби 
розпочати безладдя. Негайно по всіх руднях порозклеювано 
оповіщення, що їх я до цього додаю. Попереднє слідство 
почав при мені слідчий в особливо важливих справах, що 
прибув зі мною : заарештовано негайно 164 учасники заколоту. 
Лад швидко відновлено: робітники Щербинівської рудні не
гайно розпочали викачувати воду з шахти, а Ртутної розпочали 
роботу. На руднях стоїть військо"2).

Треба зауважити, що губернатор бреше, коли каже, що на 
Щербиківці було забито 4 й поранено 8, тоді як в дійсності 
перших було 6, а других 35. На жаль, його дані по руднях 
Авербаха перевірити не вдалося. Через це доповідь губернатора 
треба розуміти як спробу виправдати звірський розстріл мир
них страйкарів - шахтарів. У 1905 р., коли шахтарі тільки - тільки 
почали розуміти суть організованої клясової боротьби, зви
чайна річ, що вони могли ще користатися методою такої не
організованої боротьби, як руйнування торгових крамниць, * &

0  Збірник „По пути Ильича1*. Вид. ЦК ВСГ, Москва, 1925, стор. 36-37.
&2) Газета „Всесоюзная Кочегарка“ від 21/1 — 25 р. №  17, стаття „От

клики на события 9 января в Донбассе".
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шахтних будівель і т. ін. Можливо, що хтось з натовпу дійсно 
кидав каміння й хтось з провокаційною метою дійсно стріляв 
з револьверів на козаків та салдатів. Все це, повторюємо, цілком
можливо.

Але чим же тоді пояснюється розстріл тих самих 
щербинівських страйкарів 1904 року, коли козаки і салдати 
з наказу свого начальства почали стріляти в мирних шахтарів 
без будь-якого приводу або опору з боку останніх? Ясно 
що цей останній розстріл шахтарів 1905 року не можна роз
глядати так, як оповідає про нього губернатор. Після крива
вого „воскресения" — 9 січня 1905 року розстріли мирних ро
бітників - страйкарів в інших районах Донбасу й по всій Росії 
взагалі вживалися царатом не у перший раз. Розстріл щерби- 
нівських страйкарів 1904 року — це була тільки невинна 
боязка спроба царських катів, що розпорядилися стріляти по 
кватирях шахтарів, де вони містилися. Це була „маленька" 
репетиція перед кривавим „воскресеньем" для робітників майже 
половини всього ГЩР.

Після пітерського 9 січня 1905 року царат вживає роз
стріли страйкарів як методу боротьби, як систему кривавої 
розправи з все більш і більш грізним робітничим революцій
ним рухом.

Отже це була метода й система, а не випадок, що нев
дало бажав довести губернатор. Шахтарі ГЩР двічі пережили 
своє „9 січня": перше — 1904 і друге — 1905 року! Останнє 
вони пережили з перших після пітерських робітників.

З  початком 1905 року, тобто після кривавого „воскресе
нья , вплив підпільних с.-д. гуртків та їхнє керівництво рево
люційним робітничим рухом дедалі посилюється. Приміром, 
страйк робітників Горлівського машинобудівельного заводу, 
що тривав в перших числах липня 1905 р., знову відбувався під 
керівництвом с.-д. Спинімося тут коротко на цьому страйкові. 
25 червня 1905 року робітники Горлівського машинобудівель
ного заводу поставили своїй адміністрації виключно економічні 
вимоги з 13 різних пунктів, давши адміністрації триденний 
термін для відповіді. Не діставши від адміністрації бажаної 
відповіді, робітники 4 липня 1905 року проголосили страйк, 
виставивши другого дня ЗО різних вимог. Із них найголовніші 
були : 8 - годинний робітний день; збільшення зарплати; не
гайне усунення поліції з заводу; надання двотижневої від
пустки робітникам, що прослужили один рік, та місячної тим, 
хто прослужив 2 роки, залишивши за ними зарплату; при
ймання робітників без ріжниці національностей ; утворення пари
тетної комісії для розгляду конфліктів між робітниками та 
Адміністрацією ; залишення повної зарплати на час хвороби
* т. Д. 8 липня до страйкарів - металістів приєдналися шахтарі
* °рлівської рудні, виставивши подібні вимоги. Організована 
Уперта боротьба робітників тривала коло двох тижнів, аж
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доки не зламала її озброєна сила козаків, що їх викликала 
дирекція підприємства1).

Майже одночасно з цим страйком відбувався невеликий 
страйк робітників Нелєпівської nрудні. Спалахнувши 3 липня 
1905 р., страйк цей мав економічний характер; за головну 
вимогу робітників його було звільнення з підприємства інженера 
Шавдіна, якого підчас страйку навіть побито за великі утиски 
робітників. Щоб придушити цей страйк, Катеринославський 
губернатор, на прохання дирекції рудника, затребував сотню 
козаків. Треба гадати, що тільки прибуття цієї сотні на рудню 
допомогло ліквідувати страйк робітників.

Найвищого свого розквіту революційний рух в ГЩР дійшов 
в грудні 1905 р. В цей час у Горлівці існувала й працювала 
досить сильна с.-д. організація, на чолі якої стояв А. М. З у 
барев (він же Марко Кузнецов). Цікаву характеристику роботи 
А. М. Зубарева дає такий витяг із жандарського донесення:

„Зубарев - Кузнецов з'явився в Горлівському поселкові 
в кінці листопада 1905 року для організації нібито профе
сійної спілки; в числі робітників на металюрґійному заводі 
й на руднях він не був. Зубарев негайно завів тісні сто
сунки з робітниками заводу, копальнями та з населенням 
поселку, і коли Горлівський завод через промислову кризу 
оповістив про майбутнє припинення праці, то Зубарев 
виголосив на зборах робітників палку промову в оборону 
пролетаріяту, нацьковуючи робітників на капіталістів та 
„гнилое правительство“ ; вже в цей час Зубарев - Кузнецов 
з'являвся не інакше як з 15 — 20 охоронниками — його 
дружинниками. Він зійшовся з лікарями, заводським Шош- 
ніковим, на руднях — Клінгенберґом і головним інженером 
Горлівських рудень Данчічем, людьми не тільки лібераль
ного настрою, але й явно визвольного напрямку. Коли 
почався залізничий страйк, Зубарев - Кузнецов та ливарник 
Ткаченко-Петренко, що прибув з Єнакіево, почали улашто
вувати у станційному будинкові мітинґи, закликаючи шах
тарів до об'єднання із станційними службовцями; в той же 
час вони цілком підкорили собі доглядача вантажного двору 
Іллю Снежка, телеграфістів Василя Ісіченка, Тихона Пав
ленка та інших і з 10 грудня станція фактично перейшла 
до влади страйкарів" * 2).
Горлівський залізничий страйк скоро обернувся на чимале 

і відоме вже грудневе збройне повстання; це повстання не 
було лише місцевим горлівським, бо в ньому брали участь

*) Докладніше див. „Материалы по истории революц. событий 1905 г. 
в Артемовском округе", стор. 110— 118 та „1905 год на Украине®. Вид- 
„Пролетарий", 1926, стор. 141 — 142, 163 — 166 та 399 — 407.

2) Збірник Артемівського Окрістпарту „Материалы по истории револю
ционных событий 1905 года®. Артемівське, 1925, стор. 55 — 56.



робітники майже всіх рудень і копалень ГЩР та Єнакієв- 
ського заводу і т. ін. Як відомо повстання закінчилося жор
стоким кривавим розгромом. Після придушення Горлівського 
повстання А. М. Зубарев - Кузнецов та Г. Ф . Ткаченко-Пе
тренко, разом з 6 - ма іншими товаришами, пішли на шибеницю 
1908 р., як ініціятори та керівники цього повстання1). На 
цьому повстанні тут спинятися не доведеться з тої причини, 
що його вже частково освітлювано в цьому журналі2). Тут 
треба тільки відзначити, що весь революційний рух, що тривав 
як до грудневого повстання 1905 року, так і саме повстання 
в основному, безперечно відбувалося під проводом с.-д. гуртків 
та організацій. Це вони додавали надхнення робітникам і орга
нізовували їх на революційну боротьбу проти самодержавства 
та капіталу.

Причини неуспіху усієї цієї боротьби залежать від загаль
них обставин поразки першої російської революції. Одначе, не 
можна змовчати того факту, що с.- д. керівництво революційним 
рухом не було досить підготовлене й чітко викристалізоване 
з клясового погляду. Мішаний склад с.- д. організацій, об’єдну
ючи і більшовиків, і меншовиків (часто сюди приєднувалися й 
революційно настроєні елементи з явно індивідуально - терори
стичними тенденціями, що називали себе есерами та анархістами, 
наявність яких в одній організації, природно, призводила до 
загострення середпартійної боротьби) вельми сильно посла
блювали клясово - витриманий провід робітничим революційним 
рухом, що тільки збільшувало шанси сил, ворожих революції.

Відсутність єдиної загальнорайонної організації, роз’єдна
ність с. - д. груп по окремих руднях часто робили їх безпо
радними, через що вони були позбавлені можливости керувати 
революційними подіями.

Після кривавого розгрому грудневого збройного повстання, 
революційний рух в ГЩР хоча й не завмер зовсім, але в які
сному відношенні різко пішов на низ. Приміром, 1906 року 
робітники Щербинівської, Нелєпівської та Північної рудень, на 
чолі з с. - д. групою організували святкування 1 травня. При 
Цьому робітники Північної рудні з червоними прапорами рушили 
До Південної копальні, але їх туди не пущено. Частина їх 
пішла геть, а частина, числом у 200 чоловіка, кинулась на 
офіцера; після триразового попередження військо зробило 
в натовп 6 випалів". Чи були вбиті та ранені в наслідок цих 
пипалів, на жаль не з ’ясовано.

Другого дня робітники Щербинівки та Нелепівки розпочали 
звичайні роботи, а Північної й далі страйкували. З травня 
Д° північників приєднались робітники Південної рудні. Цього ж *)
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*) „Літопис Революції", № 3 за 1927 р., стор. 167 — 224. 
д  2) Там само, № 5 — 6 за 1925 р., стор. 5 — 53 і 226 — 230 та збірник 

Ртемівського Окрістпарту, зазначений вище.
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дня були поставлені вимоги адміністрації про підвищення зар
плати на 40°/о, звільнення небажаних адміністраторів, при
йняття робітників, звільнених за страйк, приймання нових робіт
ників на роботу тільки за згодою робітників і т. д. 4 травня 
адміністрація повідомила, що всі робітники звільняються. Про
тягом двох день після цього повідомлення робітники розпочали 
роботу, не дійшовши ніяких поступок від адміністрації.

24 травня 1906 р. застрайкували робітники Горлівської 
рудні № 1, поставивши адміністрації вісім пактів вимог, із 
яких перша зазначає: „особа виборних повинна бути недотор
кана, виборні не повинні також постраждати від адміністрації 
рудні". Інших 7 пактів висувають виключно економічні вимоги. 
Страйк тривав до 27 травня й скінчився без посутнього на
слідку для робітників.

31 травня застрайкували робітники Горлівської рудні № 5, 
поставивши вимоги про збільшення зарплати на 30°/0, про 
часткове запровадження 8 - годинного робітного дня для деяких 
категорій; якщо господарі не бажали задовольнити цих вимог, 
робітники вимагали розрахунок з виплатою зарплати за 3 мі
сяці наперед і т. д. Страйк тривав 7 день. Рудню охороняли 
козаки й стражники, сутичок з якими, одначе, не було. Вимоги 
робітників не були задоволені.

З червня розпочався страйк на Фурсівській (Олександрів- 
ській вугільній) рудні. Вимоги були поставлені такі ж самі, як 
і на рудні №  5. Адміністрація відмовилась задовольнити ці 
вимоги, і 6 червня робітники згодилися розпочати роботу з 
умовою деяких невеликих поступок (ремонт дахів деяких кватир 
робітників та ін.) адміністрації, на які остання цілком згоди
лася. За час страйку сталася сутичка робітників з козаками, 
де останні пустили в діло нагайки.

З  7 по 11 червня страйкували робітники Трудівської рудні. 
На жаль ніяких деталів про цей страйк не залишилося.

12 червня виник страйк робітників Байракської рудні. 
Страйкарі виставили 12 пактів вимог економічного характеру* 
з яких найголовніша була—збільшення заробітку на 20%. Після 
загрози робітників зняти кочегарів, адміністрація затребувала 
25 кінних стражників, які прибули на чолі з приставом; сути
чок не було. Підчас страйку звільнено й позвільнювалися сами 
150 робітників (з них 53 забойщики), що відбилося на продув 
ційності рудні. Страйк тривав 7 — 8 день і закінчився частковими 
невеликими поступками адміністрації.

29 червня частково страйкували робітники Щербинівської 
рудні, майже цілком робітники Нелєпівської й усі робітники 
Горлівської рудні № 8. Вимоги поставлені були виключно еко* 
номічні. Страйк закінчився поразкою робітників.

В серпні 1906 р. в зв’язку з посиленням роботи с.-д. орга' 
нізації в ГЩР, відбулися великі політичні мітинґи, де збирали*^ 
тисячі робітників. У наслідок цього пожвавлення політично^
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руху в Щербинівку 25 серпня прибув карний поїзд. Цієї ж ночі 
заарештовано 31 робітник, 2 інженери — Кальянов і Фрідман — 
та фельдшер на рудні Краєвський. Всіх заарештованих відря
джено до Катеринославу. Робітники Щербинівки, Нелєпівки 
Північної та Південної рудень відповіли на це одноденним 
страйком протесту.

Протягом весни та літа 1906 р. страйки відбувалися майже 
по всіх руднях ГЩР. Хоча на чолі цього руху й стояли с.-д. 
організації, одначе він не мав яскравого політичного характеру 
й не відзначався особливою упертістю та довгістю, як це було 
1905 р. Становище с.-д. груп з кінця 1905 до кінця 19С6 р. 
ні в ідейному, ні в організаційному відношеннях не стало 
кращим, а в кількосному — навіть гіршим. Жорстокі репресії, 
й чорносотенний терор, занепад революційного руху взагалі — 
все це надзвичайно швидко руйнувало с.-д.  ̂групи, знеси
люючи страйковий рух в гЩР. Промисловці, разом з поліцією 
та козаками, вжийали всіх заходів для того, щоб забити 
цей рух в самому його зародкові, чого вони чималою мірою 
й досягли. Революційний рух в ГЩР 1906 року, в зв’язку з 
дедалі більшою жорстокою реакцією, що розгромила с.- д. 
гуртки та групи, занепадав.

Про революційний рух в ГЩР за 1907 рік є надзвичайно 
мізерні відомості. Відомо лише, що робітники Південної рудні 
25 травня 1907 року припинили роботу, поставивши 42 вимоги 
економічного характеру. Через три дні адміністрація видала 
всім робітникам розрахунок, чим і зірвала розвиток страйку. 
4 червня робітники розпочали роботу, не дійшовши ніяких по
ліпшень. Оце й усе, що офіційно відомо про страйковий рух 
в ГЩР 1907 р. Можливо що були й інші неодноразові страйки, 
але про них поки нема ніякого сліду. З  колішних с.-д. груп 
залишилися лише окремі товариші, які суворо конспірувалися.

*  *  *
Темна царська реакція, що наступила після поразки рево

люції 1905 року, остаточно розгромила останні рештки с.-д. 
гУртків та груп. Правда, тов. Передєльський (старий більшо
вик) стверджує в своїх спогадах1), що на руднях Авербаха 
{Ртутній та Вугільній) 1908 року існувала підпільна більшо
вицька група, куди входили т. т. Ів. Циганков, Юрченко, Кри- 
т°в і Передєльський. Група нібито налагодила зв’язок з 
т°в. Ю. Лутовіновим, який 1910 року при’здив на ці рудні, 
а потім постачав групі літературу.

Цю думку об’єктивно відкидають спогади тов. А. Ватова 
^керівника Макіївського комітету більшовиків в період 
^13  — 1917 р.), який розповідає, що він 1915' року невдало 
Пробував організувати групу на руднях Авербаха, обмежившись

0 Збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине", стор. 372 — 373.
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тільки установленням зв’язку з окремими товаришами. А. Батов 
стверджує, що більшовицька група на цих руднях знову ви
никла тільки 1914 року, незадовго до виникнення імперіялі- 
стичної війни. Дані А. Батова є більш вірніші; їх, приміром, 
стверджує С. Лапін, а також і низка інших товаришів 1).

Одначе, сказане тут зовсім не означає, що на руднях 
ГЩР не було окремих більшовиків одинців. Безперечно, вони 
були, але, бувши не зв’язані між собою й не об’єднані в спільну 
організацію, вони майже не провадили ніякой роботи, якщо 
не зважати на окремі, іноді вельми гострі, виступи. Так влітку 
1914 року „на Горлівці, коли група робітників, закликаних на 
війну, почала мітингувати, даючи клятву дійти до Берліну й 
віддати життя за батьківщину, старик Мойсеєнко* 2) на диво 
усіх виступив з такими словами : „Барани, ви не усвідомлюєте, 
хто вас гонить на війну, хто і за що продає ваше м’ясо, ви 
не усвідомлюєте, кого будете ви убивати! ? Ви будете убивати 
і протикати баґнетами німецьких робітників і таких же німецьких 
мужиків, як ви самі". Того ж вечора коло ст. Микитівка від
булися збори 200 робітників, які зрозуміли, що таке війна й 
кому вона потрібна" 3).

Треба зазначити, що ця група робітників, це були шахтарі 
й металісти Горлівської рудні № 1 та гарматного заводу 
звідти ж Робітники цих підприємств взагалі трохи відста
вали від робітників останніх підприємств ГЩР. Але, на щастя, 
такі настрої були лише у незначної групки робітників навіть 
Горлівки № 1, голова ж маса, як цього місця, так й всього 
ГЩР, була різко настроєна проти імперіялістичної війни, що 
й було доведено підчас страйку 1916 року.
^  На інших руднях ГЩР Щербинівка, Нелєпівка, Північно- 
Микитівська, Байрак, Горлівка №  5 і 8 (на Горлівці № 1 біль
шовицька організація не існувала до квітня 1917 р. через 
наявність тут сильного впливу меншовиків і есерів, що мали 
свої підпільні гуртки), більшовицькі групи виникли 1915 року, 
коли в районі з ’явився,"ТтрйїхавіШ! з Пітеру, більшовик Сергій 
Лапін (він же Василь Курочкін), який працював тут як профе-. 
сіонал, маючи завдання Макіївського комітету більшовиків. 
Названі групи на руднях не мали у межах ГЩР свого само
стійного районного об’єднання, а входили безпосередньо до 
складу організації, що її об’єднував Макіївський комітет партії1)'

J) Збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине14, стор. 42 — 43.
2) Мається на увазі П. А. Мойсеєнко, організатор Морозівського страйку 

ткачів 1885 р., що працював 1914— 16 р. р. на Горлівці.
3) Збірник „По пути Ильнюа", стор. 51.

Цей комітет, крім груді?-ЙЩР, включав до себе також більшовицькі 
групи- Петровського заводу та- рудень (Єнакіево) Ясиновської рудні; рудні 
Берестово - Богодухівського району (Юзівка) ; Костянтинівського пляшкового 
заводу; Ньюйоркського механічного заводу; м. Бахмута та Нікопольського 
заводу в Маріуполі. Організаційний зв’язок Макіївський комітет регулярно 
підтримував з Пітерським комітетом партії через Ю. Лутовінова.
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Координацію роботи більшовицьких груп ГЩР здійснювано 
через одну особу — професіонала С. Лапіна, який, постійно 
працюючи в партійній групі Ртутної та Вугільної рудень, керу
вав і всіма останніми групами на руднях, аж до сумного кінця 
загальнорайонного страйку шахтарів 1916 р. Зрозуміло, що 
група, де постійно працював Лапін, фактично була щось як 
підрайонний центр, однак, формально вона ніякої командної 
ролі щодо інших груп ГЩР не мала.

^/^~Весь 1915 рік був періодом, найголовно, організаційної 
роботи, і групи на руднях майже зовсім не виявили себе зовні. 

"Одначе, влітку 1915 року більшовики Ртутної та вугільної 
'рудень все ж таки виступили одверто на одному із зборів ро
бітників, що їх скликала дирекція з приводу установлення ви- 
раховань із заробітку шахтарів на користь сімей робітників, 
мобілізованих до армії. Тов. С. Лапін, виступивши на цих збо
рах, з ’ясував робітникам, що війну витіяли капіталісти заради 
їхніх капіталістичних інтересів, чому всяка допомога сім’ям 
мобілізованих Має йти з саміх капіталістів та держави. Після 
цього виступу більшовики в повному складі покинули збори, 
щоб уникнути можливого арешту, бо тут же, крім дирекції 
рудень та попа, пробував також і місцевий пристав, присутність 
якого не віщувала нічого доброго.

1915 року зв’язок Макіївського комітету з Пітерським біль
шовицьким центром зміцнився (з цією метою туди до Ю. Лутові- 
нова їздив С. Лапін). Група Ртутної та Вугільної рудень почала 
одержувати центральний орган партії „Соціял - Демократ", що 
видавався в Женеві, а 1916 року вдалося навіть одержати мані
фест Ціммервальдської конференції та іншу нелегальну літера
туру. Тому що всю нелегальну літературу одержувала група 
тільки в одному примірникові, а потреба була велика (треба 
було постачати сусіднім групам літературу), то під керівництвом 
С. Лапіна було виготовлено шапірограф, на якому передруко
вувалося із „Соціял - Демократа" найцікавіші статті та хроніку, 
а також іноді друкувалося й літучки „власного твору". Ця 
„друкарня14 працювала на кватирі робітника — бурильника Ми
хайла Бурих (загинув 1917 р. на шахті), який допомагав Ла- 
пінові, через що йому і вдавалось випускати за ніч від 300 — до 
500 відбитків, як коли треба. З  числа нелегальних видань у 
1916 р. в ГЩР розповсюджувалися в великій кількості листівки 
з більшовицькою думською п’ятіркою, коли вона була на 
засланні у Сибіру.

Крім нелегальної літератури групи на руднях одержували 
також і легальну пресу, а саме — „Вопросы страхования" 
{більшовицький журнал, що виходив у Пітері); „Наш Голос" 
(газета, що її видавали в Самарі меншовики - інтернаціоналісти 
Різкої позиції проти війни та оборонства); „Прикубанские Степи" 
{літературно - громадський журнал, що його видавали есери 
в Катеринодарі, пізніш перейшов до більшовиків) і т. д.
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Із попередньої статті*) видко, що страйковий рух шахтарів 
1915— 16 р. р. відбувався виключно в період весінніх місяців. 
Бувши розбитий обидва рази, рух цей готувався знову таки 
відновитися на весні 1917 р., чого, одначе, не сталося через 
Лютневу революцію, виникнення якої вдало збігалося з орга
нізованим наміром робітників і далі провадити свій страйк. Але 
Лютнева революція відкривала більш широкі обрії клясової 
боротьби, ніж звичайний страйковий рух.

Те явище, що страйковий рух у районі припадав протягом 
двох останніх років на весінні місяці, це невипадкове припа
дання дат, а цілком об’єктивні фактори, на яких цікаво спи
нитися докладніше. Справа в тому, що в передвоєнний період 
велика кількість шахтарів, зв ’язаних з сільським господарством, 
на початку весни, звичайно, покидали рудні й ішли на село, 
на польові роботи. Ті кадрові робітники, що залишилися по 
руднях, як могли так і користалися з тих сприятливих момен
тів, що їх спричиняла недостача робочої сили, для поліп
шення свого економічного стану.

Це явище, повторюючись рік - у - рік, природно виробляло 
традицію — боротьбу з підприємцями починати тільки весною, 
коли промисловці, позбавлені потрібної робітничої сили, ладні 
були йти на багато поступок. Майже цілковите припинення 
відходу робітників з рудень 1916 року, ні в якій мірі не посла
било традиції вступати до боротьби весною, а навпаки поси
лило цю тенденцію. З а  найкращий доказ цього править загально- 
районний весінній страйк шахтарів 1916 року, коли вся робітнича 
маса майже на протязі місяця героїчно боролась за поліпшення 
свого економічного стану, поступившись тільки перед роз
стрілом.

В числі тих причин, що породили такий стійкий опір шах
тарів-страйкарів, делеко не останнє місце посідає та обставина, 
що величезна маса робітників, звикши до щорічної весінньо - 
літньої перерви в роботі на шахтах, змушена була залишатися* 
тут проти свого бажання, працюючи в якнайкаторжних у м о в а х  

праці. Не багато треба було зусиль, щоб, зрозумівши стано
вище, рішуче провадити боротьбу за збільшення заробітків, за 
поліпшення умов праці і т. д.

Поразка в цій боротьбі, що трапилась 1915 року, не втішні 
вісті із села, що господарство, позбавлене звичайної сезонної 
допомоги зазнає кризи, разом з іншими причинами (фак- 
тичним зниженням заробітної плати, погіршенням умов праЦ1 
і т. д.), об’єктивно утворювали сприятливі умови не тільки ДЛЯ 
впертої боротьби 1916 року, а й для підготування нової су' 
тички на весні 1917 р.

*) „Літопис Революції*4, № 3 за 1928 р., стор. 9 3 — 101.
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Зрозуміло, що більшовицькі групи прекрасно зважали на 
цю обставину й своєю агітацією всіма способами сприяли на
стиганню страйкових вибухів до весни. Одначе, справедли
вість вимагає сказати, що короткочасний стихійний страйковий 
.рух 1915 року не мав свого керівництва від більшовиків через 
те, що групи на руднях, розпочавши збирати свої сили й нала
годжувати внутрішню організаційно - виховну роботу, не мали 
змоги стати на чолі цього руху. До того ж групи ці (за ви
нятком групи Ртутної тя  R y r i  AftHOl рудень.що виниклиТУТУ р.) 
йостали переважно влітку 1915 року, коли страйкова боротьба 
в районі йшла вже на занепад.

А проте досвід цієї стихійної боротьби більшовики добре 
зважили й з окремих невеликих груп 1915 р. вони зросли в ці
лому до 400 ̂ юл.1) дб моменту районного страйку 1916 р.

Зовсім іншу картину діяльности більшовицьких груп ГЩР 
спостерігається 1916 р. За рік свого існування групи виросли 
не тільки кількосно, але й якісно, вони стояли набагато вище, 
ніж 1915 р. Робота Макіївського комітету, що він її провадив че
рез свого професіонала С. Лапіна, не пропала даремно; чудове 
підготування та найорганізованіший провід страйком 1916 р.— 
найкраще цьому підтвердження.

Про виникнення та перебіг цього страйку й про те, що він 
відбувався цілком з ініціятиви й під проводом більшовиків, 
вже відомо з цього журналу* 2). Отже, тут треба спинитися тільки 
на моментах вельми партійного значіння, невисвітлених у попе
редній статті. Насамперед, як стверджує ряд учасників страйку, 
підготування до нього більшовицькі групи почали з січня 1916 р., 
а в перших числах квітня групи, згідно з дерективою Макіїв
ського комітету, виробили вже остаточний план страйку, який 
того ж місяця ставили на обговорення позапартійних масовок, 
майже на всіх великих руднях ГЩ Р3).

З  тактичних міркувань страйк 1916 року мав, як відомо, 
виключно економічний характер. Але ж страйк переріс цей 
вузький характер і в зв'язку з обставинами святкування 1-го 
травня чи, власно, припавши на такий політичний момент, якого 
обійти було неможливо, для більшовицької організації, набув 
досить політичного значіння. Цього ж дня, більшовики, не вла
штовуючи загальнорайонної демонстрації (на „святому місці", 
куди військова влада була заборонила збиратися під загрозою 
розстрілу), провели святкування на кожній рудні окремо. На 
Цих мітингах більшовики, вірні своїм клясовим принципам, палко 
протестували проти війни, царського самодержавства та пану
вання капіталу, вимагаючи миру без анексій та контрибуцій, 
Демократичної республіки, 8 - годинного робітного дня й т. д. 
Ось деякі деталі проведення 1-го травня.

*) Збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине", стор. 59.
2) „А. Р .“ , №  3 за 1928 р., стор, 93 — 101.
'*) Збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине“, стор. 374.
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Робітники (вкупі з своїми сім’ями) Щербинівської, Нелє- 
півської, Північно - Микитівської рудень та інших дрібних шахт, 
щось з 15.000 чол., зібравшись на мітинґ біля Щербинівської 
різниці (по рос. „бойня"), були побиті поліцейськими та страж- 
ницькими малахаями й ефесами шабель. Озвірілі кати, як свід
чить про це учасник мітинґу т. Плетньов, не милували ні жінок 
ні дітей.

Як відбувалося святкування 1-го травня на інших руднях, про 
це, на жаль, деталів нема ; треба гадати, що воно не було 
краще, ніж на Щербинівці. Трагічний розстріл страйку 2-го  
травня 1916 року не зламав, одначе, більшовицьких груп; вони, 
зазнавши колосальної поразки, знову швидко піднесли свої сили 
й знову стали в аванґарді шахтарської маси району. Все це 
більшовицькі групи могли зробити тільки в тому разі, якщо 
вони самі були добре зорганізовані й міцно дисципліновані, 
що вони й довели підчас дальших подій.

Після придушення страйку із Пітера повернувся лише 
один тов. А. Батов (посланий туди разом з П. А. Мойсеєнком 
від імени страйкарів по підтримку в пітерських робітників), 
а тов. Мойсеєнко, ховаючись від висліду філерів, примушений 
був раптом виїхати з Пітера невідомо куди1). Батову вдалося 
тільки ще більше зміцнити зв’язок з Пітерським комітетом 
більшовицької партії, але ніякої реальної допомоги страйкарям 
він не домігся та й сам страйк до повернення Батова фактично 
вже був придушений.

Протягом травня та червня 19Ї6 р. Макіївський комітет 
провадив велику роботу, щоб відновити напівзруйновані групи 
на руднях ГЩР. В липні в Макіївці відбулася партійна конфе
ренція, де виявилося, що на руднях ГЩР триває сильне стихійне 
заворушення шахтарів, готових ось-ось виступити, щоб перебити 
адміністрацію, розгромити машини, шахтні будинки та ін.

Після конференції Макіївський комітет командирував туди 
тов. Веніямина Єрмощенка (кличка —„Борис", літературний псе
вдонім — „Молодой шахтер"). В. Єрмощенко тоді був за профе
сіонала замість С. Лапіна, який після розгрому страйку не міг 
більше зоставатися в ГЩР і працював при самому Макіївському 
комітеті, а також на рудні „Ветка" Юзівського району. Важко 
було утримати шахтарів від бажання „помститися по своєму", 
але тов. Єрмощенкові разом з групами на руднях удалося 
утворити інший настрій і розтлумачити робітникам про потребу 
серйознішого підготування, щоб провадити далі організовану 
боротьбу. ^

Одначе, не довго довелося попрацювати тов. В. Єрмо
щенкові : в липні його раптом заарештовано в Юзівці й за
слано як штрафного салдата в Миколаївськ (тепер Пугачівськ)

*) Про мету поїздки цих товаришів до Пітера див. „Л. Р.в № 4,1928 р-* 
стор. 98.
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на Самарщину. В. Єрмощенка, напевно, видав підозрюваний 
в провокації Сергій Бакінець (кличка), що працював тоді в Юзів- 
ській меншовицькій організації. Тов. С. Лапін ще до арешту 
В- Єрмощенка також покинув Макіївський комітет в зв’язку 
з провалом на рудні „Ветка", де його ледве не заарештували 
підчас масовки, але він „щасливо" позбувся цього, зазнавши 
тільки лише доброго побиття нагайками.

За професіонала Макіївського комітету стає далі автор 
дих рядків. Щоб посилити роботу в самому комітеті, в Макіївку 
прикомандировано члена групи ГІетровського заводу (Єнакієве) — 
^Ріногена Нікіфорова. Новому професіоналові доводилося обслу
говувати всю вище вказану периферію Макіївського комітету, 
тому найголовна частина всієї Макіївської організації — ГЩР — 
не могла вже одержати такої уваги до її роботи, яку їй віддавав 
підчас постійного перебування там С. Лапін.

Отже, на початку осени 1916 р. Макіївський комітет ко
мандирував на Ртутну рудню для постійної роботи латишку 
тов. Павліну Борман (із групи ГІетровського заводу), яка, добре 
знаючи німецьку мову, вступила за бонну до дітей директора цієї 
рудні — Еллера. П. Борман пробула у директора до грудня 
1916 року і зробила велику користь групі Ртутної та Вугільної 
рудень — пробуваючи в курсі всіх новин та заходів директоро- 
вих, вона негайно повідомляла про це організацію. В грудні 
П. Борман перекинуто до Макіївки, бо далі пробувати їй на 
Ртутній рудні ставало небезпечно.

Основним змістом підпільної роботи цього періоду було 
вивчення програми та статуту партії, пропаганда цімервальд- 
ського маніфесту, агітація проти війни взагалі й зокрема проти 
вступу до воєнно - промислових комітетів, комітетів допомоги 
втікачам і т. д., що без успіху адміністрація намагалася зорга
нізувати на руднях ГЩР. Єдине що вдалося адміністрації, так 
це організувати допомогу „салдаткам", тобто сім’ям робітників — 
мобілізованих на фронт за призовом 1914 — 15 р. р., бо про
вадити боротьбу проти цього Ь обставинах підпілля було над
звичайно важко, тим паче, що більшість шахтарів не розуміла 
значіння цієї патріотичної філантрооії. Величезне місце в роботі 
більшовицьких груп мала агітація й підготування до загально- 
районного страйку, призначуваного, якраз; на річницю розстрілу, 
тобто на 1 травня 1917 р., при чому малося на увазі проголо
сити страйк не тільки з економічними, але й з явно політичними 
вимогами.

Техніку всієї підпільної роботи було побудовано так, що 
професіонал давав тільки загальний напрямок у роботі місцевих 
гРуп, роблячи своєрідні інструктивні доповіді керівній та актив
ній частині груп. Ця „верхівка" й собі поділяючи групу на 
гУртки провадила роботу на „низах". Через певні періоди 
пасу „верхівка" (що складалася не більш як з трьох чол.) від
читувалася перед професіоналом, який давав нові завдання.
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Не більш двох разів на рік представники „верхівки" з ’їздилися 
на конференцію в Макіївку й робили там широкий звіт про свою 
роботу, одержуючи нові директиви й основне настановлення для 
дальшої роботи. Вся „видавнича“ діяльність організації після 
страйку 1916 р. була зосереджена виключно в Макіївському 
комітеті.

Деяка ієрархічність такої постави роботи, що так різко 
тепер упадає в очі, залежала від обставин суворої конспірації 
підпілля, бо після страйку 1916 р. працювати доводилося в об
ставинах надзвичайно збільшеного слідкування та провокації. 
Тільки запровадивши незвичайно жорстокі обставини конспі
рації, що їх ні разу не було порушено, Макіївському комітетові 
вдалося схоронити організацію від розгрому *).

Цікаво буде зупинитися тут на деяких деталях цієї кон
спірації. Один із деталів останньої був той, що професіонал 
Макіївського комітету, пробуваючи дуже часто в тих же самих 
місцях, тільки зрідка користався залізничим сполученням (до 
речі розкладом руху потягів вельми непридатним в той час), 
вважаючи за краще вимірювати пішки від Макіївки до Петров- 
ського заводу й звідси до Щербинівської рудні або Костянти
нівни. Це робилося виключно для того щоб уникнути всяких 
підозрінь та слідкування підчас частих роз’їздів в тому ж са
мому напрямку.

Другий деталь. У групі Ртутної та Вугільної рудень скарб
ник Ляхов (?) та член „верхівки" Ів. Трунов якось витратили 
гроші організації, а інші рядові члени групи не виявили до
статньої витримки підчас страйку 1916 року і взагалі неетично 
себе поводили. Ці особи були не тільки виключені з групи2), 
але навіть вони змушені були під натиском товариського бойкоту 
переїхати для роботи на інші рудні. Виключених попереджено, 
що за всякий випадок зради вони відповідають своїм життям, 
бо пробувають під пильним слідкуванням організації тих руден, 
куди вони переїхали. І справді виключені поводили себе дуже 
чесно й ніякої шкоди організації не зробили, а деякі з них, вже 
влітку 1917 р., розкаявшись знову вступили в партію.

В кінці грудня 1916 р. найреальніше позначився нарешті на
слідок попереднього пітерського зв’язку: в Макіївку прибув 
тов. Лутовінов, який одвідав низку груп, що увіходили до 
складу Макіївського комітету. Поява Ю. Лутовінова внесла ве
лику бадьорість у лави організацій. Небіжчик Юрій, стоячи дуже 
близько до ЦК партії, в своїх виступах на зборах груп добре 
дав на здогад шахтарям - більшовикам, що вони зовсім не самі 
в своїй боротьбі й роботі.

*) Треба сказати, що частковий розгром готувався, напевно, на бере
зень - квітень 1917 р., про що свідчать аґентурні дані жандармерії (з Центрар- 
хіву СРСР). Авторові не вдалося побувати там, а копій цих документів, що 
їх мають деякі харківські т.т., розшукати не вдалося.

-') Збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине", стор. 373.
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Пробувши в Макіївському комітеті до десятих чисел січня 
1917 року й допомігши випустити листівку, присвячену війні та 
9 січня, Ю. Лутовінов виїхав у Луганське, після чого з Лу
ганською більшовицькою організацією з цього часу налагодився 
деякий зв’язок. Міцніший зв’язок, за допомогою Юрія, вдалося 
налагодити з Катеринославським комітетом більшовиків. Звідти 
в січні 1917 року до Макіївки прибув для постійної роботи 
т. Іван Вішняков (кличка ,,Кураженко“ ).

Одержавши допомогу в особі І. Вішнякова, Макіївський 
комітет тільки в січні 1917 року задовольнив невідкладну по
требу ГЩР мати свого постійного професіонала. Отже, автора 
цих рядків відряджено туди для постійної роботи. Та й пора 
вже було, бо до 1 травня, тобто до моменту проголошення 
загальнорайонного страйку зоставалося трохи більше, як 3 мі
сяці, а це в обставинах підпілля та конспірації в роботі, термін 
не дуже великий, щоб по-справжньому підготуватися до май
бутньої боротьби.

З  кінця січня 1917 р. питання про практичне підготування 
до боротьби було найголовним моментом у роботі підпільних 
груп ГЩР. Конкретно ця робота в основному полягала: детальне 
розроблювання плану виступу не тільки по всьому району, кож
ній рудні та шахті, але й по кварталах та вулицях рудних по- 
селків; провадився облік матеріяльних коштів, що їх повинні 
мати робітники до моменту страйку і, що практично здійснюва
лося через агітацію за ощадну витрату коштів на „паску", та 
можливо більше нагромадження в кожній робітничій сім’ї ос
новних запасів харчування (мука, м’ясо, масло, тощо) й за не
гайний початок збирати страйковий грошовий фонд.

Останнє (збирання грошового фонду), маючи величезне 
моральне співчуття серед мас, практично з місця не рушилось, 
бо робітники не мали таких заощаджень, щоб за 3 місяці до 
-страйку почати грошові збори на його користь. До того ж 
перед цим Макіївський комітет провів досить великі грошові 
збори для організації своєї підпільної „техніки" (друкарні), 
над устаткованням якої комітет працював, більш, як I і /2 року, 
так і несправдивши своєї мрії. Лютнева революція, легалізу
вавши організацію, посприяла тому, що своя власна друкарня 
стала нібито непотрібна, як багатьом здавалось на початку.

В іншому робота груп ГЩР, провадилась далі, як і раніш, за 
винятком деяких невеликих змін технічно - організаційного ха
рактеру. Якщо до січня 1917 р. за основне партійне ядро ГЩР 
була група Ртутної та Вугільної рудень, то від часу прикрі
плення до району нового професіонала, цю ролю передано 
групі Горлівської рудні № 5. Така зміна залежала поперше 
від того, що через умови конспірації вже не можна було безхво- 
Робливо керувати партійною роботою в районному маштабі із 
Ртутної рудні, як і не можна стало з тих же міркувань підшу
кати там роботу для нового професіонала.

Літопис Революції №  4
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Подруге, Горлівка № 5 була найближчою руднею для 
Горлівки №  1, де був досить сильний меншовицький гурток 
(існував не на самій рудні, а на металюрґійному, тоді — гармат
ному заводі); меншовики, дізнавшись про сліди більшовиків, 
і частково зв’язавшись з деякими „м’якотілими" членами групи, 
намагалися розколоти останню. Інтереси організації потребу
вали дати рішучу відсіч меншовицькому зазіханню на цілість 
групи, що власне й було незабаром з успіхом виконано.

Потрете, Горлівка №  5 в обставинах тодішніх територіяль- 
них меж району була найцентральнішим пунктом, зручним для 
зв ’язку як з найслабшими групами на Горлівці №  8 й на Бай- 
ракському руднях, так і зо всіма іншими групами району. Ця 
остання обставина була вельми важлива, бо підпільні групи 
ГЩР до цього часу нараховували понад 1.200 членів!).

Отже становище більшовицьких груп напередодні Лютне
вої революції 1917 року зовсім не схоже з тим, в якому пере
бували змішані с. - д. групи періоду 1905 — 1906 р. р. Перш за 
все підпільні групи тепер були вже чисто більшовицькі. Не
вдалий досвід сумісної з меншовиками роботи у той період, 
наука, революції 1905 року, взагалі (боротьба з меншовиками за 
часів 1907— 14 р. р. за партію, проти ліквідаторства і т. ін.,. 
на жаль пройшла мимо більшовиків ГЩР, через те, що в районі 
не було у цей час ніяких підпільних груп — вони почали знов 
виникати лише 1914 — 15 р. р.), явне зрадництво меншовиків 
підчас імперіялістичної війни, коли останні постали „оборон
цями" „батьківщини", все це викристалізувало з колишніх 
мішаних с. - д. груп справжню більшовицьку організацію, яка 
вже твердо стояла на своїх ногах, і провадячи підпільну рево
люційну роботу серед шахтарів, певно йшла сама й вела за 
собою масу до майбутніх боїв.

Меншовики теж ішли далі своїм шляхом зрадництва % 
угодовства. В ГЩР меншовики як вже вказувалося вище, мали 
свій гурток лише на Горлівському гарматному заводі, на остан
ніх же підприємствах меншовицьких гуртків не було зовсім. 
Цей меншовицький гурток, посідаючи самі праві, плеханівські 
позиції „оборончества", не тільки не намагався провадити ро
боту у маштабі ГЩР, але й на самому свойому заводі не вів 
майже ніякої революційної роботи, крім агітації за „оборону 
батьківщини".

Коли вище вказувалося, що меншовики намагалися роз
колоти одну з більшовицьких груп, то це пояснювалося тим, 
що серед меншовиків появився якийсь Травін, нібито „лівий 
інтернаціоналіст", а в дійсності — провокатор (що виявилося 
вже після революції; 1922 року Травіна розстріляно), який 
й намагався пролізти до більшовиків з метою зрадити їхню

*) Збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине* стор., 59. Про те, щ» 
наведена цифра не перебільшена, ми далі наведемо потрібні докази.
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організацію. Наскільки бездіяльний був меншовицький гурток, 
видко з того, що підчас страйку 1916 року вони не брали 
в ньому ніякої участи, за винятком того, що невдало намага
лися утримати робітників свого заводу від цього страйку.

Більшовицькі групи ГЩР не підтримували з меншовиками 
ніякого організаційного зв'язку, за винятком того випадку, коли 
з появою серед меншовиків провокатора Травіна, вони трохи 
заворушилися, намагаючись об’єднатися з більшовицькою гру
пою Горлівської рудні № 5. У грудні 1916 року й у січні 
1917 року, професіоналові, разом ще з одним товаришем з ке
рівної „верхівки" більшовицької групи рудні №  5, довелося 
декілїка разів брати участь у сумісних з керівниками мен
шовиків нарадах (де Травіна, мабуть, випадково не було) 
щодо здійснення цього „об’єднання". На цих нарадах більшо
викам добре вдалося з'ясувати дійсне політичне обличчя соціял - 
зрадницького гуртка гарматного заводу й товариші з більшо
вицької групи, який брав участь в цьому, а також, що раніш 
настоював на об’єднанні з меншовиками, відмовився від своїх 
думок, що вже він почав був агітувати серед членів своєї 
групи. Так сприятливо для більшовиків закінчилася ця „об'єд- 
нанська" робота з меншовиками.

З  дальшого порівняння становища груп поміж 1905 — 
1906 р. р. і 1916 р. упадає в очі організаційна єдність їх. 
Більшовицькі групи хоча в маштабі ГЩР і не мали свого 
об’єднання, але увіходили до складу цілої великої організації, 
яку об’єднував Макіївський комітет, що був тісно зв'язаний 
з своєю периферією. Постійне пробування в ГЩР професіонала 
Макіївського комітету значно замінювало собою відсутність 
районного об'єднання; організувати останнє ще неможливо 
було через відсутність досить підготованих керівних робітників 
зі складу підпільних груп ГЩР — це із одного боку, і з другого, 
умови конспірації не сприяли цьому в тій мірі, в якій це було 
потрібно для роботи районного комітету. Але й існуюча орга
нізаційна цілість цілком ліквідувала ту розлученість і нехлюй
ство груп, що так характерне було у 1905 — 06 р. р. Кіль
кісне становище груп — (1216 чол. напередодні Лютневої рево
люції — кращий тому доказ. Цих величезних успіхів більшовицька 
організація, що виросла до такого кількосного становища, 
здобула у наслідок свого доброго якісного становища. Енер
гійне й уміле керівництво страйком 1916 року, що мав вели
чезний революційний вплив на шахтарів, зробило більшовиків 
єдиними провідниками своєї маси, як у той час, так і в май
бутньому.

Ось такі в коротких рисах довідки з історії більшовицької 
організації ГЩР від моменту її зародження до Лютневої ре
волюції. Довідки ці надзвичайно потрібні для того, щоб зрозу
міти, чому революційна самосвідомість робітників протягом 
всього періоду від Лютого до Жовтнявистигала раніш і клясова 
•8*
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боротьба виявлялась гостріше й яскравіше в ГЩР, як це 
буде видко нижче, ніж в інших районах Донбасу.

Не збираючись зробити перебільшення великого — все 
вищесказане дозволяє зробити нам той висновок, що більшо
вики ГЩР зустріли Лютневу революцію цілком підготовлені 
до того, щоб керівництво масою відразу взяти до своїх рук. 
Це, звичайно, не значить, що більшовики готувалися до рево
люції й знали, коли вона виникне, але та підготовна робота 
до весіннього страйку, що її проводили більшовики й про яку 
ми вже сказали вище, зробила підпільні групи готовими для 
проводу робітниками.

Тільки цим і можна з’ясувати той факт, що на чолі рево
люційних комітетів та міліції на руднях по всьому ГЩР стали 
більшовики, які безпосередньо роззброювали царську поліцію 
та стражників. Та й сам склад революційних комітетів та мілі
ції був також весь із членів підпільних груп більшовиків. 
На Щербинівській рудні, правда, перший час на чолі міліції 
стояв службовець тов. Кріднер який, не зважаючи на поза- 
партійність, був цілком відданий справі робітничої кляси, наочно 
довівши це своєю роботою у міліції.

Але тут більшовики не спроста поступилися проводом перед 
позапартійним Кріднером, а з чисто тактичних міркувань, бо на 
початку на цю роботу не мали цілком належної кандидатури 
й за помічника дали більшовика Плетньова, який фактично 
й контролював усю роботу міліції. Потім Плетньов сам став 
за комісара міліції в зв’язку з хворобою Кріднера, придбавши 
від нього чималий досвід у міліційній роботі.

Щождо складу рядових міліціонерів на Щербинівці, то вони, 
як і на всіх інших руднях ГЩР (без Горлівки №  1), були, 
майже всі більшовиками.

Організація рад робітничих депутатів по всіх руднях ГЩР 
в цілому закінчилася в першій половині березня*), давши 
блискучі наслідки більшовикам, що одержали переважну біль
шість місць.

Протягом цього часу більшовики не мали к о м а н д н о г о . 

стану тільки на Горлівській рудні № 1, де до травня 1917 р_- 
пробували меншовики.

Серед металістів та шахтарів цієї рудні ні під час війни, 
нГ в перші півтора місяці Лютневої революції більшовицької 
організації не було, через що патріотично настроєні робітники 
в більшості своїй ішли за меншовиками з гарматного заводу* 
Засилля меншовиків тут дійшло до того, що на першому мі' 
тинґові, якого улаштували меншовики на цьому заводі —
З березня, одного з більшовиків було побито, заарештовано 
й посаджено в міліцію за виступ проти війни та за натяк про 
те, що Тимчасовий уряд навряд чи дасть робітникам мир»

*) До речі, треба зазначити, що всі дати ми наводимо за старим стилем*
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8 - годинний робітний день і т. д.1)* Зрозуміло, що місцевий 
(Ґорлівка №  1) громадський комітет, як і міліція, на чолі якої 
стояв кадет інженер Яцінич своїм складом репрезентували 
представництво „всіх шарів громади".

Серед цих представників був лише один більшовик Франц 
Кліпов — робітник гарматного заводу; і тільки трохи пізніше 
з’явилися тут більшовики П. Казімірчук та Г. Морозов. Рада 
робітничих депутатів постала тут тільки в кінці березня 
(найпізніше за всі рудні ГЩР) та й то завдяки зусиллям 
трьох названих товаришів і допомозі більшовиків сусідніх 
руден.

А перші большовицькі групи на заводі та рудні виникли 
тут тільки в половині квітня 1917 р.

В першій половині березня Макіївський комітет більшо
виків скликав першу легальну конференцію своїх організацій, 
де розв’язано всі питання, що хвилювали більшовицькі групи 
ГЩР, і де дано загальну лінію поведінки щодо війни, Тимча
сового уряду, громадських комітетів і т. д. В числі інших 
обговорювалося також питання і про виділення ГЩР в само
стійну організацію, що і було розв’язано позитивно, але до закін
чення попередньої організаційно - підготовної роботи, зв’язок 
з Макіївським комітетом мав бути непорушений. В березні ж 
з ініціятиви більшовиків відбувся перший з ’їзд Рад ГЩР, 
який, обравши делегатів на Всеросійську нараду Рад у Пітері 
(делеґати здебільшого були обрані большовики), обговорив 
також питання про утворення загальнорайонного об’єднання
РРД 2).

Для цього з’їзд обрав комісію, доручивши їй провести 
потрібну підготовну роботу, яка закінчилась в травні 1917 р. 
утворенням 1-го районного Виконкому РРД. Більшовицька 
фракція з ’їзду, заслухавши доповідь про Макіївську конферен
цію й про постанову останньої виділити ГЩР в самостійну 
організацію, також обрала виконавчу комісію для скликання 
першої районної конференції більшовиків.

*) Збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине" стор., 377 — 378 та 
»Л. Р.“ JSfe 3 за 1923 р., стор. 43. До речі в „Л. Р.“ №  3 та 4 за 1923 р. 
стор. 41 -69 та 123-130 вміщено спогади П. Казімірчука під назвою „Рево
люционное движение в Горловско - Щербиновском районе Донбасса4*, де автор 
зовсім невірно подає цілу низку подій, роблячи неймовірну плутанину як по 
суті, так і в хронології. Тільки окремими місцями ці спогади в, невеликій 
частині зачіпають увесь ГЩР у цілому; в основному — це опис переважно 
того, що було на Горлівській рудні №  1, а також особистих настроїв, думок 
Та дій т. Казімірчук^. Не обвинувачуючи . його в навмисному пере
кручуванні фактів, а з ’ясовуючи це тим, що особиста пам’ять людини поганий 
інструмент для написання історії, ми тих осіб, що цікавляться точнішим 
висвітленням революційного руху в ГЩР відсилаємо до збірника „Борьба 
за Октябрь на Артемовщине** й частково до № З „Л. Р.“ за 1928 рік 
стор. 75-101. Тут же ми постараємося на підставі наведених документів 
виправити помилки т. Казімірчука.

2) РРД — це скорочено Рада робітничих депутатів.
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4 квітня 1917 р. в район прибув більшовик Грузман Ш. А., 
відряджений сюди Ц. К. партії для постійної роботи 1). В особі 
Грузмана більшовики збагатилися на видатного робітника 
й змогли нарешті реально розв’язати питання про утворення 
свого районного центру, після чого робота організації пішла 
ще швидшим темпом.

Всередині квітня відбулася перша районна партійна конфе
ренція, про яку випадково залишилася початкова чернетка про
токолу, що фіксував кількісне становище районної організації 
(інших документів про цю конференцію не залишилось). Наводимо 
тут цю цікаву чернетку :

„На конференції Горлівсько - Щербинівського району 
РСДРП (більшовиків) присутні: від Щербинівської орга
нізації в 250 чол.— т.т. Бабенко та Скрипка (2), від Неле- 
півської — 350 чол. т. т. Шевцов, Китиченко, Кондак, Ма
ксименко, Герасимов та Острогорський (6); Північної, від 
організації в 100 чол.— т.т. Грушин та Герасимов (2); 
від Гарматного заводу, організація в 150 чол. — т.т. Вер- 
тиловський, Добросельський та Шепотько (3); Байрак- 
ської організації — 150 чол.— т.т. Суйков та Русаков (2); 
від Ртутної організації — 300 чол.— т.т. Передєльський, 
Кулінич, Маруев, Заярний та Бурих (5); Горлівка №  5 
та №  8 від організації 150 чол.— т.т. Дорохов, Черин, 
Єремов, Малахов, Філатов (5)" * 2).
25 делеґатів присутніх на конференції репрезентували 

1.450 членів організації — на квітень - травень 1917 р. Трохи 
вище ми зазначили, що до Лютневої революції число членів 
підпільної організації ГЩР становило 1.200 чол.. Отже, доку
мент цей, стверджуючи кількісне становище організації перед 
лютим 1917 р., одночасно показує й дальше зростання її. Отож 
не більш, як за IV2 місяця організація виросла на 250 чол. 
Це було тоді, коли зростання партії взагалі було надзвичайно 
повільне й утруднене загальновідомими обставинами того 
періоду. Конференція обрала районний комітет організації, 
на чолі якого став т. Грузман3).

В політичному відношенні конференція цілком п р и й н я л а  

ленінську орієнтацію, що була обґрунтована відомими тезами 
В. І. Леніна від 4 квітня 1917 року. На жаль, ми не м а є м о  

досить потрібних документів, які б офіційно стверджували це, 
але учасники 1917 року в ГЩР кажуть, що квітневі тези

*) Про Грузмана див. „Літопис Революції", №  5 — 6 за 1927 рік» 
стор. 371 — 373.

2) Із матеріалів Істпарту ЦК КП(б)У.
3) 3  інших членів комітету відомі т.т. Лапін Сергій, Седов - Микола, 

Амільохін, Стожок, Гладуненко, Острогорський М., прізвища останніх не 
відновлено. Ті товариші, що про них згадує т. Казімірчук на стор. 44 „Л. Р* 
№  3 за 1923 р , входили до складу Горлівського комітету на рудні, а не 
в районний комітет.
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В. І. Леніна „оформили у більшовиків району ще не досить 
усвідомлені намагання рушити революцію далі її буржуазно - 
демократичного змісту... В районі не було більш популярного 
гасла, ніж „вся влада радам441).

Це цілком вірно, бо дальші документи, які будуть наве
дені нижче, досить яскраво стверджують, що в спогодах учасників 
ніякого перебільшення немає. Та інакше й бути не могло, бо 
на чолі Горлівсько - Щербинівського комітету більшовиків у той 
час стояв щирий і послідовний ленінець — Грузман, який вів 
і виховував організацію тільки в ленінському дусі.

До травня більшовицька організація району під керівни
цтвом тов. Грузмана, закінчивши основну організаційну роботу 
над утворенням свого районного комітету, розгорнула широку 
пропаґанду програми й тактики партії, пояснюючи робітникам 
суть тодішніх подій, організуючи й керуючи всією роботою 
робітників проти капіталістів та буржуазного Тимчасового уряду.

Загальнорайонна першотравнева демонстрація (18 квітня 
1917 р.), улаштована на місці розстрілу робітників - страйкарів 
(на „святому місці44 цього дня відкривано пам’ятник тим т.т.г 
що загинули) відбулася виключно під більшовицькими гаслами. 
Учасники революційних подій в ГЩР, описуючи Першо- 
травневе свято, кажуть, що на ньому фігурували гасла, з квітне
вих тез Леніна44.

Спроба меншовиків та есерів виступити з оборонськими 
промовами та гаслами не мала успіху: вони на вимоги робітни
ків примушені були скоро покинути демонстрацію, разом 
з своїми патріотичними плякатами2).

Все, що описано вище, викладено, головним чином на під
ставі спогадів учасників, і іншими документальними джерелами^ 
хоча б резолюціями та газетними кореспонденціями, на жальг 
не стверджується, через що — це може здатися мало ймовірним, 
або сумнівним3). Одначе, ряд документів, що стосуються трохи 
пізнішого періоду, цілком стверджують правильність і навіть 
велику точність спогадів учасників. Ось резолюція, що її ухва
лили 15 травня робітники Ртутної, Вугільної рудень та шахти 
№ 5 Горлівського району.

„В зв'язку з серйозним моментом, що його переживає 
Росія й уся Европа, в зв’язку з гострою харчовою та фінан
совою кризою та наступною у майбутньому ще гострішою 
катастрофою, ми вважаємо, що країну із тупика може *)

*) Збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине®, стор. 133.
^  2) Докладніше про святкування 1 травня в в збірникові „Борьба за
Октябрь на Артемовщине, стор. 132 — 133.

3) Правду кажучи, ці документальні дані всежтаки є. Зокрема, їх можна 
3Найти в Катеринославській більшовицькій газ. „Звезда®, де попервах вміща
лися всі резолюції, кореспонденції та замітки, що їх надсилали з ГЩР.

ДНаче, в Харкові не вдалося знайти ні одного № цієї газети, що стосується! 
Л° цього періоду.
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вивести тільки революційна влада в особі Ради Робітничих, 
Салдатських та Селянських Депутатів. Ніякими напівзахо- 
дами та простими одними відписками не врятувати країни 
від голоду та руїни. Потрібні революційні заходи, як, напри
клад, конфіскація усіх земель, рудень, націоналізація бан
ків, промисловости й т. д. Війну можна закінчити тільки 
на підставі розриву з імперіялістичними елементами, а не 
співробітництва з ними. Ми протестуємо проти відрядження 
Петроградською Радою своїх представників до буржуазного 
табору (тобто Тимчасовий уряд — М. О.). З  біллю на 
серці ми констатуємо той факт, що невизначеність позиції 
вождів Ради1) гальмує революційний рух у Германії. Ре
волюційно настроєна маса збивається з правильної по
зиції не зовсім революційним змістом Ради. Ми заявляємо, 
що тільки революційні заходи Ради зустрінуть цілковиту 
готовість нашу — грудьми відстояти інтереси трудящих 
мас. Хай живе революційна Рада! Всю владу Раді Робіт
ничих Салдатських та Селянських Депутатів!"* 2).
Так говорили шахтарі однієї частини ГЩР. Немов би 

підтверджуючи це, робітники другої частини району, а саме : 
Щербинівської, Нелєпівської, Північно - Микитівської рудень 
та дрібних копалень, того ж місяця ухвалили резолюцію, що 
висувала майже всі основні більшовицькі гасла й закінчува
лася так : „ми, як вільні пролетарі, перші підносимо стяг за 
мир без анексій і контрибуцій на підставі самовизначення націй. 
Ми вимагаємо опубліковання таємних договорів, передання 
влади Радам, націоналізацій банків, конфіскації манастирських 
земель, награбованих царем Миколою И, та утворення III Інтер
націоналу. Хай живе всесвітня революція!“ 3).

Ті ж самі вимоги, але ще в рішучішій формі ухвалили 
робітники тих же рудень на мітинґові 15 червня 1917 року.

Наведені резолюції шахтарів майже всього ГЩР (тобто 
6 найбільших рудень з 10), вельми характерні тим, що гасла 
„вся влада Радам" фігурує в одній з них не механічно, а з 
особливим наголосом на революційний зміст політики Рад. Як 
цілком правильно визначає резолюція, тільки ради, що прова
дять клясову революційну політику могли стати за органи 
диктатури пролетаріяту; ради ж, де сиділи меншовики та есери, 
не могли стати за владу робітників і селян.

Зокрема завважмо, що в другій резолюції виставляється 
не тільки вимога миру без анексій і контрибуцій, але ще й 
„на п і д с т а в і  с а м о в и з н а ч е н н я  націй" .  Не менш

*) Під цим невизначеним висловом треба розуміти Пітерську РРД.
2) Харківська більшовицька газета „Пролетарий" № 47, від 23 травня 

1917 р.
у) Катеринославська більшовицька газета „Звезда" № 15 від ЗО травня 

1917 р., із збірника „Борьба за Охтябрь] на Артемовщине“ , стор. 87—8S,
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характерне також є гасло про утворення III Інтернаціоналу. 
Хай ці резолюції не зовсім ще грамотні, але вони найкраще 
відбивають справжню волю робітників ГЩР, маючи ознаку 
великої клясової витриманости. В цих резолюціях вплив біль
шовицької організації в районі ще в травні 1917 р. позна
чається досить чітко й цілком потверджує спогади учасників, 
які доводять, що з найперших днів лютневої революції робіт
ники міцно й серйозно пішли за більшовиками, інакше навряд 
чи можна було в травні місяці 1917 року на мітингах робітни
ків провадити такі добре вишліхтовані ленінські гасла.

З  другого боку прийняття наведених резолюцій робітни
ками ГЩР визначає рішучу поразку меншовиків і есерів, які 
після соромного вигнання їх шахтарями з загальнорайонної 
першотравневої демонстрації почали швидко втрачувати майже 
всякий вплив. Успішна боротьба з меншовиками й есерами 
почилася не тільки серед самих мас на зібраннях і мітингах, 
але ж 1 і серед профспілок, рудкомів (фабзавкомів) та РРД 
і т. інш. Ця внутрішня боротьба, так би мовити, в „апаратаха 
цих організацій, була не менш переможною для більшовиків, 
ніж одверті бої з есеро - меншовиками.

В якій мірі неголослівне це твердження — свідчить така 
кореспонденція:

„23 травня (1917 р.—М О.) на ст. Микитівна відбувся з'їзд 
районних рад робітничих та селянських депутатів для вибо
рів делегатів на Всероссійський з'їзд у Петрограді. Бу
ли представники від 10 великих рудень та заводів і коло 
50 дрібних шахт, де в цілому працює 35.000 робітників. 
До засідання виявилося, що більшість буде за більшови
ками. Невелика група оборонців на чолі з петербурзьким 
ліквідатором Трубіцином спробувала зірвати збори на тій 
підставі, що ради не пропорціонально репрезентовані й 
треба вирівняти число представників. Трубіцин навіть 
пробував залякати 176 членів ради, і, користуючись авто
ритетністю комісара виконавчого комітету Петербурзької 
Ради Робітничих та Салдатських Депутатів, загрожував 
телеграфувати в Петербург про неправильність виборів. 
Одначе, переважна більшість ухвалила вибори провадити 
далі. Таємним голосуванням всіх депутатів обрано на з'їзд 
тов. Грузмана (більшовик — 101 голос) і тов. Семенцова 
(більшовик — 86 голосів). Інших, у тому числі й Трубі- 
цина (62 голоси) забалотовано. За  доповідача у пи
танні про війну виступив т. Грузман, запропонувавши дві 
резолюції, за контр - доповідача—Трубіцин, запропонувавши 
свої теж дві резолюції. Коли виявилися наслідки виборів 
та наказу, оборонці й частина меншовиків - інтернаціона
лістів стали поводити себе надзвичайно обурливо. Деякі* 
з їхніх вожаків кликали меншовиків покинути з'їзд частина
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навіть і покинула його. Знову почувся галас про непра
вильність виборів. Як виявилось недвозначне намагання 
зірвати вибори, видно із „заяви" одного оборонця, який 
говорив, що коли б, мовляв, вони передбачили таку пере
могу більшовиків, то вони ще раніше б пішли. На чолі 
з „комісаром" Трубіцином меншовики (та й то не всі) 
покинули залю засідання. Ті делегати, що залишилися 
(з 90 чоловіка багато делегатів із далеких рудень пішли 
ще до інцидента) винесли резолюцію протеста та засу
дження дезорганізаторських вихваток меншовиків. Цю ре
золюцію заніс до протоколу" Ш -м 1).
З  цієї кореспонденції ясно видно, якого успіху одержали 

більшовики в боротьбі з меншовиками на районному з ’їзді 
рад — за провід революційною шахтарською масою, за 
належне виявлення її дійсної клясової воли. Ця перемога 
більшовиків була для них не просто звичайним успіхом, 
ні — це було не тільки рішучою, а кінцевою поразкою мен
шовиків, які після цього вже зовсім не підправилися, що й 
буде видко з дальшого.

Про те, що всі наведені документи — це не випадкове 
епізодичне свідчення про політичні успіхи більшовиків, краще 
за все говорять настрої робітників, висловлені в такій теле
грамі, що була послана „Всеросійському з ’їздові Рад Робітничих, 
Селянських Депутатів для оголошення на засіданні з ’їзду:

Рада Робітничих Депутатів ртутних та вугільних 
рудень Авербаха ухвалила вимагати від Всеросійського 
з ’їзду Рад Робітничих, Салдатських та Селянських Депута
тів вжити рішучих заходів, щоб уникнути конфлікту між 
робітниками та підприємцями Донецького басейну в справі 
збільшення заробітної платні та проти контр - револю
ційних дій наших вікових експлоататорів. Ми не ймемо 
віри всіляким обіцянкам на словах, що їх робили окремі 
члени Уряду, який являє собою підпору буржуазії. Ми 
знаємо, що словами справі не допоможеш, а тому вима
гаємо переходу усєї влади до Всеросійського з ’їзду Рад, 
з’їзду Робітничих, Салдатських та Селянських Депутатів" * 2)-
Отакі були настрої робітників ГЩР до 1-го Всерос. 

з ’їзду Рад. В той же час більшовики провадили велику а г і т а 

ційну роботу проти війни, використовуючи для цього всяку 
найменшу причіпку, щоб висловити настрої робітників. Так,

*) „Пролетарій* № 53, 28 травня 1917 р., кореспонденція під назвою 
„Выборы делегатов на Всероссийский с’езд Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов*. Під псевдонімом „Ш - м“ заховується — Шулим Грузман.

2) Там само, № 72, 20 червня 1917 року. Аналогічні телеграми були 
послани з ’їздові й від інших рудень, як про це свідчать учасники рево
люції в ГЩР, але телеграми ці чи не були своєчасно надіслані до пресі, чи 
чомусь то не надруковані, чи загублені поштою підчас пересилки.
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робітники Щербинівської, Нелєпівської та Північно - Микитів- 
ської рудень, протестуючи проти смертного вироку над Фри
дрихом Адлером, так закінчують свою резолюцію:

„Висловлюючи своє привітання Фридриху Адлерові, 
ми також шлемо свій гнівний протест австрійським катам, 
що катують мільйони людського життя там на бойні 
й тепер не спиняються перед катуванням борців за мир 
та ідею міжнароднього братства. Посилаючи свій протест 
катам, ми певні, що наш протест не буде „голосом вопі- 
ющого". Досить крови! Геть різню народів ! Хай живе 
мир і братство народів! Хай живе Інтернаціонал!"1).
Якщо попередні грізні резолюції йшли на адресу одвер- 

того буржуазного та контр - революційного Тимчасового Уряду, 
то не менш немилосердний з клясового погляду був настрій 
робітників і до коаліційного напівесеро - меншовицького уряду. 
До Всеросійської червневої демонстрації цей настрій настиг 
і вилився в надзвичайну гостру форму. Про це говорить дуже 
характерна резолюція, ухвалена на мітингові в день Всеросій
ської демонстрації 18 червня 1917 року:

„Ми, робітники гірники Щербинівської, Нелєпівської, 
2 - ї Північно - Микитівської рудні та дрібних 60 селянських 
шахт, на мітингові в числі 4.000 чол., обговоривши сучасне 
становище країни, вважаємо, що війна, яку витіяв Микола 
Кривавий з кривавими катами інших країн в ім’я інтересу 
капіталістів і в такий трагічний момент для країни, є гра
біжницька й захватницька, що мир, довгожданий мир, 
світові трудящих мас всіх країн такий же далекий від 
здійснення, як і на початку світової різні. Кляса експло- 
ататорів, буржуазія, що пробуває біля влади, ще є полі
тично владуща кляса над клясою пролетаріяту, але дальше 
панування буржуазії веде нас до загибелі, затуляє боротьбу 
за соціялізм і примушує провадити далі ненависну кро
вопролитну різню. Як попередній Тимчасовий уряд гра
біжників - капіталістів не врятував країни від голоду та 
господарчої руїни, так і нині коаліційний уряд з 10-тю 
капіталістами на чолі та з 6 - тю заложниками соціялістів, 
Що перейшли на бік буржуазії й тягнуться у хвості, 
нездатний відвернути країну від небезпеки, що загрожує,

, а навпаки, своїми напівзаходами тільки загострює та 
подвоює переживану кризу. В країні й далі розвивається 
гостра недостача продуктів харчування. Дорожнеча щодня 
дається в знаки. Мародерство набирає якнайнемовірніших 
хижацьких розмірів, ожирілі, від наживи капіталісти ого
лошують локавти та всякими способами руйнують промис- 

^ ^ ловість. Звідусіль дивиться голод і загрожує цілковита *)
*) „Полетарий" № 69, 16 червня 1917 р.
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руїна, ніяких заходів, ніякої боротьби з майбутньою заги- 
біллю не вживається. І через таку кризу, викликану війною 
й удвоюваною мародерством пугачів та сов Російської 
революції й попустом коаліційного уряду, примішується 
ще грізніша небезпека контр - революції, ґрунт для якої 
щодня стає дедалі сприятливішим. І буржуазія поспішливо 
готується до різні, до контр - революції. Чорносотенна 
кадетська Державна дума, оо’єднавши навколо себе всі 
темні сили контр - революції, вже підіймає голову і в такт 
їй вторить огнище зрадників російського народу — Дер
жавна рада („Госуд. совет")* По всій країні наступає 
грізна хмара, хмара, що загрожує загубити революцію. 
Життя дедалі стає не в силі. Мовчання нас, робітників, 
ще більш відтягує утворене становище, а тому ми, демон
струючи сьогодні, голосно заявляємо: ні, більше чекати 
не можна, бо дальше чекання до смерти подібне. А для 
того, щоб вжити рішучих заходів боротьби за мир всьому 
світові, щоб відвернути господарську катастрофу в країні, 
щоб запобігти контр - революції й для боротьби з капі
талістами, що руйнують промисловість усієї країни, вихо
дячи сьогодні на вулицю, ми, голосно протестуємо проти 
попусту та бездіяльности й оголошуємо: вся влада Все
російській Раді робітничих, салдатських і селянських депу
татів. Геть чорносотенну думу і Державну раду! Геть 
капіталістів - локаутчиків І Хай живе контроля та органі
зація промисловости! Геть сепаратний мир з Вільгельмом 
кривавим та сепаратну згоду з англійськими та францу
зькими капіталістами ! Геть кров і сльози! Хай живе мир 
по всьому світові трудящих і війна катам - капіталістам! 
Хліба, миру та свободи! Голова мітингу Н. Дубовой. 
Резолюцію ухвалено одноголосно крім 7 тих, що утри
мались" х).
Із 4.000 присутніх тільки 7 утрималось. Що можна додати 

до цього історичного коментаря ? . .  Шахтарі району на чолі 
з ленінською партією просто жадали диктатури своєї кляси 
й кожного зручного випадку голосно вимагали передання влади- 
до рук робітників і селян. Чи варто після цього стверджу
вати, що вплив більшовиків у районі був виключний своїм 
обсягом, коли наведені резолюції краще за всякі слова гово
рять за це ?  Чи не ясно тепер з наслідків голосування резолю
ції на цьому мітингові, яким впливом користувалися есеро - 
меншовики на революційних шахтарів? 7 тих, що „утрима- 
лися“ — це й є та бідолашня „робітнича маса“, на яку спиралися 
на мітингові, ще кількосно бідолашні — есеро - меншовики. Щ° 
в цьому твердженні нема ніякого перебільшення, це буде ВИДКО 
далі — з наслідків виборів до Установчих зборів. *)

*) „Пролетарий" № 79, 29 червня 1917 року.
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Одначе, більшовицький вплив не вичерпувався тільки ста
вленням до війни, до уряду та інших політичних питань і по
дій внутрішнього та міжнароднього характеру. Вплив цей 
поширювався й на економічну боротьбу робітників. Учасники 
подій у своїх спогадах в один голос потверджують, що під 
проводом більшовиків, контролю над виробництвом та 8 - ми- 
годинний робітний день до червня місяця вже проведено 
в життя по всіх руднях району. Імовірність цих тверджень 
(а разом з тим і матеріяльне становище та й ще раз настрій 
шахтарів ГЩР) видко з такої кореспонденції:

„Подорожуючи по різних містах, часто доводиться 
чути, що в сучасний момент робітники добре заробляють 
і добре їм живеться. Одні говорять, що робітники заро
бляють 15 крб. на день, інші 20 крб., а то й 25. Але чи 
заглянув хтонебудь з цих „крикунів" на те, що є справді? 
Цікаво, щоб вони стали кричати, коли б заглянули, як 
живеться нашому братові, а особливо на нашому вироб
ництві, в шахтах Донецького басейну. Я, робітник Оле- 
ксандрівської вугільної рудні при станції Микитівна, слю
сар першої категорії, одержував до березня 1917 р. по
3 крб. на день, 1-го березня 3 крб. 50 коп., а тепер роз- 
ціночна комісія розпочала роботу й призначила платню 
1 - й категорії 5 крб. 50 коп., 2-й  — 4 крб. 75 коп., 3-й  —
4 крб., 4-й  — 3 крб. 25 коп., а в цілому максимум 5 крб. 
50 коп., мінімум 2 крб. 50 коп. Утримання на рудні теж 
саме, що й у місті: чоботи для роботи — 70 крб. і їх важко 
дістати, куртка для роботи та штани — 25 і ЗО крб. Муку 
для хліба одержуємо чорну, ціна її різна в залежності 
від того, як її купують; купити цього найпотрібнішого 
продукту можна тільки із - під поли спекулянта. Гов’ядина 
37 коп., на м’ясо в робітничому кооперативі роблять 
знижку, яку розкладають на речі розкошування, яйця — від 
1 крб. 25 коп. десяток, масло — 1 крб. 40 коп. і т. ін. 
Але де та розкіш, панове крикуни? Приїздіть протріть 
очі від жирного запливу, то може ви й побачите наше „хоро
шеє житье-бытье". Бачити цього не досить : „добре дивиться, 
як в’ялиться"— говорить приповідка. Спробуйте попрацю
вати в шахтах на наших роботах, подихайте повітрям, 
струмінь якого, обійшовши всі шахти, взяв за собою грі- 
мучий мертвий газ та всі углероди, і тоді ми вас послу
хаємо. Подивитися на нашу роботу не досить, бо, напри
клад, за пилюгою не тільки забойщика не видно, але 
й лямпочки, з якою він працює; якщо доводиться йому 
на випадок свят не працювати декілька день, то всі ці 
Дні він відкашлює чорною пилюгою. Не кращі умови праці 
® інших категорій : бурильників, кріпильників, коногонів, 
насипників та інш.
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Л е н і н ц і !  Л е н і н ц і !  — к р и ч а т ь  нам що д н я  
з а  те,  що ми з а п р о в а д ж у є м о  на р уд ні  кон
т р о л ю  (курсив мій. М. О.). А ось подивіться самі, чому ми 
ленінці: адміністрація скорочує виробництво вугілля, поси
лаючись на те, що то того немає, то іншого. Нам дове
лося перевірити. І що ж, з труднощами (нам увесь час 
передшкоджали інші фабриканти), але ми знайшли і чавун, 
і ліс та й інше, і виробництво вугіллі тепер побільшало. 
Довідайтесь у нашої адмініністрації — вона теж скаже, що 
видобуток вугілля тепер побільшав. Особисто Леніна 
ми не знаємо, але що говорить — знаємо. Він гово
рить те, що нам треба, він допомагає нам. Зовсім 
інше роблять пани Плеханови, Чернови, Скобелеви в Росії 
та пани Шейдемани й К - о в Німеччині. Чхеїдзе та Цере- 
теллі, як нам видко із шахт, йдуть одною стежкою з Пле- 
хановим — отже, нам з вами, панове, міністри не по шляху. 
Ось наші картинки: був у нас один організатор — Тру- 
біцин, спробував він попасти до ради. Робітники його 
прокатали, але він не сумував, поїхав до Ленінграду від 
окремої купки напівбуржуйчиків, і що ж ? В Петрограді його 
прийняли Чернови й К -о, і опинився наш Трубіцин в чле
нах Виконавчого Комітету. Що за комітет, де буде сидіти 
Трубіцин — не знаємо, але якщо Чернови, Скобелеви, 
Чхеїдзе, Церетеллі та інші прийняли його, то й нам із гли
бини шахти видко, що це за пани. Робітник Олександрів- 
ської вугільної рудні Микитівка Південних залізниць 
В. Стожок" х).
А ось ще одна невелика кореспонденція, що об’єктивно 

висвітлює становище, бо писав її чоловік, попавши в Донбас 
уперше, і що передає те, що він бачив і чув в тому безпосе
редньому обарвленні, з якою робітники - шахтарі говорять за 
свої наболілі потреби. Одночасно, ця безстороння кореспон
денція потверджує також спогади учасників, що робітничу кон
тролю в червні - липні 1917 року уже активно переведено в жит
тя, і вона давала свої добрі наслідки.

„Революція своїми розкатами— зазначає згаданий ко
респондент— не могла не зачепити, звичайно, й ш а х т а 

рів, життя яких іде важким шляхом в окопах (автор має на 
увазі шахти — М. О.), в сотні й більше разів глибших, ніж 
можуть витримати людські сили; вони більш, ніж х т о  

інший, обурені на тих експлоататорів, які загнали їх туди. 
Правильно замітив тов. забойщик у шахті, що раніше * із

*) „Пролетарий1*, №  82, 4 червня 1917 р.— кореспонденція під назвою 
.Рабочие заработки**. Тов. В. Стожок, старий більшовик, трагично загину® 
підчас вступу в район німців та гайдамаків у квітні 1918 р. Він був один
із комендантів ст. Микитівка, але не встиг відступити і був захоплений, вико
нуючи свій революційний обов'язок; тут же на станції його розстріляно.
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миколаївський уряд надсилав сюди за кару, тепер і другий 
уряд загнав нас сюди. Спустившись в шахту, я довго 
розмовляв з товаришами забойщиками, кріпильниками, які 
благали дати їм змогу вивчитися грамоти, прохали наді
слати до них товаришів - студентів та інше. В двох руднях 
після лекцій мені задавали безліч питань, серед яких най
більше зазначалося, що робітничі інтелігентні сили, мабуть, 
не мають змоги побувати в глухих кутках, і тільки один, 
товариш лектор, одвідав нас за весь час революції. Дово
дилося „виправдуватися", що в нашій пролетарській пар
тії мало вільних інтелігентних сил, щоб задовольнити по
треби провінції. На кожній рудні мені показували величезні 
гори вугілля, але його мало вивозять, особливо із невели
ких селянських шахт, звідкіля вугілля майже зовсім не ви
возять. Особи, що стоять на чолі рудень, з'ясовують це 
відсутністю вагонів. Д в а  м і с я ц і  н а з а д  вс і  р у д н і  
б у л о  з а в а л е н о  в у г і л л я м ,  і т і л ь к и  ч е р е з  е н е р 
г і йний в п л и в  р о б і т н и ч и х  к о н т р о л ь н и х  к о мі 
сій в у г і л л я  п о ч а л и  п о в і л ь н о  в и в о з и т и  ( кур
сив  мій — М. О.). Про інші вражіння,— іншим разом. Лаз. 
Смоляков" 1).

Разом з роботою серед шахтарських мас більшовики про
вадили не менш енергійну роботу й серед селянства сусідніх 
з руднями сіл. Там більшовики провадили агітацію й вели за 
своїми гаслами трудове селянство, здійснюючи те, що сучас
ною мовою зветься „змичка з селянством". І цю роботу більшо
вики провадили не після Жовтня, а далеко раніш, про що го
ворить такий газетний уривок:

„24 червня у Горлівці відбулася районна конференція 
із представників шахт № №  1, 5, j8  Південно - Російського 
товариства, Гарматного заводу, Байрака, Микитівки та 
дрібних „селянських" шахт. Присутніх було 29 членів. 
На порядку дня: про відпустку на польові роботи робітни
ків з рудень та заводів і організація літучих партій для 
ремонту сільсько-господарських знарядь. Ухвалено: 1) від
раховувати від підприємств 5% робітної сили, щоб органі
зувати робітничі дружини для убирання хліба й організувати

*) „Пролетарий* *, Хе 132, 17-го вересня 1917 р. Замітка — „В Донецком 
ассейне\ Лазар Смоляков — інтелігент, більшовик, був у вересні 1917 р. 

®Рикомандирований в ГЩР із Харківського комітету більшовиків для постій- 
01 роботи, де й працював до листопада 1917 р. В грудні тов. Лазаря обрано 
а члена першого ЦВК Рад України, звідки в район він більше не повернув-
• о липні 1920 р. Лазаря зарубала банда Махна в районі Мелітополя; до- 

35*ДН° див. „Л. Р.“ X» 1 — 6 за 1927 рік, стор. 374 — 78. Там само (стор. 
а 61 див.) і про тов. Ф. Тінякова, що теж періодично працював в ГЩР 

Доручення Харківського комітету, зокрема і в корнілівські дні, але про це 
скажем.
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ковальсько - слюсарні партії для ремонту сільсько - го
сподарських знарядь; 2) підтримати прохання Централь
ного Харчового Комітету перед підприємствами про надан
ня коней для потреб літучих партій; 3) обрати комісію, 
яка відала б організацією дружини; 4) установити платню 
за робітний селянський день на повному утриманні, при 
чому семейним робітникам, що мають сім’ю на своєму утри
манні, доплачувати із спільного заробітку товаришів до 
нормального їх денного заробітку. В комісію для органі
зації дружини обрано 10 чоловіка. Про постанову конфе
ренції для допомоги селянам в убиранні хліба ухвалено 
повідомити Петроградську Р. Д. та С. Д. та всі Ради 
Бахмутського повіту, а також широко оповістити в Робіт
ничій пресі" *).

Цитована кореспонденція найкращий зразок того, як чітко 
й виразно розуміла районна більшовицька організація завдання 
своєї партії та робітничої кляси. Тільки завдяки піклуванням 
більшовиків про інтереси біднішого селянства, останнє й собі 
віддячило підчас Жовтневого перевороту (а в деяких місцях 
і випадках ще й до нього!),. пішовши пліч - о - пліч з робітни
ками ГЩР, захоплюючи поміщицькі землі та підтримуючи всі 
заходи більшовицької влади в районі* 2).

Надто бурхливо проходили в районі липневі дні. Настрої 
робітників були такі, що вони рвалися на вулицю до бою, але 
в ГЩР битися не було з ким. Меншовики та есери ще до 
цього загинули природною та безславною смертю. З  них зали
шилися лише одиниці, яких вже ніхто з робітників не слухав: 
шахтарі вже за встановленою традицією ганебно проганяли 
есеро - меншовиків з мітингів і зібрань. Одначе, обговорюючи 
пітерські події 3 — 5 липня, в Районному комітеті більшовиків 
накреслилося два погляди: меншість обстоювала одвертий^- 
подібний до пітерського— виступ, влаштування загальнорайон- 
ной демонстрації та захоплення влади в руки Ради, але біль
шість на чолі з тов. Грузманом ухвалила влаштувати на кожній 
рудні зокрема демонстрації протесту та мітинги, що роз’ясню
вали б значіння наявних подій, а від захоплення влади утрима
тися, щоб не загострювати й без того неймовірно дикої р е п р е с ії 
проти партії в цілому. Липневі настрої робітників ГЩР відзна
чені в низці документів.

Ось резолюція про поточний момент, ухвалена на з а г а л ь 
них зборах Щербинівської організації РСДРП 17 липня 
1917 р.:

*) «Пролетарий" № 91 від 14 липня 1917 р., кореспонденція „Райони 
конференция".

2) Див. збірник „Борьба за Октябрь на Артемовщине“ , стор. 35 — '
84 — 85, 102 і 137 — 138, де розвивається аналогічні думки й наводить 
деякі факти.
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„Сучасна криза влади— це наслідок політики меншови
ків та есерів. Спроба співробітництва з буржуазією за
кінчилася ганебною невдачею. Представники буржуазії та 
капіталу в міністерстві ясно показали свою політику: вони 
дезорганізували його роботу й, нарешті, вийшли із міні
стерства. Рух 3 — 5 липня в Петрограді показав волю 
більшости петроградського пролетаріяту та гарнізону, щоби 
владу взяли в свої руки Ради. Провокаційні дії контр
революціонерів спричинили кровопролиття на вулицях 
Петрограду. Тимчасовий уряд, де відтепер керівні посади 
посіли есери та меншовики, під впливом контр-революційної 
буржуазії, вступив на шлях репресій та насильницького при
душення революційного інтернаціонального руху : вождів 
нашої партії заарештовують. Міністри-соціялісти — це по
кірні слуги контр-революційної буржуазії, здійснюють її 
пляни. Щоб довести до кінця братовбивчу й руйнуючу 
різню та залишити свої привелеї, буржуазії потрібно роз
громити нашу партію, вірну заповітам міжнароднього бра
терства робітників. Тому тактика уряду торує шлях до 
цілковитої перемоги контр-революційної буржуазії. Воєн
ний розгром на фронті вони приписують нашій партії; 
владущі партії також пробують покласти вину поразки на 
нас, намагаючись скласти з себе вину й відповідальність 
за наслідки наступу, що почався з їхньої ініціятиви. У ряд 
і буржуазія всіма способами намагаються наклепати на на
шу партію про якісь зради та одержання грошей із Німеч
чини. Панове, даремно намагаєтесь ви наклепати на нашу 
партію, бо брехня ваша ясна як день. Ми ж говорили й 
далі говоримо, що єдиний вихід із становища наявного — 
перехід влади до рук Р ад ; це врятує країну від економіч
ної руїни й від навислої контр-революції, бо тільки орга
ни революційної демократії зможуть вивести країну із ту
пика й дати народові хліб, мир і свободу" !).^
А ось ще одна резолюція : „Ми, робітники рудень А. Авер

баха і К-о, члени РСДРП, висловлюємо свій протест проти 
репресій на нашу пресу, порушення недоторканосте особи та 
відновлення законів про смертну кару. ..  Вимагаємо негайного 
скасування смертної кари та відновлення закону про свободу 
особи та преси" * 2).

В цих резолюціях ми відчуваємо якусь підкреслено-спокійну 
витриманість, чого більшовики району навмисне додержували в 
липневі дні, бажаючи своїм упевненим ставленням до подій не 
відштовхнути від себе маси, а, навпаки, ще ближче притягти 
їх і підготувати до майбутніх боїв. Тут, між іншим, позначився 
Увесь вёличезний організаторський талант і тактичне чуття

*) „Пролетарий" №  98, 24 липня 1917 р.
2) Там само, №  105, ЗО липня 1917 р.
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керівника більшовиків ГЩР, тов. Грузмана, який надто сильно 
в цей момент провадив боротьбу з усякими „архилівими" на
строями в організації, упевнено скеровуючи її в річище ленінської 
політики. І більшовики ніяк не помилились в своїй тактиці: 
шахтарські маси, відповідаючи на дике виття й цькування партії, 
розгром її преси та арешти вождів, як і раніш, далі вірили й ішли 
тільки за своєю робітничою партією більшовиків. Це показує, 
між іншим, резолюція робітників Щербинівської рудні, ухвале
на на загальному мітингові від 14 серпня 1917 р .:

„Останнім часом в зв’язку з економічною та про
мисловою руїною, пани капіталісти, таємні й явні локаут- 
чики, всю вину хотять скинути на робітників, в той час 
коли сами всякими способами й діями гальмують та за
тримують роботу в усіх галузях промислового життя, але 
ми, робітники Щербинівської рудні, голосно заявляємо : 
покиньте свою ганебну брехню, що ми, робітники, ніби
то не хочемо працювати. При цьому ж заявляємо: ми, ро
бітники вищезазначеної рудні, працюємо й, будемо працю
вати, свідомі свого громадського обов’язку, не для буржуа- 
капіталістів, а для порятунку завойовань нашої свободи, 
добутої ціною крови наших товаришів, що поклали своє 
життя за народню справу".
Далі говориться:

„М и...  докажемо брехунам буржуа-капіталістам талока- 
утчикам. .. що вони даремне обвинувачують нас, притому 
вдруге голосно заявляємо крикунам-буржуазії, що ми працю
ємо для порятунку батьківщини, розкрийте ж і ви, ожирілі 
нашим потом і кров’ю, грошові скрині для порятунку країни й 
не лийте крокодилячих сліз, що ми, робітники, губимо сво
боду, бо свобода нам дорожче, ніж вам, панове - капіталісти. 
Разом з тим ми вимагаємо якнайшвидшого скликання Уста
новчих зборів, призначених в останній термін Центральним 
Виконавчим Комітетом ; ми вимагаємо негайного скасування 
смертної кари. . .  ми вимагаємо негайного розгону Держав
ної думи та Державної Ради, бо вони непотрібні установи... 
над якими треба давно забити осинового кілка, бо звідти ви-, 
ходить контр - революція. Ми, робітники, голосно заявляємо : 
геть брудні руки контр - революції! й проголошуємо: геть 
смертну кару! Геть Державну думу та Державну раду ! Хай 
живе демократична республіка! Хай живе соціяльна рево
люція! Хай живе III Інтернаціонал!"1).
Найвиразніше роботу більшовиків видно було підчас кор- 

нілівського заколоту. Коли в ГЩР одержано було перші відо
мості про похід на Пітер, районний комітет більшовиків ухва- 
лив^постанову про негайне оголошення Рад за єдиний орган

1) „ Пролетарий“ № 143, 31 серпня 1917 р.



влади в районі. ЗО серпня відбувся районний з ’їзд Рад, 
який ухвалив дуже коротку, але вельми істотну й цікаву резо
люцію : „Обговоривши питання про контр-революційну змову 
Корнілова, що йшов на Петроград, ми вважаємо, що все це є 
наслідок політики Тимчасового уряду. Потрібні рішучі заходи бо
ротьби. Виходячи із таких міркувань, проголошуємо з ЗО серп
ня ц/р. диктаторську владу Виконавчого Комітету Щербинівського 
підрайону (перекручено в пресі, треба читати Горлівсько-Щер- 
бинівського району — М. О.) й обираємо Комітет порятунку ре
волюції з представництвом соціялістичних партій. Комітет поря
тунку революції має диктаторські повноваження. З а  невико
нання його постанов буде кара суворістю заходів; що зможуть 
вратувати революцію" *).

На районному з ’їзді Рад присутній був також представник 
від Харківського Комітету більшовиків, небіжчик Федір 
Тіняков, який цілком згодився з ініціятивою Районного комі
тету й разом з іншими підписав цього протокола. Обраний 
комітет фактично існував і працював аж до Жовтневого пере
вороту в Пітері, коли був перейменований на районний Вій
ськово - Революційний Комітет. Зазначена вище резолюція від
бивала постанову комітету більшовиків та районного з’їзду Рад. 
А як же реагували робітники на корніловський заколот і цьку
вання проти більшовиків після оголошення Ради за єдиний 
орган влади у районі ?  Повну революційно - клясової поваги 
відповідь на це дає резолюція шахтарів Щербинівської рудні від 
8 вересня 1917 р.:

„Ми, робітники Щербинівської рудні, зібравшись на 
загальний мітинг і обговоривши сучасне становище, ухва
лили вимагати ось чого: 1) розгону, Державної думи та 
Державної Ради як органів, що об’єднують контр-револю- 
ціонерів ; 2) негайного озброєння всіх революційних ро
бітників, селян та салдатів для відсічі контр-революції, 
яка може завжди постати; 3) негайного арешту всіх контр
революційних змовників : Мілюкова, Гучкова, Родзянко та 
інш.; 4) вимагаємо негайної заборони контр - революційних 
газет „Русское Слово", „Утро России", „Речьи та інш., 
Що відверто співчувають різним контрреволюціонерам в 
особі Корнілова, Каледіна та інш.; 5) вимагаємо негайного 
опублікований таємних договорів, що їх склав Микола 
Кривавий з імперіялістами та капіталістами союзних дер
жав, бо опубліковання їх є великий крок до припинення 
війни, що знищує всю людність ; 6) вимагаємо негайного 
видання декрету про безплатне передання землі селянам 
та 8 - годинний робітний день; 7) вимагаємо негайного пе
реходу усієї повноти влади до рук робітників, салдатів
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та селян; 8) вимагаємо негайного скасування смертної 
кари для салдатів, що її заведено з ініціятиви контрре
волюційних командних верхів; 9) вимагаємо негайного 
звільнення із в'язниць революційних салдатів та робітник 
ків, як борців за свободу, заарештованих за політичні пе
реконання, а також вимагаємо вільного пробування на во
лі вождів революційного пролетаріяту, загнаних у підпілля 
через злісний наклеп, ганебних злісних наклепників Але- 
ксінського, Бурцева та К-о. Голова мітингу Гладуненко“ 1).

Такі були настрої робітників ГЩР у вересні 1917 р. Біль
шовики ГЩР, розвиваючи, організуючи й підтримуючи ці настрої, 
уперто вели й далі революційну масу до Жовтневих перемог.

(Далі буде) *)

*) .Пролетарий" № 129, 14 вересня 1917 р. Тов. Гладуненко шахтаР 
вабійщик, старий більшовик, розстріляний в Старобільському повіті піДча 
боротьби з бандитизмом.
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УРИВКИ З СПОГАДІВ ПРО УКРАЇНСЬКУ 
РЕВОЛЮЦІЮ

ТРИ с и л и

Характерним для України 1917 р. було c^a6%g _ безпо- 
середнб^сполучення революційних процесів міста й села. Підчас 
Ж овтнясправанг^ розриву.
Робітниче місто жило інтенсивним політичним життям, однаковим 
іГжиттям Т Іетрограду та Москви. Українське,сцло, безперечно 
революцШне^ушюїйскщовн^^
керп^їцтв^ націоналістівт що
завдяїсднаціо^ ^дали тут куди міцніше коріння,
ніж якісь есери в Росії.

Ше^бе^езн і місяці українські партії почали організовувати 
в Києві" Центральну Раду, що повинна була об’єднати „усі 
сили українського народу", цебто стати центром буржуазної 
революції. Ф р ^ д ^ н ^ Д а д а ^ ск ^  представників трьох/
3ЩІ і ^ j - U Q 17 рокуГвійЛ. 
ськового. робітничого таселянськогоТ^^^^

Військовий з ’їзд був з ’їздом делегатів від українських 
частин, що зформувалися на фронті. На цьому слід зупинитися.

Якщо більшовики використали нехіть салдатів воювати 
Далі на розв’язання революції, то українські „соціялісти“ так 
само вдало подбали використати той самий настрій на роз
бухання націоналізму. В салдатську масу кинуто гасло, що 
Українцям треба виділитися із загальних військових частин і, 

Єднавшися під командою обраних командирів, іти на Укра- 
У̂&Оронйти землю та волюҐ

н , Охочих Іти додому, звичайно, було чимало, і ідея націо- 
лізму в такім освітленні легко знаходила своїх прибічників. 

н й Військовий з ’їзд, що відбувся у травні 1917 року, утворив 
МіЦншійй ґрунт українського націоналізму і був основою, 

^2&й^повстала Центральна Рада.
^  Другий з ’їзд робітничий уже іншим духом дихав. Від 
*Ле^° початкУ була лише бутафорія. На з ’їзді були предста- 

Українські гуртки з тих чи інших заводських підпри- 
Тв> а мали вони себе за представників усіх робітників того

р ЗЛТОНСЬКИЙ



140 Літопис Революції

заводу. Отже, як на заводі була тисяча робітників і поміж 
ними п’ятеро „свідомих" українців, то цих п’ятеро обирано й 
репрезентовано за всю тисячу.

Якщо на українському війсковому з ’їзді особливо вису
нувся сумної пам'яті Петлюра, що був на фронті за бухгаль- 
тера земсоюзу, то робітничий з ’їзд висунув на своїх представ
ників до Центральної Ради саму лише українську есдеківську 
інтелігенцію.
‘ Третій з ’їзд селянський репрезентували делегати, обрані від 

селянських спілок. Це була масова есерівська організація. До 
речі кажучи, партія українських есерів підчас свого розцвіту 
нараховувала до 400 тисяч членівГ З а  представників селян
ських спілок на заїзді були здебільшого сільські інтеліґенти, 
а надто поповичі та трохи сільських куркулів.

Опріч того в Центральну Раду входили безпосередньо пред
ставники від усіх українських партій, а саме: українських 
есдеків, есерів та есефів (соціялістів - федералістів). Це навіть 
було головне її ядро. Пізніш увійшли до неї представники 
національних меншостей: сіоністи всіх обарвлень, поляки (від 
польських поміщиків), а після Жовтня опинились у ній російські 
меншовики з есерами. О дні., дшпе^адети. до кінця витримали 
приципово незгідливу лінію.

Так от ця Центральна Рада, що до Жовтня встигла в 
з начній мірі зв ’язатися із селянськими масами, бодай в особі 
х̂ Гіх верхів, домагалася бути владою на Україні.

А разом із цим у „советах“ поміж більшовиками та мен
шовиками точилася боротьба в зовсім іншій площині. Також 
боротьба за владу, за вплив. Ставилося питання про диктатуру 
пролетаріяту не в самому лише українському маштабі. Для 
„совєтів", отже й для партій міського пролетаріяту, як більшо
виків, так і меншовиків, Україна, як така, не існувала, бо не 
існувало її для міського робітника.

Тепер чудно згадати, як поруч ішли ці процеси збирання 
сили: українські націоналісти на селі й більшовики по робіт
ничих кварталах, не зачіпаючи своїми діями один одного. 
Рада мало втручалася до справ міських „советов", збираючи 
силу, щоб захопити владу. „Совета" короткозоро не добачалЯ 
грізного ворога в українському буржуазному націоналізмі й нЄ 
розуміли, що, розпочинаючи свою боротьбу з контр - революцій 
всіх відтінків, перемагаючи угодовство у власних своїх лава*» 
не можна було забувати про селянство, не можна було зал**' 
шити його Центральній Раді. За_робітничі організації Донбасу* 
К^теринославщини, Одеси годі й говорити, коли навіть  ̂ У 
Києві поруч Центральної Ради жиліГ робітничі організації, 

jHe JSamjVH, що діється  ̂ ” ~  j
Не можна сказати, щоб серед робітництва українсь 

націоналісти не мали жодного впливу. Наприклад,
цієї фашистські
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ґвардії української контр - революції, формувалисясаме^^ 
робітників. Але то були, здебільша, маловпливсш^^ 
летарських мас прошарки, зв’язані із селом. Основна проле
тарська маса просто не розуміла, при чому тут національне 
гТ т̂анняГ навіщо здалась якась Україна . . .

Політичні керівники її теж цього не розуміли, хоч і повто
рювали програмне гасло про самовизначення націй. А gKga3 

найвідповідальнішому пункті —_в Києві ш^на__цолі бідьцю-/

у листопаді 1917 року. Ми сиділи в київському царському 
палаці, у кабінеті голови Ради робітничих депутатів. Розмова 
торкнулася нашої тактики щодо Центральної Ради, яка тоді 
вже виросла на досить серйозного ворога. Тов. Бош. Фактична 
керівниця української організації під той час, знайомлячи мене 
з  тов. Зінов'євим, напівжартома, напівсерйозно сказала :

— Ось наш український „націоналіст". Він, здається, 
справді вважає, що треба серйозно рахуватися з українським 
національним рухом та на противагу до Центральної Ради 
утворити свій український партійний'та радянський центр.

Тов. Зінов'єв тоді своєї думки не висловив, але більшість 
присутніх були щиро переконані, що Центральну Раду треба 
розігнати (тут я цілком з ними погоджувався), але тоді й гад
ки не може бути за якусь там Україну, бо все це — вигадки 
націоналістів.

Я підкреслюю, що це відбувалось у Києві листопада, мі
сяця 1917 року, у тому Києві, що був центром українського, 
націоналізму. Це доводить, що в Жовтневу революцію ми 
увійшли ще гірше підготовлені від інших частин СРСР і об
ставини в нас були ще складніші, ніж де - інде.

EyjgogTHi^y Дневі боролися три сили.
Перша—чкеренсы^^ від’ меншовиків

До монархістів. Це — руське національне угруповання о^вертих 
контр - революціонерів. Формально на чолі стояли Йордан
ський, що тоді був за комісара південно - західнього фронту, та 
Кирієнко, також старий меншовик, колишній член Державно 
Думи. Фактично ж усім керувало офіцерство, а центр їхній 
^Ув у штабі.

Друга сила — Центральна Рада, яка спиралася на націо
нальні полки, що стояли у Києві.

Третья — ми.
/ Міське обивательство в своїй масі більше йшло за керен- 

Цями. Ц. Рада великого авторитету в місті не мала. Робіт- 
Ництво майже все було з нами, і на нашому ж боці були тех
нічні частини: авіяпарк, понтонери. аотилеріяЗі 
k ЩоТ іій має оути, це всі знали. До цього готувалися. 
**сім було ясно, що гасло буде подано з Петрограду. На 25
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жовтня старого стилю напруження досягло найвищого ступеня. 
Рада стягла з фронту українські полки, штаб запровадив до 
міста оренбурзьких козаків із козачою артилерією та викликав 
із фронту чеську бригаду. Наші хлопці також не сиділи — 
здобували всіма правдами й неправдами зброю, клопоталися, 
та, щиро кажучи, ніхто не знав, як і що воно робиться.4.
ІІЯЛ Був у нас один військовий — прапорщик, латиш, тов, 
Пукке.

Це був у нас найкращий спеціяліст у військових справах. 
Він хоч трохи розумів військову справу, тому йому й доручили 
організацію наших військових сил. А з нього був справжній 
прапорщик, і знав він щось у військовій справі так само ба
гато, як і тов, Криленко (хай вибачить на слові, але главко
верх із нього був таки не дуже вдалий). Г^и^всі^на^війо^ко- 
ви^спрааах знали£я^ще „ менше. Збиралися — обмірковували. 
Руки свербіли битися, та відчувалося, що сили у нас у Києві 
небагато. Проти двох ворогів разом — і штабу, і Центрально? 
Ради — не встояли б.

Видно, те саме відчувалося й по інших таборах. Найупев- 
неніше тримався штаб, що мав у місті досить юнкерських 
частин, не рахуючи одержаної допомоги. Опріч того, в руках 
ш̂табубув фронтовий козачий з^їзд, що складався з кількасот 
з асліплених зненавистю до більшовиків делегатів. З'їзд був 
представлений майже виключно офіцерством.

Центральна Рада почувала себе гірше. Вона однаково 
боялася і нас, і штабу і навіть штабу гірше, як нас.--У.'нашу 
силу та взагалі в силу революції українці не вірили й гірше 
боялися перемоги „єдиної неподільної".

НАДПРИРОДНИМ СОЮ З

Мене не було на тому засіданні більшовицького комітету, 
де обмірковувано нашу тактику в ці жовтневі дні щодо Цен
тральної Ради, Пам’ятаю, вночі, повертаючися з якихось збо
рів, надумав зайти до комітету довідатися, чи немає яких но 
вин. Дорогою зустрів комітетників із П’ятаковим на чолі.

—  От, — кажуть, — до речі, ти по - українському говорив 
Ходім!

Питаю :
— В чому справа ? .  .
Каж уть:
— Йдімо до Центральної Ради. Від імени українську 

с.- д. приходили до комітету Касяненко Євген та Нероно§2* 
і пропонували погодитися з Центральною Радою. На той qag 
вони вже довідалися,— ми від них перших це й почули,— ^  
в Петрограді розпочалося повстання. Київський штаб, на 
кдик Керенського, вислав одну з київських юнкерських
до Петрограду, щоб придушити повстання. Рада перелякала0 Т
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•бо як революційний рух у Росії задушать, то й її буде кінець, 
і тому вона запропонувала нам єдиний фронт. Щоправда, 
Рада^вимагада^іцоб і ми не виступали актш ш ор^^ 
яапропон^в^^ з півден-
, ногоІ^ахо)су"~тіГ‘"5п5у^у5сько^ ^їа£тин
на допомогу КеренськомуГ "

Як відомо, південний захід та румунський фронт були 
яайнепевніші, справді, керенці могли б дістати звідти допомогу. 
Київський більшовицький комітет (підкреслюю: сам я тоді 
там не був і подробиць не знаю) погодився з пропозицією 
Центральної Ради.
' >1 обговорювати цього не став, бо постанову однаково вже

ухвалено, і ми пішли вночі до Ради. Прийшли о першій годині. 
ГРятаков та Ісаак Крейсберг — як представники Ради робітничих * 
депутатів, я — від Київського комітету більшовиків.

У Центральній Раді зустріли нас дуже радо ; їм давно 
вже хотілося залучити більшовиків до себе, і вони добре 
знали, що без нас їм важко „бути визнаним українським цен
тром". Старий Г^шевський^голова^Рада, сяяв від задово
лення і швидшеЛнйг^^ трусив своєю великою бородою, 
тиснучи нам руки.

Щиро кажучи, почуття було препогане. Ми, кияни, краще, 
ніж хто інший, знали ціну цим радовцям, та що робити? Ми 
склали формальну угоду, що жодну військову частину не буде 
пропущено з півдня, щоб придушити більшовицьке повстання 
на півночі. Що Петроград та Москва впораються з Керенським 
на півночі, то ми були певні, боялися ж південно - західнього 
та. румунського фронтів.

Центральна Рада спочатку ніби хотіла чесно виконати 
угоду, був виділений спеціяльний_комітет^так_і називався —

ними щстаншямит в першу чергу з залізничниками, щоб зупинити1 
РУУвіиськана^ північГТ^аскїль^ кшвськихюнкерів,
Що вжевиїхаліГ^Тчиєва, справді пощастило зупинити й за межі 
України не пустити.

У самому Києві вражіння від нашого союзу з Централь
ною Радою було величезне. Радовці^йшшшали наш зв’язок, 
білі^скреготали зубами від злости — виступити рдночаснсГпроти 
Нас і проти ради вони не наважувалися.

Київського обивателя це вразило несподіванкою як грім, 
*Ле й робітника також. Не легко було вмовити робітничу 
Масу тимчасово не виступати. Пролетарям хотілося боротьби, 

вони не любили. ^
П& щастя чинанещастя, наш альянс із Радою тривав 

еДовгий час. Білі всіх сил доклали до того, щоб розірвати 
|ГИ надприродний блок. Щоб ліпше натиснути, використано 

Наків, зокрема кубанських. Представник цих козаків, щовід- 
Номендував себе од міністра шляхів кубанської республіки,
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з ’явився на другий день на засідання Центральної Ради й по
ставив питання руба:

— З  нами Рада чи з більшовиками?
В останньому разі вони загрожували Раді тим, що козаки 

покинуть її підтримувати, а досі в Ради з козаками були 
добросусідсьіа-взаЕмини, на ґрунті спільних федералістичних 
насгроївГ

Стан Ради був важкий. Якщо ми своєю угодою давали їй 
перепочинок, давали змогу покищо не наступати й не вима
гали яскраво визначити свої симпатії, задовольняючися тим, що 
послані на північ потяги з військом затримано, то козаки вима
гали ясности та визначеносте, а це найважче ^буржуазним 
політиканам.

На перших початках Рада хотіла вибрехатися й почала 
доводити козакам, що хоч вона й склала з нами угоду, та 
проте вона не проти законного ладу. Та відбрехатися їй не 
пощастило, а надто, що в Раді, опріч українських націона
лістів, сиділи ще націоналісти єврейські, а ці ж ще більш во- 
р5же ставилися до нас, ніж сами радовці. Так от ціла низка 
делегатів, від сіоністів до бунду (ЛіровТ Рафес та інші), ви
крили перед козаками суть нашої угоди.

Ми також своє правили і, дивлячись на вагання Центральної 
Ради, поставили питання руба : чи буде угоду виконано чи ні ?

Радовці попрохали дати їм чверть години на нараду. Ця 
нарада тривала дві години. Нарешті увійшли до залі й укра1 
Іїнські есері. Відразу було видко по обличчях, що вони нава
жилися зробити підлоту.

Тепер такі речі робиться легко, та це ще був 1917 рік, коли 
рештки сумління в цих дрібнобуржуазних політиканів ще були, і 
вони страшенно ніяковіли. Пригадую, як Грутпрнг.ький довго чекав, 
поки хтось попрохає слово, і нарештіДсам він був есер) заявив :

— Слово належить тов. Поршеві від фракції есдеків.
Той мусив виступити. Протягом кількох хвилин він просто

мінявся в лиці — то поблідне, то почервоніє, конвульсійно Гриз 
свій бурштиновий гарний мундштук і нарешті зачитав резолю
цію, де говорилося, що Центральна Рада засуджує в и с т у п  

більшовиків проти законної влади.
Цю резолюцію, звичайно, ухвалено.
Ми негайно заявили, що тут нам більше нічого робити, 

ми залишаємо Центральну Раду і вважаємо себе вільними У 
своїх вчинках. Виходячи, вже в дверях, тов. П'ятаков кину0 
востаннє :

— Ви не додержали обіцянки — ми йдемо. Але пам’ятайте» 
що коли білогвардійці вас громитимуть, то єдиними оборо**' 
цями національної волі України будемо ми, більшовики.

Лідери у есдеків та в есерів несміливо й ніяково п о ч а л #  

плескати цій заяві більшовиків. Під їхні ріденьки оплески **** 
вийшли із залі.
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Було пізно. Під дверима Центральної Ради грілися коло 
багаття салдати— команда двох українських автопанцерників. 
Победивши нас, хтось із них спитався, чи скінчилося вже засі- 
дання та чи скоро порозходяться. Ми відповідали, що це тільки 
ми, більшовики, пішли, а Рада лишилася погоджуватися з ко
заками та керенцями. Пам’ятаю, з купи салдатів було подано 
репліку :

— То може й нам піти з вами?
Салдати ненавиділи юнкерів та керенське офіцерство, сім- 

патії їхні були більше на нашому боці.
На цей час надійшов хтось із начальства, і салдати за

мовкли.
Ми поспішали до палацу, де була наша штаб - кватиря/ 

Треба було оповістити район про розрив, неминучу сутичку'' 
Йшли мовчки. Тільки одно промовив ГГятаков за всю дорогу:

— Мабуть, як би переночував ніч із повізєю, то не відчув 
би такого. З  Радою більше, як на одну ніч, звязуватися не 
можна.
г іТротягом ночі попередили своїх хлопців. На ранок Київ був 

як збентежений вулик. Наш військово - революційний комітет 
і тов. Пукке працювали вдень і вночі, та ще ніхто не знав, як 
воно в таких випадках діється, а через те саме було цілко
вите безладдя.

............. . ІДЛ------1' — » ----  ------

БІЛІ НАСТУПАЮТЬ

Штаб білих орудував рішучіш і того самого дня перейшов 
до наступу. Ми одержали відомість про просування білих ча
стин годдні^о,.^гдетій^дня. Мене  ̂ між іншим, послано у розвідку 
(в лице мене мало^хто знав тоді, а я ще до того мав „най- 
порядншшй" вигляд). Перша вилазка встановила, що білі пе- 
ребувають на віддаленні двох кварталів і ховаються по по
двір'ях. Було ясно, що на вечір готують атаку на палац. Ми 
сподівалися допомоги від одного запасного загону, і я вийшов 
подивитися, що робиться на вулицях.

На розі колишньої Левашівської вулиці, під самим пала
цом, зустрів якогось офіцера, що йшов проти мене. Він кинув 
мені, не зупиняючися :

— Чого ви тут вештаєтеся? Забирайтеся, зараз буде 
стрілянина.

Він, видно, мав мене за звичайного мирного обивателя. 
Я зробив вигляд, що не зрозумів. Пройшов кілька кроків 
Далі.

На розі Інститутської зупиняє мене козачий вахмістр, що 
бачив мене кілька годин тому, коли я на другім куті міста 
підходив до колони козацької артилерії, яка проходила вули
цю , і питав, відкіля вони тут узялися. Спритний вахмістр 
пізнав мене й задумав заарештувати.
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Та що йому самому, видно, не було часу зі мною моро
читися, то він наказав якомусь козакові відвести мене до штабу. 
Той провів мене один квартал і передав дальшій стійці. Так, 
змінивши три варти, потрапив я до штабу. Чого мене заареш
товано, той козак, що привів мене, вже не знав.

Під штабом стояли вишикувані юнкери, і якийсь полков
ник казав* їм ~пром5вуГЬін зачитав радіо, одержане від^Керен- 
ського, що^повстання в Петрограді ліквідовано, привітав юн
керів із перемогою й оголосив їм, що зараз~вони підуть гро
мити кубло київських бунтівників.

Мене повели догори. Назустріч сходами спускався якийсь 
військовий, видко, високої ранги — виявилося, що то був сам 
начальник штабу. Я до нього. Вдав собою плохенького обра
женого обивателя, що його ні за що, ні про що затримано на 
вулиці. Полковникові ніколи, він поспішає, квапиться й умо
вляє мене йти нагору, до чергового адьютанта, що розгляне 
справу й мене відпустять. Та я не вгаваю. Цілком ясно, що 
адьютант насамперед запитає прізвище, а в газетах того дня 
надруковано, як ми виходили з Ради. Цілком ясно, що тут 
мене й „зацапають".

Я рішуче заступаю полковникові дорогу, беру його за 
ґудзика й заявляю, що нікуди не піду. Витягаю свої документи 
й, ретельно прикриваючи пальцем прізвище, тикаю йому під 
самїйПїїс, щб^я^^викладач політехнікуму, я не припушу, щоб 
мене^зиюдноРїТр0шши затримувано на вулиц іч ерез"те^ що 
хтрсь_д4^І^нтуєІ

Полковник хоче звільнитися й наказує мене випустити, та 
тут уже я не згоджуюся. Я боюся, щоб знову не стрінутися 
з тим, що мене затримав, і заявляю, що без конвою я не піду. 
Вимагаю, щоб мене ^  охороною  ̂випроводили до Хрещатика.  ̂
Полковник згоджується, і мене^з двома юнкерами вйпрбва-' 
джують.

І справді, знову на вулиці зустрів мене той самий клятий 
вахмістр. Але, побачивши, що мене ведуть двоє юнкерів, він, 
очевидячки, подумав, що мене заарештовано, і не втрутився 
до справи.

Юнкери відпровадили мене до Хрещатика. Я їм подякував, 
а сам зайшов до першого, який трапився, під’їзду і із швайцар- 
ської встиг позвониги Пятакову до палацу, що зараз на них 
нападуть. Швайцар" здивовано слухав мою розмову, та проте 
нічого не зробив.

За кілька кварталів я знову підійшов до телефону, але 
"міська станція відповіла, що з палацом зв’язок перервано. По
стрілів ̂ іе було чутй7 ї"ТГ~собі зміркувавЛіцо палац захоплено 

Ьненац&ка. Як виявилося згодом, так воно й було. Наших то- 
баришів мало не пошматувала озвіріла козачня.

Якби не меншовики, то там би вони й загинули. Меншо
вики, як і завжди, вагалися. Це врятувало життя товаришам.
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Було захоплено цілісінький комітет. На волі, опріч мене, 
лишився сам тільки Іванов Андрій (не пам'ятаю, як він виско
чив). Я з ним зустрівся вже потім, в арсеналі.

Ніч. Куди йти — невідомо. Помешкання районів так само 
може вже захоплено, як і палац.

Я пішов обережно розшукувати будь-якого і знайшов купку 
молоді в клубі міського района, в універсітеті.

Почали нав'язувати зв'язки. Треба було знайти помеш
кання й призначити явку. На перший раз ухвалили зібратися 
в одного меншовика, Гортинського. Ми знали, що він хлопець 
чесний і не зрадить. Він справді не видав. Незабаром він і 
зовсім пристав до нас.

Тієї ж ночі я подався на Печерське, щоб зв'язатися з на
шим бойовим третім авіяпарком. Ішов манівцями, а дощ лив( 
наче із відра. Мало не впав до4яру на „Собачій тропі“— є така 
вулиця в Києві.

Авіяпарк був на ногах. Там щойно довідалися, що захо
плено палаца та заарештовано комітет. Хлопці горіли від ба
жання негайно стати до бою. Насилу ми їх утримали від 
негайного виступу. Адже треба було з&язатися з іншими части- 

, нами та районами, а надто з нашою артилерією, що стояла 
за Дніпром.

Було* поставлено варту, нав'язано зв'язок з арсеналом та 
умовлено другого ж дня виступити. Оповістили всі райони, 
що г£сло суде — потрібний гудок в арсеналі та зліт аеропла
нів над містом. А ероплаїш буливн^их^руках.

Ще добре, щовмовилї^^ забули що дру
гого дня неділя й гудків в арсеналі не буде.

Треба сказати по щирості: авіяпарк зумів установити 
досконалий зв'язок, і на другий день о п'ятій годині вечора, 
коли юнкери спробували захопити арсенал, наші самі подали 
гасло до виступу. Гудків, щоправда, не було, але аероплан 
вилетів.

Почалася стрілянина з рушниць, і тріскотіння пішло по 
цілому .місту. Головна боротьба точилася на Печерському, де 
були розташовані наші — арсенал, авіяпарк —понтонери і
білі — юнкерські школи.

Центральна Рада пробувала дмержуватаїюйтралітету. 
Вона смертельно ^ІлякЯлаЄя^ идоклала^^сіх
зусиль, щоб не припустити до загибелі заарештованих комі
тетників.7 Своєму військові вона категорично заборонила ста

вати  до бою.
Але легше було дати наказа, ніж його виконати. Ми не

гайно взяли полки українські в роботу. Тільки погано було, 
Що в нас майже ніхто не володів мово^о. Організація мало не 
всїГОулсСросійська. З  українцями їхньою могоюГсПірїч мётгё, 
йЬгХіі говорити ще двоє - троє. На мою долю припали два 
Українські полки—
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Відбулися величезні мітинги. На одному озвірілі офіцери 
мало не вбили мене, але салдати не дали, і з їхньої волі мені 
мусили дати слово. Відчувалося, шо салдатська маса на на- 

, шому боці.
В другому полку пощастило так розбурхати кількох хлоп

ців, що вони самі виступили проти керенців, за активну до
помогу робітничим радам. Проте вивести полк не пощастило, 
але зате на Печерському одна українська частина, що була в 
районі бою, сама відкрила вогонь по керенцях із розгорнутими 
жовто-блакитними прапорами перейшла до нас.

Центральну Раду ця подія збентежила подвійно. Поперше 
вони злякалися нашого впливу на їхню салдатську масу, а по- 
друге,— і це, може, найголовніше,— певні були остаточної пе
ремоги білих і аж трусилися, що їм на карб поставлять такі 
виступи українських частин. Надто стурбувало Центральну 
Раду, що в Києві з ’явилася чеська бригада. Це була міцна вій
ськова одиниця, яка сама могла роздушити повстанців.

Що чехи прибувають до Києва, я довідався від Порша 
(того самого, що читав резолюцію у Центральній Раді). Він, 
хто зна як, розшукував мене на нашій явці й прохав прибути 
до Ради, сповіщаючи, що має передати важливі дані. Поради
тися не було з ким, і я наважився піти. З  тону записки видно 
була, що Порш справді збентежений і пропонує щось серйозне. 
Я, признатися, думай, що справа буде про врятування заареш
тованих комітетників, а виявилося — чеська бригада.

У Порша сидів уже тов. Муна (був потім членом ЦК чеської 
комуністичної партії). Тоді М ^ а і д е н е ^  
вважав себе за інтерцздіонадщтаГТ^тоя^^ в
до ^щиоІМг^рмадянсьіш

Мене інформовано, що прибула чешська бригада й що 
взавтра вона піде в наступ. Порш сповістив, що він разом із 
Муною обговорює справу, як цю бригаду вивести з бою.

Було ухвалено, що ми звернемося до чехів з відозвою. 
Порш тут таки написав проекта прокламації, я її трохи виправив, 
Муна переклав на чешську мову — і прокламацію негайно здано 
до друку. Пильнувати чистоти комуністичних принципів було 
ніколи.

Змісту прокламації зводився не до того, щоб чехи під- 
тримали наш виступ, а д&ттейтралїгету. Прокламацію в и п у щ е н о  

від імени групи чеськихсоціялістів, і в  ній пропонувалося че
хам не втручатися до громадянської війни на Україні та вима
гати, щоб їх повернули на німецький фронт.

Як виявилося по тому, спочатку прокламація успіху не 
мала, і чехи все ж тшси пнпливнаступ. Вони були такі певні 
своєї сили,'^цЬ/'п^тбст^ колонами на арсе-
пал. Ну, їм і дали доброго прочухана з кулеметів. Лишивши 
на місці кількадесят забитих, чехи мусили відступити. Тут вони 
пригадали нашу пораду й заявили, що й справді їм нема чого
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втручатися до наших справ. В обід стало відомо, що чехи за
бираються.

Порш мене чесно тримав у курсі всіх цих подій, і я в 
такий спосіб знав становище з обох боків. А часами обста
новка у ворогів була мені відома краще, як у своїх, бо у 
нас зв’язок був далеко гірший.

Ще до того часу, як чехи вибралися, нашим пощастило 
не тільки відбитися від юнкерів, але й самим перейти в наступ. 
Надттг допомогла артилерія, що етпядя на той бік Дніпра. t 
Вона, на диво, влучала дуже добре. З  третього пострілу важ- ' 
ким набоєм вона відбила ріг вТонкерській школі, і юнкерам до
велось піддатися:-------- - -------- ------------

До наших рук потрапило кілька офіцерів і навіть якийсь 
генерал, а загалом чоловіка із сорок, не числячи юнкерів. І 
над вечір того самого днЯ, коли чехи наважилися піти, ми че
рез радовців та меншовиків із міської ради запропонували шта
бові поміняти полонених на захоплених комітетників.

Переговори продовжено одночасно в декількох лініях, та 
випадково ми орудували так, ніби мали цілковитий зв’язок : 
тов. Іванов натискав на меншовиків, я — на радовців, а арсе- 
нальці встигли пристосувати якусь стару гарматину, що валялася 
на подвір’ї, і почали обстрілювати місто.

Штабові ця гарматка великої шкоди заподіяти не могла, 
але обивателя налякала дуже, і обиватель, в особі меншови
цької думи, почав у штабі скавулити. Декілька пострілів із важ
ких гармат по місті також дали свої наслідки. Один набій ро- 
зівався само на подвір’ї Центральної Ради.

Це було якраз у той час, коли Порш сповіщав мене про 
вихід чехів. Грушевський вискочив із свого кабінету і, поба
чивши мене, скрикнув:

— Та невже обстрілюватимете місто?
— Еге ж . . .  Як не випустять наших членів комітету, бу

демо бомбардувати .. .
— Так ви обов’язково давайте наказ припинити стрілянину. 

Ми доб’ємося, що їх визволять . . .
І радовський міністр внутрішніх справ Ткаченко побіг 

брати штаб у роботу. В наслідок цього всього, а головне — 
виходу чехів штаб розгубився, і комітетчиків випустили, від
провадивши їх до арсеналу.

На той час ми вже по цілій лінії почали перемагати. Хлопці 
^взялися й усюди перейшли в атаку. Юнкери похитнулися, 
 ̂До вечора все було скінчено. Взагалі бій точився три доби. 

Ми, безумовно, перемогли, але, правду кажучи, використати 
Перемогу не вміли.

Досить сказати, що, не знаючи, що робити з рештками 
Анкерів, ми їм дозволими виїхати з Києва, і вони рушили на 
Д 1Н> до Каледіна. Здається, їх перехопили в Донбасі, але 
Факт той, що з Києва ми юнкерів випустили.

^  Літопис Революції № 4
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Штаб ми перемогли, та Центральна Рада не сиділа, згор
нувши руки, і в той час, коли ми билися, вона встигла підтяг
нути до Києва декілька нових полків. Рада гірше боялася бі
лих, та привезені полки могли придатися й проти червоних.

ПЕРЕД ОДВЕРТИМ БОЄМ

Знову ми опинилися під дурною хатою. Кинути свої сили 
проти Ради було не так легко, а надто, що частина україн
ського війська билася з нами проти білих.

Оголосити радянську владу, не звертаючи уваги на Цен
тральну Раду, ми також не могли. Точніше кажучи, фактично 
влада була в руках міських рад, та ці ради були не цілком у 
наших руках. В Києві було ще дві ради: одна — робітничих, 
друга — салдатських депутатів.

Перша здебільшого була вже наша, більшовицька, а в дру
гій у нас була значна меншість. Там переважали прихильники 
Ц. Ради, і їхніми представниками були відомі тепер емігрант
ські діячі (Н. Григор’їв та інші). Ухвалено було провести 
агітацію та негайні перевибори Рад, робітничої та салдатської. 
і за негайне їх об’єднання.

На час перевиборів радовці, рахуючися з настроєм мас, 
перефарбувалися. Вони яко мога підкреслювали, що Центральна 
Рада — це ті самі „совєти“ , що вони також більшовики, тільки 
українські. І салдатська маса, що погано розумілася на справі 
тал ще їм вірила, віддала їм свої голоси. В наслідок у Вико
навчому Комітеті Об’єднаної Ради робітничих та салдатських 
депутатів ми мали з ЗО місць усього 14, решта дісталася мен
шовикам та російським і українським есерам. Найбільше пройшли 
останні — мало не 10 місць. Отже, формально нас знову була 
меншість, дарма що ми були в цій Об’єднаній Раді найдужчою 
партією.

Тимчасом Центральна Рада все стягала та стягала свої 
сили й почала сама переходити в наступ. Ми спиралися на 
російські частини, що стояли в Києві. Рада видала наказа про 
демобілізацію й дозволила всім салдатам-росіянам повернутися 
до себе на батьківщину. Ясно, що ці частини почали роз’їз
дитися. Та цього не досить. Радовці, напавши зненацька, роз
зброїли один із наших найпевніших полків і розпустили сал- 
датів додому.

Було ясно, що сутичка неминуча, та в нас сили не було. 
Підбурити маси проти Центральної Ради було далеко труд» 
ніше, ніж проти білих, і тут треба сказати, що в багатьох 
з - поміж нас не було цілковитої певности, що з Радою неминуче 
треба буде кінчити збройною рукою. Хоч як це тепер чудно 
видається, та яскравої свідомости цього тоді не було.

4 Я ніколи не забуду одного епізоду. На початку листопад* 
за старим стилем, коли Центральна Рада почала виявляти с е б е



Уривки з  спогадів про українську революцію 151

з  найгіршого боку, Київський комітет довідався, що один із 
членів (Івга Богданівна Бош) без відому інших членів комі
тету дав вказівки, другому гвардійському корпусові, що стояв 
тоді на Поділлі, підтягнутися до Києва. Той корпус був під вели
ким більшовицьким впливом, і надто велику роботу проробила 
там тов. Бош — у нас її жартома звано^,.корпусним генералом".

Тов. Бош добре розрахувала, що, як доведеться відверто 
битися з Радою, той корпус .може придатися.

Звигайно, радовці помітили пересування корпусу й зчинили 
лемент. І ось тут Київський комітет довідався про цей факт 
.і, пригадую, вчинки тов. Бош співчуття не викликали. Навпаки, 
почали дорікати, що вона провокує сутичку.

Признатися, то й я в ту хвилину не був цілком переко
наний, що нам без корпусу на обійтися.

Саме тоді приїздив тов. Зінов'єв, йому за ці суперечки 
® комітеті говорено. Так як він поставився — не пам’ятаюр> 

Взагалі, треба сказати,— і це стосується до всіх спогадів,— 
дуже важко бути об'єктивним, навіть коли не маєш охоти 
приоздоблювати, бо за яких два-три роки вже важко уявити 
собі, як немає писаних документів, що сам думав у тому чи 
іншому випадку. Як швидко змінюється життя й переінакшу
ється ставлення до фактів, що воно їх висуває!

<  Словом, факт той, що* ми гаяли час, а Рада нагромаджу
вала сили. Правда, ми провадили велику роботу в справі роз
кладу лав прибічників Центральної Радич.>

В галузі економічної політики Рада, як це й личить дрібно
буржуазній демократії, безпорадно товклася на одному місці, 
і не виключена була можливість висадити її з середини, за
воювавши симпатії на селянських з ’їздах та по українських 
полках. Полки агітації піддавалися. Це була робота не легка. 
Знаю це з власного досвіду, бо мені найбільше довелося її 
тягти: як я вже згадував, у всій організації було, здається, 
чоловіка зо три,.що вміли висловлюватися по-українському, а 
з членів комітету — тільки я сам один.

Ходили ми на роботу, звичайно, вдвох з П'ятаковим Ле
онідом (старшим братом відомого Юрка П’ятакова). З  Леоніда 
був чудовий салдатський агітатор і непоганий організатор. Він 
усю імперіялістичну війну пробув на фронті, мав чотири сал- 
Датських георгії і знав добре салдатів, та українсьнкою мовою 
міг сказати тільки декілька фраз, що я їх складав наперед.

Тактика наших виступів була завжди однакова. Треба було 
Несподівано з'явитися в полку, де ми не мали зв'язку, над ве
чір, коли звичайно в частині відбувалися розмови й мітинги. 
Треба сказати, що занять жодних у той час не було й мітин
гували мало не цілий день, але вечір особливо сприяв цьому, 
Та Ще й до того увечері легше було пройти до казарми. Про
тискаємося в юрбу, де стоять тісніш та де офіцерів менше, 
1 починаємо мітингувати.
10*
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Звичайно, тільки встигнеш кілька слів сказати, вже заядлі 
шовіністи, що їх навмисно для цього підготовляли радовці, 
починають кричати, що треба нас за вікно викинути або роз
стріляти. Зчиняється страшенний галас. До нас підступають, 
щоб зтягти з якогось підвищення, куди ми__шке _ встигаємо 
вилізти.

Тут увесь секрет був у тому, щоб перекричати галас і на 
цілу горлянку, що е сили вигукнути декілька українських фраз. 
Коли маса почує українську мову, вона помітно втихомирюва
лася й зацікавлювалася.

Взагалі радять в таких випадках чимсь здивувати масу. 
Важливо виграти достотно-дві^три секунди. Починаєш умо
вляти, що кинути нас з вікна, ба навіть пристрілити завжди 
ще встигнеться, навіщо хапатися? Сказати з приводу цього 
якийсь жарт, трохи посмішити і, найголовніше, дати відчути, 
що ти вільно володієш мовою, знаєш селянські вирази. А тоді 
вже заявляєш, що ти — більшовик.

Знову знімається гармидер, та вже менший. Йдуть супе
речки.

— Який же він більшовик, як по - нашому говорить ?. .
І не було випадку, щоб не вдалося добитися дозволу го

ворити. Салдати самі вгамовують галасливих : їм цікаво, що 
може їм розповісти більшовик, коли він говорить по - україн
ському.

Треба сказати, що салдатам у національних (українських) 
частинах морочили голову різними неймовірними байками, що 
наче більшовики — самі тільки кацапи (росіяни) і мета їхня — 
присилувати українців воювати, щоб тимчасом самим захопити 
їхню українську землю.

Радовці присягалися й божилися, запевняючи салдатів, що 
поміж більшовиками жодного українця немає. І на цьому вони 
зривалися. Салдат казав:

— Який же з нього більшовик, як він українець ? Хай го
ворить, а ми послухаємо.

А нам тільки того й треба.
Більшовикові ж, що говорить мовою російською, слова б 

не дали.
Щодо вмілости з масою говорити, то це ми розуміємо.
Звичайно дуже легко викрити національну облуду, розпо

вісти про справжні вимоги й програму більшовиків. А програма 
наша тоді була дуже проста:

— Геть війну! Йди додому! Негайно забирай землю!..
Центральна Рада якраз із землею тягнула. Тут позиції

були безумовно виграшні.
Після моєї промови виступав П’ятаков, при чому починав 

українською мовою, говорив вивчені заздалегідь фрази, що 
він також українець, та довгий час був у москалях, забув го~ 
ворити по - свойому й легше йому говорити мовою російською-
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Якщо така воля зборів, то він говоритиме так, як йому зруч
ніше.

Коли лід зламано,_збори охоче погоджуються, бо по - ро
сійському всі добре розуміють. Тоді Леонід говорить далі вже 
мовою російською. А що оповідач із нього чудовий і салдатів 
знає, як облуплених, то кінчається на тому, що ми у перший же 
вечір зав’язуємо з полком зв’язки й виходимо звідти з тріюм- 
фом. Кількадесять чоловіка випроваджують нас, щоб дорогою 
з нами чого не сталося.

Другий раз до цього полку приходиш, уже заздалегідь 
умовившись із своїми хлопцями, і йдеш уже цілком певно.

Так ми провадили роботу цілих два місяці. На селян наша 
агітація також починала впливати. Маса нетерпляче чекала, 
коли вже можна буде взяти землю.

Становище Ради було дурне: вона мусила орудувати по - 
більшовицькому, або інакше маса перейде до нас. Рада зна
йшла третій вихід: вона наважилася звести рахунки з нами.

І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З ’ЇЗД РАД ТА УТВОРЕННЯ ПАРТІЙНОГО
ЦЕНТРУ

Обидві сторони уникали одвертої сутички. Певности в пе
ремозі ніхто не мав. Точилася напружена боротьба за оволо
діння масою. Робітництво було безумовно з нами, боротьба 
йшла за селянство, що лишалося на селі, і знову ж таки за 
те саме селянство, вдягнене в салдатські шинелі.

Ще підчас перебрання Київської Ради робітничих та сал- 
датських депутатів, безпосередньо після жовтневих днів, радовці 
вперто стояли на тому, що Центральна Рада — це по суті своїй 
орган „совєтський". Цей факт, а з другого боку -dLxe, що Цен
тральна Рада все ж таки опанувала становищем і поволі ста
вала всеукраїнським центром, давало думку київським більшо
викам, наче є змога прийняти й виграти бій у формі кампанії 
за переобрання Центральної Ради й перетворення її на 
справжній радянський орган ./

Важко сказати тепер, наскільки виразно уявляли собі 
члени організації, ба навіть члени комітету, як саме піде цей 
процес. Як згадую, багато дехто з нас мав невиразну надію, 
Що Раду можна буде опанувати так само, як більшовики опа
нували на жовтень 1917 року Ради робітничих депутатів, де 
на перших початках їх також була меншість.

Хоч як це суперечить марксистській аналізі клясової 
природи рад і „Ради", але з пісні слова не викинеш. Огля- 
Даючися назад, пригадую, що плутанина в головах була чимала.

Я вже наводив тут факт, що мене особисто напівжартома, 
напівсерйозно вважали ще в листопаді 1917 року мало не за 
націоналіста за те, що я пропонував і висував конечну потребу 
Утворити всеукраїнське партійне й державне об’єднання саме
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для того, щоб легше було боротися з українським націоналіз
мом, який у той час зміцнився.

Та в Києві обставини складалися так, що товариші, які й 
чути не хотіли за Україну хоч би й радянську, мусили в бо
ротьбі з Центральною Радою це_ гасло висунути. В середині 
листопада більшовики запропонували всім революційним пар
тіям, як російським, так і українським, взяти участь в органі
зації Всеукраїнського з ’їзду робітничих.рад.

Українці — українські есдеки та українські есери — спо
чатку були відмовилися категорично, та коли зауважили, що 
гасло всеукраїнського з ’їзду Рад масам до вподоби, вони в 
останній момент узяли активну участь — не на те, щоб прово
дити в життя, а щоб зірвати з'їзд. Вони післали оповістки по 
окремих селянських спілках Київщини та Полтавщини, щоб на
діслати яко мога більше делегатів.

З ’їзд призначено на початок грудня. На час з'їзду Рад 
Київський партійний Комітет призначив скликати Всеукраїнську 
партійну конференцію. Неминучість боротьби з Центральною 
Радою, потребу погодити дії у всеукраїнськім маштабі кияни 
на той час відчували вже так пекуче, що без особливих супе
речок у партійному комітеті та без належної істотної підготовки 
послано запросини до найважливіших українських організацій.

Опріч районів, що тяжіли до Києва: Київщина, Поділля, 
Волинь та частина Полтавщини, відгукнувся тільки сам Кате
ринослав, що прислав одного делегата. Не пригадаю, чи була 
Одеса — її делегата не було чути.

Події в ті часи розгорталися надзвичайно швидко : що не 
день, то й щось нове. На час приїзду делегатів на парткон- 
ференцію становище в Києві так загострилося, що ми вже могли 
сподіватися нападу Центральної Ради на палац.

В день відкриття конференції в Києві аж кишіли „вільні 
козаки"— організація, що трохи скидалася на фашистську, ду
же шовіністична; її утворила Центральна Рада для боротьби 
з більшовиками. До речі, командував тим „вільним козацтвом" 
не хто інший, як тільки гетьман Скоропадський.

Конференція, очевидячки, не представляла всієї України. 
Та що було діяти? Ми намагалися зробити початок.

Для тих, хто приїхав, потреба об’єднання була вже ясна. 
Суперечки сталися з приводу того, як назвати наше об’єд
нання. Всі відчували свій кревний зв’язок із РСДРП більшо
виків. Назви комуністів тоді ще у нас не було. З  великими 
труднощами вдалося провести пропозицію, що наша організація 
на Україні повинна об’єднатися в соціял - демократію України 
з головним комітетом на чолі. .

Пропозицію назвати український партійний центр централь
ним комітетом відхилено переважною більшістю голосів.

Як курйоз, на конференції був присутній отець диякон-Лі- 
совицький,^чоловік сажневого зросту й у рясі.. . Коли він
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уперше з ’явився, ми всі охнули. Та голова Кременчуцької ради 
Лапчинський нас заспокоїв, що це хлопець наш, вступив до 
партії, працює з нами, та ще не має коштів цошити--собі ци-„ 
вільне. в_бранняи_

На друге засідання конференції він прийшов уже вдягне
ний у цивільне. Цей диякон потім був за командира партизан- 
ських загонів, згодом командував полком. Під кінець він роз
пився й скпщкв-життя у чека. ... .........

3 ’їзд~Рад відкрився ще до кінця конференції. В цей день 
у Києві було надто неспокійно. Залізницею, Дніпром та кіньми 
стягалися до Центральної Ради делегати з'їзду. Там їх при
ймали, накачували, частували і, давши від себе проводарів, 
посилали їх до мандатної комісії з'їзду.

Люди приїздили з найнемовірнішими мандатами. Був, при
міром, такий:

„Командир такої-то сотні українського полку делегує на 
всеукраїнський з ’їзд^свого денщика"...

Так ї стояло в мандаті. Бували командировки від сільських 
старостів, від просвіт і т. ін. Було ясно, що готується зрив.

Наша мандатна комісія, звичайно, почала відкидати непра
вильні мандати. Кінчилося на тому, що годині о дванадцятій 
дня мандатній комісії довелося залишити помешкання-.. . через 
вікно. Добре хоч те, що не дуже високо було — півтора по- 
верха.

Бланки захопила розлютована юрба, що її під’южували 
провокатори. Вони почали роздавати бланки, кому бачили.

Відкриття призначено в залі колишнього купецького зі
брання. У великій залі з колонами під мармур, залитій світлом, 
було повно - повнісінько селян та салдатів. Інтеліґентські лідери 
не сиділи, як звичайно, на перших місцях, а трималися оддалік 
поза колонами.

Нас, більшовиків та лівих есерів (російські ліві есери, ду
же малосилі в Києві, йшли разом із нами), була маленька куп
ка— не пам’ятаю докладно, скільки саме, але щонайбільше 
чоловіка ЗО — 40.

Відкривати з ’їзд було доручено мені, знову таки, як єди
ному українцеві. Тільки підійшов я до столу президії й про
мовив: „Товариш і...", як не накинеться на мене купа україн
ських-есерів L . b

Стасюк, здоровий, грубий чоловічина, схопив мене ззаду 
за шию, жвавий Аркадій Степаненко, керівник селянських спі
лок, вискочив наперед і, відштовхуючи мене ліктем, почав щось 
кричати про те, що з ’їзд незаконний.

Все це тяглося кілька хвилин. Наелектризована маса, зчи
нивши неймовірний гармідер, кинулася бити більшовиків.

Наші комітетники стояли маленькою купкою під колонами, 
За столом. Я боровся з лідерами, що напосідали на мене, а че
рез величезний важкий стіл лізла осатаніла маса.
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Виявилося, що стіл був на прочуд міцний. Нападники пе
решкоджали одне одному й не могли зразу діп’ясти мене до 
своїх рук. Доки дісталися, то радовські лідери самі отямилися 
й почали заспокоювати збори, налякавшись вибуху, що його 
самі ж викликали.

Пам’ятаю, надто напосідав на мене якийсь рудобородий, 
від нього виразно тхнуло спиртовим перегаром. Через півтора 
роки я цю саму „бороду" зустрів на фронті, і її власник, со- 
ромлячися, підійшов до мене й сказав, що мене знає. Я також 
пригадав собі, хто він. Виявилося, що через три місяці після 
згаданого випадку він сам став більшовиком. Він же й розпо
вів мені тоді, як їх підпоювали та що їм казали в Централь
ній Раді.

Трохи втихомиривши розлютовану масу співами „Заповіту" 
та „ІДе....не~вмерха Україна", радовці проте подбали, щоб з’їзд 
зірвати. Навіть такий з ’їзд їм був не до смаку: їм хотілося 
зберегти Центральну Раду. Вони боялися, що як дійде до пе
кучої, земельної справи, то зібрані селяни можуть їх підвести.

Ми також не мали великої охоти цей з’їзд вважати за 
правосилий і нарешті погодилися на тому, що обидві сторони 
матимуть цей з ’їзд за приватну нараду.

Я все ж таки добився слова і повинен сказати, що, не зва
жаючи на все, що скоїлося, слухано мене уважно, мабуть, тому, 
що говорив я по-українському.

Нам усе ж таки пощастило кинути в селянські голови де
які шкідливі з погляду радовців думки про земельку тощо.

Увечері після з ’їзду ми закінчили свою партійну конфе
ренцію, а вранці обрали головний комітет. Так цей комітет ні 
разу й не зібрався, виявив себе мертвонародженим.

На другий день ми довідалися про радіо, послане від Рад- 
наркому РСФРР до Центральної Ради. В цьому радіо Цен
тральній Раді закидалося, що вона пропустила озброєне військо 
з південно - західнього та румунського фронтів на Дін до Ка- 
ледіна, і сповіщалося, що як такі вчинки не припиняться, то 
Раднарком муситиме оголосити Раді війну.

Цей славнозвісний ультиматум радовські націоналісти ви
користали досконало.

Той нещасний з ’їзд, що його розпущено напередодні, знову 
скликали, на цей раз із великою пишнотою, у міському театрі, 
куди ми вже не пішли.

Радовці чудово заграли комедію, удавши собою неповинно 
ображених, викликали справжній вибух українського шовінізму 
й одержали від багатотисячних зборів вираз довір’я Централь
ній Раді.

Ми ж у той час думали зовсім про інше.
Зібравшися нелегально в помешканні профспілок, делегати 

з ’їзду, всі більшовики, опріч двох або трьох лівих есерів, по
становили оголосити себе повномочним З ’їздом Рад Країни,
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обрати Центральний Виконавчий Комітет та уряд Радянської 
України і, переїхавши до Харькова, стати до одвертої боротьби 
з Центральною Радою: Тепер уже всім-учасникам-^з’їзду було 
ясно, що подолати Центральну Раду можна, тільки протиста
вивши їй радянський всеукраїнський центр.

А звалити раду можна буде на земельній справі.
Наскільки було не розроблено термінологію і як взагалі 

все похапцем робилося, можна було бачити з того, що в пер
ших документах того часу нашу республіку звано іноді не Ра
дянською, а Народньою. Свій З ’їзд Рад ми назвали Всеукраїн- 
ською_Центральною Радою, наркомати ухвалено називати на- 
родніми секретаріятами.

Тут, щоправда, було не одно лише протиставлення гене
ральному секретаріятові Центральної Ради, але длехіть-^тво^. 
рювати будь - які радна^коми, опріч загальновизнаного центру 
революції — Раднаркому РСФРР.

По інших місцях до цього ставилися не так уразливо. 
Я знаю Луганський, Калузький, Саратовський раднаркоми (в 
Саратові 1918 року оголошено навіть Саратовську Федеративну 
Республіку; за поясненням її керівників, слово „федеративна" 
значило, що Саратов не є цілком самостійний, незалежний від 
Москви):

На голову обраного Центрального Виконавчого Комітету 
України було намічено єдиного серед нас українського есдека 
Медведева. Він порвав із своїми партійними товаришами 
й пішов проти Центральної Ради. Ми його за це й узяли 
на голову.

' На жаль, до цієї ролі він був дуже мало придатний, і ко
рнети з нього не вийшло ніякої. Незабаром нам довелося від 
нього відмовитися.

Я тоді був за голову Київського партійного комітету (тоді 
ще в нас, опріч секретарів, були й голови). Мені самому не 
було охоти їхати до Харкова, а надто, що розгорталася велика, 
хоч і небезпечна робота тут, у Києві, і товариші згодилися 
залишити мене в Києві.

Саме в цю добу, приблизно* протягом двох тижнів, ми 
з Леонідом П’ятаковим розгорнули велику роботу в україн
ських військових частинах.

Обстанова була оригінальна.
По газетах було оголошено, що в Харкові утворився^Цен- 

тральний Виконавчий Комітет України.
Виходить, наче Харків та Київ перебувають у стані війни. 

Проте потяги спокійнісінько ходять безпосереднім рухом із 
Харкова до _ Києва-#чназад. —

Чому потяги ходять, також незрозуміло. По суті жодної 
влади немає. Палива не вистачає. Та апарат по інерції працює.

Взагалі ті місяці — це штука надзвичайно цікава своєю 
безглуздістю та найнемовірнішими сполуками.
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У Харкові Радянська влада виступало одверто проти Цен
тральної Ради, але в Києві Рада робітничих та салдатських 
депутатів існує й далі.

Плутанина цілковита.
Ще не призвичаїлися орудувати рішуче.
Мене двічі телеграфом викликали до Харкова, та я не 

їхав, спираючися на Київський.„комітет. Без* мене не було б 
кому провадити українську* роботу в Києві.

Нарешті одержую харківські газети, де оголошено склад 
Народного Секретаріату і між ними за народнього секретаря 
освіти згадано й мене. Тут уже зрозуміло, що в Києві мені 
сидіти не можна.

Вдома показав дружині газету і вмовилися, що вона з ди
тиною виїде з Києва до якогось спокійного району, а я сам 
подався до Харкова.

Сісти в потяг було дуже важко. Та ще й до того ходити 
по вокзалу було мені вже незручно. Ми з кількома товари
шами залізли ще з вечора на вантажені станції до вагону, 
що він мав на другий день іти до Харкова.

Перележали півдня на горішній полиці в четвертій 
класі.

Нас привезли на Київ - Пасажирський, а звідтіля, напхавши 
вагони „до відказу" (рух був величезний, а надто від фронту 
в глиб), виправили до Харкова.

Так ми туди доїхали без жодних пригод.

ХАРКІВСЬКІ НАСТРОЇ.- ПЕРША ЗУСТРІЧ З ІЛЛІЧЕМ

У Харкові з вокзалу пішли до Ради робітничих депутатів. 
Розпитуємся, де тут такий. Уряд Український перебуває. Ніхто 
того не знає.

Аж Н ареш ті хтось каже:
— Та поприїздили тут якісь, з ними чимало клопоту було. 

Тепер захопили редакцію газети „Южный Край". Це просто 
щось нечуване.

„Добре,— думаємо,— справа . . .  Оце так, значить, зустрів 
Харків ідею Всеукраїнського Центру".

Розшукали редакцію „Южного Края", там справді наші 
засіли. Розповіли, що справді Харків прийняв їх дуже пепри- 
язно, і як у Києві ідея Радянської України з великими трудно
щами торувала собі шлях, то в Харкові її й визнати_.не 
хотіли----

Харків, як робітничий центр, жив цілком відокремленим 
від^свла життям. Коли й були у нього які зв'язки, то з про- 
мислбвийг-Донецьким районом, знову ж таки суто робітничим. 
Що вони так ставилися до України, було зрозуміло, але 
через що в Харкові взагалі панували обивательські- настрої — 
мені ще й досі неясне.
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У самому Харкові есери були дуже ліві, меншовики — 
майже радянські, навіть українці _(були.„ й_ такі там у неве
личкій^ кількості), ба навіть у міській раді також були-.пред
ставлені й виглядали порівняно пристойно. Всі вони порівняно 
приятелюють, приміром, разом виступали проти Корнілова, що, 
втікши з Бихова, пробивався на Дін.

Зате й більшовики, може, через відсутність опору, також 
були надзвичайно добросерді хлопці.

Після Києва, де ми закупітували пороху, Харків справив 
на нас важке вражіння. Харківським товаришам не можна 
було витлумачити потребу та доцільність рішучих заходів проти 
буржуазії. Вони ставилися до реквізиції редакції „Южного 
Края“ так само, як ми ставилися до анархічних „ексів“.

Щоправда, реквізицію провели безпосередньо самі члени 
Першого- Радянського Українського Уряду, бо Харківська 
Рада відмовилася дати нам помешкання й довелося діяти 
самостійно.

Називали себе урядом, та самі до того ставилися трохи 
гуморист^но..^Та й насправді: який же з нас був уряд без 
армії, фактично без території, бо_навіть Харківська Рада нас 
це визнавала. Апарату жодного треба все утворити з нічого. 
Простота звичаїв у той час взагалі була велика і плутанина 
розумінь також. Наприклад, жодним способом не щастило нам 
відокремити функції народнього секретаря фінансів від обов’яз
ків касира. Та й взагалі в кожного цілісінький комісаріят, або, 
як тоді називано секретаріят, був у кишені*

Я приїхав, коли уряд було вже сконструйовано. Було ухва
лено голови не обирати. Так і жили собі без голови.

Звичайно збори провадила Івга Богданівна Бош. На поси
лення попрохали Центральний Комітет ВКП (тільки тоді він 
звався ЦК РСДРП (б) дати когось з більшовиків - українців. 
Нам надіслали Скрипника.

На першій нараді Народнього Секретаріяту, де був і я, 
обговорювано між іншим, як би ви думали, яку справу?— 
карний кодекс.

З  кількох пунктів складався той кодекс і чого треба було 
н грудні 1917 року до цієї справи братися, докладно тепер вже 
не пригадаю, але ще й тепер яскраво пам'ятаю суперечки 
про те, яку можна припустити в Радянський республіці ма
ксимальну кару за найтяжчий злочин. Хтось запропонував 
Десять років ув'язнення. Це з обуренням було відкинуто, 
нк надто жорстокий засіб, і суперечка йшла за п’ять 
Років і три роки. Вже не пригадаю, що саме було ухвалено.

У Харкові я перебув тільки днів зо два. З  Петрограду 
було одержано пропозицію послати до Береста свою делегацію. 
Цього домагався і сам Український Уряд, бо в Бересті разом 
3 російською була й делегація Центральної Ради. І виходила 
"Нелика плутанина : то радянські делегати з радовцями діють
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погоджено, як одна сторона проти німців, то знову Центральна 
Рада провадить свою політику незалежно. Частіш виходило 
так, що Троцькому доводилося визнавати £адовську деле
гацію за пойьюважне-представництво' У країни.

Ленін погоджувавсь з нашою думкою послати туди пред
ставника Радянської України. Нас про це сповіщено телегра
фом, і почали намічати, кого б послати.

Було ухвалено поперше послати до Береста Медведева, 
що його вважалось за голову Центрального Виконавчого 
Комітету, його бо тяжко„будеи.витримати в Харкові. Бруталь
ний, нетактовний чоловік, цілком не розуміючи обстанови, 
він робив силу дурниць і заводив нас у ніякове становище. 
До того ж у Бересті, як український есдек, він міг нам бути 
корисний (замість меблі). /

Для справжньої роботи послано було тов. Шахрая та мене.
Того ж дня ми виїхали. - Приїхали до Петрограду /Саме 

1 січня 1918 року (за старим стилем). Я цього дня вперше 
побачив В. І. Леніна. /

Він приймав у себе в кабінеті, у Смольному, на третьому 
поверсі. Почекальня була разом із тим і за канцелярію Рад- 
наркому. Апарат там було не налагоджено, мало чим краще, як 
у нас у Харкові. Все тут робилося більш ніж просто.

Без довгих церемоній ми зайшли до Ілліча. Він дуже ціка
вився українськими справами й прохав нас розповісти доклад
ніш про київські події, що являє собою Центральна Рада, як 
ми організувалися, що гадаємо далі робити. Тоді почав [казати 
про те, як нам слід поводитись у Бересті.

Медведів, що любив поговорити й похвалитися, протягом 
цілого часу втручався до нашої з Леніном розмови (мені, як 
питомому киянинові та основному членові делегації, найбільше 
довелося з ним говорити). Зупинити Медведева не було жодної 
можливости, він розперезався, почав на всю губу „заливати", 
переходячи при цьому на українську мову.

Мені довелося шарпати його за поли піджака під столом.
Ілліч зауважив мій маневр та й пише менГ коротеньку • 

записочку:
„Хай говорить. . .  Він цікаво бреше. Тільки потім зайдіть 

до мене, ми побалакаємо докладніше".
Я вже більше Медведеву не перешкоджав. Не знаю, як 

Ілліч ним, але він Іллічем був дуже задоволений.
— От людина,— казав він,— ніхто ще так уважно мене 

не слухав! А ви ще й перешкоджали. . .
Володимир Ілліч запропонував нам перечекати у Смольному 

до другого дня, щоб він міг обміркувати становище й дати 
нам свої вказівки. Ми вийшли, попрохали когось, хто сидів У 
почекальні, показати, де нам переночувати. Нас відпровадили 
до інститутського дортуару^ Температура там була—8°. Я зали' 
шив своїх товаришів розташовуватися, а сам повернувся до Ілліча*
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Ми з ним ще побалакали з півгодини. Він сказав, що ми 
добре зробили, наважившись утворити Всеукраїнський Центр, 
ухвалив наш план оголосити рішучі військові дії проти Цен
тральної Ради. Дав наказа Антонову ■ Овсієнкові, що був 
посланий до Харкова організувати боротьбу з Каледіним, під
тримати нас проти Центральної Ради.

А до Бересту Володимир Ілліч запропонував мені не їхати.
— Досить буде й двох. Однаково Троцький буде за всіх 

говорити. Вам не варто там сидіти, краще тут у нас лишитися, 
а то ми нічогісінько не знаємо, що на Україні діється, й, на
певно, раз - у- раз дурниці робимо.

На тому і стали.

СПРАВА З  ЕСЕРАМИ

Виправив я своїх товаришів до Бересту, а сам лишивсь 
у Смольному. Харків на таку комбінацію погодився й запропо
нував оформити мене, як офіційного представника України при 
Раднаркомі РСФСР.

Наскільки пам'ятаю, тов. Скрипник, що приїхав на той час 
до Харкова, особливо обстоював, щоб усе було юридично 
оформлено. І він мав рацію. Раднарком РСФСР ще й до того 
часу погано розумівся на українських справах і остаточно не 
рішив, кого підтримувати — нас чи Центральну Раду.

Між іншим, Володимир Ілліч, а надто Сталін, що, як ві
домо, керував усіма національними справами, мали інформації 
з України не лише від нас, але й від есерів. Вже ми виїхали 
з Києва, туди відряджено лівого есера Прошіяна — нарком- 
позтеля.

Цей Прошіян, як виявляється, був у Центральній Раді, 
бачився з українськими есерами й повернувся до Петрограду 
цілком захоплений ними.

Він інформував Раднарком, що Центральна Рада — уста
нова не така вже й погана, а головне— її можна завалити з 
середини, спираючись на ліве крило партії українських есерів, 
Що тоді було посилилося. До Київської Ради робітничих депу
татів, де головував тов. Андрій Іванов, Прошіян зайти не 
Потурбувався.

1Отже, Раднарком покищо не хотів себе зв’язувати пев
ним рішенням щодо України й не поривав ̂ формально з Цен
тральною Радою.

Я почав вимагати офіційного визнання. Після мало не 
тижневої тяганини, ухвалено, що Раднарком РСФРР нас 
Нйзнає за законний Радянський Уряд, а мене заводять до 
**днаркому РСФРР, як народнього секретаря в українських 
Справах з правом ухвального голосу в усіх справах, що сто- 
сУК)ться України. В такій примітивній формі встановлено фор
ельно зв’язок між РСФРР та Україною.
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Але треба зазначити, що ставку на можливість іншої 
комбінації з Україною не було цілком відкинуто. Справа така, 
що в Центральній Раді справді назрівала ліва опозиція — це 
був вираз приглушеного незадоволення широких селянських 
мас України нерішучою політикою Ради в справі земельній.

Рада безконечно відтягалася із земельним законом і яко 
мога затримувала передачу землі селянам. На цьому будували 
свої надії ми, і цей же процес викликав серед українських 
есерів утворення дужого лівого крила з тов. Михайличенком і 
Шумським на чолі.

Все тоді робилося дуже швидко. Ще коли Центральна 
Рада зривала І Всеукраїнський З ’їзд Рад, ліві серед україн
ських есерів нічим себе не виявляли, але вже на кінець грудня 
розшарування в есерівський партії пішло так далеко, що одні 
одних почали арештовувати (праві арештовували лівих). ЦК 
більшовиків був не від того, щоб цей процес розшарування 
підтримати, при чому роботу провадилося через лівих есерів.

З  Михайличенком я познайомився в Петрограді на кватирі 
лівого есера Сєвєро - Одоєвського. Потрапив я туди цілком 
випадково: комусь із товаришів потрібний був Сєвєро-Одо- 
евський, ми зайшли разом і натрапили на невеличку нараду 
лівих есерів російських із українськими лівими есерами, що 
прибули до Петрограду, як члени Уставчих зборів. Михайли
ченко тоді розпинався за Установчі збори, в ньому ясно було 
чути провінціяла.

Столичні ліві есери, принаймні Сєвєро - Одоєвський та тов. 
Карелін, що був там, уже схилялися до більшовицької думки й 
вважали за можливе, якщо до чого, навіть розпустити Уста
новчі збори (до речі кажучи, слово „учредилка" стало звичай
ним значно пізніш, тоді ще й більшовики висловлювалися з 
більшою пошаною).

Між іншим, Михайличенко розписував перед російськими 
лівими есерами, як то добре на Україні з Центральною Радою, 
кажучи, що вона, власне кажучи, є радянська форма держав
ного ладу. Треба лише підсилити в ній вплив лівих елементів. 
Михайличенко неприхильно висловлювався щодо нашої „біль
шовицької авантури"— де ж пак: оголосили Радянську Україну 
в Харкові!

Михайличенко з Кареліном скоро пішли, а ми з Сєвєро* 
Одоєвським продовжували розмову. До речі кажучи, видно 
було, що ми їм стали на перешкоді. Видно, Одоєвський 
із Кареліном та Михайличенком мали якусь конфіденційну 
нараду.

Одоєвський був у підвищеному настрої (мені навіть виДа' 
лося, чи не підпив він трошки) і розбалакався:

— Тепер,— каже,— готова справа, незабаром матимемо 
рядянський уряд у Києві, і Україна буде підпорою лівих есері0' 
Що ви собі думаєте, що ми дамо так з нас знущатися,
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більшовики тут знущаються? Закріпившися на Україні, ми й 
^ут вам дамося в знаки.

Звичайно, мене ця історія зацікавила, і я постарався ви
питати яко мога більше. Я вдав, наче співчутливо ставлюся до 
Його проекту, і промовив:

— Якби в Києві й справді пощастило хоч би лівим есерам 
повалити Центральну Раду й утворити радянський уряд, то, 
може, і харківці до них би приєдналися.

Тут Одоєвський розповів мені деякі подробиці. Як він ка
зав, то з Ленінового благословенства (перевірити я не міг чи 
^ак воно, бо Ілліч ніколи в світі не казав того, чого не мав 
наміру сказати) призначається організація перевороту в Цен
тральній Раді разом з українськими есерами лівої формації та 
лівими російськими есерами.

На голову Раднаркому України наче б то висувається са
мого Сєвєро - Одоєвського. Цими днями вони виїжджають до 
Києва (це було напередодні розгону Установчих зборів). Там, 
у Києві, неначе б то все було підготовлено. Одоєвський пев
ний був, що все пройде вдало, і єдине, що його непокоїло, 
так це — як поставиться до того Харків, який міг стати на пе
решкоді встановленню нормальних взаємин із РСФРР.

Я вимагав, щоб т. Сталін сказав мені, яку саме політику 
провадить Раднарком РСФРР і на що робить ставку. Тов. Сталін 
від певної відповіді ухилився.

Звичайно, я негайно сповістив Харків про все і, призна
тися, не дуже дбав за конспирацію. Моя звістка пішла „юзом" 
до Харкова і, дуже можливо (є деякі підозріння), потрапила 
до Києва. Згодом я довідався, що в Києві була колотнеча, та 
тільки вона для лівих невдало закінчилася.

Керівна група Центральної Ради, довідавшись про змову 
лівих, усіх їх заарештувала. Чистий випадок, що їх не було 
розстріляно. Грушевський, кажуть, уже підписав вирок про 
страту, і тільки те, що радянське військо взяло Київ, урятувало 

життя (підчас цього заколоту їм пощастило повтікати).
Мені довелося бути свідком цікавої^ гри, що її проводив, 

Володимир Ілліч з лівими^ сер ами. В порівнянні з ним це-були.
Малі діти, з якїщаївїн грався,як кіт із мишею . ___

"Часй“ були важкі. По містах усюди ми, більшовики, в Ра- 
а̂х робітничих та салдатських депутатів мали більшість. Ра- 

^  ж селянських депутатів на селах ще були есерівські. Спо- 
Чат*У селянство йшло за правими есерами, згодом, у жовтні, 
Снували становище ліві есери.

Ілліч, як ніхто, розумів значіння селянства в нашій ре
волюції. Опанувати селянством безпосередньо ми ще не були 

силі. Доводилось орудувати через лівих есерів.
В Не можна сказати, щоб ці останні були певні союзники, 

вагалися з кожної зачіпки, навіть і без зачіпки. Амбіція 
Претензії цих добродіїв раз - у - раз були просто неймовірні.
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Самі вони були на диво безталанні: досить того, що такі ге
рої фрази, як манірний кривляка Карелін, відогравали в них 
ролю лідерів.

Носилися есери, як із писаною торбою, з Марією Спиридоно
вою. Що з неї щира революціонерка (революціонерка серця) — 
заперечувати не можна, але що вона була справжньою гістерич- 
кою, це, на жаль, також правда. Лідери лівих есерів завжди й 
усюди з шаною ходили за нею й своїм шанобливим та побожним 
ставленням до неї утворювали з неї якусь своєрідну мадонну.

І взагалі це все виходило в них вишукано, манірно, бун
дючно, просто нестерпно.

Володимир Ілліч, що органічно не терпів порожніх бала
чок, мусив терпляче вислухувати лівоесерівські теревені, за
спокоюючи їхні нерви, що розладжувалися від більшовицької 
неотесаности та від тисячі інших дрібних причин.

Було, вийде компанія есерів з його кабінету, Ілліч з по
легкістю зідхне, іноді вилається (не те щоб поганим яким 
словом, але міцно). Проте, розуміючи конечну потребу до пев
ного часу тримати лівих есерів у своїх руках, щоб через них 
установити зв’язки з селом, Ілліч виявляв чудеса дипломатії. 
Він був чарівний. Знаючи, чим догодити есерівським лідерам, 
а надто Спиридоновій, він також іноді не те щоб співав їй ди- 
тирамби, але так тонко виказував їй ознаки своєї уваги, що 
довірлива Спиридонона просто розпливалася. Адже з Іллічем 
усі рахувалися, навіть і ліві есери!

Між іншим, Ленін натякав на можливість об'єднання партії 
більшовиків і лівих есерів в одну могутню й непереможну 
партію. Ми ж знали, що Ілліч і думки про це не мав: справді, 
безглуздо було б робити таке кровомішення твердокамінних 
більшовиків з есерівською кашею.

Та Іллічеві, хоч би тут що, треба було досягти об'єднання 
рад робітничих та селянських депутатів, що до того часу існували 
окремо. Як відомо, тільки на третьому з'їзді Рад вони злилися.
І то ліві есери в масі були проти об’єднання й обстоювали, щоб 
лишилися окремі ради селянських депутатів, сподіваючись мати 
на них свій вплив і тим самим затримати собою серйозну базу*

Ілліч своєї пропозиції злити партії ніде й ні разу привсе
людно не висловив. За це говорилося тільки в суто п р и в а т н и й  

спосіб, у найтаємніших розмовах із верхами лівих есерів. Мей* 
траплялося чути ці розмови, сидячи за перегородкою Іллічу 
вого кабінету. Щиро кажучи, я тоді неясно уявляв собі Лей1# 
нову гру і трохи дивувався з його пропозицій.

Ліві ж есери ставилися до цього серйозно. Була в мей 
одна стара приятельська - есерка, близька до Марії СпирйА0 
нової людина. Вона, маючи мене за прихильника ідеї з ’єднай  ̂
(сама вона також була за це), розповідала, що Спиридоно 
погоджується, але інші лідери, а надто Камков та Каре* 
були проти того.
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ОКРЕМО ЧИ РАЗОМ ?

Наближається III з ’їзд Рад. Ілліч особливо цікавився скла
дом селянського з ’їзду. Він боявся, що ліві есери матимуть 
там переважну більшість.

Організацію з ’їзду, а також і переговори з есерами про
вадив найбільше Свердлов, що ввесь час одержував точні'ди
рективи від Володимира Ілліча.

Одного разу, бувши свідком розмови Леніна з Свердло
вим про можливі засоби, які полегшили б злиття двох з'їздів, 
а головне — за вибори на з ’їзді Центрального Виконавчого 
Комітету, я зауважив, що ми на Україні від самого початку 
оголосили об'єднаний з ’їзд і створили об'єднаний ЦВК. Воло
димир Ілліч ухопився за це:

— Доконче треба скористати з українського досвіду й 
якось підказати селянам, що й нашому з ’їздові слід було б 
зробити так-само.

Він доручив Свердлову умовитися зі мною щодо тактики. 
Як виявилося, Свердлов від імени більшовиків погодився & 
лівими есерами на тому, що з нашого боку натиску на селян
ських депутатів, тобто спонукання їх до обов’язкового об'єд
нання, не буде. І з того боку есери зобов’язалися не повста
вати проти об’єднання.

Одно слово, вийшла неначе „воля самовизначення" для 
селянських депутатів.

Тактика більшовиків була така : з ’їзди скликалося окрема 
робітничий — трохи раніше, селянський— днів на два пізніше. 
З  лівими есерами щодо об’єднаного ЦВК до згоди не дійшли. 
Наші запропонували есерам, відкриваючи селянський з ’їзд, 
улаштувати одно урочисте об'єднане засідання двох з ’їздів. 
Розраховувалися на те, що селяни, раз опинившись у сім’ї  
робітничих депутатів, самі не захочуть відокремлюватися.

Отже, щоб не зірвати об’єднаного урочистого засідання* 
проти якого есери спочатку також повставали, більшовики по
годилися справи дальшого ведення з’їзду й порядку виборів 
лишити невирішеними. Свердлов договорився з лівими есе
рами, що на відкритті більшовики цієї справи зачіпати не бу
дуть і взагалі все обмежиться офіційними привітаннями від 
Двох партій, по одному від кожної. А тоді селянський з ’їзд 
перейде до Тавричеського палацу, до з ’їзду робітничих та сал- 
Датських депутатів.

Та чому не скористати з нагоди, не зробити відповідного 
натяку, якщо є змога? Ми погодились із Свердловим, що він 
запропонує дати мені слово для привітання від імени Радян
ської України, а я в обережній формі, не провадячи простої 
агітації, фактично поставлю питання про об’єднання з ’їздів.

Так ми й зробили. Після коротких привітань від партій 
було дано слово мені, як представникові України.
П Літопис Революції № 4
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Я й почав вітати селянських депутатів від Об’єднаного 
Центрального Виконавчвго Комітету робітничих та селянських 
депутатів України. Розповів їм, що на Україні немає поділу 
з ’їздів та ЦВК’ів, що там установлено цілковиту єдність ро
бітництва та селянства.

Наші делегати - більшовики були підготовлені й почали 
шалено плескати та вимагати з місць, щоб з’їзд провів таке 
об’єднання.

Це тим легше було провести на тім зібранні, що вона 
була маленька більшість на з ’їзді. Більшість, щоправда, ви
падкова : здається, не всі селяни ще з’їхалися, а багато місце
вих більшовицьких депутатів уже мали мандати на обидва 
з ’їзді — робітничий і селянський. А що з’їзд робітничих депу
татів збирався раніш від селянського, то вони були вже на 
місці, в Петрограді. Суто селянські, есерівські депутати по
части запізнилися.

Позапартійна частина з ’їзду, що мало розумілася на есе
рівській політиці, інстинктово була за об’єднання.

Есери страшенно обурилися й дорікали Свердлову, що він 
їх підвів. Свердлов виправдувався :

— Та моя хата з краю, Затонський виступав не як біль
шовик,* а як представник України! Лихе ж його знало, що там 
він казатиме .. .

Щоб якось вийти з ніякого становища, есери казали дати 
собі ще слово поза програмою. Виступив, здається, Карелін, 
не пам’ятаю докладно, хто саме, але пригадую, що есерівський 
промовець говорив довго, нудно, на диво не до ладу.

Його становище було дурне: висловлюватися проти об’єд
нання при такім настрої з ’їзду годі було й думати, і він гово
рив щось незрозуміле, якісь загальні слова про єдність ідейну, 
контакт сердець і т. ін.

Зміст промови був приблизно такий (як хто міг його зро
зуміти), що ми однаково всім серцем і помислами єдині, та на 
що тут згадувати про єдність формальну? Це, мовляв, дріб
ниці, що не варті уваги, а практично часом і непотрібні. Іноді 
навіть корисно формально йти нарізно.

На з ’їзд цей виступ справив найнесприятливіше вражіння, 
і вже ясно було, що підбити селян, щоб вони утворили окре
мий ЦВК, не пощастить.

Після цього Карелін тижнів зо два, стріваючись зі мною* 
робив вигляд, неначе мене не зауважує. Він чогось особисто 
образився.

Злиття двох з’їздів, що сталося того ж вечора в Таври- 
чеському палаці, являло собою незабутню картину.

Тут уже не потрібно було жадних мудрувань : це бул° 
явище стихійної сили.

Ілліч після цього з есерами про об’єднання партій уже не 
говорив, взагалі ліві есери швидко тратили свій вплив.
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Цілком можливо, що політика Леніна щодо Центральної 
Ради та його нібито приязнь до есерів у цій справі викли- 
кался саме потребою опанувати рішучу командну висо
чину — ЦВК _РСФРР,_

З  цього погляду його політика була правильна. І вже 
справою наших більшовиків, українських, було викрити й зір
вати есерівську авантуру на Україні.

ХАРКІВСЬКЕ ДОБРОСЕРДЯ

В українських справах довелося мені в Петрограді клопо
татися з приводу суперечки між Харківським комітетом біль
шовиків з тов. Артемом на чолі та тов. Антоновим - Овсієнком.

Останній був тоді в Харкові з невеликим загоном матро
сів Балтфлоти. Він із Харкова організував боротьбу з Кале- 

- діном на Дону.
Як і всюди в ті часи, єдности дій не було. .Кожен-сам 

за^себе.
Влада на місцях, а в даному разі Харківська Рада дуже 

косо позирала на непідлеглого їй тов. Антонова. Антонів та
кож не дуже то вважав на Харківську Раду, а надто тому, 
що Харківська Рада, як вже казав вище, була дуже своєрідна»

В Харкові не було Жовтневої революції.
До радянської влади перейшли телеграфом: довідалися, 

що в Петрограді та Москві сталася революція, і оголосили 
себе, владою.

Та в Раді як були меншовики, есери та українські наці
оналісти, так вони й залишилися. Ніхто не вийшов, ніхто сер
йозно не заперечував.

Міськими справами керувала міська дума, де більшовики 
являли собою меншість.

Одно слово, вийшло дуже поважно й благородно, а для 
буржуазії аж ні трішки не сутужно.

Проте сама буржуазія була іншої думки. Вона мала себе 
за дуже покривджену, повела тактику підкопу під радянську 
владу, закривала заводи, утворювала локавти та не платила 
робітникам грошей.

Націоналізувати підприємства не було рації, бо не було 
коштів видавати платню.

Тов. Антонів (до речі кажучи, не простий командир ча
сини, а член Раднаркому РСФРР) наважився втрутитися до 
Цієї справи й підштовхнути харків'ян на рішучіші дії щодо 
буржуазії.

Здається, була в нього й така задня думка, щоб negexo- 
п«ти дещицю й для^свого загону.

Антонів запропонував накласти на буржуазію контрибуцію.
Харківська Рада на це не пішла.
Тоді сам Антонів узяв це на себе. ..

11*
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Група матросів з його наказу заарештувала десятка із пів
тора найзначніших харківських капіталістів і запровадила на 
вокзал, до штабу загону. Тут їм запропонували внести один 
мільйон на розплату з робітниками.

Обуренню буржуазії не було кінця - краю. Вони страшенно 
протестували й категорично відмовилися виконати цю вимогу. 
Та кумедно те, що як Рада Харківська, так і більшовицький 
комітет той протест підтримала.

Я довідався про всю цю історію з телеграм, що її послав 
тов. Артем Ленінові. Ілліч доручив мені з ’ясувати, в чому річ. 
Я простим дротом зв’язався з Раднаркомом України. Наші 
товариші цілком підтримували Антонова.

Тоді Ілліч запитав іще пояснень від самого Антонова, за
гадав т. Артемові докладніще висвітлити -справу й рішуче став 
на бік Антонова. Бін послав телеграфом, добру нагінку Хар
ківському Комітетові.

До речі, буржуазію не вмістили ні до якого „льоху", а 
посадили її в комфортабельний вагон, вони харчувалися з вок
зального буфету, цілими днями пили кофе та палили цигари. 
Тільки заборонено було з вагону виходити.

Посидівши кілька день та побачивши, що й Харківська 
Рада під натиском Петрограду перестала їх підтримувати, вони 
мусили поступитися і внесли ті гроші, що з них вимагалося.

Ця історія надовго зіпсувала взаємини харків’ян із тов. 
Антоновим, а частково і з нами.

Приблизно за тиждень після цієі пригоди, увійшовши до 
Іллічевого кабінету (я вже туди заходив не докладаючи), застав 
там товариша, який гаряче доводив Ленінові, що не на те ро
билася революція, щоб перетворитися на кавказьких розбій
ників, що беруть у полон людей і вимагають викуп.

Ілліч, поглядаючи хитрим оком, казав тому товаришеві:
— Але ж треба погодитися, що є маленька ріжниця: кав

казькі розбишаки викуп кладуть собі в кишеню, а ми його 
беремо на потреби революції. Взагалі не треба з буржуазією 
так уже дуже церемонитися. Може, ще доведеться й дужче 
натиснути, як буде опиратися.

Я потрапив на самий кінець розмови. Балачки зійшли на 
іншу тему.

Той самий товариш, як виявилося, був Артем. Я його 
раніш не] знав; він почав енергійно нападати на Український 
Радянський Уряд, називав нас самозванцями й іншими такими 
нешанобливими епітетами. Між іншими—він—т^сам формально 
входив до складуJHiapOAHboro Секретаріяту.

Він, як тепер пам’ятаю, доводив, що це справа реакційна — 
утворювати Україну, хоч би навіть радянську. Він казав:

— Робітництво Донбасу і взагалі міських промислових 
районів є не українці. Селяни також мало що в цьому розу
міють. Якщо на Правобережжі, з Києвом на чолі, є якісь
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українці, то хай їм біс — нехай роблять, що сами хочуть. А тут, 
у нас, у південно - промисловім районі, треба просто організу
вати радянську владу, що підлягає безпосередньо Петрогра
дові, і жодної України не вигадувати.

Він доводив, що утворювати Україну, хоч би й радянську, 
це значить відкидати принцип-диктатура, пролетаріяту.

— Натомість, — каже, — силуються встановити диктатуру 
нравобережнопо_._мужика! . .

Ілліч слухав, посміхався, але визначно не висловлювався. 
Він під цей саме час провадив гру з лівими есерами у справі 
^радянізації" Центральної Ради.

Проте все ж таки висловлювався в такім напрямку, що нічого 
реакційного в Радянській Україні не має і що, може, нам таки 
«правді доведеться її будувати, включаючи туди й донецьке 
робітництво. Саме тому, щоб і Україна була радянська!

— Та проте, — каже, — вам там, на місці, видніше...
Хит£ий був, старий. .
Сталін у цій^^раві висловлювався виразніше і, розмовля

ючи з тим же Артемом у моїй присутності, вказав на приклади 
Литви та Чехо - Словаччини, де національна культура так само 
довгий час була в занепаді й жевріла тільки по темних селах, 
але проте ж згодом відродилася.

Сталін вважав за дуже можливе, що такий самий процес 
відбудеться на Україні, і казав Артемові, що це дурне — ста
вити собі завдання русифікувати країну. А надто, що як за 
українську мову можна селянство притягти на бік робітника, 
то це конче треба зробити. В кожнім разі Артемові не по
щастило досягти у Петрограді, в ЦК партії, директив розпуску 
українського радянського центру, як він того хотів. Тоді він 
подався на Україну організовувати славнозвісну Донецько- 
Криворізьку республіку.

В ІЛЛІЧЕВІМ КАБІНЕТІ. -  НАРОДЖЕННЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ

Мені тоді пощастило. Роботи великої в представництві 
^країни, звичайно, не було, опріч щоденних переговорів із 
Харковом прямим, дротом. Найчастіше мова йшла про харч, 
1 цікавилися кожним»вагоном. Я дуже добре пам’ятаю, як, Ілліч 
Турбувався і сам посилав на всі боки людей та телеграми, 
Розшукуючи п’ять вагонів хліба, що йшли для Петрограду й 
Загубилися десь у дорозі.

Від п’яти вагонів хліба залежала доля Радянської влади.
Більшу частину дня я висиджував у Іллічевим кабінеті, 

виконуючи фактично обов’язки його секретаря.J B ia .  доручив 
*ені розібрати деякі справи, ознайомитися з деякими питан
нями, щоб потім стисло все йому розповісти.

Тут же в кабінеті, де я сидів, він приймав різних відві
дувачів ; а треба сказати, що відвідувачів була сила - силенна,
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і практично проходити до Володимира Ілліча було вільно 
кожному.

Надто пам’ятаю один випадок. Прийшов якийсь студент, 
вигляд у нього був чудний, говорив заїкаючись, щось не до 
речі, видко, хвилювався, очі йому бігали.

Я шепнув матросові Балтфлоти (забув його прізвище, він 
був у Ілліча неначе за ординарця, виконував різні дрібні до
ручення й тут же сидів за телефоном). Цей матрос був завжди 
у тому ж таки кабінеті й сидів за перегородкою. Я тихо шеп
нув йому:

— Дивись но, товаришу, студент якийсь непевний. . .
Він визирнув з - поза перегородки, погодився зі мною. Ми 

вирішили бути поблизу.
Видко було, що Ілліч неохоче продовжує розмову, ДЛЯ 

нього явно нецікаву. Студент викладав якогось проекта, як 
ліпше запровадити соціялізм.

Я підійшов і став у студента за спиною, матрос став поруч 
Ілліча. Студент заметушився й почав прощатися. Матрос ви* 
йшов за ним і в коридорі його затримав. У кишені у нього 
знайшли набитого нагана.

Та найцікавіше те^що^студента відпустили, не поцікавилися 
навіть довідатися, хто він [ чого приходив. Тільки наган ли
шився у матроса.

Здається, ніхто, крім Ілліча та нас із матросом, не знав 
цієї пригоди. 1

Отахі прості були тоді звичаї. „Чеки" ще й у гадці не 
було, а це ж уже був січень 1918 року, після розпуску Уста
новчих зборів.

Перші спроби розглянути деякі контр - революційні змови 
зроблено тоді ж таки, у січні, у формі утворення слідчих ко
місій. Звичайно комісіями керував керовничий справ Раднар- 
кому тов. Бонч - Бруевич, запрошуючи до комісії перших - ліпших 
товаришів, хто ~ навернеться. .. Разів зо три він і мене тягав» 
Туди ж, до Смольного, приводили заарештованих, допиту
вали їх.

Мені не смакувала ця робота, я все дивився, як би швидше 
втекти з комісії до Іллічевого кабінету, де було куди цікавіше.

Мало не цілий місяць пощастило мені бути свідком т о г о ,  

як працював тов. Ленін. Шкода, що не записував нічого, а так 
тепер мало що пригадую.

Мені самому щодо загального розвитку та розуміння 
більшовизму цей місяць дав дуже багато.

Тепер чудно навіть згадувати ту простоту звичаїв та при' 
мітивність, з якою ми почали роботу. Це тепер ми дні й ноя* 
сидимо над бюджетами, а ті часи, пригадую, перестрів Стал# 
П’ятакова в коридорі (Юрко П’ятаков був тоді за комісар* 
державного„банку) :

— Мені, — каже Сталін, — треба 10 мільйонів карбовану10’
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А було це о дванадцятій годині ночі. Сталін домагався, 
щоб гроші було привезено негайно. їх треба було кудись тер
міново вислати.

— Товариш їде, треба скористати з нагоди й передати 
через його руки.

На що саме гроші потрібні були, вже не пригадую.
ГГятаков починає доводити, що зараз гроші одержати ніяк 

не можна: гроші — в коморах, а комори з подвійним та по
трійними замками. Ключі в директора банку, в касира, ще в 
когось там. Та, коли б і зібрати ключі, однаково без формаль
ного ордера, виписаного за всіма правилами, ніхто не має права 
й копійчини випустити, а не те, щоб 10 мільйонів.

Сталін дуже обурився з приводу такого „бюрократизму".
— Що ми, — каже, — уряд чи ка-зн а-щ о? А як уряд, так 

щоб за півгодини-гроші-тут були.
З  тогоГ що лишилось у пам’яті з того ж періоду, перекажу 

ще один епізод.
Обговорювано декрета про утворення Червоної армії. 

З чого та справа постала, не знаю. Згадую тільки, що разів 
зо два цей декрет стояв на повістці денній Раднаркому. До 
речі буде сказати, повістки, власне, не було, а присутні наркоми 
висували справи, і тут же їх вирішували. „Бюрократичні" 
звичаї заздалегідь визначити повістку й заздалегідь розробляти 
справи встановилося^ вже_пізніше.

' Що Червонуармію треба було утворити, це розумів кожний, 
але як саме — ніхто не уявляв собі. Ну, і, звичайно, мудрували. 
Посперечаються, посперечаються, та й відкладуть. Засідав тоді 
Раднарком Іїайже щоденноГзвичайнр увенері^ Часи були гарячі, 
вдень засідати не було коли.

Що вже там було перед тим, не пригадаю, але раптом 
на засіданні Ілліч заявляє, що_ не., закриє засідання, доки ми не 
Ухвалимо проекта. Озброївся сам пером і почав перекреслювати. 
Текст було вже пророблено на машинці. Поправок^було„чимало, 
перекресленого ще більше.

Це тепер легко сказати : утворити Червону армію, а це ж 
вправа була в січні 1918 року, коли ще демобілізовані на фронті 
Наддати не дійшли додому, коли думка утворити Червону армію 
^кликала навіть „принципові заперечення" і коли ніхто жод- 
н°го уявлення не мав, як її, оту армію, будується навіть за 
^Прних часів.

Потрібна була велика сміливість, щоб видавати такі 
декрети; та чого іншого, а сміливости було тоді аж  ̂надто J5a- 
^°~-Декрети випікалося, як млинці, тут же таки на засіданні" 
аДнаркому, і негайно, коли тільки їх було ухвалено, пере
слалося з третього поверху, на перший, де в маленькій 
Мнатці містився телеграф (усього, здається, два юзи та три 
9Рзе). Звідтіля щойно ухвалені декрети розсилалося лусім, 

Ус̂ у с ім “ .
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Я абсолютно не знався на армійських справах і навіть 
не слухав, про що йде мова. Ілліч здебільшого сам, і слова 
нікому не кажучи, виправляв та перекреслював.

Ми собі сиділи разом із Луначарським та вели якусь спа
сену розмову в^справах .освіти —.адже ж я рахувався за секре
таря нароХньої освіти на Україні. Раптом чую голос Ілліча:

— Ану, передайте на той кінець столу, хай Затонський 
підпише, щоб потім Україна не відрікалася. . .

Порядок тоді був такий, що декрета підписував Ілліч, 
нарком, що того декрета подав, керовничий справами, секретар 
Раднаркому та ще зо три будь-яких наркоми, однаково яких. 
З  цими підписами декрет ішов на телеграф.

Я сидів якраз на протилежному від Володимира Ілліча 
кінці довгого столу у так званій „червоній кімнаті" Смольного.

Це характерно для Ілліча — вміти помічати разом із най
важливішим, основним кожну дрібницю, як і її можна викори
стати для справи революції. Отож і на цей раз Ілліч не по
минув на всякий випадок формально забезпечити єдність 
майбутніх збройних сил Росії-та України.

Ото так під декретом став і мій підпис поміж підписами 
лівих есерів — Штейнберга та Прошіяна.

Здається, не випадково тов. Ленін запропонував саме лівим 
есерам підписатися. Вони спочатку були трохи заперечували 
утворенню Червоної армії.



ДНТОНО В - ОВСЕЄНКО

НА УКРАИНУ!1)
1

„ВСЕ НА Ю Г !\  „НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УРАЛА !•

На партконференции в Москве, в октябре 1918 года, предсе
датель украинской делегации X. Раковский заявил: „Я считаю, 
что для нас в данный момент, и в стратегическом и в полити
ческом отношениях, одна задача — разгромить Краснова и очи
стить Донскую и Кубанскую области как можно скорее, чтобы 
не дать Краснову и Деникину возможности получать англий
ское снаряжение".

Я отозвался на это заявление из Казани, куда был на
правлен Реввоенсоветом Республики для командования груп
пой 2-й  и 3-й  армий Восточного фронта. В статье „Наше 
положение", посланной в газету „Армия и Революция", я, 
оспаривая точку зрения X. Раковского, писал:

„Оккупационные войска находятся в состоянии разложе
ния. Собственная армия пана гетмана еще лишь складывается. 
А вся Украина бурлит все обостряющейся гражданской войной.

Красновщина на Дону также исчерпала свои организаци
онные возможности. Разгром советской власти, произведенный 
элементами богатого казачества, при поддержке германских 
штыков, привел лишь к обострению тех социальных противо
речий, которые вызвали в феврале уходящего года такой по- 
Рьів значительных слоев казачества в поддержку нас. Те пе
режитки специфического быта, оживляя которые „красновцы" 
Пытаются создать общеказацкое движение против грозящих 
ъразказачиванием" советских войск,— эти пережитки плохо дер
жится на расшатанной основе нового повоєнного казачества.

*) В і д р е д а к ц і ї .  Цікаві спогади т. Антонова - Овсевнка (продов
ження в дальших №№) висвітлюють кінець 1918 і початок 1919 р. р. на 

Країні. Цьому надзвичайно цікавому, бурхливому періодові української ре- 
°люціі будуть присвячені дальші розділи спогадів Затонського (першу ча- 

ДИНУ їх уміщено в цьому №  Л. Р.). Зазначені спогади т. т. Затонського й 
Нтонова - Овсевнка висвітлюють різні боки (політичний, воєнний та інш.) 

j *  * е  самих подій, взаємин тощо усередині керівних українських органів 
{WnT* (праві, ліві), ставлення до питань української революції Леніна й ЦК 

1411 та інш.
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„Тихий" Дон теперь глухо бродит. Это брожение может 
легко оформиться в открытое восстание против красновщины. 
Советской власти чрезвычайно легко содействовать процессу 
нарастания этого взрыва напряженных сил внутри казачества. 
Что касается Кубани, то советская власть прочна в сознании 
широких слоев тамошнего казачества. Успехи добровольческой 
армии временны и не имеют будущего" (тут я прямо ссылаюсь 
на помещенный в „Известиях Ц. И. К." доклад о положении 
на Кавказе). В докладе этом прямо говорилось, что свои вы
ступления „добровольцы" совершают также во имя советов. 
Кроме того, „добровольцы" скованы борьбой, ведущейся ими 
с красной Осетией.

„Но, скажут, почему же мы до сих пор не одержали зна
чительных успехов на Дону и откуда эти речи об угрозе то 
Царицыну, то Балашову, то Воронежу?

Отвечу прямо — это следствие плохой организованности 
наших военных сил, нашего командования в этом районе, а также 
слабости нашей политической работы и отчасти неправильности 
ее направления.

— Не могу на этом остановиться подробнее. . .  Убежден, 
что, устранив указанные недочеты, мы, при наличном коли
честве наших сил на Дону, легко можем не только парализо
вать названные угрозы, но и сами перейти в неудержимое по
бедное наступление. — Но, скажут, нам грозят англичане 
высадкой на юге или присылкой снабжения. Отвечаю: поме
шать тому и другому мы сможем, лишь владея побережьем 
Черного моря . . .  Но угроза это пустяковая . . .  Серьезно можно 
считаться лишь с поддержкой, какая может быть оказана доб
ровольческой армии со стороны Новороссийска.. . Можно, 
конечно, без конца наворачивать страхов. Можно видеть уже> 
как через Румынию освободившиеся войска Македонского фронта 
наводняют Херсонскую, а там и Екатеринославскую губ. и как 
с Кавказа катится вторая волна англо - турецких примиренных 
войск, из Баку заливающая Владикавказ и поднимающаяся к 
Астрахани— Царицыну. . .  Фантастика ! . .

Подлинный стратегический узел завязывается для нас не. 
на Дону или на Кавказе, он туго затягивается на Урале.

„ ТоварищиI не забывайте Урала 1“
Дальше более или менее основательно доказывалась не

обходимость завершить наступление, не дав контр - революци
онной армии закрепиться на Урале (Екатеринбург был тогда 
в руках белых и только северная часть Уральского х р е б т а  
держалась под их натиском).

Указание — „На Урал!" совпадало с линией РВС РеС* 
публики. Но близкое ознакомление с  положением под И ж е в с к о -  
Воткинскими заводами и с  Пермским (3 армия) у ч а с т к о в  
оставило у меня впечатление о недостаточности нашей р а б о т ы  
на Восточном фронте.
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Из инспекционной поездки по северной части этого фронта 
я вынес определенный оперативный план, представленный 
командующему фронтом С. С. Каменеву.

Этот план еще не был рассмотрен, как последовал мой 
вызов в Серпухов, где тогда была ставка Реввоенсовета Рес
публики. 1 ноября Главком Вацетис, рассказав о положении 
на Донском фронте, предложил мне принять командование 
10-й армией (штаб ее находился в Царицыне).

Вацетис был даже настолько любезен, что заговорил 
о возможности моего назначения Командующим всем южным 
фронтом. Я предложил запросить предварительно председателя 
РВСР, отметив, что предпочел бы работу на Восточном фронте... 
Через пару дней — новый вызов Вацетиса. Предложения о ра
боте на южном фронте отпали, имеется в виду направить меня 
в Самару для командования 4-й армией Восточного фронта.

Я уклонился, заявив, что охотнее принял бы командование 
на Екатеринбургском направлении.

В этом духе я написал заявление Троцкому.

ПОЛОЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ. УКРАИНСКИЙ РЕВВОЕНСОВЕТ

Когда мною писалось это заявление, в Москву пришли 
первые вести о вспыхнувшей в Германии революции.

9 ноября она разразилась. 11 ноября Совнарком постано
вил преподать Реввоенсовету Республики директиву — начать, 
в поддержку украинскому революционному повстанческому 
движению, к 20 ноября наступление в Украину. 11 же ноября 
состоялось совещание членов Реввоенсовета с украинскими 
коммунистами, на котором присутствовали — главком Вацетис, 
т. т. Сталин, Скрипник, Затонский, Эпштейн (Яковлев) и я.

Затонский и Эпштейн доложили о положении на Украине, 
которое сводилося к следующему: оккупационные германские 
войска (не менее двух корпусов) прекрасно вооружены, но 
в значительной степени уже утратили былую дисциплинирован
ность, среди них сильнейшая тяга в Германию, начинают 
складываться солдатские советы, главным образом, для разра
ботки мер к от’езду домой, хотя офицеры еще сохраняют 
нрава командования.

Значительно больше разложились австрийские части чис
ленностью до двух дивизий. Многие солдаты из них просто 
Разбрелись. Имеются значительные шансы на покупку оружия 
У оккупационных войск, которые официально поддерживают 
Гетмана Скоропадского, но на деле готовы войти в соглашение 
и с Петлюрой, и с нами, лишь бы им был обеспечен от'езд 
На родину. Официальных сношений с нами опасаются из бо- 
взни осложнения отношений с Антантой.

Собственные силы гетмана Скоропадского не превышают 
"000 штыков — от 20 до 30 тысяч в регулярних частях (общий
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набор предположен в ноябре), от 10 до 15 тысяч добровольческих 
войск (организованных т. н. астраханским штабом в Киеве 
и другими штабами), офицерские ударные части (на 25-е но
ября назначен их учет) общей численностью не свыше 5 тысяч 
человек и „варта" (жандармерия). Все эти части мало боеспо
собны, иные готовы действовать и против Скоропадского, 
в поддержку „радовцев" (Петлюры). Сильнейшую неуверенность 
в них вносит стремление оккупационных немецких войск по
кинуть Украину. С другой же стороны, они разлагаются аги
тацией „радовцев".

Наши силы: две украинские повстанческие дивизии, рас
положенные в так называемой „нейтральной зоне". Первая — 
численностью до трех тысяч человек вблизи Курска; вторая — 
до 500 человек вблизи ст. Унечи. Артиллерии у них почти 
нет, обмундированы и вооружены крайне скверно. По мнению 
т. Эпштейна, и дисциплина у них совершенно отсутствует. На 
самой Украине, после недавних провалов наших организаций 
в Киеве и Одессе, мы не располагаем сколько-нибудь значи
тельными силами.

По дословному заявлению т. Эпштейна: „Несмотря на 
то, что рабочие и многие крестьяне, особенно в Черниговщине, 
на нашей стороне, но нельзя рассчитывать, без переброски значи
тельных сил Красной армии, не только на успех революционного 
движения на Украине, но на самое его возникновение".

Только вблизи Екатеринослава действуют самостоятельные 
повстанческие отряды, о которых точно ничего не известно.

По некоторым сведениям, союзники готовятся произвести 
высадку значительных сил на Черноморском побережьи. В свою 
очередь, Румыния будто бы согласна оказать* поддержку Ско- 
ропадскому.

В связи с положением на других фронтах, эти сведения 
произвели явно неблагоприятное впечатление на Вацетиса.

Обстановка на западной границе, при наметившемся отходе 
немецких оккупационных войск, требовала нашего немедленного 
продвижения, чтобы не дать оформиться в очищаемом районе 
враждебным нам силам.

На юге Краснов еще держался, а добровольцы громили 
наши 11 и 12 армии. На востоке, отступив от Волги, 
белые закреплялись на Уральском хребте, получая сильные 
подкрепления из Сибири. На северном фронте — от Архан
гельска и Мурманска — нависала угроза англо - белого дессанта*

Главком дал понять, что считает активные операции на 
Украине несвоевременными. Но правительственная директив3 
была слишком точна. РВСР должен был, по указанию СовнзР^ 
кома, создать „Украинский Ревштаб". Командующим РВСг
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выдвигал меня. Но это назначение встретило отпор со стороны 
группы украинских работников!) во главе с т. Артемом* 
Однако, через пару дней, после переговоров моих с т. Стали
ным и Свердловым, мое назначение состоялось.

Приблизительно уже 14-го я знал, что войду в состав 
Украинского Реввоенсовета, поэтому в этот же день подал 
Реввоенсовету „Докладную записку об операциях на юге 
(Украина, Дон)“. В ней указывал, что украинская контр-рево
люция готовится действовать не только с Деникиным и Крас- 
новым, но и с державами согласия, но десантные операции 
не смогут значительно развернуться в ближайшие два месяца, 
так как Салоникская армия союзников связана оккупацией, 
румынская — брожением внутри Румынии.

Собственные силы гетмана — не более 60.000 штыков.
У Краснову — до 20.000 казаков, у Деникина — до 40.000 

казаков, скудно снабженных. Силы эти обоих генералов не 
могут представить, „за отсутствием крупных резервов у Крас
нова", значительной опасности для советской Росии* 2). Немецкие 
оккупационные войска скидывались со счета, как уходящие 
с Украины, но отмечалось, что „среди них есть и белые, склон
ные к активности против нас".

Наши силы я считал достаточными для самих активных 
операций. В поддержку наступления на Украину, я предлагал:
1. Усилить агитацию среди трудового казачества, прежде всего 
успокаивая на счет вселения на донские земли бедноты из 
центра, восстановить организационный козачий центр советской 
власти (об этом мною дан особый доклад). 2. Немецким сол
датам на Украине выяснить смысл нашего продвижения и не
медленно парализовать усилия их белогвардейских элементов, 
не допустив передачи ими оружия контр-революции. 3. Всемерно 
содействовать обострению гражданской войны в Румынии, 
Болгарии, Австро - Венгрии, независимо от общереволюционных 
соображений и по стратегическим — отвлечения сил и внимания 
союзников. 4. Необходимо войти в связь с грузинским прави
тельством, которое м. б. склонится теперь к перемене ориен
тации и выступит против Деникина. 5. Постараться взять 
в свои руки наш черноморский флот.’

В обеспечение путей на Смоленск мы должны развить 
поспешное движение к Минску и вытеснение белогвардейцев 
за Пинские болота.

Основные действия на юге сводятся к следующему : 
1* Прикрываясь от Брянска к Гомелю и имея в виду при 
Малейшей возможности занять Гомель, надо развить серьезную 
Диверсию к Киеву от Курска, мобилизуя и формируя повстанцев

*) Речь идет о так называемом правом течении.— Ред.
2) Эти сведения вполне соответствовали действительности (сравни Дени- 

Кин „Очерки русской смуты", т. IV, стр. 80).
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(к этому привлекается и меньшая из двух повстанческих ди
визий). 2. Удар на Харьков: от Курска и Н. Оскола на 
Белгород - Харьков, дивизия Аусема на Готню - Богодухов, от 
Н. Оскола и Лисек — на Валуйки - Купянск (Волчанск). 3. Удар 
на Краснова - Деникина: активная оборона на фронте Камышин - 
Балашев - Таловая, наступление Таловая-Калач, в прикрытие 
главного удара от Лисок на Миллерово. Одновременно — для 
10 армии: активная оборона и диверсия от Царицына на По- 
ворино, решительное наступление, в поддержку и связь с уже 
начавшимся наступлением северо-кавказских армий, на Торго
вую — Батайск.

Захват Харькова даст нам в руки узел ж. д. к Полтаве - 
Киеву, к югу — в Донецкий бассейн. Первое направление 
может быть использовано только по закреплении в остальных. 
Наступление на юг необходимо предпринять тотчас же по 
занятии нами Харькова: 1) для установления связи с восста
нием в Екатеринославском районе, важном, как прикрытие 
наших операций в Донецком бассейне и на Дону и как база 
для захвата Николаева и операции против Киева (через Фастов) 
и Одессы (через Жмеринку); 2) для продвижения нашего 
в Крым, могущий послужить базой для дессанта и пр. операций 
противника— англичан; 3) для разрыва военной и экономической 
связи Украины с Доном и Донецким угольным бассейном.

Наше выдвижение от Харькова в Донецкий бассейн и орга
низация здесь революционных сил создают сильную фланговую 
угрозу для армии Краснова, отстаивающей ж, д. от Ростова 
через Новочеркасск - Миллерово-Чертково. Эта угроза реали
зуется ударом от Родаково на Миллерово, от Дебальцево на 
Лихую. В дальнейшем ударом от Иловайской на Таганрог- 
Ростов мы бы поддержали удар, наносимый нашими 10-й и 11-й 
армиями на Ростов — стык армий Краснова и Деникина, связь 
Дона с Кубанью.

Операции против Киева развиваются гл. обр. со стороны 
Екатеринославского района и по обеспечении за собой этого 
района и Донецкого бассейна.

В связи со всем сказанным, перед украинскими повстанцами 
необходимо поставить следующие задания:

1) мобилизация всех сил в Черниговской губ. и на пути 
от Курска к Киеву для немедленных действий по захвату 
Гомеля и в обеспечение от неприятельского удара от Киева 
на Курск или Брянск. Захват и порча узловых станций 
Конотоп, Бахмач, Дарница, приготовление к взрыву мостов, 
взрыв их при наступлении значительных неприятельских сил-

2) Соответствующие действия у Лубен, Миргорода, Пол- 
тавы для разрыва связи Полтавы - Харькова с Киевом, п° 
особому указанию ком. фронтом в зависимости от обстановки-

3) Подготовка восстания в Екатеринославской губ. в связи 
с нашим продвижением к югу.
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4) Немедленная мобилизация в Старобельском уезде для 
поддержки нашего наступления на Миллерово.

5) Организация сопротивления дессанту союзников в Крыму.
6) Принятие немедленных мер по обеспечению целости 

Сев. Донецкой ж. д., (Харьков - Купянск). Организация для 
этого специального партизанского отряда в Славянске или 
Никитовке.

7) Поспешная революционная организация Донецкого бас
сейна, подготовка захвата военных заводов.

Эти задания Украинскому ВРК надо дать тотчас ж е".. .
. . .  Вацетис ничего не возразил против этой записки. 

17-го ноября „Укр. Реввоенсовет" был оформлен в составе — 
Сталина, Затонского и меня.

„ГРУППА КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ»

Вацетис назвал порученную моему командованию армию 
„Группой Курского направления". Помимо повстанческих укра
инских дивизий, в нее должны были войти „Московская рабо
чая дивизия, 43-й рабочий полк, 2 -я  Орловская кавалерийская 
дивизия, отряд И. С. Кожевникова (из-под Уфы), продполки 
в Воронеже, один-два бронепоезда и бронеотделение. •

Специалистов для штаба должен выделить Всероглавштаб.
На деле — не было дано ни одного работника. Выручил 

Н. И. Муралов, командовавший Московским Военным Округом* 
Он обратился к своим сотрудникам и 18-го ноября мы смогли 
выехать из Москвы с некоторым подобием штаба.

Начальником штаба был назначен временно т. Виллер. 
Начоперод — Скачков, Нач. Разведота — Прозоров, в качестве 
порученцев — т. т. Федюнов, Егоров, Степанов (за исключением 
Скачкова, бывшего шт.- кап. на северном фронте — ни одного 
военного спеца).

Выехал „штаб", но без армии. . .
Московская рабочая дивизия еще не погружена, недоста

точно обучена, пулеметные части не организованы, артиллерии — 
нет, политически также не вполне подготовлена. . .

43-й рабочий полк и вторая Орловская кавалерийская 
Дивизия нуждаются в доформировании, смогут его закончить, 
«если будет снабжение", дней через десять.

Бронепоездов — не оказалось, бронеотделение „органи
зуется".

Сообщая об этом 19 - го ноября из Орла, командующий 
Курской Группой писал Главкому:

„Прошу немедленных распоряжений о нижеследующем :
1) переводе бригады Сиверса из-под Таловой в мое рас-
поряжение и о сосредоточении ее в направлении Воронеж-
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2) Предоставлении в мое распоряжение бронепоездов: 
находящегося на Ярославском вокзале в Москве и выхо
дящего из ремонта на Сормовских заводах, под командой 
Коськова.

3) Предоставлении мне бронеколонны, под командой 
Кузьмина, находящейся в распоряжении Центроброни.

4) Составлении из частей „резервной армии" дивизии 
и ее передаче в мое распоряжение, взамен чего в резерв 
передать части Московской Рабочей дивизии.

5) Переводе в мое распоряжение какой либо кавале
рийской сформированной части, если можно, 4-й  кавалерий
ской дивизии.

6) Придании к моей группе сформированных артил
лерийских частей и переводе в мой резерв дивизиона, 
формируемого в Москве (в 'двухнедельный срок будет 
готов) тов. Пуке.

7) Предоставлении в мое распоряжение авиационной 
группы (состоящей при 9 див.).

Без удовлетворения указанным, никаких активных 
действий предпринять не могут".

О* состояниии 4 Орловской дивизии сообщалось, что из 
шести ее полков два находятся в Орле и могут быть готовы 
к военным действиям через неделю, если снабдить их из 
центра недостающим вооружением. Остальные четыре полка 
дивизии совершенно не вооружены, кавалерии и артиллерии 
нет. У местного интендантства имеется только картофель, вовсе 
нет: крупы, фуража, консервов, запасов носильного и постель
ного белья, а также медикаментов и перевязочных средств. 
Снарядов нет, патронов хватает только для себя. Базироваться 
на Орловский военный округ нет возможности.

19-го ноября ночью мы приехали в Курск. Тотчас же 
заслушали (Сталин, Затонский и я) доклад командарма Гла
голева и комиссара Вишневецкого о состоянии „резервной 
армии". На основании этого доклада, послана, за подписью 
т. Сталина и моей телеграмма РВСР: „Самым настоятельным 
образом поддерживаем требования по снабжению командарма 
Глаголева. Свидетельствуем, что, при выполнении этого усло
вия, формирование для половины частей может быть закончено 
в неделю. Находим совершенно необходимым определить 
отношение к Глаголеву, иначе создастся вредная путаница- 
Предлагаем Глаголева подчинить Реввоенсовету группы Кур' 
ского направления":

Начштаб группы докладывал Г лавкому дополнительно 
следующее :

„Резервная дивизия находится в периоде формирования 
и состоит из 9 полков: одного легкого мортирного и одного 
тяжелого артиллерийского дивизиона, инженерного батальона,
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батальона связи и двух кавалерийсках полков. Наличный 
состав ее— 12.000 молодых, 2.000 старых солдат - пехотинцев, 
1200 старых кавалеристов и полного штаба артиллеристов из 
3 дивизиона. Дивизия имеет полный штат хорошего высшего 
командного состава, недостает 150 взводных командиров. 
Части дивизии расположены следующим образом: 4 полка 
пехоты, 2 полка кавалерии и специальные части стоят в Курске, 
2 полка пехоты в Брянске, 1 кадр пехотного полка идет из 
Липецка, 1 пехотный полк в Ляличах (в 600 ч.), один полк 
будет формироваться в Корочах. В складах дивизии имеется 
только картофель, немного овса и сахару. При праве само
стоятельной закупки, район расположения дивизии может обес
печить ее всеми необходимыми продуктами и фуражем. Недо
стает дивизии по штабу 80 пулеметов „Кольта" и 100 пулеметов 
„Максима".

И все же наличные силы „Резервной армии" представля
лись нам достаточными для немедленных активных операций. 
И обстановка, казалось, требовала от нас — не медлить.

В это время было, например, получено с нарочным следую
щее письмо из Киева для Украинского Ревкома (железнодо
рожная связь с Киевом действовала тогда нормально) :

„1918 г., ноября 18. Уважаемые товарищи, по поручению 
Киевского Областного Комитета Партии и Центрального Рев
кома, сообщаем нижеследующее: 15 ноября был опубликован 
новый состав правительства, стоящего на платформе „Единая 
Россия" и „борьба с большевистской властью". В этот же день 
начались волнения в Киевских Высших Учебных Заведениях, 
и добровольческим отрядом была расстреляна сходка (1 — уби
тый, 12 раненых). В заседании Областного, Губернского и Го
родского Комитетов партии постановили: поставить воору
женное выступление* в порядок дня, всю работу подчинить 
этой задаче.

Штаб был усилен новыми лицами и немедленно приступил 
к работе. На совещании — за революцию голосовало 7, против 
1 и воздержавшихся 2 (один из них член Ц. К.). 16-го выяс
нилось, что белогвардейцы намерены разоружить ж.-д. полк 
(1600 чел.). В ночь на 17-е ожидалось выступление Белоцер
ковной повстанческой группы (Елчавика и др., около 3500 чел.). 
Штаб послал навстречу группу представителей. Выступление 
наше должно быть согласовано с движением этой вооруженной 
силы. Утром 18 - го пришли известия, что группа движется 
Медленно, количество повстанцев возрастает (достигает уже 
6000 чел.), имелись также указания, что к ней примазываются 
Радисты, выпустившие прокламацию и образовавшие Директо
рию. Центральный Ревком направил в группу двоих предста- 
вителей и одного офицера. Была усилена работа в городе, 
* Се надлежащие меры приняты. 18 - го началась всеобщая 
Стачка, мы были против немедленного ее проведения (наш
^  Літопис Революції № 4
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лозунг — стачка в момент восстания). Но Ц. Профес. об’явил 
всеобщую стачку. Начатая стачка может ухудшить положение, 
которое отмечается нами, как благоприятное. Германские сол
даты держат „нейтралитет", т. е. занимаются предательством. 
Стоят они на этой „позиции" твердо, количество их здесь до 
8.000, белогвардейцев до 12.000, прекрасно вооруженных, кроме 
того — нейтральных 8.000, офицеров 6.000. Присылайте денег — 
миллион рублей, шлите и н т е р н а ц .  Необходимо немедленное 
выступление в пограничной зоне. С товарищеским приветом 
Андрей Стакисов1). Поезда в направлении ст. Фастов не ходят, 
так как белогвардейцы окопались около поста в 6 верстах от 
Киева. Наши отряды, прибывают. Имеются непроверенные 
слухи, что Екатеринослав занят повстанцами, а Константино- 
град нами. Выпущены 3 листка (общий, крестьянам, германским 
солдатам). Ж.-д. полк разоружен частью. Положение напря
женное. Посылаем людей по области и Украине для информа
ции. Еще раз денег, и н т е р н а ц .  и выступление в погра
ничной зоне.

С тов. прив. А н д р е й .  18 ноября, 8 часов".

А мы были скованы почти полным отсутствием в нашем 
распоряжении сил.. . Но надежд не теряли.

Через нарочного Центрального Ревкома дана была 19 но
ября следующая директива повстанческим частям:

„В поддержку войск Временного Рабоче - Крестьянского 
Правительства Украины, начинающих наступление против контр
революционных банд, подавивших свободу украинского на
рода, предлагается: 1. Мобилизовать все революционные силы 
по линии Льгов - Киев - Новозыбков - Гомель, имея в виду заня
тие Гомеля и всех важнейших узловых пунктов ж. д. для 
противодействия всеми мерами возможному продвижению контр - 
революционных сил от Киева в направлении к Курску или 
Брянску. 2. Захват повстанческими отрядами Лубен, Ромо- 
дана, Миргорода, дабы отрезать Полтаву от Киева и воспре
пятствовать продвижению контр - революционных войск от Ки
ева к Харькову и отходу их от Харькова на Киев. 3. Моби
лизовать все революционные силы Екатеринославской губ. для 
восстания навстречу нашему движению на юг и захвата ст. 
Александровск, Синельниково, Павлоград, чтобы воспрепят
ствовать отходу контр - революционеров от Харькова к югу- 
При первой возможности следует занять Николаев. 4. В Крыму 
принять все меры, дабы помешать дессанту союзников орга
низации им базы в Крыму и их продвижению к северу. 5. Не
медленная организация партизанских отрядов в Донецком бас
сейне, в частности, для захвата Северо - Донецкой ж. д., в связи 
с занятием нами Харькова и дабы воспрепятствовать ее порче

1) Андрей Стакисов — А. Бубнов.— Р е д.
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контр - революционерами. Действия отрядов должны быть на
правлены к захвату военных заводов и, по возможности, пор
тов Мариуполь - Бердянск. 6. В Старобельском уезде немед
ленно мобилизовать силы в поддержку нашего продвижения 
от Воронежа в Донецкий бассейн".

Этой же перспективой нашего продвижения к Харькову 
и в Донбасс вызваны следующие распоряжения по частям 
повстанческих дивизий:

„Начальнику 2-й Украинской дивизии.
Немедленно приступить к порче железнодорожных путей 

в тылу у Белгорода".
„П о ч е п, Штаб первой дивизии. Первую бригаду Прима-1 

кова направьте в самом спешном порядке в Курск, в распо
ряжение Совета войск Курского направления".

Считаясь с обстановкой, хотя и в явное нарушение воен
ного порядка, мы послали также, минуя инстанции, непосред
ственно начальнику Центроброни в Москву требование — 
немедленно выслать в Курск, в наше распоряжение, броне
поезд Каськова с Ярославского вокзала и бронеколонну 
Кузьмина, а тов. Муралова просили прислать боевой отряд 
т. Яшвилли.

В 7 часов 20 ноября с начразведки и старшим ад’ютан
том команд, группы выехал в Воронеж. 20-го н о я б р я  в е 
ч е р о м  мы были в Воронеже. Оттуда было сообщено главкому: 
„20 ноября 15 час. прибыл в Воронеж. Здесь виделся с ко
мандиром 8 Чернавиным, Начоперод 8., начдив 2 кавалерийской 
Шмидтом, начпродотрядов Зусмановичем.

Выяснилось:
1. 43-й добровольческий революционный полк находится 

в боевой линии и взят быть не может.
2. Все закончившие формирования продовольственные полки 

взяты из Воронежа на фронт.
3. В Воронеже имеются в стадии формирования 3 и 5 про

довольственные полки — их тронуть сейчас невозможно.
4. Вторая Орловская кавалерийская дивизия рассеяна на 

громадном протяжении. Из ее полков только один более или 
менее организован. В нем 720 обученных кавалеристов и всего 
лишь 40 лошадей, остальных невозможно получить. 2 полк на
ходится в Почепе, Черниговской губернии, в нем есть только 
кадр. 3-й полк — в Ельце, лошадей также не хватает, есть ко
мандный состав и 200 кавалеристов. Формироваться успешно 
полк, из-за отсутствия казарменного помещения, не может. 4 полк 
отошел к 9 стрелковой дивизии. 5 полк в Карачеве. Казармы 
не отведены, формирования нет. Налицо только кадр. 6 полк 
под Курском, в еще худшем положении. Из артиллерийского 
Дивизиона формируются только 2 и 3 батареи. Материальной 
пасти почти нет. Из командного состава налицо только ко
мандир батареи.
12-
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5. В новом - Осколе находится 3 эскадрона, подчиненные 
Зусмановичу.

6. Никаких значительных неприятельских частей в Валуй- 
ках не замечено. Фронт 8 армии испытывает сильнейшее да
вление со стороны Таловой. Никаких частей выделить для 
меня не может.

7. В Орле доканчивает формирование 4 продовольствен
ный полк 1200 человек, 12 пулеметов. У него не хватает об
мундирования. В Пензе 9 маршевый продовольственный полк 
без вооружения, но обученный. В Курске две „продовольствен
ные" батареи.

ВЫВОДЫ

1. Положение 8 армии обязывает к скорейшему наступле
нию на Купянск и отсюда — во фланг продвижения казаков. 
Необходимо предоставить в мое распоряжение* для указанной 
цели не менее бригады и сильный кавалерийский полк. Вновь 
прошу дать мне на этот участок фронта бригаду Сиверса, ко
торую можно заменить продовольственными или дать соответ
ствующие силы из общего резерва.

2. Конницу в Новом - Осколе , продовольственный полк 
в Орле и две батареи в Курске передать в мое распоряжение.

3. Ускорить снабжение 9-го маршевого продовольствен
ного полка, зачислив его в мой резерв, и принять все меры к 
правильному расквартированию и скорому снабжению 2 Орлов
ской дивизии, послав соответствующий командный состав для 
артиллерии, нажав на округ, для доставки ей лошадей и для ее 
правильного расквартирования и снабжения всем необходимым.

ВОПРОС КОМАНДОВАНИЯ

Командарм Чернавин относит весь фронт к себе от Брянска и до 
ст. Анны. Командарм Глаголев считает все части, находящиеся в районе от 
Брянска до Курска, кроме формируемой в округе 4 дивизии, подчиненными 
ему и дает им оперативные предписания, сталкивающиеся с моими.

ВЫВОДЫ

1. Необходимо установить разграничительную линию между 
моим фронтом и фронтом 8 армии.

2. Резервную армию подчинить Реввоенсовету группы Кур~ 
ского направления. Глаголев может оставаться начальником 
резервов и заведывающим формирований для этой группы. 
По всему вышеизложенному прошу точных и спешных распо
ряжений.

Из Воронежа же снова веду разговор по прямому : 1* ^  
Москвой - штаб округа — о необходимости протолкнуть наме
ченные для нашей армии пополнения. 2. С Козловым — ш тао
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Южного фронта — о направлении намеченных в наш штаб ген
штабистов (таковых в Козлове не оказалось). 3. С зк.1) Козлова 
о передвижении направляемых к нам частей.

Ночью того же дня прибываю в Курск.
Оказалось, что Сталин выехал экстренно в Москву и за

менен в Реввоенсовете нашей группы Артемом.
Утром 21 ноября состоялось заседание нашего Реввоен

совета. Из доклада Виллера было видно, что все распоряжения 
командования исполнены или исполняются. Нет сведений лишь 
об исполнении начдив 2 предписания об отправке на Курск 
бригады т. Примакова. Пришлось ему вновь телеграфировать. ..

Через Глаголева поступило заявление секретариата ЦК 
компартии Украины о том, что к нему обратился представи
тель командования Воронежским интернациональным отрядом 
за указаниями, куда направить этот отряд. Последний, числен
ностью в 440 чел., стоит в Воронеже, где находится еще до 
500 венгерских военнопленных, желающих вступить в отряд. 
Командование отряда действует согласно постановления феде
рации иностр. группы Рос. Компартии (от 15 ноября за №  545).

Насколько сохранилось в памяти, мы дали распоряжение 
этому отряду срочно отправиться в Курск. Но, благодаря про
тиводействию воронежских властей, отряд сильно запоздал и 
лишь пару месяцев спустя мог вырваться на украинский фронт.

}Ji Ні 
*

В дальнейшем нам удалось добиться некоторого содействия 
Реввоенсовета Резервной армии. Главкому было сообщено 
21 ноября следующее :

„1. Из 4 и 9 дивизии взять ничего нельзя, не разрушив 
формирований, которые ведутся очень успешно.

2. Возможно воспользоваться некоторыми кадрами и мате
риалами для двух легких батарей, которые и будут формиро
ваться в Ст. Осколе (соответствующие распоряжения сделаны)..

3. Авиационные отряды в Курске имеют бензину всего 
лишь 30 пудов, и поэтому сейчас, пользование ими невозможно.

4. Повстанческие дивизии плохо снабжены.
5. В Орловском округе нет никаких запасов снабжения.
Необходимы энергичные распоряжения об экстренном по

полнении запасов Орловского округа.
В оперативном отношении приняты меры к стягиванию 

разбросанных частей повстанческих дивизий в намеченных опе
ративных направлениях, согласно одобренному Вами общему 
плану. Я попрежнему остаюсь без опытных штабных работ
ников и мой штаб совершено неработоспособен".

Но когда мы попробовали реализовать некоторые из обеща
ний командарма резервной, то наткнулись на непреодолимые *)

*) Комендант ст. Козлов.
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препятствия. Оказалось, что орудия, предназначенные для форми
руемого нами дивизиона в Ст. Осколе, направлены Глаголе
вым на южный фронт. Обещание передать одну бригаду 9-й 
резервной дивизии (79-й полк стоял в Львове в бездействии) 
во 2-ю Украинскую дивизию также отпало.

От резармии нам удалось вырвать лишь согласие на пере
дачу, в распоряжение Ревсовета нашей группы 22 артиллери
стов, подобранных нами в Воронеже. Эти артиллеристы долж
ны были получить в 4 продовольственном полку в Воронеже 
двести солдат и направиться в Старый Оскол (уездный воен
ный комиссариат) для сформирования дивизиона.

Подкрепления, обещанные из Москвы, также не прихо
дили. Специальному толкачу в Москве посылались кричащие 
телеграммы.

К Замреввоенсовета Склянскому взывали:
„Сидим без денег и казначея. Не можем совершенно шагу 

ступить. Орловский округ совершенно пуст, помочь снабже
нию не может ни в чем, необходимы экстренные распоряже
ния о его пополнении".

Подвойскому, Нач. Высшей Военной Инспекции, телегра
фировали :

„Поспешите присылкой Комиссий для тыловых формирова
ний. Крайне важно немедленно произвести инспекцию и под
толкнуть формирования 2 Кав. дивизии в Воронеже и известных 
Вам частей в Орле и Курске.

Здесь крайний недостаток снабжения, что тормозит все 
наши начинания".

К ночи 21 ноября прибыл курьер из Серпухова, привез 
шифры и следующую, вполне новую директиву Главкома :

„21 ноября 1919. На Вас возлагается, впредь до начала 
операции, задача: первое — сосредоточение нашего отряда
в районе южнее Курска, вдоль демаркационной линии от Обо- 
янь до Бирюч. Второе — отряду должна быть придана совер
шенно правильная организация, при чем для спайки всех родов 
войск принять енергичные меры. По степени готовности и по 
свойству задачи, которая возложена на Ваш отряд, Вам надле
жит сформировать подвижную ударную группу в составе полка 
конницы, 43 полка и отряда Кожевникова, придав им две ба
тареи артиллерии. На эту ударную группу возлагается нане
сение удара в тыл красновских войск в направлении на Мил- 
лерово, прикрываясь рабочей дивизией со стороны Харькова. 
Третье — во время операции Вам придется действовать в тес
ном контакте с 8 армией. Четвертое — при размещении войска 
должны быть расположены под крышей в теплых помещениях, 
дабы избежать возникновения неудовольствия в частях. На 
последнее обращается особое внимание. Пятое — снабжение 
Вашего отряда должно производиться распоряжением штаба 
южного фронта. Шестое — при вашем отряде должен быть
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сформирован штаб отряда. В связи с возложенной на Вас ди
рективой, предлагается Вам разработать следующие вопросы : 
первое — расквартирование Ваших частей до начала операции, 
второе — их организация, третье — план Ваших операций на 
Миллерово и Харьков. При чем иметь в виду, что, при выпол
нении этих операций, Ваш отряд предполагается усилить за счет 
революционных элементов Харьковского и Донецкого районов, 
формирование коих будет возложено на Орловский Округ. 
Четвертое — все эти соображения с нарочным вышлите в поле
вой штаб. Что касается резервной армии Глаголева, то, как 
я Вам на словах об'яснил, она имеет свое особое назначение 
и вопрос этот обсуждению не подлежит. О получении настоя
щей директивы телеграфируйте".

Эта директива совершенно не считалась как с отсутствием 
на месте указанных в ней боевых частей, а также с нали
чием украинских отрядов, с особым положением на Украине 
и с решениями РВС Республики еще от 11 ноября о немед
ленном наступлении именно на Украину. Она не содержала 
никаких указаний на разграничение с 8 - й армией и с резерв
ной, а также в ней совершенно не упоминался ряд частей, обе
щанных нам ранее Главкомом.

Еще не дожидаясь указаний Главкома, мы приняли меры 
к сосредоточению сил в двух направлениях — к Купянску и к 
Белгороду. Мы имели в виду необходимость, используя особую 
обстановку на Украине, развить немедленно наступление и к 
Харькову, а не только к Купянску.

22 ноября в наш штаб прибыл представитель харьков
ских коммунистов. Доставленные им сведения говорили о без
властии в Харькове. Петлюровцы еще лишь начинали соби
рать силы. Германцы были слишком слабы и среди них име
лись элементы разложения. Вся власть сосредоточилась в ру
ках Совета солд. депутатов, который был настроен благопри
ятно к „пришествию большевиков". Рабочие выносили повсе
местно приветствия власти Советов.

Представителю харьковских коммунистов мы вручили письмо 
с рядом указаний о предстоящей боевой работе (это письмо 
у меня не сохранилось).

22 ноября РВС Республики шлю доклад такого содержания :
„По последним сведениям, Харьковская, Полтавская, Чер

ниговская (частью) губернии — в руках войск Рады (Петлюры). 
Их мало. Рабочие против них, но пока не активно. Гетман 
Уцелел в Киеве. Казаки проникли в Донецкий бассейн. Екатерино- 
слав занят добровольческой армией.

У Лозовой бои между войсками Рады (200 человек) и отря
дами добровольцев. В Харькове — 300 добровольцев. Все ра
бочие вынесли резолюцию за нас. Эти сведения достоверны. 
Надо не упустить момента. Прошу поторопить ко мне эше
лоны. Я дал предписание сторожевым частям повстанческой
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дивизии Аусема занять Волчанск, затем Бєлгород, Суджу, 
Готню.

Пока имею сведения, что Рыльск и Суджа нами заняты 
без боя.

Мне необходимы броневые поезда. Считаю, что обстановка 
благоприятная до крайности, но через две недели все может 
перемениться.

Настоятельно прошу содействия. Ничего от Вас не получаю".
В это же время пишу личное письмо т. Склянскому 

и прошу его:
„Самые радикальные примите меры, чтоб все протолкнуть 

к нам. Кого - нибудь специально отрядите в Центробронь и на 
вокзал, чтоб сдали броневые поезда. Муралову скажите, чтоб 
слал скорее. Упустим . . . “

КОНФЛИКТ С ВЫСШИМ КОМАНДОВАНИЕМ

Ввиду отсутствия помощи со стороны РВСР и явного не
желания Главкома считаться с директивой правительства, по
сылаю письмо тов. Ленину (22 ноября):

„Дорогой Владимир Ильич !
Совнарком и, по его указанию, Реввоенсовет решили не

медленно приступить к активным операциям на Украине. 17-го 
ноября оформился Совет Украинского фронта, замаскированно 
названный Совет Группы Курского Направления. Его состав: 
я, тов. Сталин, тов. Затонский. Вацетисом указано взять 
в наше распоряжение: а) в Воронеже 43 рабочий полк, 2-ю  
Орловскую кавалерийскую дивизию (подтолкнув ее формиро- 
рование) и наличные продовольственные полки, Ь) Московскую 
рабочую дивизию, которая, по сведениям Штаба Главкома, 
должна была находиться уже также в Воронеже, с) повстан
ческие части на Украине, d) отряд Кожевникова из-под Уфы 
е) Броневой поезд в Москве. Для организации Штаба Началь
ником Главного Штаба, в Козлове собрана (по его сообщению) 
группа в 5 генштабистов. В Воронеже оказалось: 43 полк 
в бою, взять нельзя, продовольственные полки или в бою или 
далеко не сформированы. 2 -я  Орловская дивизия почти не 
начала еще формироваться — без квартир, без снаряжения. Мо
сковская рабочая дивизия оказалась еще в Москве, у нее 
артиллерии почти нет, она политически не вполне надежна 
(отзыв Муралова и Мандельштама). На Ярославском вокзале 
в Москве оказался броневой поезд, который однако, мне не 
передали, несмотря на просьбу, обращенную к Вацетису. ДрУ' 
гой броневой поезд, обещанный мне к 20 * му Центробронью, 
до сих пор еще не дает о себе знать. То же самое и с 3 броне
выми машинами, которые должны были выйти еще 20 - го вече
ром из Москвы (вопреки телеграмме о выходе, они еще не
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вышли) и ко мне перешли пока только части повстанческих 
двух дивизий — в обеих до 4000 человек, плохо снабженных, 
плохо организованных, плохо дисциплинированных и рассеян
ных на протяжении верст 300. В Курске и Орле формируются 
части 4-й и 9-й дивизии и продовольственные полки, но, за 
отсутствием снабжения, ничего не может из этого нужного 
выйти. Орловский округ ничего не имеет и никто ему ничего 
не дает. Вацетис же предложил мне базироваться на этот 
округ, т. е. на полную пустоту.

Я исчерпал все инстанции и теперь тревожу Вас. П о м о 
г и т е !  Владимир Ильич, нас зовут из Украины. Рабочие по* 
всюду выносят приветствия большевикам, клеймят „радовцев". 
Но радовцы торжествуют благодаря нашему бездействию 
и спешно организуются. А к Киеву подтягиваются германцы, 
в Екатеринославе (по слухам) сидят „добровольцы", в Донец
кий— тянут казаки. В таких условиях я решил итти вперед. 
Сейчас можно голыми (да дерзкими) руками взять то, что по
том придется брать лбом.

С сердечным уважением Антонов"

Одновременно был послан мною ряд торопящих призывов 
Главкому Вацетису: „До сих пор не получено телеграфно ни 
одной оперативной сводки и вообще ничего из обещанного 
Вами. Мною послано Вам по сегодняшний день нарочным 
шесть докладов, но ответ получил только на один".

Ревком ж.-д. узла Брянск. Копия Москва Начвосо Загю 
копия Почеп командиру бригады Примакову: „В Почепе стоят 
в ожидании паровозов наши эшелоны. Несмотря на все тре
бования, паровозы не высылаются. Предлагаю немедленно 
предоставить паровозы для отправки эшелонов из Почепа 
в Льгов. Об исполнении донести. Напоминаю, что дорога на 
военном положении".

Москва Начвосо Загю копия Наркомпути Невскому.
„Встречается масса затруднений в перевозке наших эше

лонов. Крайне необходимо немедленно выслать к нам опыт
ного начальника военных сообщений и установить систему 
проталкивания наших эшелонов. О всякой отправке эшелонов 
с Курского вокзала прощу немедленно мне сообщить. Вновь 
повторяю необходимость ограничить всякое частное движение 
по Курской дороге и проталкивать воинские поезда экстрен
ным порядком".
* 22-го же ноября Главкому послано следующее заявление

Реввоенсовета нашей группы:
„Реввоенсовет Республики, в заседании своем 12 ноября, 

решил в течение 10 дней приступить к решительным насту
пательным операциям на Украине.
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17 ноября был оформлен совет особой группы Курского 
направления, т. е. Украинского фронта в составе команду
ющего Антонова и представителей Ц. К. Украинских комму
нистов— т.т. Сталина и Затонского. Против представленного 
Вам Антоновым плана операций на Украине Вы но существу 
не возражали, особенно напирая на отмеченную и у Антонова 
важность наступления в Купянском направлении. Тут же Вами 
было заявлено, что в распоряжении Антонова переходят Мо
сковская рабочая дивизия, которая по Вашим сведениям находи
лась в Воронеже или на пути к нему, 43 рабочий полк, 4 ор
ловская дивизия, еще доформировываемая в районе Воронежа, 
продовольственные полки, не включенные в 8 армию и нахо
дящиеся также в Воронеже, отряд Кожевникова (находившийся 
в то врема под Уфою) и один из броневых поездов, находя
щихся в Москве.

Предполагалось, что Антоновым будут созданы 2 группи
ровки войск для действий : 1) в Купянском и 2) Харьковском 
направлениях. В отношении снабжения было указано базиро
ваться на Орловский округ.

С тех пор Антоновым Вам посланы 6 докладов и не
сколько телеграмм. Из них Вам известно: 1) что Советом Укра
инского фронта не получено еще до сих пор от Вас никаких 
реальных сил и никакой помощи в создании Штаба. Москов
ская дивизия еще лишь начинает погрузку в Москве; 2) что 
Орловский округ в отношении снабжения никакой помощи 
нам оказать не может, что формирования, производимые в его 
районе, тормозятся отсутствием снабжения; 3) что командарм 
8 — с одной стороны, командарм резервной — с другой, Орлов
ский округ — с третьей создают в районе наших действий 
полную путаницу командования, нас совершенно обессилива
ющую; 4) что положение на Украине требует самых немедлен
ных наших действий.

Относясь серьезно к принятым на себя Р.В.С.Р. и пере
ложенных на Совет Украинского фронта обязательствам 
в десятидневный срок (т. е. к 22 ноября) приступить к реши
тельному наступлению на Украине, Антонов призывал В ас:
1) уничтожить чересполосицу командования, установив разгра
ничительную линию между Украинским и т. наз. Южным фрон
том, 2) подчинить резервную армию Совету украинского фрон
та, 3) из сформированных уже частей 4 и 9 дивизии создать 
сводную дивизию, которую экстренно снабдить всем необхо
димым, рабочую Московскую дивизию перевести в резервы 
нашего фронта, в Орел - Курск, 4) принять все меры к немед
ленному пополнению запасов Орловского округа, 5) все по
граничные части в районе Украинского фронта подчинить Со
вету этого фронта, 6) передать в распоряжение Совета Укра
инского фронта продовольственные части в Н. Осколе и в 
Орловской губ., содействуя ускорению их формирований
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путем экстренных мер по их снабжению, 7) дать в наше распо
ряжение броневой поезд, стоящий в бездействии на Ярослав
ском вокзале в Москве, и еще ряд мер, необходимых для осу
ществления преподанных Реввоенсоветом директив. Вместе 
с тем Ц.К. Укр. Ком. призвал рабочие массы Украины к вос
станию в поддержку нашим войскам. В ответ на доклады 
и запросы Антонова получена только записка от 21 ноября, 
копия которой здесь приложена и содержание которой совер
шенно не согласовано с устными Вашими указаниями. Несмотря 
на утверждение ее „еще раз", ни разу не было раньше по
лучено столь ограниченных указаний. Это противоречие, до
полненное сообщением Артема, члена Совета Резервной армии, 
и тов. Затонским о посланной Вами командарму Глаголеву те
леграмме, предупреждающей его от всяких „авантюр",и это пол
ное отсутствие реальной помощи на местах и в центре, побу
ждает писать настоящий документ, дабы установить точно пред 
Реввоенсоветом Республики факты, выясняющие до известной 
меры, почему ответственное воєнно - политическое действие гро
зит вылиться в недостойную Советской республики авантюру".

А к вечеру этого дня пришла следующая приободрившая 
нас телеграмма тов. Сталина :

„Курск-вокзал, поезд Антонова, Антонову и Пятакову. 
Вполне понимаем ваше беспокойство и уверяем вас, что 
как я, так и Ленин, сделаем все возможное. Все ваши 
телеграммы переправлены Вацетису с требованием дать 
срочно распоряжение, копии же распоряжений переслать 
Совнаркому. Копии нужны нам для проверки, и, если заме
тим фальш, никого не пощадим. Больших сил послать на 
ваш фронт пока не удастся по понятным причинам. Все 
остальное будет послано Петрограду. Несколько тормозится 
дело неофициальным положением вашей трупы, с опубли
кованием второго документа дела пойдут гладко" !).
В 3 часа 24 ноября, получив вызов Вацетиса в Серпухов, 

команд, группы сейчас же выехал, оставив такие указания 
начштаба :

1) Бригаду Примакова всю сосредоточить в Курске (а не 
в Льгове).

2) Ограничиться этой группировкой и сосредоточением 
сил дивизии Аусема у Белгорода (бригада Каверина) и ба
тальона Михайловского в Волчанске ;

3) разведка и наблюдение за противником;
4) организация штаба: подготовка приказа о формирова

нии штаба по санитарной части, по снабжению, по порядку 
в частях, о судах, штаты Политотдела ;

*) „Второй документ1*— извещение об образовании Временного Рабоче- 
крестьянского правительства Украины.
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5) Эшелоны рабочей дивизии направлять на Воронеж, со
гласно приказа Главкома;

6) батальон интернационалистов, прибывающий из Орла, 
удержать в Курске;

7) все прибывающие части, кроме рабочей дивизии, оста
влять до распоряжения в Курске.

II
В СТАВКЕ. ВСЕ НА ВОРОНЕЖ. НЕУДАЧА ПОД БЕЛГОРОДОМ

Главком принял меня суховато. Он не отрицал, что дан
ные им мне обещания остались невыполненными. Таковы по
следствия сложившейся обстановки. Вследствие наших неудач 
на Воронежском направлении — потери Лисок и развившейся, 
в связи с этим, паники в частях 8-й армии, — Московская 
рабочая дивизия, уже направленная на Курск, повернута на 
Воронеж. Поэтому же отпадает передача в наше распоряже
ние 4 кавдивизии и ряда продполков.

Предназначавшиеся для нас два бронепоезда и бронедиви- 
зион также „ получают иное назначение, в связи с заданием 
правительства — в срочном порядке занять определенные ж.-д. 
узлы в очищаемых германцами западных областях,— эти броне
поезда и бронедивизион направляются на запад.

Мне предложено ни в коем случае не предпринимать на
ступления на Харьков, а ограничиться лишь переорганизацией 
укротрядов, считать своей основной задачей содействие 8 - й 
армии, для чего сосредоточить отряд Кожевникова и местные 
пограничные части в направлении Валуйки - Купянск и создать 
отсюда угрозу дальнейшему продвижению противника от Ли
сок к Воронежу.

Тщетно я напоминал неотмененное задание правительства— 
к 22-му ноября развить наступление на Украину, тщетно ука
зывал на исключительно благоприятную для нас обстановку 
в Харькове, тщетно отмечал, что могу выполнить наступление 
к Харькову силами одних украинских частей с придачей всего 
лишь 1 — 2 бронепоездов, тщетно указывал на наличие в Кур
ске значительных сил резервной армии, которые могли бы 
быть выделены на Купянское направление. На все эти мои 
указания я получал ответ, что распоряжение остается в силе. 
Я тотчас же дал телеграмму в Курск — приостановить насту
пление к Харькову.

Но эта телеграмма несколько запоздала.
Предписание, данное мною, до поездки к Главкому, о за

нятии Готни и Волчанска, оказалось трудно выполнимым. 
Батальон Михайловского, которому поручено было занять Вол- 
чанск, обнаружен, по проверке, не вблизи этого пункта, а в 
80 верстах к северо-западу от него. Продвижение к Готне 
сорвано начатым по инициативе местных начальников наступ
лением на Белгород.
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Подробности этого выяснились далеко не сразу.
Прибывший 22 - го ноября в наш штаб из Харькова т. Се

мен Шварц сообщил, что представителями Харьковского Сов
депа начаты переговоры с Советом германских солдат. Немцам 
чрезвычайно улыбается мысль об эвакуации в Германию из 
Харькова через Ростов. Они дали будто бы понять, что не 
будут сопротивляться занятию нами Белгорода. Но тов. Шварц 
не сообщил, что окончательно с немцами обещали договориться 
лишь 24 - го, а до той поры следовало не предпринимать на
ступления к Белгороду.

Для дальнейших переговоров с немцами выехал со Швар- 
.цем в Харьков уже т. Пятаков.

Штаб 2 - й укрдивизии, получив 22 - го ноября эти сведе
ния от т. Шварца, решил действовать. Без всякого распоря
жения со стороны Реввоенсовета штаб дивизии предписал 
<6 - му полку немедленно занять Белгород. Командир 6-го полка, 
хотя и имел указание, что немцы не окажут нам сопротивле
ния, распорядился наступать осторожно. Едва наша цепь появи
лась перед Белгородом, как по ней был открыт сильный пулемет
ный и артиллерийский огонь. Цепь, отстреливаясь, отхлынула... 
Наши потери— 6 убитых, 8 раненых, 3 пропавших без вести.

У немцев начался переполох. Один за другим из Харькова 
направлены в Белгород три эшелона подкреплений. Высланы 
конные раз’езды. Взорван мост перед городом. Наши части 
отошли к Гостищеву и послали к немцам делегацию с требо
ванием очистить Белгород.

Немцы задержали трех делегатов заложниками, а четвер
того отослали с контр - ультиматумом: к 7 часам 23-го от
ступить к демаркационной линии у Беленихино, иначе три 
члена делегации 6-го  полка будут расстреляны.

Немецкий ультиматум был выполнен. 6 - й полк отошел 
к Заячье, 8 -й  прибыл в Беленихино.

Эти сведения, полученные в Серпухове почти одновре
менно с моим приездом, не могли не встревожить Главкома 
и не подкрепить его в намерении не ввязываться в операции 
Иод Харьковом.

Я тотчас же подтвердил начштабу : приостановить насту
пление, вести лишь наблюдение и разведку, в бой с немцами 
Не ввязываться.

У ИЛЬИЧА

Из Серпухова направился в Москву. Здесь мобилизовал 
^се, что можно было, для поддержки наступления на Украину. 
Говорил со Склянским, Подвойским, Мураловым. Зашел 
* Свердлову. Мой рассказ о положении под Воронежом, об 
Украинских делах и о печальном состоянии нашей группы его 
сМдьно озаботил. „Зайдем к Ильичу, расскажите и ему“ — ска-

Свердлов.
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У Ленина был Смилга. До слуха при входе донеслось 
несколько слов последнего: „Совет Обороны необходим". .. 
Видимо с облегчением оторвавшись к новой беседе, Ильич стал 
живо расспрашивать о наших делах.

Я подробно рассказал ему о положении дел на Украине: 
о разложении в немецких оккупационных войсках — об их тяге 
„домой", о лихорадочных приготовлениях гетманцев (поддер
жанных союзниками), о наметившейся высадке антантовских 
войск, о приготовлениях Петлюры и о наших директивах по
встанческим организациям и уже начавшемся выступлении 
повстанцев.

Я рассказал Ильичу о боевых настроениях среди рабочих, 
познакомил его также и о намечавшемся раздроблении наших 
сил и о возможном разочаровании в связи с промедлением. 
То, что можно получить сейчас почти задаром, потом оплатится 
дорогой ценой.

Ильич слушает, перебивая короткими наводящими вопро
сами : о десанте союзников, соглашении их с гетманом, о на
шей директиве повстанцам, их выступлениях. „А железнодо
рожникам дали указания о подвижном составе? Держать хо
лодными паровозы ? Сгонять их из Крыма ? А как с углем 
в Киевском, Одесском районах ? Много продовольствия в этой 
полосе перед Харьковом? Там ведь у Сум большие сахар
ные заводы"...

Начинает замыкаться, твердеть его лицо, когда перехожу 
к жалобам на действия высшего командования: такие - то и 
такие - то обещания, не раз подтвержденные, не выполнены, 
эти вот части отправлены на запад, а эти повернули к Воро
нежу. И нас не ставили в известность о принимаемых изме
нениях. Снабжения нет, подобие штаба удалось сколотить лишь 
благодаря Муралову. Никакая плановая работа невозможна. 
Постановление правительства о немедленном наступлении на 
Украину саботировано : Вацетис дал указание командарм ре
зервной — не увлекаться авантюрами, а формироваться и обу
чаться, закрепляясь в районе Курска. Нашей же группе дал 
задание наблюдать за Харьковом и готовиться к походу на Ку*‘ 
пянск. Группа наша не смогла во время получить необходи
мых пополнений как людским составом, так и вооружением, 
и для того, чтобы она смогла приобрести должную боеспособ
ность, нужно было около двух месяцев времени.

„Я в этих делах не понимаю, — перебивает р е з к о в а т о  
Ильич. Но что под Воронежом?"

Рисую картину расстройства нашей 8-й  армии, растеряй' 
ности и беспомощности ее командования, полного беспорядку 
ее тылов и почти паники в самом Воронеже. А Главное 
мандование бросает прямо в Воронеж еще не обученные и яо̂  
все не обстреленные, да и политически еще недостаточно обра 
ботанные части, предназначавшиеся было для нас. Конечні
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допав в воронежскую суматоху и полупанику, эти части быстро 
разваливаются.

— Что ж по вашему делать? —совсем сухой резкий вопрос.
— Если бы эти части были переданы нам, как мы пред

лагали, в уже оформленную пару полков 9-й  резервной ди
визии, мы бы в пару недель, в стороне от Воронежской прор
вы, организовали ударную группу. С этой группой мы могли бы 
произвести наступление на Купянск и оттуда ударить во фланг 
Краснову. Одновременно же, сосредоточив украинские дивизии, 
погранчасти и пару бронепоездов, произвести удар на Харь
ков. Между тем, высшее командование бросает силы прямо 
в лоб, на верное разложение. Это — или паникерская глупость, 
прикрытая военной специальностью, или — я не хочу думать — 
предательство".

Ильич вскакивает. Никогда не видал его таким раздра
женным.

— Как? Где дисциплина? Вас арестовать бы надо. Потру
дитесь подчиниться, раз есть приказ. От этого и развал.

— Я подчинялся и подчиняюсь. Но вам я обязан доло
жить мое мнение целиком. Вы ответственны.

— Это дело военных. Ваше дело исполнять приказ. Это 
•саботаж.

.. . Мы вышли со Свердловым.
— Не надо огорчаться. Дело мы уладим. Он потом все об

думает. Сейчас его задергивают. И столько около его интриг. 
Я ему предлагал быть у него личным секретарем, чтобы не до
пускать к нему пустяковых дел и ненужных людей.

— А что это за Совет обороны, о котором говорил Смилга?
— Да кой у кого возникла такая мысль. Правду говоря, 

беспорядка много в Реввоенсовете и нет согласованности с про
чими ведомствами. Тут, конечно, и не без задних мыслей... 
Но Ильич разберется. И дело выйдет целиком полезное.

В НАРУШЕНИЕ ПРИКАЗОВ

. . .  Из Москвы в Курск по прямому проводу говорю с За- 
тонским.

Боюсь, что во время переговоров с немцами, были неосто
рожны ; надо было ставить непременным условием для немцев, 
чтобы они не допускали сосредоточения враждебных силу Белго
рода и Харькова. Следует от них сейчас же это потребовать".

З а т о н с к и й .  „О переговорах с немцами послано по
дробное донесение Сталину. Диктовать немцам мы ничего не 
**°Жем. Харьковский Совет германцев в стачке с Радой. Един
ственное, чем можем их соблазнить, это перевозкой по русским 
** Д-, в об’езд Польши. Сообщите, каковы результаты ваших 
?^Реговоров ? Положение невозможное. Центр все перепутал. 

°ть прекращай всю работу.



196 Літопис Революції

В и л л е р (начштаба): Должен вам сообщить, что
Стародуб занят 25-го в 12 часов Таращанским полком: 
Богунский полк находится в 12 верстах от гор. Клинцы. 
Сегодня мною отдано распоряжение спешно починить мост 
и линию ж. д. между Унечей и Стародубом. Штаб первой 
дивизии переходит в Стародуб. О Волчанске и Готне сведений 
пока не поступало. Категорическое приказание — взять. В Новый 
Оскол послал кавалериста для инспектирования и двух поли
тических работников еще 24 - го. Приезд тов. Антонова крайне 
необходим, ибо на основании почто - телеграммы Главком 
Вацетиса за №  315 Глаголев — Командующий Резервной 
армией — требует разграничения боевых участков. Положение 
получается невозможное. Сегодня состоялось совещание Украин
ского Ц. К. и Глаголева, который получил приказание войти 
в контакт с Ц. К. Он требует, чтобы дивизия Аусема была 
заменена его частями и уже было хотели эту дивизию под
чинить ему,/ Глаголеву".

Итак, в Черниговском направлении наступаем. Харьков 
дается сам в руки, но приказано „делай бег на месте". . .

Вечером утешающий разговор с Мураловым, передавшим 
нам небольшой (до 150 ч.) прекрасный боевой отрядик 
т. Яшвили.

На этот раз в ставке Вацетис был более покладист. 
Как будто поддается моим убеждениям.

Подробно посвящает в обстановку, осложненную на западе 
и совсем тяжелую под Воронежем. Соглашается прекратить 
отправку Московской дивизии в Воронеж и передать часть ее в 
наше распоряжение. Соглашается на передачу нам погранчастей 
в Харьковском районе. Обещает дать два бронепоезда.

Решаюсь остаться на пару дней в ставке, чтобы про
толкнуть исполнение этих и ряда других (по снабжению и т. п.) 
обещаний.

С особым нарочным отправляю в наш штаб д и р е к т и в н о е  
письмо следующего содержания:

„Под Воронежом мы потерпели серьезное поражение/ 
Лиски заняты противником, наступление которого н езн а* 
чительными силами вызвало панику в расположенный 
здесь 10.000 наших солдат. Противником захвачено 2 бр°* 
невых поезда и т. д. Район Валуек находится также 
(очевидно) в руках противника. Эта перемена в положении 
дел побудила высшее командование все шедшие к на 
части повернуть на Воронеж.

Теперь я получаю новую директиву — быстро сформ 
ровать из частей Украинский дивизии, отряда Кожевников * 
некоторых продовольственных формирований и двух п°^  
ков Московской дивизии ударную группу особого саМ 
стоятельного назначения.
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В виду всех этих обстоятельств надлежит временно от
казаться от серьезных боевых операций в районе Харькова. 
Частям Аусема и бригаде Примакова усиленно доформи- ( 
роваться и обучаться. В этом смысле надо издать для 
них приказ. Необходимо создать особый орган полевых 
формирований, который поспевал бы за нашими войсками 
в походе и спешно формировал для них пополнения 
и свежие части.

Для разведки особое указание:
1) Необходимо создать сеть резидентов во всех узловых 

пунктах.
2) Наладить получение украинских и донских газет.'
3) Особенно важно иметь сведения о передвижении по 

ж. д. — Ростов.
4) Надо иметь точные данные „об отходе немцев".

. . .  А между тем, нетерпение наших повстанцев чувство
валось не только в Белгородском направлении. Зашевелились, 
как уже указано выше, и в первой дивизии. Одновременно 
со Стародубом занята была и Желобовка, в 25-ти верстах 
от Гомеля.

Активность начали проявлять и в Сумском районе, как 
раз тогда, когда из Серпухова посылались мною директивы — 
ни в коем случае в драку с немцами не впутываться, а огра
ничиться простым наблюдением и глубокой разведкой. Сумский 
батальон (ком. Бочкин) занял ст. Вольфино, разоружив герм, 
караул, затем вступил в м. Вольфино, где захватил в плен 
62 германских солдат, разоружил их и отпустил к своим. 
Продолжая наступление, сумцы подошли к Ворожбе, послан 
вперед делегацию* Немцы обстреляли нашу разведку. Наши 
отвечали. Немцы взорвали мост у ст. Ворожбы. По донесению 
из штаба 2 дивизии, бывшей в ту пору в Судже, т. Пятаков 
одобрил, в присутствии комполка, эти действия, несмотря на 
их расхождения с приказом командующего группой.

Начштаба группы Виллер строго и быстро отозвался — 
яПривлечь к ответственности прямых начальников", ссылку на 
одобрение тов. Пятаковым отвел твердым указанием, что армия 
С  знает двойного подчинения и что о действиях т. Пятакова 
будет доложено Реввоенсовету.

Подобную же активность проявил самовольно и 5 полк 
12 дивизии), который попытался занять Глухов. Полк был 
°тбит не то немцами, не то белыми и сильно потрепан — 
°сталось в строю лишь 180 человек. ..

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. „УДАРНАЯ ГРУППА*

По получении нами ясных недвусмысленных инструкций 
гЛавкома наступил период тщательной подготовки, упорядочения, 
Сформирования и учебы. Большие затруднения представились

Літопис Революції № 4
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с вопросом о переходе в наше ведение погран. охранных частей. 
Вначале мы получили согласие главкома на этот переход, но, 
под влиянием, должно быть, протестов командарма резервной 
Глаголева, этот переход был заторможен.

Создались крупные недоразумения, особенно в Льговском 
районе, где получилась полная чересполосица командования: 
были здесь и наши части, и 79 полк (резервной армии), и район 
погранохраны, подчиненный комиссару третьего округа погран. 
охраны (Орел).

Продолжал болезненно стоять вопрос и с снабжением.
Из штаба 2-й  дивизии сообщали:
„Наши части, занявшие Рыльск, Круповец, Шалыгиново, 

Суджу, не обмундированы и у многих повстанцев вместо обуви 
ноги обмотаны тряпками; поэтому возможно, что повстанцы 
начнут грабить обмундирование. В Круповце и Рыльске 
громадные запасы сахару. Необходимы крупные части для 
их охраны. Выделить эти части трудно, в виду малочисленности 
нашего отряда. Седьмой полк просит разрешения остаться 
в Рыльске до получения обмундирования".

Всюду шла лихорадочная организационная работа. Об ее 
характере свидетельствует, например, разговор, который 
27 - го ноября т. Квиринг вел из Льгова по прямому проводу 
с т. Затонским (Курск).

К в и р и н г :  „Вчера были в Мирополье. Провели тысячный 
митинг. Настроение не очень оживленное. Вообще же поло
жение удовлетворительное. Оставил там часть Богунского, 
которая ждет Примакова и просит ускорить его приезд. 
С Ленихой установили связь, о нем говорят больше, чем 
нужно. В Мирополье назначил председателя Ревкома — опыт
ного товарища. Там тысячи сапожников, которые могут изго
товить до 100 пар сапог в день, для этого имеется кожа 
в достаточном количестве, дал распоряжение наладить про
изводство. Примем меры к покупке нескольких тысяч уже 
готовых сапог. Пусть военный отдел пришлет специалиста для 
организации дела. Кругом много имений, хлеба, спирта, сахару- 
Нужна присылка продовольственных отрядов для охрану 
и вывоза — это освободит боевые части. Сегодня прибыла 
часть суджанцев, у них недостает винтовок и обмундирования- 
В распоряжении Глаголева имеются несколько тысяч н ош ен н ы х 
шинелей, пусть Артем посмотрит и выберет более ПОДХОДЯЩИЙ 
Также нужно белье. Завтра посылаю в Ивановку, к немЦаМ' 
делегацию для переговоров. Необходимо знать результат ваши 
переговоров с Харьковом. Пробовал поставить газету, н 
здесь типография очень небольших размеров. Настаива^ 
чтобы Пятаков приехал с походной типографией, а так 
захватил с собой несколько телеграфистов — на станции СуД 
их нет совсем". ч

. .. Разговор был прерван поднявшейся на улице пальб°
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В осеннюю стужу, полураздетые, полуразутые, наши 
повстанцы проявляли поразительную дисциплинированность. 
Правда, штаб резервной частенько сообщал нам о грабежах, 
будто бы производимых повстанцами (напр., в Н. Осколе, 
Короче, Судже). Но по проверке сведения эти оказались, по 
меньшей мере, тенденциозными. Такой случай, как в Ботан- 
ской волости, где повстанцы 8-го полка произвели серьезный 
грабеж, был почти единичен. Беспорядки и в этом случае 
были тут же прекращены в зародыше и виновные пошли 
под суд.

*  *
*

Дислокация наших частей к 25-му ноября была такова:, 
іпервая повстанческая дивизия (т. Крапивянского). Штаб 
дивизии — ст. Унеча. Район действий — Черниговская губ. 
и Гомелевский уезд. С левого фланга — див. Аусема, с пра
вого фланга — советские войска (западный фронт).

В состав первой дивизии входят: Богунский полк (штаб 
ст. Робчик), Таращанский полк (штаб полка в районе Старо- 
дуба), штабные роты и команды, в том числе и Нежинская 
рота. В районе Стародуба находятся также 1 батарея Богун- 
ского полка, 1 батарея Таращанского полка. Этим батареям 
приказано сосредоточиться в Льгове, где они должны по
лучить маршрут.

Вторая украинская дивизия тов. Аусема (штаб дивизии — 
Льгов) в составе:

1 - я бригада — 5 - й полк (штаб в районе Глухова), 7-й полк 
(штаб — Рыльск). К 7 - му полку приданы 4 роты погр. охраны 
Льговского района. К бригаде присоединен и отряд Шестакова 
(410 штыков), стоявший под Терещенской.

2 бригада— 8-й полк (штаб в районе между Обоянь — Готня) 
штабной батальон (к нему приданы 2 роты погран. охраны 
Льговского района, стоит в районе Суджа — Сумы), штабной 
батальон развертывается в полк.

3 бригада (штаб на ст. Белинихино) — 6-й полк в Заячьи, 
9-й полк — ст. Беленихино. К третьей бригаде придан Ми- 
*айловский батальон (штаб в Радьковке) и кав. отряд Саха- 
Ревцева (Александровка). Все конные отряды дивизии сводятся

. в кавалерийский полк. Бригада тов. Примакова сосредоточи
т ь с я  в Курске и уже имеет налицо один полк Червоного 
качества и одну конную батарею. Второй полк еще не 
Вачинал погрузки и стоит в районе Стародуба.

В Н. Осколе приводится в боевую готовность 4 кавалер- 
продовольственный полк. В Ст. Осколе должен формироваться 
^Ртал. дивизион. В Н. Осколе создается штаб особой Донецкой 
Одонны. Также ожидается из Воронежа, согласно распоря- 
еНию Главкома, 1 полк 4 эскадронного состава из 4 кава- 
еРййской дивизии.

13*
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Преобразование повстанческих отрядов в регулярные части 
производилось спешно и не вызывало особых затруднений. 
Постепенно приводился в порядок штаб нашего Реввоен
совета. Работа страшно тормозилась и з-за  отсутствия связи 
между повстанческими отрядами, из - за отсутствия сотрудников, 
телеграфных аппаратов, задержки в получении прямых 
проводов и пр.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Из докладной записки начальника разведывательного от
дела от 25 ноября выяснилось, что состояние контр - разведки 
было очень тяжелым.

Борьбой со шпионажем ведали:
1) Ж д. чрезвычайные комиссии:
а) районные (по 9 чел.) в Курске, Щиграх, Льгове,
б) станционные: на Полевой (1), на Солнцеве (1), на 

Ржаве (3), Прохоровке (2).
2) Пограничная Башиниховская чрезвычайная комиссия 

(довольно многочисленная).
3) Военный контроль при штабе резервной армии под 

управлением кап. Серпина.
4) Охрана ж. д. '
Ж. -д. чрезвычайные комиссии перегружены работой по 

борьбе со спекуляцией, контр - революцией и по проверке 
грузов, регулярной работы по наблюдению за шпионажем 
не несут.

Пограничная Башиниховская чрезвычайная комиссия тоже 
по своему положению много внимания борьбе со шпионажем 
уделять не может. Военный контроль имеет одного агента на 
ст. Курск, в настоящее время этот агент на станции не чув
ствуется. Охрана же имеет на Курском вокзале 7 — 8 постов 
и перегружена, благодаря наплыву пленных, работой по уста
новлению порядка. Вести наблюдения за шпионажем у ней нет 
времени, силы и специальных знаний.

1) Вместе с тем, Курский вокзал забит пленными в коли
честве до 10.000 человек. Железнодорожные узлы и на
правления на Москву забиты ими также очень сильно. Пленные 
часто путают направление и бывают по два раза на одном 
и том же вокзале. Пленные, как бывшие военные, прибыв 
в Россию, очень любопытны и часто задают вопросы шпион* 
ского характера.

2) Дает себя чувствовать: полное отсутствие опытны* 
старых агентов в нашем распоряжении и наличие стары* 
опытных шпионов из агентов старой охраны со сторон** 
наших врагов.

3) С и л ь н о  в р е д и т :  болтливость и доверчивость наши 
молодых солдат, не различающих простых вопросов от допр°с
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шпиона, а потому и не могущих содействовать распознаванию 
шпиона.

4) Стоянка нашего штабного поезда на самом виду, дли
тельная остановка эшелонов в вагонах.

5) Странная работа Воєнно - Контрольного отдела, по 
заявлению председателя ж.-д. чрезв. комиссии.

В связи с этим для организации разведки даны к 28 ноября 
такие указания: „Разведка должна быть постоянной, местной. 
В определенных пунктах устанавливаются резиденты (или 
комиссары), обслуживающие своими агентами определенный 
район. Донесения должны посылаться, по возможности, еже
дневно. Они посылаются либо через особых агентов, либо 
телеграфно. В последнем случае они посылаются обязательно 
особым кодом, лучше всего через наших агентов среди желез
нодорожных или почтово - телеграфных служащих. Код выра
батывается применительно к данным специальностям.

Для сосредоточения данных агентурной разведки намеча
ются определенные постоянные пункты, находящиеся в непре
рывной связи с начальником разведки. Агенты должны снаб
жаться периодически меняющимся паролем. Пароль может быть 
различен для агентов разных степеней. Начальник разведки 
может иметь и своих, только ему известных агентов, которые 
различаются по особому паролю. Ни один агент не должен 
знать о задаче, данной другому. Для их работы давать опре
деленный срок.

'БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

1) Организовать приемники разведки в Курске, Н. Осколе, 
Воронеже. Штаты представить немедленно по точно разрабо
танному плану.

2) Отправить агентов - резидентов для организации раз
ведки в пунктах: а) первой очереди — Купянск, Харьков, 
Старобельск, Луганск, Александро - Грушевск; б) второй оче
реди— Полтава, Киев, Екатеринослав, Севастополь, Таганрог, 
Ростов, Новочеркасск, Славянск.

3) Немедленная самостоятельная агентурная разведка 
в направлениях Н. Оскол — Валуйки — Купянск — 2 агента. 
Н. Оскол — Бирюч — Россошь — 2 агента. Н. Оскол — Ва
луйки — Ровеньки — 1 агент. Сведения должны быть собраны 
в самый кратчайший срок:

а) о силах противника, подробные (число, вооружение, 
стадия формирования, командование, настроение);

6) есть ли немецкие части, как настроены, когда думают 
Уходить;

в) о позициях противника ;
г) о его намерениях ;
д) о настроении жителей;
е) о возможностях револ. организаций и проч.
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4) Для глубокой разведки — прежде всего разведка о со
средоточении сил противника по линии ж. д. Ростов — Лиски 
и о намерениях противника.

5) Разработка мер по борьбе со шпионажем (контр - 
разведка):

а) проверка пограничной охраны ;
6) наблюдение за телеграфом, телефоном;
в) наблюдение за ж. д. — охрана станций и мостов;
г) меры против праздношатающихся;
д) внутреннее наблюдения в частях (через комиссаров) ;
е) меры по охране служебной переписки;
ж) меры по дисциплинированию штаба.
б) Совместно с инспектором строевого отдела озаботиться 

организацией особых разведывательно - инструкторских групп — 
для организации повстанческих партий на местах (флангах 
и в тылу противника). Разработать для них особую инструкцию.

7) Разработать указания по использованию нашей и вра
жеской печати для сокрытия наших планов.

ЗА УСИЛЕННОЙ РАБОТОЙ

Упорядоченная работа по инспекции и обучению войск 
началась лишь после прибытия к нам, по своей воле, тов. Ф е
дора Дыбенко (брат Павла, балтийского моряка). Бывший 
поручик пехоты Ф . Дыбенко отличался громадной энергией, 
точным умом и твердой дисциплинированностью (он пришел 
к нам от петлюровцев).

30 ноября Ф . Дыбенко была передана особая инструкция 
командарма, в которой давались указания по организации 
трех инспекторских подотделов на местах расквартирования 
войск и указывалось, на что д. б. обращено внимание при 
строевом обучении войск.

Оригинальным в этой инструкции было указание на необхо
димость „под руководством нач. разведки организации и обуче
ния особых разведывательно-инструкторских отрядов для созда
ния повстанческих разведывательных и подрывных партий в де
ревнях, в непосредственной близости к противнику и в его тылу**-

Поставлена была т. Дыбенко также задача подготовить 
отдел полевых спешных формирований. Вскоре Ф . Дыбенко 
представил подробные программы строевых занятий. Весь 
срок повторного обучения был им рассчитан всего на 15 дней 
по 8 часов в день. Занятия ведутся исключительно практи
чески, в обстановке, по возможности, сходной с обстановкой 
предполагаемых боевых действий. После практических занЯ' 
тий обязателен краткий их разбор. Серьезное внимание 0 
этих программах уделялось обучению стрельбе. Не проходив' 
шие военной службы выделяются в особые части и обучение 
их ведется по особой программе.
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Отдельно дана программа для обучения пулеметному 
.делу (в 12 дней по 8 час.), а также подрывному (в 72 часа).

Упорядочен и политотдел, получивший 29 ноября следу
ющее задание:

1) Немедленно выработать инструкции библиотекарям в 
полках, полковым комиссарам, по организации комитетов бед
ноты, агитаторам в войсках и среди населения.

2) Озаботиться организацией доставки в отдел. Касторную 
периодической печати, 5000 экз. „Бедноты", 1000 экз. „Правды". 
Таковую организацию провести либо самостоятельно, либо 
через соответствующий отдел южного фронта в Козлове, либо 
через склад в Курске.

3) Немедленно организовать не менее 5 общих библиотек 
{1000 руб. каждая) для придания их тем частям, которые та
ковых не имеют.

4) Проинспектировать, тотчас по их прибытии в Кастор
ную, войсковые части нашей группы в отношении постановки

' в них культурно - просветительной и общеполитической работы.
5) В частях не имеющих библиотек, помочь наладить 

таковые.
6) В частях, где нет школ общих и политической грамоты, 

.наладить таковые.
7) Озаботиться организацией хоров и музыки в частях.
8) В местах расквартированных частей наладить, при со

действии тамошних советских и партийных учреждений, гар
низонные клубы, озаботившись доставкой для них ораторов 
и артистов.

:{*• *
*

Особенно напряженная организационная работа была пове
дена в Валуйки — Купянском направлении.

Выше упоминалось, что из Воронежа (20 ноября) я просил 
Главкома передать в наше распоряжение три продовольственных 
Эскадрона, расположенных в Новом Осколе. Тогда же начато 
в Старом Осколе (через Увоенком) формирование артилле
рийского дивизиона — туда были направлены 22 кадровых 
артиллериста, обнаруженные нами в Воронеже и предназна
чавшиеся собственно для „резервной армии", и до 200 красно
армейцев, полученных из продовольственных частей в Воро
неже. К сожалению, формирование сразу заторхмозилось не
достатком материальной части (Глаголев, санкционировав захват 
Нами 22 кадровых артиллеристов, не выполнил своего обещания 
Послать для этого артдивизиона орудия).

Одновременно в указанный район направлены : 1) начраз- 
Недки для налажения сети резидентов, устройства районного 
Пункта и т. д., 2) группа политработников.

Из вышеприведенного общего приказа политотделу ясно, 
■Ннкие конкретные задания получила эта группа.
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Начинспекции получил предписание наладить подотдел 
инспекции для войск этого участка.

По прибытии на место выяснилось, что регулярных частей 
нет, кроме незначительных организаций погранохраны да 
зачаточных формирований продовольственников, из них, т. наз. 
4 продкавполк (3 эскадрона), который должен был перейти в 
наше распоряжение. Еще не получив от Главкома ответа на 
настойчивые просьбы передать нам эти „кадры", мы присту
пили к формированию в Ново - Оскольском районе „третьей 
бригады 2-ой украинской дивизии". Все наличные советские 
учреждения были призваны к содействию этому формирова
нию. Дан ряд твердых приказов: о добровольном наборе 
красноармейцев в пополнение кадров, взятых из состава по
грай. охраны, издан приказ о мобилизации лошадей (через 
мобилизационную комиссию).

Формирование тормозилось вначале неопределенностью 
положения (отсутствие ответа от главкома), недостатком во
оружения и обмундирования, а также дезорганизацией, произво
димой осколками разложившихся частей правого фланга 8-ой 
армии.

По докладу т. Моргунова, представителя местного Рев
кома, к 28-му ноября в районе Валуек — Тополи бесчинствовал 
отряд матроса Сахарова (до 1000 ч., 2 орудия); Ревком Але- 
ксеевки получил от него ультимативное требование ввести в 
свой состав двух представителей этого отряда. Имелись све
дения о каком-то полку из срстава 8-й  армии, занимавшем 
село Каменку и потерявшем связь с армией. При наличии 
твердой воинской части и стойкой организованной группы, 
возможно было бы переформировать эти осколки в отчетли
вую воинскую единицу.

Более точные сведения о положении в Ново - Оскольском 
районе мы получили лишь 6 декабря от т. т. Лесового и Мя- 
шуровского, посланных политотделом для агитационно - органи
зационной работы (в Н. Оскол они прибыли 27 - го ноября). 
Писали они следующее :

„По пути из Курска в Новый Оскол в Старом Осколе 
нам пришлось встретиться с „лисковскими" беженцами-красно
армейцами; это совершенно дезорганизованная банда.

В Новом Осколе 4-й  продовольственный кавалерийский 
полк переименован в 22 Воронежский кавалерийский полк 
8 дивизии, а поэтому т. Зусманович считает его своим и шлет 
ему свои приказы — немедленно выйти в Воронеж, угрожая, в 
случае неподчинения, расстрелом, и полк не ^нает, кому подчИ' 
няться — Зусмановичу или Антонову; такое неопределенное 
положение, несомненно, вносит дезорганизацию и в без того 
полуразложенный полк. В виду расквартирования полка 
обывательским квартирам, частью в городе (1 эскадрон)» 
частью в деревне Ниновке, сильно упала дисциплина среди солДаТ'
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В полку 3 эскадрона с малым количеством людей, лошадей 
мало, последние истощены за отсутствием фуража и денег на 
покупку его, оружия и обмундирования нет и некоторые сол
даты полуголы и босы, командный состав слабый и бездея
тельный. Уездвоенкоматом агитационно - вербовочной работы 
не ведется за отсутствием агитаторов и инструкторов. Мы 
первым делом устроили несколько митингов в Ниновке и в 
городе, в помещении Совдепа, на которых организовали комму
нистические ячейки войсковых частей с избранием комму
нистов председателями этих ячеек, а также на устроенном 
большом гарнизонном митинге вынесена приложенная при сем 
резолюция".

Путаница с 4 - м, он же 22 - й, полком отнюдь не представляет 
собою исключения, она весьма характерна для того времени...

Большие надежды возлагались командующим на погрох- 
рану этого района. Командующий Ново - Оскольским подрай
оном тов. Дмитриев и комиссар Воля (известный мне, как 
хороший боевой парень, хоть и с анархистским налетом, по 
прошлогодней борьбе на Украине) были у нас в Курске и от 
имени своего и комрайона Крушинского выразили чрезвы
чайное желание влиться в организуемую нами военную группу 
для активных действий в Донбассе. Командарм резервной со
глашался передать этот район в наше распоряжение, но Глав
ком медлил.

А тем временем Дмитриев и Воля получили от нас ряд 
заданий для формирования пехотной бригады (при ней и кав- 
полк), был принят также целый ряд мероприятий по организа
ции снабжения готовящейся ударной группы.

3 декабря в этот район послан нами т. Марапулец, а вслед 
за  ним телеграмма:

„Новый Оскол. Военком особриг тов. Воля.
К вам сегодня выехал т. Марапулец, представитель Рев

военсовета и Советского украинского правительства, к кото
рому обращайтесь при возникновении каких-либо недоразумений. 
Мобилизацию производите в пределах возможности, удовле
творение мобилизованных оружием и обмундированием, чтобы 
мобилизованные не были без определенного назначения".

6 декабря командующим был получен доклад тов. Хил- 
кова (председатель повстанческого Ревкома в Валуйках): „Штаб 
Ревкома находится в У разове; 3 декабря Ревком послал своих 
работников в Ровеньки и Белый Колодезь для подпольной 
организации. Наш левый фланг в Ново - Александровке (за
става— 60 чел.), в Кубуракове — застава (60 чел.). В наших 
Руках Троицкая и Демин, Петровская и Козинка. В Борках — 
никого, Ольховатка занята нами 4 дек. без боя. Николаевка 
тоже. В Б. Бурлуке — гайдамаки, в Волчанске — 100 петлю
ровцев; на раз’езде в 4 -х  верстах от Тополи к Купянску— 
эшелон гайдамаков (до .200 чел. с пул.), под Уразово — их
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застава. В Купянске (узле) — 2 эшелона, в Купянске (городе)— 
тоже 2 эшелона с орудиями. Всего в районе до 1500 пет- 
люровцев".

Тогда же была получена за подписью председателя Але- 
ксеевского уездного Военревкома Шесюканова почто - теле
грамма из Волоконовки — об угрожающем положении в Але- 
ксеевском уезде: казаки наседаюти з Ольховатки и Шенакинки, 
военком просит прислать либо воинскую часть, либо хоть во
оружение для 500 рабочих, членов профсоюзов.

Командование 8 армии, зная о наших неудачах под Лис
ками и т. д., не проявляло, между тем, особенной готовности 
помочь нам в формировании ударной группы. Приходилось и 
тут „ссориться" из-за попыток командарма 8 вырвать в Воро
неж начатые нами формирования; все же нам так ничего 
и не удалось удержать из Московской рабочей дивизии для 
н.- оскольской группы.

9 декабря было предписано продполкам из Тулы и Пензы 
итти на переформирование в Ново - Оскольский район, но эти 
полки так и не дали о себе знать,— были с дороги повер
нуты Главкомом, как всегда без уведомления нас, в иную 
сторону.

В формируемую бригаду нами были направлены 2 бата
реи, прибывшие неожиданно из Москвы (подарок Муралова).

Такая же история, как и с продполками, произошла и с 
полком железнодорожников (Яковлева), отправленным из Мо
сквы 5 декабря в Воронеж для соединения с сформированным 
там батальоном и дальнейшего направления к нам: полк так 
и завяз в райне 3 армии.

То же произошло с „Северным революционным продпол- 
ком“. 11 декабря Реввоенсовет 8 (Гитис и Розенгольц), меняя 
маршрут полка, направляют его к нам, а через пару дней 
полк получает назначение опять в Воронеж.

При такой путанице работать было не легко.

* ** 6
6 декабря прибыл в Курск первый эшелон долгождан

ного отряда Кожевникова (до 600 чел.). Он оказался напо
ловину невооруженным. У Главкома тотчас же было испро- 
шено разрешение получить для отряда оружие в Туле, эшелон 
немедленно был проинспектирован лично нач. инспекторского 
отдела Ф . Дыбенко. Начснабу было приказано в экстренном 
порядке удовлетворить требование эшелона.

Чтобы протолкнуть организацию „ударной трупы", команд* 
курской группы с тов. Виллером выехали 12 декабря в р а й о н  
ее формирования.

В Касторной нами был обнаружен полный беспорядок* 
Комендант станции был немедленно заменен. Выяснилось, что
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в числе формирования вблизи этой станции числятся два эс
кадрона первого кавполка.

В Новом Осколе заслушали доклад И. Кожевникова — он 
обосновался со своим штабом в Волоконовке, ожидая от 5 до 
8 тысяч татар, имея вооружение на одну треть. Пришлось на 
месте дать ряд экстренных распоряжений, в Волоконовке был 
оставлен для наблюдения за их исполнением представитель 
нашего штаба матрос Сыч.

Т. т. Дмитриев и Воля сообщали об успешном фор
мирования погр. бригады. Как всегда, нехватило оружия и 
прочего снабжения, но при имеющемся под’еме духа, как у 
работников, так и тех, кого набирали в бригаду, через пару 
недель ее можно было считать вчерне существующей. Пришлось 
устранить ряд недоразумений и трений с местными властями. 
Проревизированы были продукты, при чем обнаружена масса 
недочетов, которые были исправлены на месте. Просмотрена 
также постановка разведывательной и политической работы.

Затем нами был заслушан доклад тов. Хилкова, предсе
дателя повстанческого Ревкома из Валуек. Он, как и Кожев
ников, передал о бесчинствах, чинимых в Валуйках Сахаровым, 
командующим одной из бригад южного фронта. Последним 
производились насилия над членами Ревкома, беззаконные „ре
квизиции", п’яный дебош. Ревком был вынужден скрыться 
из Валуек.

Командующий с парой работников из штаба немедленно 
же выехал в Валуйки. Перед от’ездом сообщил в Воронеж, 
что приедет туда на следующий день.

* *
*

Сахаровым было южфронтом передано командование на 
всем участке от Острогожска до Коротояк включительно. Со
здавалось впечатление большой угрозы южфронту в случае 
ухода Сахарова с этого участка. Я сообщал Воронежу об этой 
опасности и указывал, что ее парировать пока не могу.

На ст. Валуйки мы увидели большой состав, разукрашен
ный снаружи кумачом и флагами. Вокруг него беспорядочное 
движение вооруженных и разнообразно обмундированных людей.

„Сахаровцы" с явным недоумением взирают на нашу 
группу, пробирающуюся в этом хаосе к штабному вагону.

„Тов. Сахаров здесь?"—„А вам он зачем ?"
Услышав, кто хочет пройти к Сахарову, франтовитый 

„ад’ютант" в явном замешательстве скрывается в вагоне. 
Долгая пауза. Вокруг принахмурившиеся и примолкшие парти
заны. Сахаров сказался больным, но я все же проник к нему.

Лежит довольно невзрачного вида матросик в кровати, 
Хорошо обставленного салон-вагона. Вокруг большой беспо
рядок, но спиртом не бьет. На вопрос—„На каком основании
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вы здесь ? Ваш штаб в Острогожске"— невразумительно объ
ясняет, что прибыл для установления связи и порядка.

Ежится, но не возражает на напоминания, что установлением 
порядка никак нельзя назвать производимые его отрядами безо
бразия. Начинает горячо оправдываться, что его не понимают* 
что он борется с „братвой", что пьянки нет, и он-де хочет и 
ищет только боевой работы и вот лежит контуженным.

Напоминаю ему, что боевая работа ждет его, что он 
имеет задание южфронта и что уход с фронта есть дезер
тирство, об’являю, что он состоит под судом и может себя 
оправдать только боевыми заслугами. „Я вам их покажу,— кля
нется Сахаров,— вы обо мне еще услышите". Обещает неме
дленно покинуть Валуйки, не мешать нашей организационной 
работе и добросовестно исполнять предписания своего непо
средственного начальства. Тотчас же после моего от’езда из 
Валуек Сахаров отбыл со своим отрядом в Острогожск.

* *

Для закрепления положения в Валуйках нами было пред
писано перевести сюда штаб формируемой погран. бригады. 
В нее же должен был войти и 10 украинский полк, оформлен
ный из отрядов, организованных повстанческим Ревкомом. 
4 кавполк (Н. Оскол) передан в отряд Кожевникова (он еще 
далеко не доформировался). В помощь Кожевникову оставлен 
Ф . Дыбенко. Для проталкивания вооружения пришлось сейчас 
же выехать в Тулу.

15 декабря из штаба Кожевникова (Волоконовка) получено 
сообщение, что связь его с 10 полком установлена по теле
фону и телеграфу, также приступлено к занятиям с л ю д ь м и .  

К этому времени оформлен Дмитриевым из пограничников 
Ново - Оскольского района 9-й  полк. Через пару дней был 
послан нами для проталкивания организации ударной группы 
также и Крапивянский.

16 декабря Дмитриеву были даны следующие указания: 
„Мною одновременно передано в штаб бригады предписание 
н е м е д л е н н н о  п е р е в е с т и  в с ю б р и г а д у  в Валуйки.  
На ее место прибывают другие части. О получении для нее 
оружия лично озабочусь (сейчас я в Туле). Довооружается 
она в Валуйках. Материальную часть везите, люди — походным 
порядком. Начать отправку немедленно, выслав вперед квар
тирьеров. Допустимо размещение. Невооруженных частей пока 
что не размещайте в Валуйках, а вблизи их. Надо принять 
меры к недопущению пьянства и грабежей. Штаб бригады 
должен быть в Валуйках. О ходе передвижения мне сообщите 
нарочным. Я приеду скоро убедиться в исполнении".

К о м а н д и р у  1 б р и г а д ы  3  с о в .  у к р .  д и в и з и и  о д н о в р е м е н н о  

п р е д п и с а н о : „ С  п о л у ч е н и е м  с е г о  в с е м  ч а с т я м  и  у ч р е ж д е н и я м



На Украину 209

бригады направиться в Валуйки, где продолжать доформирова- 
ние и обучение, усилив сторожевую охрану, ведущуюся 10-м 
полком конными частями. Штабу бригады помещаться в Ва
лу йках. Разграничительная линия с 8 армией — р. Калитва, 
ст. Мандрово, с соседней бригадой 2 укр. дивизии — ж. - д. 
линия Волчанск — Купянск включительно (для вашей бригады). 
Об исполнении срочно уведомить. Исполнение должно быть 
исключительно спешным. Довооружение бригады произойдет 
в Валуйках".

Обстановка, сложившаяся к тому времени, требовала ско
рейших активных действий во фланг Краснова. Замечалось 
усиленное накопление сил противника для удара в Воронеж
ском направлении.

Командующий Курской группой 16 декабря сообщал т. Куз
нецову (разведыват. отделение штаба Главкома) :

„По лично мною заслушанному сообщению курьера на
шего резидента в Донецком бассейне к 10 декабря штаб 2-й  
дивизии южной армии переместился из Каменской в Милле- 
рово. Добровольческий полк из Миллерово перешел в Черт- 
ково, дивизия Павлова — к Россошь, дивизия морозовского — 
Павловск. Аналогичные сведения в последней части даны и 
Сахаровым (комбриг штаб Острогожск)".

Еще 17 декабря приходили невеселые извещения о поло
жении в Алексеевке (из них не видно, чтобы Сахаров начал 
действовать по укреплению этого участка).

„Сообщаю срочно полученную телефонограмму командира 
107 полка Сухомлинова : в течение двух месяцев солдаты 
вверенного мне полка без смены держали фронт до полного 
изнеможения. Дальше держать фронт усталыми и голодными 
солдаты не могут. Положение фронта довольно серьезное. 
Алексеевка накануне падения. Поэтому, если у вас есть ча
стичка любви к пролетариату и его завоеваниям, прошу сде
лать в спешном порядке поддержку на фронт имеющимися в 
вашем распоряжении воинскими частями. Несвоевременная 
поддержка может повлечь за собой падение Алексеевки и 
Острогожска, довольно важных стратегических пунктов. О ре
зультате сообщите в течение двух часов. Жду ваших распо
ряжений. Прикажите действовать".

18 декабря я был в Реввоенсовете республики и пред
ставил начштаба РВСР Костяеву записку о нуждах ударной 
группы следующего содержания:

„В распоряжении Реввоенсовета группы Курского напра
вления, помимо повстанческих укрчастей, имеются :

1) отряд Кожевникова — 5000 людей — 1300 штыков, 6 пул. 
** 3 орудия;

2) формирующаяся бригада — 9 сов. украинский полк — 
^30 штыков, 1 пулемет и до 2000 невооруженных; 10-й сов- 
Украинский полк до 1000 штыков, 6 пулеметов и до 2000
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невооруженных; 4-й  продкавполк — 150 сабель, 1 пулемет и 
300 кавалеристов без вооружения и лошадей ;

3) обещано многое, когда прибудет — даны будут допол
нительные требования".

Далее идет перечисление недостающего снабжения.

*  *
*

19 - го из Валуек было получено такое сообщение :
„В. Р. К. Украина. Москва бюро печати. Волчанск занят 

украинскими советскими войсками 14 после обеда, буржуазия 
захвачена врасплох. Движение наших доблестных войск быстро 
развивается. На левом фланге положение везде более чем 
устойчиво. Население оказывает большое содействие советским 
войскам в борьбе с белогвардейцами. Установлено жел. - дор. 
движение Полискинской станции до Уразова и далее по линии 
Купянска. 18 декабря в 12 часов дня заканчивается работа по 
сооружению 2 моста, после чего начнется жел.-дор. движение 
от Ельца до Валуек. В первую очередь будут отправлены три 
маршрутных поезда с пищевыми продуктами для голодающих 
местностей, по заявлению продовольственных агентов, следу
ющие дни двинуто еще несколько поездов продовольствия. 
Председатель Военревкома Синьков".

19-го декабря германцы очистили Купянск, 21 декабря в 
9 часов наши передовые части заняли и станцию, и город. 
Петлюровцы заблаговременно бежали. Вместе с 10-м укра
инским полком в Купянск вошел и повстанческий Ревком. На 
следующий же день им было выпущено характерное воззвание. 
Этот документ исходил от „Политического отдела оперативного 
штаба восточно - украинской повстанческой армии". Такой армии 
мы не знали, как не знали и названного оперативного ш т а б а .  

Это было вольным сочинением левых социалистов - революци
онеров.

Они примазались к предприятию, руководимому штабом 
нашей 3-й бригады 2 укр. дивизии. Очевидно однако, что 
наш штаб не был на высоте положения, раз допустил про
явление политического авантюризма левых эсеров.

Упомянутое воззвание указывало, что Купянск будто бы 
был занят 1-м Валуйским революционным полком. Это и была 
единственная „боевая единица" в составе „Восточной У К Р '  

повет, армии". Когда мы в Харькове получили возможность 
подсчитать ее силы, то оказалось, что они содержали всего 
две сотни плохо обученных партизан. . .  А левые эсеры крй] 
чали на всех перекрестках Купянска, что это они „взял*1 
город и устанавливают в нем подлинную трудовую власть*

Впрочем, по существу, их воззвание не было антисоветским* 
Несколько специфическими были только некоторые словечки» 
как „Да здравствует истинно трудовая советская власть" и т.
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Подписи: начальник оперштаба — Рындин. Председатель Ку- 
пянского У ревкома — Е. Муравьев. Ком. 1 Валуйского рев-, 
полка — Светков и, наконец, председатель Центрального по
встанческого штаба и Центрального Комитета партии левых 
эсеров (интернационалистов) — Саблин.

Конечно, существование какого - то сепаратного централь- 
ного повстанческого штаба и каких - либо не подчиненных 
нашему руководству частей было для нас неприемлемо. Та
кому партизанству мы должны были положить конец и тотчас 
же было нами из Курска указано И. С. Кожевникому (и через 
него Ф. Дмитриеву) навести порядок в Купянском районе.

РАЗБРОД В КОМАНДОВАНИИ

К этому времени последовал удар из Серпухова, дезорга
низовавший руководство Курской группы.

Вопреки постановлению РВСР от 18 декабря — вырешить 
вопрос о „группе Курского направления" на заседании Глав
кома с Укрправительством 21 декабря, я получил 20 декабря 
предписание — сдать командование группой Кожевникову. Я 
понял этот приказ, как относящийся лишь к „ударной группе", 
и телеграфировал в Волоконовку командующему Кожевникову 
|(копии Серпухов Главком Вацетису, Козлов комфронта Сла- 
‘вену, Москва председателю Реввоенсовета Троцкому): „Со
гласно телеграмме Главкома 1649 предлагаю вам принять пол 
[свое командование воинские части в районе ж. - д. линии 
Волчанск — Купянск до стыка с 8 армией. Прошу выехать 
[экстренно Курск для дополнительных распоряжений".

Следом я писал Кожевникову: „Тов. Кожевников. Не
ожиданная интрига лишила меня возможности работать 
[вместе с вами, вы перешли в ведение южного фронта и вам 
дана ответственная задача. Хотя тов. Марапулец и уверяет 
Меня, что и вы причастны к этой интриге, но я э т о м у  не 
верю.  С моей стороны всегда встретите поддержку. Теперь 
Же необходимо нам свидеться для очень многого. Я выехать 
лично не могу, ибо иду к Харькову и связан политическими 
Делами".

22 декабря дано предписание нашему начснабу выделить 
Кожевникову недостающее ему снабжение (хотя бы в ущерб 
Вашим частям).

Хотя и имелись основания говорить об „интриге", но, по 
существу, решение передать командование „ударной группой" 
самостоятельному лицу, подчиненному командущему южным 
Фронтом, было совершенно верным.

Мы в Курске сделали все, что могли, для подготовки „удар- 
Вой группы", но перед нами стояли задачи столь значительные, 
ч*о нас следовало освободить целиком для них. Беда лишь в 
ТОМ, что в РВСР никто не видел и не хотел знать этих
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^украинских задач" и с совершенным пренебрежением отно
сились к повстанческим отрядам, которыми мы располагали*

У меня были все основания полагать, что решение пере
дать Кожевникову командование Курской группой с пере
именованием ее в „Группу особого назначения" принято было 
в расчете ликвидировать это беспокойное гнездо, именующее 
себя „Реввоенсовет Украинской армии". Такое ликвидаторство 
увязано было с принципиальной установкой, столь отчетливо 
выраженной правым крылом украинского правительствах).

В Курск посыпались телеграммы на имя Комгруппы Ко
жевникова — в штабе РВСР понимали дело именно так : Ко
жевников взамен Антонова. Антонов тем временем выехал в 
Белгород для подготовки наступления к Харькову.

24 декабря в Курск прибыл Кожевников. Произошел раз
говор с ним вначале по прямому проводу, а затем мы свиде
лись. И. С. Кожевников заверял, что он не причастен к кам
пании, ведшейся против меня, но признал, что его пытались 
вовлечь в эту кампанию. Мы полюбовно поделили с ним 
имущество Курской группы. Он, во всяком случае, вышел не 
обделенным.

(Продолжение следует)

*) Докладніше про цей конфлікт, про боротьбу правих (на чолі 
Артьомом) і лівих в Українському Радянському Уряді взагалі, і бороть 
правих проти т. т. П’ятакова та Антонова зокрема, див. згадані вище сП° 
гади т. Затонського (в одному в найближчих нумерів „Л. Р.“ — Редакція)-



Н. КОЛЕСНИКОВ (АНДРЕЙ)

В ХАРЬКОВСКОМ ПОДПОЛЬИ ВО ВРЕМЯ 
ДЕНИКИНЩИНЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Общая обстановка для подпольной работы в захваченной 
деникинцами Украине была не из легких. Перед коммуни
стами - подпольщиками стоял целый ряд специфических трудно
стей, вытекавших из особенных условий деникинского подполья.

Деникинское подполье было, несомненно, более т я ж е 
лым,  чем, например, подполье периода немецкой оккупации. 
Бесчисленные добровольческие контр - разведки „работали* 
энергичнее, чем гетманские „осведомительные отделы* или 
соответствующие агентуры австро - германских войск. Прида
вая большое значение борьбе с коммунистами, они шире раски
дывали свою шпионскую сеть. Гетманщина была с р а в н и 
т е л ь н о  скупа на расходы по борьбе с коммунистическим 
подпольем, во время деникинщины же работали контр - разведки 
всех величин и размеров, военные и гражданские, передвиж
ные и стационарные; около них кормились тысячи людей и, 
понятно, соответственно большим был и „эффект" их дея
тельности.

Деникинское подполье было более „ г л у б о к и м 14, чем под
полье гетманское. В период гетманщины отдельным коммуни
стам удавалось оставаться на работе в легальных организациях, 
например, профсоюзах. Некоторые партийцы ухитрялись даже ве
сти работу, не меняя документов, под своей настоящей фамилией. 
При добровольцах, как общее правило, такие явления были 
•совершенно невозможными; подпольные работники были при
нуждены целиком отрезать себя от легального мира и строить 
замкнутую организацию, изолированную в общем от легаль
ных форм рабочего движения. От этого вся работа, разумеется, 
становилась труднее.

С точки зрения людского материала деникинское подполье 
также было поставлено в исключительно тяжелые условия. 
Руководящий кадр нашей партии, вооруженный опытом под
польной борьбы при царизме и достаточно хорошо ориентиро
вавшийся в украинских условиях, был „выявлен* в предыдущий
14 Літопис Революції № 4
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период легальной работы и он почти целиком эвакуировался 
вместе с Красной армией.

В подполье работало много молодежи. Работа проводи» 
лась в громадном большинстве случаев самоотверженно и 
преданно, но не всегда, если можно так выразиться, доста
точно „чисто".

Отсутствие опыта в подпольной работе и подчас пре
небрежение элементарными правилами конспирации явилось 
причиной того, что за время деникинского подполья наша 
организация понесла много ненужных жертв.

Наконец, деникинское подполье было исключительно тя
желым по количеству провокаций и провалов. Трудно сейчас 
об’яснить, отчего зависело в конечном счете это обстоятель
ство, но факт налицо — все деникинское подполье, особенно 
в Харькове, прошло в беспрерывном чередовании попыток по
ставить партийную работу с жесточайшими провалами, заста
вляющими начинать все сызнова. Нити очередного провала, 
при этом, почти всегда вели к очередному провокатору. От
ражался ли здесь более низкий уровень подпольных работни
ков, по сравнению с гетманским подпольем, или причины этого 
явления коренились в тех бесчеловечных пытках, которые 
ждали в контр - разведке всякого заподозренного в сочувствии 
к большевикам, или, наконец, действовало то обстоятельство, 
что во время деникинщины провокатор покупал себе ценою 
предательства не только свободу, но и жизнь,— во всяком слу
чае деникинское подполье было исключительно обильно про
вокаторами.

*  **
Лето в тот год стояло на редкость знойное, тягостное. 

Я заболел тифом и все время с июня по август пролежал в 
одной из харьковских больниц, куда меня положили товарищи 
после ухода из города наших, но еще до занятия его регу
лярными частями белых. Привезли меня в эту больницу пере
одетым в чужое платье и положили под чужой (не помню уже 
сейчас точно, какой именно) фамилией. Эвакуироваться из 
города вслед за Красной армией не представилось никакой 
возможности, так как все подступы к Харькову были о т р е 

заны деникинцами еще за два дня до того как был з а н я т  

сам город.
Положение мое было тяжелое. Прежде всего, не было ни 

единого документа (советские, разумеется, были заблаговре' 
менно уничтожены). Приняли меня в больницу без паспорта, 
вопреки существовавшим правилам, только потому, что в тот 
момент в больнице был полный развал: наш комисар эвакуи' 
ровался, а белого начальства еще не было. Так без всяких 
бумаг я и пролежал в больнице больше двух месяцев. Каким 
образом это никому не бросилось в глаза — не знаю.



В  харьковском подпольи во время деникинщины 216

Выбрался я из этого критического положения исключи
тельно благодаря помощи одного товарища. Большое содей
ствие оказал мне также лечивший меня доктор Е. А. Черни
ков, несмотря на то, что знал кто я такой.

Жутко и страшно было, выйдя первый раз после болезни 
на улицу, увидеть лик белогвардейского Харькова. Прежде 
всего бросалось в глаза, что исчезли все советские вывески. 
Щеголеватые фигуры офицеров то и дело мелькали по всем 
направлениям. Нарядные кафе были переполнены пирожными, 
гастрономические магазины — винами. Трамваи и улицы были 
переполнены, так называемой, „чистой публикой". Исчезла 
необходимость маскировки, заставлявшая при большевиках за
менять „шляпку" скромным платочком. . .  А над всем этим, 
как символ, назойливо лезущие в глаза цвета романовских 
знамен и звуки монархического гимна — „боже, царя храни", 
вырывающиеся на улицу из вечерних ресторанов...

Дни проходили. Я чувствовал себя все крепче и крепче. 
Нужно было искать своих.

Так как я застрял в Харькове случайно из-за  своей бо
лезни, у меня не было никаких партийных связей. Я не знал 
даже достоверно, оставлена ли в Харькове какая-либо под
польная партийная ячейка. Я понимал, что организация д о л ж н а  
существовать. Но как ее нащупать? Мне, другу, сделать это 
было тогда не легче, чем врагу. Раскинулись улицы большого 
города — десятки улиц; сотни и тысячи людей снуют по 
ним безостановочно; где то между ними есть свои... Но как 
узнать их, прилагающих все силы, чтобы внешне раствориться 
в обывательской толпе?

После многих неудач, доведших меня до мысли сделать 
рискованную попытку пробраться к своим, перейдя без доку
ментов фронт, я напал, наконец, на след. Этот след привел 
меня к одной из руководительниц „политического красного 
креста" *) Н. И. Трахтенберг. „Красный крест" имел связь с 
нашим партийным комитетом. После долгих просьб Н. И. Трах
тенберг запросила партийний комитет, не согласится ли он 
связаться со мной. Через несколько дней последовал отрица
тельный ответ. Сколько я не бился, чтобы достать явку, ни
чего не выходило. Партийный комитет меня не знал, собрать 
справки обо мне не имел возможности и по конспиративным 
соображениям отказывался меня принять. Красный же крест 
без предварительного согласия партийного комитета категори
чески отказывался дать мне какие либо указания. Я снова 
остался на мели.

Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не пришел на 
помощь счастливый случай. В это же время (речь идет о первых

*) Эту полулегальную организацию, существовавшую тогда в Харькове, 
Не следует смешивать с нашим партийным „Красным крестом".
14*
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числах августа) в Харьков из Киева приехали для органи
зации, так называемого, „Левобережного Бюро ЦК“ крупные 
партийные работники— „Казимир" и Петр Слинько, а с ними 
еще две девушки - коммунистки Надя Порш и Леля Чернышев
ская. В Харькове они растеряли друг друга. Девушки благо
получно обосновались где то на Нетеченской улице; Петр 
Слинько был через два дня по приезде случайно задержан 
полицией при какой то облаве и так же случайно расшифро
ван в тюрьме (а осенью расстрелян), а Казимир начал нащу
пывать харьковскую организацию (явки у него не было, 
кроме, правда, одной на Конторской улице, которая была 
провалена).

Случайно он нащупал тот же „Красный крест", который 
возился уже со мною. Началась та же история. Партийный 
Комитет отказался принять Казимира, несмотря на его кате
горические требования и указания на то, что он имеет фор
мальный письменный мандат на постановку подпольной работы 
на всей левобережной Украине, в том числе и в Харькове. 
Однако, партийный комитет, переживший горький урок боль
шого провала в начале августа (первый харьковский провал), 
„законспирировался" во всю и, обжегшись на молоке, дул на 
воду : Казимира решительно отказывались принять.

Тогда „Красный крест" предложил нам обоим встре
титься друг с другом. Не будучи знакомы, мы рискнули 
согласиться на это.

Я не помню точно, когда состоялась встреча с Казими
ром. Думаю, что это было, примерно, между первым и деся
тым августа. Свидание было назначено в одной из боковых 
аллей харьковского городского парка. Я пришел вторым. На
встречу мне с садовой скамейки поднялся прилично одетый 
мужчина лет тридцати пяти, с черными усиками на живом, 
типично еврейском лице, в черной мягкой шляпе. Несколько 
мгновений напряженного молчания — смотрим друг на друга: 
не предатель? потом начали перебирать общих знакомых, 
нащупывать точки взаимного доверия. После долгого товарище
ского разговора мы решили, что можно поверить друг другу 
и начать вместе ставить работу.

Стали обсуждать, чем мы располагаем. Есть деньги, ма
териал для паспортного бюро, связи с Киевом, Брянском (где 
тогда находилось, так называемое, Зафронтбюро ЦК КП(б)У) 
все, разумеется, у Казимира. Мало людей. Казимир, правда, 
нашел уже к тому времени девушек, приехавших с ним, но 
потерял Слинько (что он арестован — мы узнали позже). Мы 
решили еще раз попытаться связаться с Харьковской орга^ 
низацией...

Из парка мы вышли вместе. И хотя в городе все было 
попрежнему, но мне дышалось уже много легче и я чувство
вал себя бодрей.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГУБКОМА И ЕГО РАБОТА

Вместе с Казимиром мы передали через „Красный крест* 
партийному комитету, что если нас не примут, мы начнем 
строить параллельную организацию в силу мандата, имевше
гося у Казимира, а с существующей организацией предложим 
Зафронтбюро ЦК порвать всякие связи и об’явить ее распу
щенной. Ультиматум подействовал — нас приняли. Без предва
рительных свиданий мы были приглашены на заседание 
комитета.

Заседание это происходило в одном из домов по Подоль
скому переулку, против синагоги, днем, в комнате двух сестер- 
коммунисток, фамилия которых исчезла из памяти — помню 
только, что позже эта квартира провалилась. В под’езде нас 
встретил по паролю юноша, указавший точно квартиру.

Когда мы вошли, за столом сидело человек пять. Это был 
комитет. Нас информировали о положении вещей. Положение 
оказалось неважным. После провала работа фактически не была 
восстановлена. Имелись кое - какие работники, но их трудно 
было использовать. Конспиративная „техника" была слаба. 
Имелся шрифт, станок и люди для типографии, но все это 
было „законсервировано". Не было денег — при первом про
вале все фонды организации, не вполне понятным образом, 
погибли. Комитетчики сообщили нам, что они подумывают об 
одном-двух „ексах", но не уяснили еще себе „принципиаль
ной стороны вопроса". Так, примерно, обстояло дело в орга
низации по информации, данной Комитетом.

Выслушав ее, Казимир, хитро подмигнув, сказал: „Для 
партии, вчера бывшей у власти, маловато. . .  Однако — 
начнем!“ .

И мы начали роботу.
В течение ближайших дней Комитет был реорганизован. 

Из старого состава в него вошли (если не изменяет память) 
двое — Меклер и Леонов, при чем второй остался секретарем 
Губкома. Нужно заметить, что в нашем подпольном Губкоме 
функции секретаря отличались от тех, какие присваиваются се
кретарям организаций в наше время; в подполье секретарь 
был не столько руководителем всей работы Губкома, сколько 
техническим исполнителем его решений и на нем лежала пре
имущественно постановка партийной „техники".

Третьим членом Губкома был Казимир. Этот незаурядный 
человек имел все данные выдающегося подпольного органи
затора. Требуя полной „чистоты работы" от других, он сам 
служил примером в отношении конспиративности. Я помню, 
какую взбучку получил на одном из заседаний комитета наш 
секретарь тов. Леонов, вопреки правилам пригласивший с со
бой на заседание заведывающего нашей типографией Сливин- 
ского. Зато сам Казимир был в конспиративном отношении
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насколько возможно безупречен. Так, например, даже я не 
знал паспорта, по которому он жил и ни разу не был у него 
на квартире (он жил на Рымарской ул. № 19/21). На общие 
явки Казимир старался не показываться. С каждым из членов 
комитета он встречался в разных местах, а наши с ним почти 
ежедневные свидания почти всякий раз происходили в новом 
месте.

По документам и по наружности Казимир был артистиче
ски загримирован под мелкого спекулянта. Желая раз про
демонстрировать передо мной, насколько его внешний вид и 
манеры соответствуют его спекулянтским документам, Кази
мир зашел со мной купить какой-то пустяк в одну из мелоч
ных лавок, бывших в то время рассадниками мелкой спекуля
ции. Нескольких ничего не значащих фраз и жестов было 
достаточно, чтобы прожженый пройдоха хозяин поманил Кази
мира пальцем в угол и задал вопрос — „не занимается ли он 
мануфактурой"? И нужно было видеть с каким непринужде- 
нием Казимир в ответ бросил: „э, нет, у меня уголовное 
дело". . .

Четвертым в Губком вошел прибывший с группой работ
ников из Луганска тов. Адин (кличка — настоящая фамилия 
его, кажется, Буров), которому было поручено потом руковод
ство работой Ревкома. Пятым членом Губкома был я. Таков 
был персональный состав руководящего ядра харьковской под
польной организации, так называемого, „второго паркома".

& **
Реорганизацией губернского партийного комитета начался 

новый период подпольной работы в Харькове, продолжав
шийся около двух месяцев и завершившийся большим провалом 
4 октября.

В течение августа нам удалось более или менее удовле
творительно поставить техническую сторону работы. Вся наша 
организация, как того и требовала обстановка, была построена 
на сугубо конспиративных началах. Она представляла собою 
как бы ряд замкнутых ячеек, связь между которыми поддер
живалась с соблюдением максимальной конспирации. Каждая 
ячейка имела свой круг задач и свой кадр работников.

Больше всего мы стремились отделить боевую „ревкомов
скую" работу и организацию, ее обслуживавшую, от о б щ е 
партийной. Наряду с губернским партийным комитетом суЩе" 
ствовал губернский Ревком, тоже, кажется, в составе пяти 
членов. Возглавлялся Ревком председателем, входившим в со̂  
став парткома и являвшимся (по крайней мере так было^ Р е 
шено) единственным связующим звеном между общепартийно 
и боевой подпольной работой. При реорганизации г у б к о м а  
председательствование в Ревкоме было возложено на т. Адина^
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В круг функций Ревкома входило обслуживание партизанского 
движения на селе, „заготовка4* оружия и огнеприпасов, воен
ная разведка и т. д. Ревком подчинялся только паркому и 
работал в рамках общих директив его; наиболее крупные и 
серьезные вопросы боевой работы, как общее правило, докла
дывались Ревкомом с изложением своего мнения партийному 
комитету, который и разрешал их. Наряду с этим, бывали 
случаи, когда парком давал те или иные конкретные задания 
Ревкому. В общем же Ревком пользовался довольно широкой 
автономией в своих делах, имел свою печать, свою сеть явоч
ных квартир и т. д. Основная группа работников нашего Рев
кома состояла из рабочих - железнодорожников, в связи с чем 
и вся его организация размещалась преимущественно в запад
ной части города.

„Техника"4 партийной, в узком смысле, организации также 
была разбита на несколько частей. Во-первых потому, что в 
будущем предполагалось изолировать от общегородской орга
низации то самое „Левобережное бюро ЦК44, которое должны 
были создать в Харькове Казимир и Слинько. Как уже упо
миналось, эта задача была отложена вследствие ареста Слинько 
и необходимости отдать все наличные силы прежде всего по
становке работы Харьковской организации. В этот период вся 
работа по налаживанию „техники" Левобережного бюро ЦК 
свелась к организации одной только квартиры, занятой при
ехавшими с Казимиром девушками. В этой квартире хранилась 
наша денежная отчетность, некоторый запасный денежный 
фонд, кое - какие запасные материалы для изготовления паспор
тов и документов, на случай провала нашего паспортного бюро, 
и т. д. Эту квартиру, как и ее обитательниц, мы старались 
держать в возможной „чистоте44. Впоследствии, после создания 
„Левобережного бюро ЦК44 эту часть организации предпола
галось расширить, передав туда все иногородние связи и т. д. 
Но осуществить это так и не удалось.

Во-вторых, мы пытались возможно полнее изолировать от 
всяких дел (в том числе освободить от случайных ночевок и 
Т. д.) квартиры, обслуживавшие заседания комитета и встречи 
его членов друг с другом. Первое время мы собирали Коми
тет в начале Болотной улицы в комнатке, которую занимала 
расстрелянная позже тов. Эбич. Эта комната была очень не
удобна с конспиративной точки зрения: во втором этаже ти
хого и малопосещаемого дома, с единственным выходом прямо 
в переднюю, она могла случайно послужить смертельной ло
вушкой для всего Губкома.

Однажды там произошел случай, заставивший нас бросить 
аТу квартиру. Это, однако, не спасло в дальнейшем от гибели 
ее хозяйку. В квартиру по какому то постороннему поводу 
пришел наряд полиции и только после долгих об’яснений с 
Тов. Эбич, происходивших, в примыкавшей к нашей комнате,
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передней, полицейские ушли, не заглянув к нам. Хотя, вслед
ствие отчаянной жары, с одной стороны, и не менее отчаянного 
стремления создать конспиративную обстановку, с другой, все 
мы сидели вокруг ярко - красного арбуза, вряд ли этот невин
ный маскарад мог бы обмануть наметанный полицейский глаз. 
Особенно пришлось бы плохо, если бы они догадались обы
скать нас (у некоторых из нас было при себе оружие).

В эти мучительные минуты, пока слышался звон шпор за 
дверью, мы сидели, как окаменелые. Нервное напряжение было 
так велико, что после ухода полиции мы сразу же прервали 
заседание и по одиночке разошлись. Эта случайность, могущая 
при неблагоприятном исходе поставить под удар всю нашу 
работу в самом ее начале, послужила нам хорошим уроком и 
заставила быть более осторожными в дальнейшем.

* **
Следующая квартира, которую мы избрали для наших за

седаний и сделали своим штабом, была много удачнее первой. 
Она помещалась в третьем флигеле дома № 56 по Пушкин
ской улице (в доме, где теперь находится Рентгеновская Ака
демия), в южном крыле второго этажа. Из окна комнаты, где 
мы заседали, были видны обе подворотни, ведущие на Пуш
кинскую, так что малейшая опасность могла быть замечена 
заблаговременно, без выставления специального пикета. Из 
дома было два выхода и, в случае необходимости, через не
высокий забор и двор прилегающего дома можно было бы 
легко выбраться на Артемовскую улицу. В этой квартире мы 
собирались больше всего. Позже, в конце сентября, уже не 
помню сейчас по каким соображениям, она была переменена 
на квартиру в одном из домов на Вознесенской площади, где 
в задней комнате, организованной нами домашней столовой, 
состоялось несколько заседаний Губкома.

Наиболее разветвленной была „техника" общегородской 
работы. Впоследствии предпологалось разбить ее по районам, 
но осуществить это в полной мере не удалось. Общепартий
ная организация располагала рядом явок, паспортным бюро, 
руководила нашим „Красным Крестом", держала ряд специаль
ных связей (в том числе и связь с типографией), поддержи
вала иногородные связи, принимала иногородных товарищей 
и т. д. Наиболее удобной формой явочной квартиры у на£ 
тогда считалась мелочная лавочка, по возможности с комнатой 
сзади нее и с запасным выходом.

Таких явок по городу было несколько. Часто их приход*1' 
лось закрывать и переносить на другое место, как только по
являлись те или иные признаки приближающегося провала» 
Довольно долго держалась лавченка на углу Мещанской и 
Харьковской набережной. Она была ликвидирована только в°
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время большого октябрьского провала. Другая такая лавченка - 
явка была организована на Петинской улице, рядом со зда
нием, занимаемым ныне краснозаводским райпаркомом. В смысле 
тщательности организации эти явки были весьма далеки от 
совершенства: незавидный ассортимент товаров, исключавший 
всякие скоропортящиеся продукты, „продавцы" не всегда 
удачные в этой несвойственной им роли, неудачные пароли, 
вроде получивших печальную известность „соленых арбузов" 
и т. д., и т. д.— все это способствовало мелким провалам, 
и расстраивало всю работу.

Не высока была и дисциплина, которая должна была под
держивать наши явки на необходимой конспиративной высоте. 
На явках всегда толкалось много лишнего народу, многие хо
дили на чужие явки и т. д. Все это было неизбежным след
ствием недостаточного опыта в подпольных делах работников 
того времени.

Весьма важной основной частью нашей партийной „тех
ники" была типография. Шрифт, краска и прочие материалы 
для нас были перевезены в Харьков из Сум, где они были 
оставлены при отступлении. При первом провале типография 
уцелела. Организована она была в Новой Баварии, в надеж
ной квартире, и обслуживалась пятью, если не ошибаюсь, то
варищами - печатниками, специально выделенными для этой ра
боты. По своим техническим качествам типография вполне 
удовлетворяла нашим требованиям и могла печатать не только 
листовки, но и газету. Загружена она была слабо. Нужно 
признать, что из - за общих организационных недостатков мы 
не сумели ее как следует использовать. В начале октября ти
пография провалилась и все работавшие там товарищи, кроме 
стоявшего во главе Сливинского, погибли. Сливинский же це
ной предательства купил себе жизнь у белых. При советской 
власти он был расстрелян за предательство.

Вполне удовлетворительно было поставлено у нас паспорт
ное бюро. Наличие достаточного запаса бланков и штемпелей, 
а равно возможность располагать надежным гравером, позво
ляли нам заготовлять какие угодно документы и с этой сто
роны возможно крепче подковывать себя.

Интенсивно работал наш „Красный крес?“, во главе ко
торого стояла неутомимая тов. Янова. „Кр. крест" не только до
ставлял передачи в тюрьму, где наших скоплялось все больше 
и больше, но и вел переписку с заключенными, а также 
ведал делами о выкупе наших товарищей- В условиях дени
кинщины, где все продавалось за менее или более дорогую 
Цену,— это было очень важной стороной работы, в значи
тельной мере сокращавшей число жертв. Все дела о комму
нистах шли в военный суд, а именно — в суд первого корпуса 
Добровольческой армии. Прокурор этого корпусного суда 
Муравьев, от которого всецело зависело направление всех



222 Літопис Революції

поступавших в суд из контр - разведки дел, с редким цинизмом 
торговал жизнями попадавших в его руки партийцев; с ним 
можно было ликвидировать любое дело — нужно было только 
предложить соответствующую цену. Таким путем „Красному 
кресту" удавалось кое кого освобождать. В таких условиях 
группа работников нашего подполья, расстрелянная осенью, не 
была спасена лишь благодаря ряду случайностей, расстроивших 
подкуп Муравьева.

Таково было, в общих чертах, положение нашей конспи
ративной организации, созданной в августе 1919 года.

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И РАЗНОГЛАСИЯ

На протяжении всего периода работы „второго" Губкома 
нам приходилось отдавать львиную долю своих сил и своего 
времени постановке работы, т. е., по существу, чисто органи
зационной стороне дела. Задачи нашей работы были для всех 
нас более или менее ясны и понятны, поскольку достаточно 
ясной была сложившаяся в тот период обстановка. Однако, 
в рамках общего понимания задач партии в деникинском тылу 
у отдельных товарищей были те или иные оттенки, приво
дившие к разногласиям в некоторых вопросах тактического 
порядка. Хотя эти разногласия не имели первенствующего 
значения и в те времена практически отходили на задний план 
перед массой животрепещущих организационных вопросов, они 
заслуживают того, чтобы на них остановиться.

Некоторые разногласия возникли в вопросе о том, на 
какой период нужно рассчитывать нашу работу и насколько 
в соответствии с этим, глубоко забираться в подполье.

Не нужно забывать, что в продолжении всего этого вре
мени добровольцы продолжали продвигаться на север, а един
ственная информация, которой мы располагали, были теле
граммы, бюллетени и сводки белогвардейского телеграфного 
агентства и белой прессы. Как ни хорошо знали мы их лжи
вость и как ни осторожно к ним подходили, невольно закра
дывалось сомнение, когда кругом изо дня в день трубили- 
о взятии Юденичем Ленинграда, со всеми подробностями опи
сывая падение Северной коммуны и т. д. и т. д. Может быть 
в самом деле Красная армия не выдержит и белые бандиты 
разобьют режим пролетарской диктатуры? Тогда не стоит 
гнаться за непосредственными, быстрыми результатами нашей 
работы, а нужно закладывать фундамент глубоко скрытой пар' 
тийной организации, которая позволит нам развернуть работу 
впоследствии, при наличии более благоприятных об’єктивньїх 
условий. . .

Впрочем, по этой линии были только неясные сомнения, 
ни у кого из подпольных работников того времени ОНИ не 
оформились в определенные взгляды, и об этом, если можно
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так выразиться, „пессимистическом уклоне" едва ли можно го
ворить, как о действительной опасности, угрожавшей тогда 
нашей политической линии. Слишком наглядно раскрывалась 
перед нами ежедневно внутренняя гниль и политическое убо
жество режима „доброй армии". Слишком ясны были симптомы 
начинающегося разложения белого фронта спасителей „единой 
и неделимой". Если даже кое-кто из подпольных работников 
того времени в первые недели и был оглушен ужасами белого 
террора, в соединении с внешними успехами деникинцев,— то 
в скором времени события сами приводили его к более тре
звому учету сложившейся обстановки и заставляли делать более 
близкие к действительности выводы.

Особенно способствовал психологическому перелому в этом 
направлении прорыв Красной армией белого фронта в напра
влении Купянск - Валуйки, сделанный, если не ошибаюсь, в 
первой половине августа. Во время этого прорыва наши войска 
прошли довольно глубоко на юг, и наши кавалерийские раз'- 
езды появились в каких нибудь 15 — 20 верстах от Харькова.

В те дни в большой витрине „Метрополя" (ныне „Красная 
гостиница") висела огромная географическая карта, на которой 
красным шнуром обозначалась линия военных действий. Более 
или менее плавная в направлении с запада на восток перед 
этим, она вдруг в течение нескольких дней изогнулась посе
редине языком опускающимся все ниже и ниже к Харькову. 
Буржуазию охватила паника, начался выезд из Харькова, в 
воздухе повеяло чем-то новым. Сразу стало ясно, что все 
продвижение добровольцев на север — это еще не разгром 
советской власти, а только временная ее неудача.

Итак, вся установка нашей партийной работы была ориен
тирована на гражданскую войну и на нашу военную и полити
ческую победу. Этим в основном и определялись тактические 
задачи нашей подпольной работы.

В основном установка в нашей подпольной работе была 
правильной, но были и перегибы нашей партийной линии, вы
ражавшиеся в относительной недооценке работы, которая у нас 
Шла под рубрикой „партийной" и задачи которой сводились, 
прежде всего, к организации пролетарских масс и коммунистиче
ской пропаганде среди них, по сравнению с боевой работой.

Власть добровольцев держалась исключительно на штыках. 
Поэтому решающий удар режиму добровольческой армии должен 
был быть нанесен в форме военного разгрома ее вооруженных 
сИл. Отсюда, как думали некоторые товарищи, вытекало, что 
*ся революционная работа в деникинском тылу должна быть 
сведена к прямой помощи нашей Красной армии — в форме 
Генной разведки, уничтожения баз военного снабжения добро
вольцев, разрыва их коммуникационных линий, путем взрыва 
Железнодорожных мостов и т. д. Короче говоря, вся под
зольная работа, по их мнению, должна была быть сведена
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к осуществлению задач, стоявших перед нашим Ревкомом. Вся 
же партийная работа, да и сам Губком, с этой точки зрения, 
оказывались какой то лишней надстройкой. Такова была, при
мерно, точка зрения, к которой склонялись некоторые из наших 
ревкомовских работников и которая, в случае дальнейшего 
своего развития, могла бы привести к значительным трениям 
между Губкомом и Ревкомом.

Настроения такого порядка нам удалось сравнительно 
легко преодолеть. Признавая, что ликвидировать режим белого 
террора может только военный разгром добровольческой армии, 
мы подчеркивали, что этот разгром явится следствием не 
только усиления военной мощи Красной армии, но и ослабления 
и развала добровольческого тыла. Что же касается этого по
следнего фактора, то сила его действия будет прямо пропорцио
нальна росту массового рабочего и крестьянского движения, 
развитию которого и должна помочь наша общепартийная 
работа.

В деревне наиболее совершенной формой революционного 
движения в условиях того времени была партизанская война, 
почву для которой должна была подготовить наша партийная 
пропаганда.

В городе та же пропаганда, в соединении с соответствую
щей организационной работой, должна была подготовить 
рабочих к выступлению в форме всеобщей политической 
стачки, переходящей в вооруженное восстание, когда наступят 
для этого подходящие условия. Только интенсивная деятель
ность в этом направлении в соединении с боевой ревкомовской 
работой могла поднять нас на высоту революционных з а д а ч  

того времени.
Такова была сущность общей тактики, которой придержи

валось в то время большинство подпольных работников. 
Именно поэтому мы придавали одинаково большое значение, 
как организации партизанских отрядов, так и постановке под
польной газеты. Эту линию нам удалось заставить признать и 
наших ревкомовских товарищей.

В числе тактических задач, стоявших тогда перед н а м и ,  

нужно упомянуть еще вопрос о  взаимоотношениях с о р г а н и з а 

циями других революционных партий, ведших подпольную Р0- 
боту в деникинском тылу. К числу их относились прежде в с е г о  

„боротьбисты" и „борьбисты“ .
Поддерживая с ними некоторые связи и оказывая взаиМ' 

ную техническую поддержку, мы в период деятельности 
„второго" Губкома воздерживались от более тесного делового 
сотрудничества, сохраняя по всей линии свою совершенно 
обособленную организацию. Позже, в ноябре, этот поряД°к 
был изменен и были установлены более тесные связи вплоть 
до вхождения представителя „борьбистов“ (т. Табакова) в наш 
Ревком.
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*  *
*

Нужно сказать еще несколько слов о нашем отношении 
к меньшевистским профсоюзам и экономической борьбе ра
бочих масс. Предательская роль профсоюзов была настолько 
очевидна, что никаких вопросов о взаимоотношениях с ними, 
о совместной работе и т. д. не могло быть, тем более, что 
меньшевики, за немногими исключениями, прямо открещивались 
от нас, большевиков, а работа в легальних профсоюзах для 
огромного большинства наших партийцев была совершенно 
невозможна.

Работа самих профсоюзных органов интересовала нас 
только в той мере, в какой она снова и снова вооружала нас 
материалами, неопровержимо доказывающими перерождение 
меньшевиков в придаток буржуазного блока. Так как наиболее 
пикантные иллюстрации этого перерождения обычно оставались 
в недрах высших органов меньшевистского профдвижения, мы 
озаботились постановкой достаточной информации нас о жизни 
„Югпрофа" и других профсоюзных центров. В этом отношении 
нам много помогала тов. Л. Зак (ныне работает в Харьковской 
партийной организации). Не будучи тогда еще членом нашей 
партии, тов. Зак была послана перед эвакуацией Харькова из 
Москвы и после ряда приключений попала на работу в Югпроф. 
Связавшись позже со мной, т. Зак предложила снабжать нас 
материалами о политике меньшевистских профсоюзов. Не
сколько раз встречались мы с ней и от нее были получены 
наиболее ценные документы из числа тех, которые помогли 
нам особенно легко выбить меньшевиков из профсоюзов после 
разгрома добровольцев в начале 1920 года.

Несколько иначе стоял вопрос о нашем отношении к эко
номической борьбе. Поскольку мы в своей работе ставили 
ставку на рост революционного движения пролетариата, мы, 
в отличие от меньшевиков, приветствовали рост стачечного 
движения. Но наши возможности оказать свое влияние на его 
ход были весьма ограничены, хотя бы в силу нашего неле
гального существования. Только один раз, насколько я помню, 
нам представилась возможность оказать содействие развитию 
стачечной борьбы ; да и то дело, в конце концов, сорвалось. 
Речь шла о целой серии крупных конфликтов в Донецком 
бассейне, которые буквально завели в тупик союзы метал
листов и горняков. Одной из серьезных причин, заставлявших 
эти союзы всячески удерживать массы от крупных забастовок, 
было полное отсутствие у них стачечных фондов при наличии 
необходимости двигать на борьбу большие массы рабочих. 
Учитывая, что именно в Донецком бассейне, с его традициями, 
Крупные экономические стачки могут заварить достаточно 
крутую кашу, мы решили сделать попытку толкнуть мень
шевиков, работавших в союзах металлистов и горняков, к более
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решительным действиям. Обсудили этот вопрос в Губкоме 
и решили ассигновать на это дело несколько сот тысяч рублей.

Пользуясь своими старыми знакомствами, я устроил кон
фиденциальную беседу с руководителями Краевого Бюро союза 
металлистов и предложил им нашу финансовую помощь при 
условии, что забастовка (речь шла о Юзовском и Петровском 
заводах) будет об'явлена и все руководство ею будет вестись 
при участии нашего представителя, а прием денег от нас 
будет надлежащим образом оформлен. Последнее нам нужно 
было для того, чтобы в будущем иметь неопровержимое дока
зательство лживости и лицемерия меньшевиков, травивших нас 
на всех перекрестках и в то же время соглашавшихся брать 
у нас „большевистские" деньги. Мое предложение вызвало 
страстный спор внутри Краевого Бюро металлистов, при чем 
интересно отметить, что все обсуждение шло в большом се
крете от „Югпрофа", несомненно восставшего бы против этой 
затеи. Принципиально вопрос был решен положительно, но об 
условиях передачи денег, выдачи и хранения расписок и т. д. 
мы так и не договорились. Это заставило нас в дальнейшем 
отказаться от подобных попыток.

ПРОВАЛ ВТОРОГО ГУБКОМА И ЛИКВИДАЦИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ

Выше я упоминал уже, что развертывание нашей под
польной работы в течение августа тормозилось и прерывалось 
частичными случайными провалами, обычно являвшимися след
ствием нашей собственной неаккуратности в конспиративных 
делах, которые изрядно дергали и дезорганизовали всю работу. 
В результате таких провалов выбывали из строя отдельные 
работники, приходилось менять явки и т. д.

При одном из таких провалов была ликвидирована и квар
тира на Нетеченской ул., занятая приехавшими с Казимиром 
девушками. Эту квартиру мы берегли больше всего, рассма
тривая ее как первый камень в „технике" будущего Левобе
режного Бюро ЦК. Насколько я помню, этот провал про
изошел следующим образом. Одна из девушек, Надя Порш, 
была отправлена в Киев, в Правобережное Бюро ЦК с письмом, 
написанным на кусочке холста и зашитым в ее одежде. В до
роге под Киевом (кажется, в Дарцице) она была по каким то 
причинам арестована, и при обыске письмо было найдено. 
Порш была позже расстреляна белыми, а по последней про
писке ее паспорта (заявленного на Нетеченской ул.) контр - 
разведка устроила налет на ее квартиру.

Вторая хозяйка квартиры, Леля Чернышевская, не была 
в это время дома и успела скрыться ; в квартире же погибла 
вся наша основная денежная отчетность, запас материалов 
паспортного бюро, довольно крупная сумма денег и т. д* 
Историю этого провала мы в то время как следует не успели
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расследовать, и я привожу ее в том виде, в каком она 
сохранилась в моей памяти.

Но, несмотря на эту крупную неприятность, мы работали 
в общем все же довольно спокойно, пока на нас не обру
шился самый жестокий удар: 5 сентября был арестован 
Казимир.

Хотя впоследствии мы получали от Казимира письма из 
-тюрьмы, история его ареста для меня не вполне ясна и до сих 
пор. Казимир был арестован днем на улице (на Бассейной, 
между Артемовской и Сумской), как будто сразу после сви
дания, которое мы с ним имели на Харьковском городском 
кладбище- Во время этого свидания я передал ему текст пере
довицы, написанной мной для первого номера нашей под
польной газеты (назвать ее предполагалось, если я не ошибаюсь, 
„Харьковский Коммунист"). После этого свидания я ушел 
с кладбища одной дорогой, на Пушкинскую улицу, а Казимир 
другой — на Артемовскую, по которой он спустился на Бас- 
сейную, где и был задержан. С того времени в моей памяти 
сохранилась такая версия причины его ареста: Казимир как 
будто случайно встретился на улице с знавшим его по Киеву 
в лицо офицером, которым и был задержан, а затем отвезен 
на извозчике в контр - разведку. Оттуда контр - разведчики 
поехали с Казимиром к нему на квартиру, на Рымарскую улицу. 
После обыска Казимир был арестован. Какие основания для 
ареста мог дать обыск на квартире Казимира, обычно ничего 
у себя дома не державшего и имевшего почти безукоризненные 
документы, трудно представить себе. Я тогда думал, что, быть 
может, причиной ареста была моя злосчастная статья, которую 
Казимир не смог или не успел уничтожить. Мне, между прочим, 
тогда запомнилось, что хотя Казимир был арестован как 
большевик, окончательно личность его была установлена 
только во время пребывания в каторжной тюрьме.

Так, как будто, в свое время об’ясняли арест Казимира. 
Только года два тому назад в мои руки случайно попал до
кумент, освещающий этот инцидент в новом свете. Дело в том, 
что в день ареста Казимира засадой, оставленной контр-раз
ведкой у него на квартире, был задержан харьковский рабочий 
кожевенник Евгений Гальперин. Кто был этот Гальперин и как 
попал он на квартиру к Казимиру, который был очень осто
рожен и свою квартиру тщательно берег,— я сказать затруд
няюсь. Во всяком случае в нашей организации он не работал. 
Возможно, что к Казимиру он попал по ошибке. Во всяком 
случае этот Гальперин был арестован и вечером того же дня 
от побоев, или просто со страху, повесился в контр - разведке. 
К следствию по этому делу, которое вела для формы сама же 
контр - разведка, были допущены представители‘рабочего се
кретариата харьковского совета профсоюзов, настаивавшего 
на ознакомлении с этим делом, ибо Гальперин состоял членом
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союза кожевенников. К докладу рабочего секретариата по 
этому делу, который я нашел при разборе архивов профдви
жения деникинского периода, оказалась приложенной справка, 
в которой говорилось о том, что Гальперин был задержан на 
квартире арестованного Казимира, куда он явился во время 
производившегося там обыска чинами контр - разведыватель
ного отделения. При этом он также был задержан чинами 
контразведки и причину своего прихода к Казамиру об’яснить 
отказался. Справка датирована 17 сентября 1919 г. и под
писана Начальником отделения поручиком Муравьевым.

Провокатора, провалившего месяц спустя всю нашу работу 
(о котором будет речь дальше), в то время у нас еще не было 
и обвинять его в провале Казимира нельзя. С другой стороны, 
если бы уже тогда завелась провокация, контр - разведке не 
было бы смысла ограничиваться арестом Казимира и ждать 
с разгромом всей организации, ибо эта последняя уже тогда 
вполне сложилась. Таким образом, остается предположить, что 
на этот раз Казимиру изменила его обычная осторожность, 
и при его аресте были взяты какие то материалы (быть может 
зашитыми на нем и т. д.), которые позволили контр - разведке 
сразу установить не только его партийную принадлежность, 
но и его кличку и роль в нашей организации.

Арестом Казимира начался период развала и постепенной 
ликвидации всей нашей работы.

* **

Вскоре после ареста Казимира в нашу среду проник про
вокатор, внесший в работу склоку и разлад и, спустя короткое 
время, предавший организацию в руки контр - разведки. Речь 
идет об Яковенко.

Непосредственно после ареста Казимира наша работа на 
несколько дней совершенно замерла. В регулярных заседаниях 
комитета наступил перерыв. Каждый из нас проверял—не опутала 
ли уже и его сеть шпионажа. Таким образом, в течение нескольких 
дней я почти ни с кем из своих не встречался. Когда эти не
сколько дней прошли, меня разыскал наш секретарь тов. 
Леонов и сообщил, что в Харьков приехал из Брянска новый 
работник, командированный Зафронтбюро в состав нашего 
комитета. Тов. Леонов сообщил, что прибывший пожилой че
ловек, видимо серьезный работник, что ему была дана прова
ленная явка, вследствие чего он едва не сел и долго не мог 
найти нашу организацию и, наконец, что новый товарищ очень 
недоволен нашими порядками, перессорился чуть ли не со всеми, 
с кем успел познакомиться, и требует немедленного созыва 
комитета. Леонов просил меня скорее познакомиться с ним, 
чтобы помочь разрядить создающуюся атмосферу.
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Нового товарища я впервые увидел на очередном засе
д ан и и  комитета, там же на Пушкинской улице. Это был вы
сокого роста мужчина, лет 30, украинец по внешности и вы
говору, шатен с большими усами и с эспаньолкой на подбо
родке. Одет он был, что называется с иголочки, в новую серую 
парУ щегольского покроя. Он мне отрекомендовался, как 
Яковенко, и пред’явил мандат Зафронтбюро ЦК на это имя, 
в котором говорилось, что Яковенко командируется для ра
боты в качестве члена харьковского Губкома. Мандат был 
в порядке, его взял, как полагалось, тов. Леонов. Началось 
заседание. \

Перед нами на этом заседании стояла очень серьезная 
з а д а ч а  — перераспределить свои обязанности так, чтобы работа, 
по возможности, не ослабела и без Казимира. Должны мы 
были также обменяться мнениями и по вопросу о том, что 
сигнализирует арест Казимира и нельзя ли его выручить.

Вместо всего этого с места в карьер' пришлось вступить 
с Яковенко в спор о характере нашей работы. Спор этот 
разгорелся в совершенно небывалых у нас неприятных тонах. 
Первые же реплики нового члена Губкома ясно показывали, 
что он чем то весьма недоволен и отнюдь не намерен оказать 
нам моральной поддержки, в которой в те дни мы так нуждались. 
Это заставило меня обратиться к Яковенко с вопросом, чем 
он собственно недоволен и с просьбой об’ясниться на чистоту. 
В ответ Яковенко прризнес целую речь о том, что он ожидал 
встретить в Харькове совершенно другую обстановку, что он 
наблюдает полный развал партийной работы и что его с первых 
же шагов недопустимо третируют, в то время как всеми делами 
у нас вершат какие то „мальчишки-гимназисты". Нужно за
метить, что после ареста Казимира у нас, действительно, остался 
молодой состав Губкома, но, конечно, у Яковенко не было 
никаких оснований так заострять в эту сторону свою критику. 
Затронутые нападками Яковенко, товарищи быстро взвин
тились. В разгоревшейся перепалке Яковенко заявил, что если 
и дальше все останется постарому, он „плюнет" на наш Губком 
и будет работать „самостоятельно", а не то даже уедет об
ратно в Брянск и привезет оттуда постановление Зафронтбюро 
ЦК о роспуске этого „мальчишечьего" Губкома. Получалась 
форменная склока. ,

Я сначала помалкивал, но когда дело приняло такой су
губо склочный оборот, как ни неприятно было, а пришлось 
вмешаться. Я твердо заявил Яковенко, что о какой-либо 
скоропалительной реорганизации Губкома в сложившейся об
становке не может быть и речи. Пояснил, что наш Губком, 
°рганизованный Казимиром, имевшим на это формальный мандат 
Зафронтбюро ЦК, вполне „законорожден" и что всякую „са- 
мостоятельную" работу мы будем рассматривать как злостную 
Дезорганизацию подполья, с которой мы будем бороться всеми
^  Літопис Революції № 4
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доступными нам средствами. В конечном счете, я предложил 
Яковенко или начать работать с нами в составе Губкома, 
подчиняясь беспрекословно его коллективному * руководству, 
или уехать в Брянск, куда мы в этом случае вынуждены будем 
послать своего представителя для правильной информации За- 
фронтбюро ЦК.

Получив отпор, Яковенко предпочел отступить и ни из 
Губкома не вышел, ни в Брянск не поехал. Этим до поры до 
времени все и кончилось.

Однако начавшаяся склока ликвидирована не была. Яко
венко осмотрелся и, спустя некоторое время, предпринял 
новую вылазку, окончившуюся, к несчастью, успешно для него.

К этому времени состав Губкома несколько пополнился. 
Кроме Яковенко, вошедшего вместо арестованного Казимира, 
в состав Губкома были кооптированы т. Френкель, приехавший 
из Киева, и еще кто то седьмой — не то т. Ася, работавшая 
специально по ревкомовской линии, не то Соня Киевская, 
ставшая ближайшей помощницей т. Леонова; обе они появились 
в Харькове почти в одно время и обе присутствовали на 
собраниях комитета. Получилась, таким образом, семерка.

Работа у нас без Казимира начала, по правде сказать, 
расклеиваться и настроение у всех было неважное. Остался 
известный осадок и после первой склоки, которую затеял Яко
венко, тем более, что он продолжал держаться как-то в сто
роне от всех нас. С другой стороны, и наше отношение к 
нему, если и нельзя было назвать определенно недоверчивым (для 
этого не было никаких прямых оснований), было не важным. 
Многим из нас не нравилась в Яковенко его манера держаться 
несколько свысока, а также тот изысканный шик, с которым 
он одевался.

Мы все, правда, в интересах большей безопасности ста
рались одеваться прилично, но Яковенко явно злоупотреблял 
этим. Он появлялся то в серой паре, то в коричневой, то в 
сапогах, то в щиблетах — и все было новенькое, первосортное, 
не совсем привычное в нашей среде.

Мне лично до второй склоки и в голову не приходило, 
что в лице Яковенко мы имеем дело с первосортным прово
катором (ведь он был прислан на работу Зафрситбюро ЦК). 
Однако, при случае, я охотно проверил бы его личность. Та
кой случай вскоре представился. Яковенко как то случайно 
проговорился, что до деникинщины он работал в Екатерино- 
славе. Я знал, что в нашей организации есть товарищи, также 
работавшие в Екатеринославе в предшествовавший легальный 
период. По моей просьбе кто то из членов Г убкома попробовал
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пораспросить этих товарищей, не знали ли они в Екатерино- 
славе подходящего к Яковенко работника (не сообщая, разу
меется, ни его клички, ни о чем собственно идет речь); това
рищи - екатеринославцы по описанию наружности и манер 
уверенно признали в нем некоего Аксионенко (или Аксененко), 
учителя - коммуниста, члена президиума легального Губис- 
полкома и заведывающего административным его отделом. 
Таким образом, с этой стороны все было, как будто, благо
получно.

Вторая склока в Губкоме, имевшая самые печальные по
следствия, возникла во второй половине сентября. Начал ее 
снова Яковенко. На этот раз он направил свой удар против 
председателя нашего Ревкома, т. Адина.

Дело развернулось следующим образом. Яковенко не
сколько раз поднимал вопрос о том, что у нас особенно хро
мает ревкомовская работа. Нужно признаться, что поводов 
для этого было достаточно, и руководитель нашего ревкома, 
т. Адин, отнюдь не принадлежал к числу очень сильных ра
ботников. Но единственным, более или менее подходящим че
ловеком, которым можно было бы заменить Адина, был Яко
венко (я уже не помню точно, как мы его использовывали до 
этого времени), но ставить его во главе Ревкома боль
шинству из нас не хотелось. Поэтому Адин оставался пред
седателем Ревкома. Так продолжалось до тех пор, пока на 
одном из заседаний Губкома Яковенко вдруг не заявил, что 
по его сведениям во главе нашего Ревкома стоит человек, 
преданный другой партийной организацией партийному суду.

Это сообщение произвело на всех нас впечатление вне
запно разорвавшейся бомбы. Дальнейшие об’яснения выяснили 
суть дела лишь отчасти. Адин до приезда в Харьков работал 
в Луганском Ревкоме. Там у него произошел конфликт с под
польным Екатеринославским Губкомом, в результате которого 
Губком вынес решение предать Адина партийному суду. Адин 
после этого перекочевал работать к нам. В чем было дело, я 
не знаю толком и до сих пор. Екатеринославцы обвиняли 
Адина в систематическом игнорировании директив Губкома, 
дезорганизовавшем всю их роботу; это игнорирование яко бы 
дошло до того, что Адин демонстративно порвал присланную 
ему Губкомом инструкцию. Сам Адин утверждал, что никакого 
игнорирования не было, а инструкцию он порвал просто из 
конспиративных соображений, ибо она была написана на бу
маге и хранить ее было небезопасно. Скорее всего, это была 
обыкновенная подпольная склока. Так или иначе, факт преда
ния Адина екатеринославским Губкомом партийному суду по 
проверке подтвердился.

После этого нам не оставалось ничего иного, как снять 
Адина с руководящей ревкомовской роботы. Этим самым при 
наших тогдашних силах предрешался и вопрос о назначении 
15*
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на его место Яковенко. Теперь, когда ясна подкладка этой 
склоки, понятно, что этим решением мы подписали смертный 
приговор нашей организации. Попав в центр работы Ревкома 
Яковенко мог закончить первую половину своей задачи — со
бирание данных о нашей организации, и приступить к осуще
ствлению второй половины — к подготовке нашего общего про
вала. Вторую часть своей предательской роботы он закончил 
сравнительно быстро. По его указаниям, 4-го октября 1919 г. 
„второй" харьковский подпольный Губком и Ревком были 
почти начисто ликвидированы.

*  *
*

К этому времени, я попал в один из тех мелких, случай
ных провалов, которые все время дергали нашу работу. Это 
было тем более обидно, что запачкался я в этом провале со
вершенно зр я : по собственной неосторожности и неаккурат
ности в конспиративном отношении.

Дело было так. В числе красных частей, отступавших из 
Украины под натиском добровольцев, была, так называемая, 
Ленинская бригада, отступавшая, кажется, из Крыма. Эта бри
гада где то под Запорожьем была не то разбита, не то осно
вательно потрепана белыми. Двое из комсостава бригады, 
оба бывшие кадровые офицеры и беспартийные, попали в плен 
к деникинцам, затем бежали оттуда и каким то образом до
брались до Харькова. Здесь они, опять не знаю точно каким 
путем, связались с тем „Красным крестом", через который я в 
начале августа пытался получить партийную явку. Военные 
эти просили либо помочь им перебраться через фронт в со
ветскую Россию, либо направить их в какой нибудь партизан
ский отряд. „Красный крест" !) не мог помочь им ни в том, 
ни в другом и не знал, что с ними делать. Дать им связь с 
нашей организацией, как беспартийным, было совершенно не 
возможно. Тогда „Красный крест41 обратился ко мне лично с 
просьбой повидаться с этими офицерами и, если возможно, как 
нибудь использовать их. Так как в свое время „Красный 
крест" принял во мне участие, мне было неудобно отказаться 
и я встретился (где то на нейтральной почве) с этими офице-! 
рами и условился с ними, если мне память не изменяет, чтО| 
мы их направим в один из партийных отрядов, с которыми! 
мы были связаны и где они, как люди военные, могли бы 
принести пользу.

Финал наших переговоров для меня был совершенно не
ожиданным. Один из этих офицеров, постарше, оказался, как 
выяснилось впоследствии, вполне порядочным человеком. Вы
скочив из всех передряг, он после восстановления советской

*) Не надо забывать, что речь идет не о нашем партийном .Красном; 
кресте". ^
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л а с т и  заведовал харьковским губсобезом и даже  ̂ кажется, 
Б0шел в нашу партию. Второй же офицер, мальчишка лет 
вваДцати, оказался предателем и в разгаре наших разговоров 
а0шел в контр - разведку и выдал все, что мог.

В результате этой истори „Красный крест" провалился. 
[< о го  то задержали, кому то пришлось скрыться. .. Этот про
езд мне запомнился только в самых общих чертах. Дело было, 
по существу, маленькое, но контр - разведка постаралась, разу
м е е т с я ,  раздуть его в целый „большевистский заговор". Меня 
на этот раз не задержали, так как эти офицеры не знали ни 
м о е г о  паспорта, ни квартиры, но было ясно, что я твердо и 
определенно попал в поле зрения контр - разведки и в ее гла
зах стал одной из центральных фигур раскрытого „заговора". 
Офицер, проваливший „Красный крест", описал со всеми под
робностями мою наружность, костюм и прочее и к тому, что 
он знал о моей роли в организации, как полагается, наврал 
е щ е  три короба от себя, чтобы выслужиться перед контр - раз
в е д к о й .

Близкий к нам, хотя и не состоявший в партии, проф. 
И. А. Трахтенберг интересовался этим делом, так как его 
жене, уже упоминавшейся выше Н. И. Трахтенберг, в связи с этим 
провалом пришлось перейти н̂ . нелегальное положение и 
скрыться из Харькова. Каким то образом он получил возмож
ность быть в курсе всего следствия по этому делу. Таким 
путем мне стало известно, что контр - разведка ведет система
тическую охоту за „товарищем Андреем" (одна из моих кли
чек в то время). Я предполагал, что менее точными данными 
о моем существовании контр - разведчики располагали и много 
раньше; кое какой материал, наводящий на мой след, они 
взяли при захвате нашей квартиры на Нетеченской улице ; в 
их руки, вероятно, попала моя статья при аресте Казимира. 
Теперь они могли все эти данные связать вместе. Я почув
ствовал, что почва подо мной нагревается.

В те дни я, конечно, не знал, что все эти улики были 
сущими пустяками по сравнению с тем, что знала, без сомне
ния, обо мне контр - разведка от Яковенко. Но разработка 
плана ликвидации нашего Губкома по его указаниям велась, 
очевидно, настолько конспиративно, что следствие по делу 
»>Красного креста" не воспользовалось исходившими от него 
Данными. Возможно, впрочем, что оба дела вели разные, кон- 
курирующие друг с другом контр - разведки — при деникинцах 
бывало и так.

Я начал подумывать, не следует ли мне заблаговременно 
Убраться из Харькова. Еще Казимир в свое время поднимал 
вопрос о том, что мне не следует оставаться в Харькове, где 
я работал в легальный период и где меня могут узнать слу
чайно, и говорил мне, что не только в моих интересах, но и в 
^Тересах безопасности соприкасающихся со мной товарищей,
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которых я могу провалить вместе с собой, целесообразнее об* 
менять меня с Какой либо иногородней организацией на дру
гого работника. После провала „Красного креста" я перего
ворил по секрету с частью членов нашего Губкома и выяснил, 
что большинство товарищей при новых обстоятельствах счи
тает лучшим отправить меня из Харькова. Учитывая, что если 
в нашей среде есть провокатор (а с этой возможностью мы 
всегда считались), меня обязательно арестуют при выезде, я 
обставил свой от’езд мерами максимальной предосторожности. 
Только исподволь устроив свои харьковские дела, достав би
лет и денег на дорогу и т. п., я поставил в Губкоме вопрос о 
грозящем мне провале. Губком единогласно высказался за вре
менное откомандирование меня из Харкова. Уйдя с заседания, 
я уже не возвращался на свою квартиру и на другой день 
уехал. Благодаря этим предосторожностям. Яковенко, очевидно 
не успел сообщить о моем от’езде, а если и сообщил, то 
контр - разведка не успела выследить и арестовать меня. Уехал 
я 28 сентября, а ровно через неделю, 4 октября, вся органи- 
низация была провалена.

* * *
В моих воспоминаниях возможен ряд неточносчей, ибо все 

приходится восстанавливать по памяти спустя много лет. Еще 
с большей неуверенностью приходится писать о самом про
вале, ибо историю его я знаю с чужих слов. О провале .»: 
узнал только месяц спустя в Екатеринодаре (я тогда р а б о т а л  

в северо - кавказком областкоме партии) от товарища, п о с л а н 

ного уцелевшими от разгрома моими харьковскими д р у з ь я м и  

по моим следам, чтобы предупредить меня и организовать по
иски Яковенко.

Яковенко постарался выдать все, что знал, и контр - ра3' 
ведка ликвидировала нашу организацию с возможной полнотой. 
Только благодаря ряду счастливых случайностей большинству 
членов нашего Губкома удалось спастись. Зато Ревком был 
взят в полном составе на заседании, созванном Яковенко, 
многочисленными вещественными уликами, о присутствии ко 
торых сам же Яковенко и позаботился.

Кроме того, был взят еще целый ряд работников, К 
партийной, так и ревкомовской организации, ликвидиро03^ 
большинство явочных квартир и т. д. Наконец, самым тя» 
лым ударом был провал типографии.

Организация оказалась разгромленной. Оставшиеся ^  
воле товарищи вынуждены были частью совершенно скры1 . 
частью отойти от всякой работы. Была почти начисто Унй ^  
жена с таким трудом налаженная „техника14 нашей орган ^  
ции; вопросы о деньгах, паспортах, способах печатания  ̂ <
стовок и т. д. вновь выросли до значения основных пр°
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Многие т. т. растеряли друг друга. Нужно было наново нала
живать все иногородные связи. Одним словом, все приходилось 
начинать почти сначала.

Эта задача была с честью выполнена товарищами, рабо
тавшими в октябре в составе и под руководством „третьего" 
Губкома. Некоторые из них (как, кажется, т. Марк) уже были 
в Харькове к моменту ликвидации нашей организации, но уце
лели потому, что не успели еще войти в работу. Этих това
рищей, к несчастью, работа привела к такому же общему про
валу в ноябре. Только „четвертому" Губкому кровавого харь
ковского подполья довелось дожить до восстановления советской 
власти в декабре 1919 года.

Провокация Яковенко впервые обнаружилась, когда при 
аресте Ревкома, он не попал в тюрьму. Что Яковенко прово
катор, подтвердил один из арестованных товарищей, которого 
в контр - разведке пред’являли Яковенко для опознания. Хотя 
этот товарищ находился в освещенной комнате, а Яковенко 
(„опознавал" его из соседней, остававшейся в темноте, он уз
нал предателя по его приметной фигуре. На том, что именно 
исчезнувший Яковенко и в является виновником октябрьского 
провала, сходились как товарищи, оставшиеся на воле, так и 
попавшие в тюрьму и позже расстрелянные.

Кончил Яковенко, как мне передавали, так. Ему удалось, 
повидимому, провести контр - разведчиков (обычно расстрели
вавших провокаторов вместе с их жертвами) и, захватив круп
ную сумму находившихся у него партийных денег (около 150 
тысяч рублей), скрыться. После взятия Крыма, в начале 1921 г. 
он явился (под чужой, разумеется, фамилией) в Крымский 
областком партии к тов. Землячке в качестве коммуниста из 
какой то северной организации (не то Вятской, не то Воло
годской) бывшего в Красной армии, попавшего в плен, бе
жавшего затем оттуда и скрывавшегося при Врангеле. Что то 
в его поведении показалось подозрительным, и он был аре- 
Стован. Позже он был отправлен в Харьков в распоряжение 
Особого Отдела Штаба фронта, здесь опознан и расстрелян.

После от’езда из Харькова, я продолжал работать в под
олье на северном Кавказе, а после разгрома Деникина вновь 
^пал в Харьков. Здесь мне пришлось увидеть трупы Кази
мира и других харьковских товарищей, павших жертвами до
бровольческой контр - разведки. Все товарищи, арестованные 

время провала, после комедии, носившей название „воєнно - 
^левого суда", были расстреляны в Григоровском бору, по 
Дороге к Новой Баварии. Неглубокая яма, послужившая им 
Датской могилой, была найдена после ухода добровольцев, 
авцжх борцов революционного подполья с почестями похо

дили у городского парка. Чтобы узнать, кого мы хороним, 
*М, уцелевшим, пришлось в растерзанных трупах, обезобра- 
еНных пытками и уже тронутых тлением, искать знакомые
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нам дорогие черты. Это было последнее свидание. В трескучий 
декабрьский мороз мы проводили в последний путь бесконеч
ную вереницу красных гробов.

В те же дни мы подытожили и другую сторону нашего 
подпольного баланса. При занятии Украины в наши руки по
пало несколько второстепенных предателей и в их числе за
ведующий нашей подпольной типографией печатник Сливин- 
ский, который, провалившись сам, помог контр - разведке лик
видировать типографию и всех ее работников. Для разбора 
всех этих провокаторских дел в составе харьковской ЧК была 
образована особая группа или комиссия в составе т. С. Лотте, 
т. Ефима (кличка, фамилии не помню) и меня. Произведя после 
тщательного разбора суровый расчет по этим делам, мы под
вели окончательный итог кровавому деникинскому подполью 
в Харькове.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ТОВ. КОЛЕСНИКОВА 
„В ХАРЬКОВСКОМ ПОДПОЛЬИ ВО ВРЕМЯ ДЕНИКИНЩИНЫ"

1. Нельзя согласиться с утверждением тов. Колесникова, 
что в подпольи работала преимущественно молодежь и что, 
в связи с этим, работа протекала недостаточно чисто. Непра
вильность этого утверждения становится очевидной даже при 
одном перечислении имен партийцев, работавших в подпольи. 
Например: Казимир. Френкель (он), Френкель (она), Орлов, 
Гринев (Екатеринослав), Белкин, Хорольская, группа ра-і 
ботников (М. Хорольский, Радько, Капитан), сам автор 
статьи и другие. Как видно, отнести их к молодым работни
кам нельзя.

В отношении „чистоты работы", также нельзя согласиться 
с мнением тов. Колесникова. Провалы и неудачи об’ясняются 
не молодостью работников, а провокацией, которая могла 
иметь место при всех обстоятельствах. И в самом деле: на 
стр. 18 тов. Колесников, указывая на большое количество 
провокаций в подпольи, противоречит предыдущим указаниям 
о „пренебрежении правилами конспирации". Затесавшиеся с 
самого начала провокаторы в нашу организацию, как, напри
мер, Яковенко (член комитета), были действительными виновни
ками провала.

В утверждении о недостаточной дисциплинированности и 
конспиративности явок также допущена неточность. Явки наши» 
как и их функции, были строго разграничены. Об этом неоД 
нократно упоминает сам тов. Колесников.

Сам тов. Колесников говорит о трудностях, с какими ему 
и Казимиру пришлось связаться с организацией, что свиД 
тельствует о том, что еще в самом начале организация бы 
достаточно осторожна и конспиративна. В другом меС 
тов. Колесников пишет: „вся наша организация, как того
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требовала обстановка, была построена на сугубо конспиратив
ных началах и т. д.“ .

2. На ст. 22 автор допускает неточность при указании 
места заседания на Подольском переулке, при первой встрече 
комитета с Казимиром. Это заседание произошло позже на 
Ботанической улице, в квартире Эбич. На Подольском же пере
улке, в кв. Бейнашевич, состоялась первая встреча Казимира 
со мной.

Л е о н о в



ПАРТИЗАНСЬКА БОРОТЬБА З ДЕНІКІНЩИНОЮ
(З партизанського руху на Чернігівщині 1919 р.)

ПРОТИ БАНД

Це було тоді, коли гетьмана Скоропадського заступила 
Директорія. Українські радянські повстанські дивізії саме в цей 
час зайняли Чернігівщину. Поповнившись не одною тисячою 
найкращих бойців із колишніх партизанів 1918 р., які всту
пили до них майже всі а своєю зброєю, маючи отже свіжі 
сили, дивізії без великих труднощів зайняли Київ, і вже через 
2 -3  місяці майже вся Україна була звільнена від влади Ди
ректорії.

Але недобита петлюрівщина була живуча. Спираючись на 
селі на куркуля, вона почала організовувати банди, а також 
провадити контр - революційну аґітацію проти радянської влади. 
Здається, в березні 1919 року аґент Петлюри Ангел зняв по
встання в рорзенському повіті на Чернігівщині і, зайнявши 
місто Борзну, загрожував уже Ніжену. Тому що в Ніжені у 
той час не було більш - менш надійної військової сили, для 
організації збройної сили утворено Надзвичайний Штаб в 
складі: Кропив’янського Миколи1), Гревцева, голови Повіто
вої ЧК й Н. Точеного. Штаб звернувся з відозвою до селян 
Ніженщини. Скоро на цю відозву відкликнулися не тільки ре
волюційне селянство Ніженщини, але й частково села суміжних 
повітів Козелещини й Чернігівщини.

Вже на четвертий день після відозви Штабу в Ніжен з ’ї- 
халося щось з 200 чоловіка кінних із своєю зброєю. Зброя 
різна до кулеметів включно. Коні з розпорядження Повітрев- 
кому та Надзвичайного' Штабу взято у явно контр - револю
ційного елементу, дехто приїхав на свойому власному конь 
На командира кінного загону Штаб призначив був мене.

Після вжитих заходів Губревкому Чернігівщини, також і 
Надзвичайного Штабу Ніженщини повстання Ангела ліквід0- 
вано. Але петлюрівщина й далі ширила шалену контр - Ре~ 
волюційну аґітацію серед селянства. Під впливом цієї аґітзЦ11

Н. ТОЧЕНИЙ

!) Керівник повстання 1918 р. на Ніженщцні,
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еЯкі волості Ніженського повіту, як, наприклад, Веркиївська 
Діповрізька, де петлюрівщина звила собі кубло, відмови

вся  підкоритися наказу радянського уряду про мобілізацію 
р Червону армію. Вони не тільки самі відмовилися, але й чи- 
йяли опір іншим волостям, що відправляли своїх мобілізова
них і добровільців через ці волості на Ніжен.

Організованому кінному загонові із колишніх партизанів 
немало довелося попрацювати, щоб виловити петлюрівських 
агентів і встановити повний спокій у повіті.

$
НА БОРОТЬБУ З  БАНДОЮ ЗЕЛЕНОГО

Влітку 1919 року, здається, в кінці червня, коли Денікін 
провадив наступ на сході України, а банди петлюрівського 
аґента Зеленого підходили до Києва, Ревком Ніженщини в 
другий раз звернувся з закликом до колишніх партизанів 
Ніженщини. Як і вперше вони відразу ж одгукнулися; до ти
сячі чоловіка добровільців прийшло до Ніжена, де й утворили 
окремий Ніженський батальйон, куди увійшов і кінний загін 
до 200 шабель. На командира їцюго окремого Ніженського 
батальйону призначено Миколу Кропив’янського; на замісника 
Н. Точеного, на командира кінного ескадрону Хахуду Андрія 
й Чепелу Йвана — на завідувача господарчої частини. Бата
льйон майже за три дні вже був готовий. В супроводі трудя
щого населення Ніженщини батальйон був навантажений в еше
лон і відбув на фронт. Спочатку було призначено йти проти 
Денікіна, потім вище військове командування змінило наш 
маршрут і ми зупинились на станції Васильків за Києвом, а 
відтіля похідним порядком вирушили проти банди Зеленого. 
Коли підійшли свіжі сили, банду Зеленого швидко відбито; ча
стина банди покинула зброю й розбіглась по селах, друга 
частина, переслідувана від нашого батальйону, а також, зда
ється, 3-го  Інтернаціонального полку, поспішала відходити в 
південно - західньому напрямку.

В одному із боїв (здається, під селом Рокитним на Києв- 
Щині) з бандою Зеленого, яка була численно більша, наш ба
тальйон зазнав великої поразки: декілька чоловіка забито, чо
ловіка з ЗО поранено й відбито 2 кулемети. Це дуже зажурило 
піженців, але через декілька день недалеко станції Христи- 
нівки, ніженці знов настигли банду й у цьому бою взяли вже 
п ять кулеметів і дві гармати. Хлопці повеселішали. Не вва
жаючи на втому й утрату не одного десятка товаришів, 
Настрій ніженців був бадьорий. Проте, банда Зеленого за до
помогою куркульства, яке підіймало скрізь повстання, об'єдна
лася з частинами петлюрівського війська й почала знову на
ступати.



240 Літопис Революції

В ДЕНІКІНСЬКИЙ ТИЛ

Під натиском денікінців з одного боку й петлюрівців з 
другого — стомлені, голодні й голі частини Червоної армії, в 
тім числі й Ніженський батальйон, відходили назад до Києва.

Петлюрівці всюди навкруги нас організовували повстання. 
Залізниця була зруйнована, зв’язок з окремими частинами пе
реривався щодня; були такі дні, що ми не мали зв ’язку по 
декілька дёнь, бо зв’язкові все попадали до петлюрівських 
бандитів. Командир нашого батальйону Кропив’янський у цей 
час захворів і його виряджено до Києва в шпиталь.

Після того, як Червона армія залишила Київ і наші ча
стини відходили до Чернігова, куди переїхав і уряд України, 
т. т. Остапенко Іван, Ніл Йосипенко й автор цих спогадів (з 
розпорядження Зафронтбюро) зосталися для військовопідпіль- 
ної роботи на Чернігівщині в районах Ніженського та Козе- 
лецького повітів. Доручення і мандат нам видано за підписом 
т. т. Є. Бош і Дробніса.

В Чернігові в цей час зібралася велика кількість війська 
різних частин з різними назвами, але ж, на привеликий жаль, 
в перші часи порядку там не було.

Пам’ятаю, як на річці Десні стояло декілька барж, що при
йшли з Києва навантажені військовим майном; цих барж зо
всім ніхто не охороняв. До того як ми поставили охорону, нам 
на власні очі довелося спостерігати, як багато селян і всякого 
елементу тягли з барж що тільки хотіли.

В числі тих військових частин, що стояли тоді в Черні
гові й навкруги його, була й наша частина із ніженців, яка в 
в цей час уже перейменувалася в полк Правди. Назву цю 
полк носив недовго. Через декілька день він поділився на 
три окремі партизанські загони, які далі й були перекинуті в тил 
Денікіна. Частина цього полку влилася до 60 дивізії, на чолі 
якої в той час, після своєї хвороби став М. Кропив’ян
ський.

Перший загін, що виділився з полку Правди, доручено 
мені. Ми, сто з лишком чоловіка, перейшли фронт в районі 
сіл Дроздівка, Орлівка й Смолянка. Останні два загони, зда
ється, через декілька день теж уже були в тилу Денікіна. На 
чолі цих двох загонів стали, згідно з розпорядженням т. т. Оста
пенко Іван Г., Покиньборода Сергій, Калита Грицько та Ніл 
Йосипенко.

В БОЯХ ЗА ЧЕРНІГІВ

Перше бойове хрещення нашого загону — це була зустр}4 
з денікінцями під селом Дроздівкою, що за 35 верстов на схід 
від Чернігова. В той час, як полк Червоного козацтва відпо
чивав у селі Дроздівці, денікінська кіннота, довідавшись пр° 
це, підійшла лісом від села Дрімайловки під саму Дроздівку
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ft раптом кинулася в атаку. Проте, червоні козаки в паніку 
не вдалися й дали відсіч денікінцям; убили одного офіцера й 
декількох салдат. Однак під натиском денікінської кінноти Чер
воне козацтво залишило Дроздівку й стало відходити на село 
Грабівку в напрямку Чернігова.

Щоб дати можливість Червоному козацтву вийти на нові 
позиції в порядку, без пересліду ворога, партизани нашого за
гону з двома кулеметами „Люїса" залягли близько дороги, по 
якій денікінці переслідували Червоне козацтво. Як тільки де- 
нікінці показались в своїх „кудлатих шапках", партизани, що 
лежали по обидва боки дороги, розпочали по них вогонь ви
палами. Це змусіло денікінців негайно повернути своїх коней 
назад — в село Дроздівку.

Кілька разів денікінці з диким гиком пробували гнати своїх 
коней в наш бік, але ж дружні випали партизанів не давали їм 
наближатися.

Не знаючи про те, скільки нас, а також і про те, з ким 
вони мають справу, денікінці виставили проти нас декілька ку
леметів і три гармати й розпочали з них убійчий вогонь. 
Навкруги нас піднялася така курява від піску, що за два-три 
кроки не можна було розпізнати один одного.

Єдиний порятунок для партизанів була маленька долинка, 
де вони й залягли й куди денікінці ніяк не могли влучити. 
Дехто з партизанів уже впав духом, бо в кого зосталося де
кілька набоїв, в декого „рушниця наїлась піску". Однак всі 
виконували бойового наказа — не підниматися до останнього на
бою, триматися аж до того часу, доки не зайде сонце, (а воно було 
вже зовсім низенько) й тільки це подавало надію на поряту
нок. Кожному було відомо, що як тільки ми підіймемся, щоб пе
ребігти до найближчого села Орлівки, верстви 3 з лишком, то 
не встигнемо перебігти й двісті кроків, будемо скошені 
кулеметним вогнем ворога. Отже, ми стріляли майже до остан
нього набоя, аж поки сонце сховалося за обрієм. Вночі ти
хенько перебігом ми покинули невеличку долинку. Усі живі, 
крім трьох товаришів легко поранених, ми відступили дуже 
стомлені на село Смолянку. Стрілянина від денікінців не пере
ставала, але ж для нас вона була вже не страшна.

Не зважаючи на перевтому, партизани були бадьорі, чути 
було жарти. Один партизан, на прізвище, здається, Смаль, 
якому денікінська куля розбила вухо на дві половинки й го
лова йому була пов’язана рукавом від натільної сорочки, жар
тував : „Ото, братці, як почав Денікін нас частувати, я й думаю: 
ну, прощай, моя Лизавето, не дав нам проклятий Денікін укупі 
віку дожити". А другий додає „тепер уже твоя Лизавета 
буде впізнавати по різаному вуху, як у череді овечок"... 
і так аж до самої Смолянки.

Червоне козацтво в повному порядку мало тепер змогу 
відійти на нові позиції, щоб з новою силою вдарити на ворога.
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Через деякий час після нашої стрілянини, денікінці ви
слали свою розвідку в село Орлівку, яка прибула туди — як 
кажуть селяни — за годину після того, як з нашого боку стихла 
стрілянина, а через деякий час слідом за розвідкою в Орлівку 
вступило вже два полки денікінської кінноти.

Другого дня ранком (точно дати не пам’ятаю, але це було 
в першій половині вересня 1919 р.) денікінці спробували про
рватися до Чернігова й понеслися в атаку двома колонами на 
Червоних козаків, що займали позицію в той час між селами 

іГрабівка, Слобідка й Будище.
' Спочатку денікінцям пощастило; під селом Слобідкою вони 
наскочили на одну сотню червоноармійців - піхотинців, видно 
їх вони застали несподівано й порубали на капусту; тільки 
частина цих червоноармійців встигла сховатися в болоті й так 
урятувалася.

Маючи перемогу, денікінці кинулись і на Будище. Але 
тут Червоні козаки влаштували їм добренну зустріч. Не один 
десяток обдурених генералами чеченців залишився лежати в 
болоті біля Будища й Слободки.

Після такої зустрічі денікінці „потягли" назад верстов на 
50 і спинилися тільки за 12 верстов під Ніженом у містечку 
Веркиївка. В кожному селі озвірілі денікінці вішали на теле
графних стовпах по декілька душ селян, запідозрюваних у біль
шовизмові. В селі Дроздівці вони повісили біля самого будинку 
сільського попа, колишнього офіцера царської армії Білана, за 
те тільки, що той був не в армії Денікіна, а дома. Селяни, 
які бачили це, ще додають про це так : піп, побачивши Як 
збираються вішати людину, вийшов з свого двору з хрестом 
й став благословляти на смерть того, в кого вже висіла на 
шиї петля.

Не дивлячись на свою численну більшість, денікінців під 
натиском Червоної армії й партизанських загонів з містечка 
Веркиївки вибито й вони відступили на Ніжен. Весь час свого 
пробування у Веркиївці й у інших селах денікінці грабували, 
ґвалтували жінок, дівчат і навіть дітей.

Всюди, де був маленький кущик лісу, або болота, можна 
було бачити табір переляканих жінок, дівчат і дітей, що хова
лися по декілька день під холодним осіннім дощем від „куль
турної" армії.

*  **
Вже декілька тижнів минуло з того часу, як почалося 

бойове життя червоних партизан. З  розпорядження команду
вання Червоної армії партизани займали передні позиції про
тягом сотен верстов у таких лісних місцях, де реґулярному 
військові зоставатися надовго було неможливо. Наказано пар
тизанам руйнувати тил ворога, не давати йому змоги налаго
дити свого апарату влади. То в одному місці, то в другому—
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партизани робили напади на денікінські загони, що заготовляли 
харчування, фураж тощо. Важкувато доводилося тим золото
погонникам, яких „застукають". У с. Носівці та В. Дівіці 
партизани з групи Остапенка та Покиньбороди заскочили в 
село серед біла дня й захопили^ майже ввесь денікінський за
гін. В Смолянці, Орлівці й Кукшані партизани нашої групи 
розбили денікінців і забрали в них все майно. Всі мости й 
місточки в тилу у ворога, а також залізницю партизани ста
ранно руйнували.

Між станціями Ніжен - Носівка одна з партизанських груп 
дуже вміло пустила під косогір денікінський панцерник, що 
їхав із Києва на Ніжен.

Всі три партизанські загони з самого початку своєї бойової 
діяльности цілком додержували повної згоди з військовим ко
мандуванням Червоної армії в залежності від того, де прохо
дила смуга фронту. Особливо було добре налагоджено зв’язок 
із штабом Пластунської бригади й бригади Червоного козацтва. 
Одна із наших груп (група т. Остапенка), перебуваючи по
близу від Штабу Пластунської бригади, яка стояла в той час 
в с. с. Мрин і Плоска, становила на деякий час мов би голов
ний партизанський центр; через неї проходили всі розпоря
дження, що їх давав Штаб Цластунської бригади.

Ці партизанські загони також тримали зв ’язок з Червоним 
козацтвом !), доки його не перекинуто на північ, а також з 
бригадою Гребенки.

*

Після того, як Червоне козацтво перекинули на північ 
проти генерала Шкуро й Мамонтова, а з ними й кінну бригаду 
Гребенки * 2), військове командування денікінців на цю дільницю 
фронта розпочало стягати дедалі більше сил. Партизанам стало 
ясно, що денікінці вирішили за всяку ціну здобути Чернігів, 
щоб забезпечити собі панування в Києві. Бо, не здобувши 
Чернігова й не вирівнявши смугу фронту, що фактично більш 
ніж місяць проходила поблизу залізниці Київ - Бахмач, денікінці 
не почували себе безпечними в Києві.

Як уперто не захищали цю ділянку фронту й наші регу
лярні частини й партизани, але ж ми бачили, що важко було, 
не маючи зовсім кінноти, стримувати натиски ворога. Майже 
за два тижні після того, як були перекинули Червоне козацтво, 
під натиском переважної більшости ворожих сил, ліве крило 
нашого фронту не стримало ворога й денікінці зайняли Чернігів.

*) На чолі бригади Червоного козацтва в той час стояв т. Примаков 
Віталій, за военкома був Євген Петровський, який 1918 р. в часи гетьман
щини був за члена Губревкому Чернігівщини першого складу.

2) Вона стояла лівіше від Червоного козацтва в напрямку Борзни ц  
займала район станції Британи та Комарівкц.
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БЕЗ ЗВ'ЯЗКІВ

' Пробуваючи в тилу у денікінців верстов за 70, про зай
няття Чернігова я довідався після того, як одержав від ко
мандира партизанського загону т. Остапенка коротенького 
листа. В ньому він повідомляв мене про те, що Чернігів здано 
й що командир Пластунської бригади запропонував негайно 
знятися всім партизанським загонам і відступати разом з бри
гадою. На запитання посланцеві, коли передано йому листа, 
виявилося, що йому доручено його 24 години тому. Для мене 
стало тоді відомо, що відступати вже пізно, бо Чернігів уже 
два дні як у денікінців. Після одержання такої звістки, я за
цікавився участю Пластунської бригади й інших партизанських 
груп. Мені відомо було, що захопивши Чернігів і оволодівши 
всіма переправами через річку Десну, денікінці поставлять в 
дуже тяжке становище наші частини Пластунської бригади, 
якщо ці частини не переправилися через Десну раніш, ніж 
здано Чернігів. Проте точних відомостей не було.

Зв'язок з Черніговом був перерваний. Отже, перед нами 
стало завдання встановити його, як з тими партизанськими 
групами, що залишилися в тилу й про які ми не мали ніяких 
відомостей, так по змозі з Червоною армією, що тепер уже була 
від нас за 120 верстов, а також і з містами Ніженом і Києвом.

Вже зазначувано вище, що наша партизанська група, а та
кож і останні групи додержували щільного зв’язку зі штабами 
Червоної армії, і не тільки додержували зв’язок, а й контак
тували свою бойову роботу, виконуючи всі оперативні завдання 
цих штабів, особливо штабу Пластунської бригади. Остання 
до самої здачі Чернігова пробувала в районі бойових дій і на 
найменшій віддалі від нас.

Про це свідчить лист Остапенка, де він пише, що. Штаб 
Пластунської дивізії наказав відступити за Десну разом з ре- 
ґулярними частинами. Із цього видно, що партизанські загони, 
які хоч і пробували в тилу денікінців, але ж були недалеко 
від смуги фронту, а тому й уважали за доцільніше не утво
рювати свого окремого центру, а всі свої пляни й бойові дії 
погоджувати з військовим командуванням Червоної армії. 
Правда, ще на початку своєї роботи це було на меті, але ж 
дійсність показала, що утворювати окремі центри й окремих 
главковерхів буде доцільно тільки тоді, коли поблизу немає 
регулярного війська, а коли будьякий штаб військової частини 
стоїть за якихнебудь 20 — ЗО верстов, то такі центри будуть 
недоцільні й шкідливі.

Щождо зв’язку з містами Ніженом, Чернігівом, Борзною та 
Козельцем, то з ними він був проте, не малося в цих 
містах тої бази, на яку можна було б спиратися в спільних 
бойових діях. Як відомо, всі ці міста не мають ніякої проми
словосте де б був згуртований міцний колектив робітників, з
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якими б можна було додержувати зв’язок. Тим то зв’язок з 
цими містами був випадковий, тим паче, що партійних центрів 
по цих місцевостях не було, або ми їх не знали, а окремих 
комунарів то забито, то посаджено у в’язниці.

Тепер про зв’язок з Черніговом. До здачі Чернігова зв’я
зок ми підтримували з Губкомом. Сюди послані були дві до
повіді про роботу партизанських загонів, але ж директив окре
мих від нього не було (правда, крім загальної про додержання 
зв’язку з Червоною армією й виконування наказів військових 
штабів).

Вище ми згадували, що партизанські загони утворено з 
безпосереднього розпорядження Зафронтбюро ЦК. Про те, чи 
вживалося далі якихнебудь заходів, щоб утворити партійні 
центри в місцевостях, де були вже денікінці, для нас було 
невідомо. В усякому разі ми про них не знали.

Після здачі Чернігова зв’язок з ним був перерваний на
довго. Це сталося через те, що коли здано Чернігів, то ні 
Зафронбюро ЦК, ні Губком ні разу не повідомили нас про те, 
з ким можна буде підтримувати зв’язок в Чернігові на випа
док його здачі. Можливо, що такі вказівки й давано, але ж 
але ж через труднощі .перейти фронт ці директиви до нас 
не дійшли. ^

ЗУСТРІЧ З  ПЛАСТУНЦЯМИ

Єдиний зв’язок, який не поривався ні на хвилину, був з 
населенням околишніх сіл. З  населенням, з його революційною 
частиною, незаможниками й середняцтвом, зв’язок був дуже 
міцний, і коли б не цей зв’язок, то ми, оточені з усіх боків 
білоґвардійцями, не змогли б проіснувати ні одного дня. Рево
люційне селянство було в нас усе — і розвідачі, і зв ’язкові, і 
постачальники харчів, а то й агітатори.

Здається, днів через чотири після того, як здано Черні
гів, я одержав відомості з різних джерел, але ж однакового 
змісту, про те, що денікінці оточили нас з усіх боків і через 
деякий час наблизяться до місця нашого розташування. Наша 
група в кількості 200 чоловіка пробувала в той час між се
лами Хотанівка, Ліхачов і Кукшин. Ми вирішили, що краще 
буде нам залишити на деякий час ту місцевість, де ми про
бували вже довгий час і звернули на себе увагу денікінців, 
і перейти на другу ділянку — в напрямку м. Козелець.

Було вже над вечір, і ми вирушили в похід в напрямку 
на село Гальчин, яке було від нас верстов за 5. Ми гадали, 
що це село денікінці не зайняли. Кінних у нас було мало, 
майже всі піші. Зброї ми мали досить, правда, в нас не було 
гармат, але ж було декілька кулеметів — легкий та два важких, 
був також невеликий обоз та кухня.
16 Літопис Революції № 4
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Не доходячи до села Гальчин верстви за 2 з лишком, ми 
зустріли селянина, який докладно розповів нам, що проти нас 
із Гальчина рушили денікінці чоловіка з 500. Аж тепер стало 
видко, що нам улаштовано западню. З  трьох боків наступали 
денікінці: з півночі, сходу й півдня, на захід же від нас, куди 
нам можна було відступати, лежало велике й майже непрохідне 
болото Трубайло до 3 -х  верстов ушир.

Довго радитися тут уже не можна було; ставати до бою з 
денікінцями вирішили за недоцільне, а прориватися крізь фронт 
денікінців це нам дуже дорого б коштувало, в гіршому разі, 
ми можемо загинути всім загоном. Отже, ми зважилися йти 
просто на болото.

Звернувши з дороги праворуч, ми пройшли кроків з двісті 
маленьким чагарником, а потім вступили в болото. З  великими 
труднощами просувався за нами наш обоз, але далі кроків за 
півтораста від берега застряла наша кухня; скільки ми біля 
неї не тягалися, але ж зрушити її з місця так і не зрушили. 
Довелося випрягти коней і залишити кухню в болоті. Вода 
місцями доходила аж до пояса. Ще й третини дороги не про
йшли, як наші тачанки з кулеметами відмовилися далі їхати, 
дарма, що в них було впряжено по троє коней. Отож і обоз 
довелося залишити в цьому проклятущому багні. Почали ви
прягати коней і розбирати кулемети „Максима". Взяли все на 
плечі й йшли далі.

То позаду, то спереду чути було „ухкання" і хлюпотіння: 
це партизани зривалися із купини і, попадаючи на глибокі 
місця, прохали допомоги в товаришів. Далі й двоє коней за
грузли.

Цілу довгу холодну осінню ніч ми вилазили з цього 
болота, рятуючи то коней, то людей, і тільки вже перед сві
том перебралися на другий бік. Вже на березі підрахували, 
що в болоті зосталося четверо коней, всі тачанки, кухні, всі 
харчі, які тільки були в нас. Усі зосталися босі й обідрані, 
проте зброя, кулемети, рушниці й набої залишилися цілі. Був 
жовтень. Небо затягло хмарами й почав падати сніг, подував 
вітрець і брав невеличкий морозець. Люди й коні тряслися 
від холоду. Вийшовши на узлісся, ми наткнулися на стіг сіна, 
запалили його, щоб обсушитися, а далі його ж під боки й 
заснули.

Вранці дізналися, що ми пробуваємо між селами Олишівка 
й Смолянка за 25 верстов на південний захід від Чернігова.

Незабаром вислали в усі напрями розвідку, а також де
кілька чоловіка по харчі, бо голод також добре давався 
в знаки.

Прибувши через деякий час, розвідка сповістила, що в 
селі Смолянка вона зустрілася з частинами Пластунського 
полку. Розвідка передавала, що денікінці великими силами, 
натиснувши на лівий фланг Червоної армії, що обороняла
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Чернігів, прорвали його й раптово зайняли Чернігів. Пла- 
стунці, захищаючи правий фланг від Козельця, залишилися від
різаними в тилу денікінців і тепер пробувають у дуже скрут
ному стані: нема ні харчів, ні бойових припасів. Хутко дано 
розпорядження, щоб командир і воєнком полку прибули до нас 
на нараду. Під вечір того ж дня в нашому штабі вже був 
майже увесь командний склад з командиром і военкомом !).

За  деякий час до нас прибули й частини полку, приблизно 
з 600 чоловіка піхотинців і з 150 чоловіка кіннотчиків. На на
раді командного складу з’ясувалося, що коли штаб Пластун
ського полку одержав розпорядження відступати на правий 
берег Десни й почав відступати, то перейти річку вже було 
неможливо, бо денікінці в цей час зайняли всі переправи 
через Десну. Отже, попавши під обстріл, вони змушені були 
відступити в тил. Від командира полку ми також довідалися, 
що частини партизанських загонів, на чолі яких стояв т. Оста
пенко, під обстрілом денікінців переїхали на правий берег 
Десни. На мій запит командира полка, чи не можна було б 
полкові, разом з партизанами, вдарити з тилу на ворога, ко
мандир дав неґативну відповідь.

Командир відзначив, що  ̂спроба така вже була й що їм 
не вдалося цього зробити через деморалізацію полку. Полк 
розклався так, що люди, особливо мобілізовані, відмовлялися 
виконувати накази комскладу. Із зброї полк мав 4 гармати, з 
20 штук важких кулеметів. Після того, як їхній прорив не 
вдався, все це, зі слів командира, зіпсовано й заховано в болоті 
біля села Слобідки, що за 16 в. на схід від Чернігова 2).

Нарада виявила дуже скрутне становище пластунців. Ком
склад пластунців вважав, що краще буде, коли ввесь полк 
обеззброїти й зброю передати партизанам, а самим перейти 
через фронт, взявши з собою тільки касу. Ми вважали, що 
правильніше буде, якщо комсклад увесь, також та частина лю
дей полку, що побажає йти в наступ, залишиться з партизан
ським загоном, розкладену ж частину, відібравши зброю, пу
стити на всі чотири сторони. Однак військом полку пропонував 
не кидати людей на призволяще, бо хоч частина й деморалі
зована,— говорив він, — але серед них є червоноармійці, які 
охоче служать у Червоній армії й що ці люди ладні битися 
до останнього.

Кінець - кінцем, усі згодилися на тому, щоб зараз же скли
кати мітинґ всього полку й сповістити, що хто хоче прорва
тися через фронт денікінців або загинути, той повинен стати * 2 з

!) На превеликий жаль, прізвищ, як командира полку, так і военкому, 
тепер не пам’ятаю, як також не пам’ятаю якого, числа це було, проте добре 
знаю, що це було в жовтні.

2) Коли я вже після наради послав був розвідку на місце, де була за
хована артилерія й кулемети, зброї вже не було; як передавали селяни
з с. Слобідки, зброю забрали денікінці.
16*
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праворуч, а хто не захоче цього — ліворуч; при чому, останні 
мали негайно здати зброю партизанам і йти хто куди хоче.

Люди цілий день нічого не їли й дуже голодні, а тому, 
перше ніж скликати мітинг, було дано розпорядження, щоб усі 
запаси харчів передати полку.

За  годину вже йшов мітинґ. Виступав командир полку, 
військом і я. Вжито всіх ораторських засобів, щоб переко
нати людей боротися до кінця. Проте люди мовчали й видно 
було, що дійсно з цими людьми бою не виграєш. Правда, се
ред цих людей частина була й таках, які зразу ж на мітингові 
заявили, що вони віддають себе в повне розпорядження ком
складу й готові краще вмерти в бою з ворогом, ніж кинути 
зброю й підкоритися ворогові. Це були всі ті, які добровільно 
вступили до лав Червоної армії й з повним визнанням своїх 
обов'язків билися з ворогами революції вже другий рік. На
останку виступив удруге командир і заявив, що всі, хто не 
хоче прориватися через фронт ворога, повинні негайно скласти 
свою зброю й передати її червоним партизанам і відійти лі
воруч, а хто за комскладом повинні — відійти праворуч. Пра
воруч відійшло 150 чоловіка (майже всі кіннотчики), а чоловік 
з 600 піхотинців стали здавати свою зброю і, врешті, поки
нули наш табір.

Після цього1 ми знову зібрали нараду з комскладом полку. 
Місцевість, де ми пробували, а також і всі ті місця, де 
через річку Десну були переправи паромами, були нам добре 
знайомі. Отже, з моєї пропозиції, ця частина полку мала йти 
ділянкою між річкою Десною й Дніпром, де можна найкраще 
було пробитися до червоних так, щоб не запримітили дені- 
кінці. Декілька чоловіка партизан (на чолі з старшим т. Кіяном, 
з села Смолянки) мали провожати пластунців до самої Десни, 
а там підшукати парома, на якому й переправити їх на пра
вий берег. Нарада закінчилася аж під північ, і коли вже все 
було готово, ми розпрощалися з комскладом і червоноармій- 
цями, дали їм на дорогу харчів, і загін вирушив у дорогу.

Вирядивши пластунців у далеку дорогу, партизани вжили 
всіх заходів на випадок того, коли б їх до переправи помітили 
денікінці. Щоб зберегти зброю з 500 рушниць, ми її сховали — 
частину в стогах сіна, частину — в ямах, які гарно були обло
жені сіном, щоб не проходила вогкість ]).

За  декілька день повернулись наші провідники. Всіх пла
стунців вони переправили паромом через Десну в районі сіл 
Золотинка й Найденівка, за 50 верстов на південь від Чер
нігова. Вже потім ми дізналися, що пластунці зустріли на 
свойому шляху невеличкий денікінський загін, розбили його й 
об'єдналися з частинами Червоної армії. Залишившись в тилу *)

*) Після того як через два місяці червоні зайняли знову Чернігів, ЦК> 
зброю повернено частинам Червоної армії.
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у денікінців самі (бо, як тепер виявилося, всі партизанські групи, 
як група Остапенка, Йосипенка й Калити, відступили разом з 
Червоною армією), ми стали обмірковувати плян дальшої 
своєї роботи й готуватись на зиму.

Була вже друга половина жовтня, незабаром випав глибо
кий сніг. Одіж партизанів була дуже кепська, грошей, щоб ку
пити, в нас не було, бо каса наша була майже порожня. Один 
вихід був — це звернутися по допомогу до населення. Насе
лення околишніх сіл пішло нам назустріч, і не більш як за 
тиждень партизанський загін уже мав кращий вигляд.

ДЕНІКІНСЬКИМ ТИЛОМ

Після того, як ми вирвалися з кільця денікінців і пере
правилися через болото Трубайло, денікінці не покидали думкм 
спіймати наш загін. Як ми довідалися з газет 1) (денікінських) 
і від населення, вони до цього старанно готувалися. Особливо 
прискорили вони свої наміри після того, як Пластунський 
полк залишився в тилу і, на їхню думку, приєднався до пар
тизанів. Командування білих плянувало так: або стиснути 
партизанів кільцем свойого війська, або ж, на той випадок, коли б 
партизанам пощастило прорватися, розташувати свої частини 
в кожному із тих сіл, що становили базу для партизанів, звідки 
вони черпали як харчі для себе, так і живу силу. Отже, де
нікінці гадали відрізати нас від своєї питомої бази й голодом 
змусити скоритися. Вважаючи своє становище за несприятливе, 
бо ми залишилися без ніякого зв ’язку й з малою кількістю 
набоїв, — Штаб партизанського загону поклав змінити свій 
попередній плян. З а  цим пляном партизанський загін розподі
лено на чотири групи чоловіка по 500 кожний.

Кожній групі надавалося окрема ділянка, що охоплювала 
декілька сіл, які повинні весь час пробувати під її впливом. 
Ділянки розподілялися з таким розрахунком, щоб кожна із 
груп пробувала недалеко від адміністраційних центрів. Отже, 
одна група залишилася в районі Чернігова й сіл Смолянка, 
Орлівка, Грабівка, Олішевка й ін; друга — в напрямку міста 
Козельця, сіл Хотинівка, Мрин, Держанівка, Гальчин і Но- 
сівка; третя в Ніженському напрямку обіймала села Дроздівку, 
Кукшин, Стодоли, Вересоч, Жуківку й Веркиївку, а четверта — 
в Борзенському напрямку в районі сіл Дримайлівка, Хибай- 
лівка, Британи, Сіволож та ін.

Штаб партизанського загону мав, як і досі, керувати діями 
всіх партизанських груп, а також налагоджувати зв’язок з ін
шими містами, як Київ, Полтава і, по змозі, з Червоною армією, 
слідкувати за тим, щоб робота будь - якої групи не мала шкід
ливого і антирадянського характеру та ін. *)

*) Треба сказати, що ми хоч і нерегулярно, а читали газети.
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Крім того, зміна обставин боротьби полягала й у тому, що 
раніш партизанській загін існував як окрема бойова одиниця, 
тепер кожна група після кожної бойової операції мала небез
пеку розпорошитися серед населення того або іншого села, 
приховавши на деякий час зброю. Тим то підбиралося села 
найбільше середняцько - незаможницькі.

За  новим пляном боротьби, кожна партизанська група мала, 
як одно з найважливишіх завдань, провадити серед населення 
революційну агітацію. Правда, цю роботу партизани провадили 
й раніш, але ж тоді вона не мала тієї систематичности й упер
тости як тепер. Для керівництва агітаційною роботою Штаб 
скликав інструктивні збори товаришів із груп, які були виді
лені для цієї роботи. Отже, ми тепер охоплювали зразу в де
кілька разів більшу територію, аніж раніш. Щождо боєздат
носте партизанського загону, то вона від реорганізації не 
потерпіла, а збільшилася.

Коли раніш денікінці не мали ніякої підтримки з тилу, то 
тепер вони вже не могли з ’являтися в те або інше село неве
ликими загонами. Всі харчові запаси денікінців, що пробували 
на цій ділянці тилу, попадали до рук партизанів і самого на
селення. Денікінці лютували, і свою лютість вони переносили 
на селянство. Дико вони вривалися в села й наводили свою 
розправу. Деякі села, як Вересоч і хутір Хоміна, були зруйно
вані гарматним вогнем.

Куркульство, яке 1918 р. активно допомагало гетьманові, 
а також нетерпляче ждало Денікіна, і те в багатьох випадках 
ніби невтралізувалося, а окремі куркулі прилюдно заявляли, 
що „це не наша влада". Правда, це було тоді, коли денікінці вди
ралися в села й гвалтували жінок, дівчат не тільки бідноти, але 
й куркульських дочок і жінок ]), проте такі факти траплялися.

Агітуючи за радянську владу серед селянства, а також 
працюючи над розкладом військових частин Денікіна, ми ро
били це самі, як уміли. Для цього призначалися окремі това
риші, були партійці, а здебільшого позапартійні, які йшли на 
село Ц місто і, видаючи себе за селян або денікінських сал- 
датів, проводили там свою роботу, правда, і не без успіху. 
До того ж денікінці своїми вчинками теж не мало сприяли нам. 
Не вважаючи на тримісячне своє панування на Чернігівщині, 
денікінцям, однак, не пощастило організувати хоч будь - який 
адміністративний апарат. Приміром, сільських старост і волос
них старшин вони призначали щотижня; коли того або іншого 
не переобирали, він сам кидав усе й тікав у ліс, бо знав, що 
йому не поздоровиться від партизанів.

3) В с. Смолянці 7 чоловіка денікінців зайшли в гості до одного кур
куля (на прізвище Смаля, П. Т.), який все дуже чекав денікінців; після того 
як він їх угостив самогоном, вчинили бешкет: на його очах згвалтували його 
жінку й двох дочок, а його примусили держати в руках свічку. Після цього 
випадку цей куркуль кожному заявляв, що він тепер „за радянську владу*.
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Підчас виборів старості старшин відбувалися своєрідні „це
ремонії", які в денікінців стали за правило. От, приміром, 
де треба було „вибрати" старосту або старшину, спочатку в село 
прибував загін білоґвардійців, який і скликав сходку; коли 
сходка вже зібралася, її кругом оточував військовий загін з 
кулеметами. Якщо загін мав під руками пійманого „більшо
вика", його тут же перед усіма розстрілювали, коли ж його 
не було, то тоді давався випал над головами сходки із рушниць, 
і вже потім командир загону виходив і „держав промову", яку 
для „пущей важности" зміцняв матом, а то й батогом.

Так організовували денікінці свою владу й свій апарат на 
селі. Щождо міста, то, як мені відомо, в Ніжені, крім так 
званої „государственной стражи", яку навербовано ви
ключно із колишніх жандарів і поліцаїв, була „тройка", що 
репрезентувала собою найвищу громадську владу в повіті. До 
цієї тройки входив гр. Філь із містечка Носівки, потім, зда
ється, гр. Талпа із м. Ніжена і третій — це добре відомий мені 
земляк, Пилипенко, Петро Степанович з с. Дроздівки, один із 
тих катів, у дворі якого 1918 р. німці й гайдамаки катували 
селян.

До речі, треба сказати, що сільська влада, яку денікінці 
організовували, виконувала розпорядження не тільки денікінців, 
а й партизанів, і розпорядження останніх виконувала куди 
краще, аніж своїх „господарів".

В декільках словах треба згадати про петлюрівщину та 
махновщину, бо як не як, а ці останні намагалися вплинути на 
партизанський рух на Чернігівщині. Надто це стосується пет- 
люрівщини, що всіляко намагалася взяти партизанський рух 
до своїх рук. Це особливо помітно було в одній з партизан
ських груп, яка оперувала в Козелецькому напрямку під ме
стечко^ Носівкою.

Петлюрівці почали там з того, що пропонували носити 
стародавню козачу одіж. Одного разу я заїхав до цієї групи, 
де й побачив, як у їхньому таборі старанно вертілися кравецькі 
машинки й виготовлювалася ця одіж.

Не мало попрацювали були наші товариші в цій групі, 
доки вирвали її з - під петлюрівського впливу. Особливо багато 
доклали сил т. т. Хохуда Андрій і Покиньборода Сергій, які 
безпосередньо працювали в цїй групі й керували нею. Як дуже 
поширений був вплив петлюрівщини на цій дільниці, можна ба
чити хоч би ось з чого: коли ешелони радянського війська 
після залишення Києва відходили в Бахмачському напрямку, 
петлюрівська організація містечка Носівки, якою керували, 
здається, Скадьківський та ін., щоб не дати змоги нашим
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ешелонам рухатися далі на північ, зруйнувала залізницю в де
кількох місцях; нашим частинам з великими труднощами потім 
удалося налагодити її, щоб пропустити ешелони.

Помітний був невеличкий вплив і махновщини. Це було в 
районі Ніжена, де перебувала одна із наших партизанських 
груп, яка була виділена з нашого партизанського загону після 
реорганізації. За  ідеолога махновщини тут був Маркович Іван, 
якого, між іншім, уже за радянської влади суд вирік розстрі
ляти за карні злочини.

Робота махновців починалася з того, що вони не вва
жали за потрібне виконувати накази партизанського штабу, 
агітували за терор проти окремих куркульських сімей і роз
поділ їхнього майна.' Взагалі все те, що вони пропонували, 
важко було відокремити від найсправжнісінького карного 
злочину. Діяльність окремих махновців дійшла до того, що 
вони задумали оволодіти касою, але, за доносом одного із 
змовців, їх заарештовано недалеко від хутора Жатіка, де в той 
час пробував наш штаб, і на тому вся справа скінчилася. 
Змовці визнали свої наміри й просили помилування. Правда, 
партизани хотіли тут же їх розстріляти, але, зважаючи на їхню 
молодість, ми їх відпустили „на слово", що вони кинуть ці 
ганебні вчинки й будуть битися з ворогом.

*

Працювали з нами вкупі ще й боротьбисти; їхній пред
ставник Бабка Степан пробував при нашому штабі майже весь 
час, керуючи справою зв’язку. Вплив їх був майже непомітний, 
а тому вони й не намагалися взяти в свої руки керівництва 
й завжди працювали з нами в повному контакті й єдності.

ЗНОВУ З  ЧЕРВОНИМИ ЧАСТИНАМИ

Не зважаючи на всі наші зуссиля встановити зв ’язок з 
Червоною армією, його нам так і не вдалося встановити аж до 
того часу, коли Червоні знову зайняли Чернігів.

Це було вже в листопаді 1919 року, коли радянсько - де- 
нікінський фронт наблизився до нас верстов на 50. Перший 
зв’язок встановлено з декількома частинами червоних. Для 
того, щоб він був міцніший, я пройшов фронт до червоних ча
стин. Ці частини займали села Стодоли, Кукшин і Хотинівку, 
що за 25 верстов на захід від Ніжена.

Прибувши з двома партизанами (Малько й П. Точений) 
в штаб Богунського полку, який тоді стояв у селі Дроздівці, 
я зустрів командира цього полку т. Квятка. Від себе ми про
понували плян обходу денікінців з тилу. По обговоренні пляну, 
тов. Квяток з нами згодився, і ми відразу ж почали готуватися 
до його здійснення*
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Один з батальйонів Богунського полку разом з партизан
ським загоном мав пройти лісами між селами Веркиївка — Кук- 
шин й біля хутора Зруб перейти через болото Смолянку, де 
воно найвужче й так замерзло, що можна було його пройти. 
Як тільки це болото зазначені частини перейдуть, наші частини 
мали зайти в тил денікінців і відрізати відступи на Ніжен, за
йнявши шлях Кукшин — Ніжен. Друга частина Богунського 
полку, також з частинами партизанського загону, повинна була 
йти теж лісом від сіл Орлівка — Переходівка й зайти в тил 
денікінцям праворуч, зайнявши шлях Хотинівка — Мрин, і тим 
самим відрізати наступ денікінців на Козелець. Третя ж ча
стина мала наступати із Дроздівки на Стодоли. Ми гадали, 
що коли цього пляна нам пощастить виконати цілком, то де
нікінцям не залишається більш нічого, як здатися нам у полон.

Тієї ж таки ночі, здається, 17/ХІ, почався обхід денікінців. 
Дано розпорядження тим партизанським частинам, що добре 
знають всю лісову місцевість, йти спереду, щоб частини бо- 
гунців не збилися з свого шляху.

17 листопада насвітанку наші частини обійшли денікінців. 
Почався бій. Наші частини, зайшовши від Ніжена, розпочали 
вогонь з рушниць і кулеметів. Денікінці спочатку відповідали 
на наш вогонь, а далі кинулись тікати в напрямку на Козелець, 
де їх зустріли одностайні випали богунців. Ну, тоді вже й 
пішла „потасовка".

Денікінська кіннота кидалася з одного боку на другий, 
але ж всюди натикалася на наші кулі. Денікінська артилерія 
била по всіх напрямках, але ж реальних наслідків не мала, 
тоді як наші частини швидко стискали їх вогненним кільцем 
і тиснули до болота Смолянки. Як тільки передні коні сп’ялися 
на лід, зараз же лід провалився й коні почали лягати. Гармати 
застряли ще не доїздячи до болота в глибокому снігу.

Частина денікінців, яка поспішала тікати кіньми, провалю
ючись у болоті, просувалася далі, але майже всі були скошені 
вогнем наших кулеметів. Не більш, як двадцять чоловіка ви
лізло з болота на другий бік, та й то тільки тому, що парти
занська група, яку ми залишили про всяк випадок на другім 
боці, не догляділа.

Після цього бою богунцям залишилася велика здобич: 
вісім гармат, декілька десятків кулеметів, з 1000 шт. рушниць 
та багато набоїв. Залишилося також багато коней і возів, до 
ста різних речей, які денікінці награбували у селянства.

*  **

Кукшинський бій вирішив уже дальшу участь Ніжена: 
його денікінці залишили без бою, як тільки довідалися про те, 
що сталося з їхніми частинами в районі Кукшина й Хотинівки,
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не зважаючи на те, що ще так недавно збиралися захищати 
його всіма силами.

Ніжен захопили наші частини 18 листопада. Захопили його 
так швидко, що денікінці не встигли забрати навіть військового 
майна. Отже, Червоній армії в Ніжені залишилася велика вій
ськова здобич.

Після цього в Ніжені за участю Політвідділу був органі
зований Ревком. Щодо партизан нашої групи, то частина їх 
влилась у Червону армію, частина залишилась у Ніжені й була 
перейменована на міліцію (я був призначений на начальника 
повітової міліції).

Проте, дарма що ми закінчили війну, довго ще примушені 
були ми провадити боротьбу з різними бандитськими зграями.

На початку 1921 року Ніженській повіт одвідала банда 
махновця Щуса. Колишні партизани, тепер міліціонери, об’єд
навшись в один загін, героїчно захищали Ніжен.

Мало хто з них залишився живий. 84 чоловіка махновці 
зарубали, проте міста не взяли.

Оце такий шлях, шлях героїчний і разом важкий, нашої 
партизанської групи на Чернігівщині в період 1919 року.



Ф. Я. ЛЕВЕНЗОН

В ЮЖНЫЙ ПОХОД (1919 г.).
Еще за две недели до отхода южной группы обстановка 

не казалась угрожающей. Все жили надеждой, что, отрезанные 
от частей северной группы, мы сумеем по магистрали Киев— 
Жмеринка — Одесса восстановить положение и снова образо
вать единый фронт против петлюровцев. Никто из нас не 
думал, что так скоро придется оставить юг Украины.

„17 августа предпринимается комбинированное насту
пление : во - первых, из района станции Калиновки на Вин
ницу и Жмеринку, во - вторых, из района г. Миновец на 
Рахны и, в-третьих, из Христиновки на Вапнярку. Для 
содействия наступлению на Жмеринку и Рахны 45 дивизии 
надлежит 17 августа перейти в решительное наступление 
на Вапнярку с целью нанесения удара во фланг и тыл 
противнику"—

гласил приказ командарам 1 2  Семенова. Речь шла о новых 
наступлениях, но никак не об отходе...

Среди красноармейцев упорно циркулировали слухи о под
ходе к нам на помощь крупных частей с севера. „Красноар
мейский вестник" говорил об этом, как о совершающемся 
факте. Мы не старались разубеждать их, чтобы не ослабить 
под’ема, который, в связи с этим, переживали части.

*  *

Поздно ночью мне передали короткую записку по проводу: 
„приказанию Начдива тов. Якира военкомбригу 1 -ой т. Ле- 
вензону и комбригу 2 тов. Котовскому немедленно прибыть 
штабдив получения срочных указаний".

Через несколько минут мы отправились на паровозе на 
ст. Бирзула, где расположен был штаб дивизии.

В большом зале 2 - го этажа станционного здания перед 
громадной картой тов. Якир рисовал нам создавшуюся об
становку . ..

В Одессе высадился десант Деникина, части гарнизона 
находятся под командованием весьма ненадежных б. офицеров, 
рассчитывать на них не приходится. . .
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Оперативная сводка 23 августа сообщает: „ . .. Районе
Одессы противник высадил десант, Одесса обстреливается с 
моря, связь прервана, наши южные части, видимо, оставили 
Одессу".

В прилегающем к Одессе районе только-только ликви
дировано кулацкое восстание немцев - колонистов; и там чув
ствуется направляющая рука белого офицерства.

Высшее командование, ставившее только несколько дней 
назад задачу во что бы то ни стало удержать юг Украины, 
вынуждено было изменить свое решение и поставило задачей 
вывести части на север.

Приказ №  1 от 28 августа 19 г. по южной группе войск 
XII армии рисует общее положение и задачи следующим образом:

„Одесса, Вознесенск, Помощная, Черкассы, Переяслав 
заняты Деникиным. Пространство между Каневым и Белой 
Церковью и к югу от этой линии, до ж. д. Бирзула— Голта, 
кишит бандами, действующими в согласии с Петлюрой. На 
линии Жабокрич — Крыжополь —Вольфантовка — регулярные 
петлюровские части. Далее к югу по Днестру — румыны.

Согласно сообщению радио от 27/8 наши войска на всех 
частях южного фронта перешли в наступление и, в частности, 
нанесли удар петлюровцам и деникинцам в районах Василькова 
и Корсуня, на направлениях из Киева. Части южной группы 
в настоящую минуту расположены: а) 45 дивизия сосредото
чена в районе Бирзулы и выполняет задачу активной обороны 
линии Вапнярка — Бирзула от наседающих петлюровцев и 
линии Балта — Помощная от деникинцев, б) 58 дивизия на пе
реходе с линии Новая Одесса — Варваровка на линию Вра- 
шевка — Голта, в) уцелевшие части 47 дивизии, отходя от 
Одессы, подтягиваются и вливаются в части 58-й дивизии.

Задача: применяясь к создавшейся обстановке и пресле
дуя цели, поставленные последними директивами командарма 
XII, полученными по радио, задача южной группы войск XII ар
мии следующая: жертвуя подвижным железнодорожным соста
вом, но сохраняя максимум живой силы и материальных средств 
войск группы, выйти шоссейными и грунтовыми дорогами на 
соединение с советскими войсками, действующими от Киева, 
нанеся противнику решительный удар с тыла в каком-либо 
одном пункте его расположения между Фастовом и Пере
яславом.

Во исполнение этого было приказано „ . . .  левому боко
вому отряду Грицева (1 и 2 бригады 45 дивизии) до ночи 30 на 
31 августа продолжать удерживать занимаемую линию Тарха- 
новка—Крыжополь — Вольфатовка во что бы то ни стало" . . .

Приказ №  4 от 30 августа ставит 1 -й бригаде задачу 
„оставаться на прежнем фронте, продолжая укрепляться", а 
2 -й бригаде, „пользуясь темнотой, отойти незаметно для про
тивника: а) в ночь с 1  на 2  сентября на заблаговременно
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осмотренную позицию по линии Жидовка — Кукулы — Каменка, 
а в ночь со 2  на 3 сентября, всячески стремясь сделать свое 
движение незаметным для противника, отойти на новую линию 
Жабокрича — Кодыма. На обеих указанных линиях во что бы 
то ни стало удерживать противника как первого, так и вто
рого сентября, не подаваясь назад нисколько".

Увы, ни этот, ни последующие приказы до нас уже не 
дошли и не ими мы руководствовались. Мы твердо запомнили 
следующие слова тов. Якира, сказанные нам при пропании:

„Так помните, хлопцы, от вашего поведения зависит уйти 
или не уйти южной группе; не сдержите противника на зани
маемой линии — крышка всей группе".

Этого было совершенно достаточно.

*  **
Итак, первой и второй бригадам 45 дивизии ставилась 

задача: во что бы то ни стало удержаться на занимаемых по
зициях, дабы помешать противнику не допустить сосредото
чения частей южной группы в районе Балты.

С твердым решением во что бы то ни стало выполнить 
эту задачу мы возвращались і в бригады... Серьезность соз
давшегося положения нам бьіі/va более, чем ясна. .  . За  не
сколько часов моего отсутствия произошел ряд событий.

В районе Кодыма, где стояла наша саперная рота, поднял 
восстание Заболотный. В двух - трех верстах от расположения 
штаба в ст. Бол. Крикливцы, восстанием руководит какой - то 
учитель по фамилии не то Черный, не то Ангел. На левом 
фланге в районе с. Жидовка и Горячковка восстание поднял 
третий бандит. Крестом вокруг нас расположился противник: 
с фронта Петлюра, справа Ангел или Черный, в тылу в Ко- 
дыме — Заболотный и налево на участке Жидовка — Песчанка 
еще какой-то бандит.

Узнав обстановку, мы решили обеспечить тыл и ликви
дировать того противника, который ближе всего к нам. По
этому на станцию Кодыма был послан командир бригады 
Грицев. Там была прекрасная боеспособная рота саперов и 
еще какие-то части. На Кодыму был брошен и кав. эскадрон 
Рокоша.

Этого было достаточно, чтоб ликвидировать Заболотного. 
Банды были ликвидированы с помощью подошедших частей под 
командованием Дьячишина.

Собственными силами удалось ликвидировать и остальные 
банды, которые рассеялись, чтобы затем снова собраться и 
тревожить нас . . .

Эти банды быстро появлялись и также быстро исчезали, 
когда чувствовали против себя силу, но в эти дни они были 
особенно упорны и настойчивы»
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Петлюровцы были, видно, хорошо осведомлены о пред
стоящем нашем уходе, и перспектива наживы, за счет наших 
больших обозов, делала эти банды особенно наглыми.

Регулярные части петлюровцев также проявляли усилен* 
ную активность в эти дни. Помимо надежды и желания раз* 
бить живую силу красных, они стремились во что бы то ни 
стало не дать деникинцам распространиться на территории 
Одещины...

Отсюда та настойчивость, с которой они в эти дни вели 
атаки на нас. . .

Четыре бригады отборных войск действовали на участке 
двух наших бригад. Сечевики, синежупанники и другие части, 
представлявшие цвет петлюровской армии, значительно пре
вышавшие нас численностью, по нескольку раз в день обру- 
шивались на нас длительными и настойчивыми атаками.

Мы отражали эти атаки с неменьшим упорством. Больших 
жертв стоили нам эти бои. Мы делали все, чтобы удержаться 
на позициях: мы знали, что от нас зависит судьба всей южной 
группы.

Мы не только оборонялись, но и наступали.
На рассвете 30 августа наши части повели демонстратив

ное наступление на галичан и в течение целого дня прико
вали их к своим позициям. Ночные бои были тогда не в моде :j 
день подрались, а ночью обе стороны спокойно спали, как 
будто и войны нет никакой. Но эти ночи составляли исклю
чение : мы тревожили противника и ночью, стремясь вырвать 
у него инициативу, не дать ему сбить нас.. .

ф ❖❖

Данные нам сроки прошли. Можно было, пожалуй, и сняться, 
но сомнения и беспокойство за группу заставляли оставаться. 
Связь с дивизией оборвалась внезапно, и мы не знали, снялся 
ли штаб; тревога, что части не успели к указанному сроку 
свернуться, заставляла нас возможно дольше держаться на 
позициях и не пропускать противника к Бирзуле.

В ночь не то на 1-ое, не то на 2-ое сентября приходит 
ко мне Котовский, его начальник штаба Каменский и Няга. 
Разговор происходил в вагоне. Котовский убеждал меня неме
дленно сняться. Я убеждаю его еще сутки продержаться. Разго
вор затянулся до рассвета. Котовский нервничал, кипятился, 
грозил, что сам уйдет: „Нечего ждать, надо уходить". Я 
настаивал на своем, и мы решили остаться еще на сутки.

С утра началось бешеное наступление галичан. Мы вы* 
держали и это наступление. К вечеру был дан приказ 397 и 
398 полкам оставаться на своих позициях до 2 - х часов ночи. 
К этому времени штаб бригады должен присоединиться к ча* 
стям и вместе с ними совершать отход.
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Против обыкновения, ночью галичане перешли в насту- 
пЛение. Банды также начали тревожить.

Трудно передать моральное состояние частей. Они знали, 
что все ушли, что они брошены на отдельном участке, всюду 
наталкивались на противника. А он был всюду: в селе нельзя 
было отличить, где враг, где друг, бандита трудно было от
личить от любого дядьки.

И части не выдержали. Они сорвались ночью и, не до
ждавшись нашего прихода, ушли. В 2  часа ночи, когда я послал 
ординарцев для связи, частей уже не было. При штабе оста
лось человек сорок, и эта группа до последней минуты удер
живала фронт. Утром мы решили уходить.

Рано утром в вагон, где после ряда бессонных ночей, 
я вздремнул, врывается бывший при штабе фельдшер.

— Здравствуйте! А я думал, что и вы бежали.
— Как так бежали ?  — спрашиваю его, не зная, что прои

зошло за ночь.
— А вот,—говорит,— все бежали. Начальник штаба бежал, 

командир бригады бежал, помощник начальника штаба бежал, 
а вы,— говорит,— проспали.

Оказалось, действительно все сбежали. В чистом поле 
оставалась небольшая кучка Людей. Каждого ждала верная 
смерть и не каждый мог в этой обстановке владеть собою.

И публика решила как-нибудь смотаться. Смотались ко
мандиры, смотались и красноармейцы. Осталась лишь комен
дантская команда, а также из штабных работников остался один 
бессарабец (фамилию его я забыл). Он был не на видных ро
лях в штабе и не обращал на себя ничьего внимания.

А вот тут он обнаружил себя. Спокойный и хладнокров
ный, он заражал этим и красноармейцев, терпеливо ждавших 
дальнейших распоряжений. Я предупредил его, что будем от
ходить, что отбор красноармейцев должен быть такой: идет 
только тот, кто может выдержать тяжелый рискованный поход 
и готов жертвовать собой; кто не хочет — пусть уходит на все 
четыре стороны.

Все дела штаба поручено было уничтожить, вагоны с па
тронами и снарядами взорвать.

Мой помощник по политической части тов. Шебалдин был 
серьезно болен и все просил, не желая быть обузой для нас, 
пристрелить его. „Погоди,— говорю,— умереть успеем, авось 
выберемся еще". Была у меня единственная лошадь, отдал я ее 
ему. Посадили мы его на коня и цепочкой начали отходить. 
Противник повел наступление густыми цепями и развил не
вероятный огонь. Цепь противника была от нас на расстоянии 
I і /4 — 2  клм.

На станции Рудница масса народу из тыловых частей, 
главным образом, из бригады Котовского. Котовский суетится, 
ругается и кого-то ищет. „В чем дело, Григорий Иванович?"
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„Да вот, предупреждал я тебя, что надо отходить во-время. 
Теперь видишь — базар форменный".

И действительно, форменный базар. Не разберешь, где 
строевые, где нестроевые части. Со всем барахлом набежали: 
тут и обозы, тут и конные части мечутся. Выручил находив
шийся тут же оркестр.

Котовский велел играть. Заиграл оркестр и все успоко
илось. Все начало приводиться в порядок. Постепенно части 
начали вытягиваться и в порядке отходить.

Григорий Иванович попросил меня подождать,— он отдаст 
нужные распоряжения, а потом потолкуем, что делать дальше.

Мы встретились затем с ним при следующей обстановке.
Григорий Иванович стоит один на окраине деревни. Руки 

у него в крови, хочет сесть на коня, конь не дается.
В это время мимо во весь карьер проносится его на

чальник штаба.
— Как тебе это нравится ? !— успел только крикнуть Г риго

рий Иванович и, выхватив маузер, пустил своему начштаба 
пулю в догонку.

Григорий Иванович остервенел. Едва удалось его успокоить.
— Брось,— говорю,— видишь настроение у людей какое: 

спасайся кто может. И чорт с ними, пусть бежит кто не вы
держивает. Давай лучше о деле поговорим.

И он был без армии, и я без армии. Решили мы собирать 
части. Условились затем встретиться в Черномйне, в леску. 
Даем слово, что во что бы то ни стало должны пробиратся 
друг к другу для соединения. Поклялись, попрощались. Котов
ский поехал на ту сторону железной дороги, а я с цепочкой 
продолжал путь к Черноминскому лесу.

* **

На станции Попелюхи стоял бронепоезд „Черепаха". Пре
красно окованный и вооруженный, он недавно прибыл из 
Одессы. Команда вся из матросов. „Что вы думаете делать" 
спрашиваю командира бронепоезда. „А  что прикажете ? "  Приказ 
короткий — взорвать бронепоезд, при чем взорвать так, чтобы 
взорвать и находившийся впереди бронепоезд.

„Взорвать,— говорит — немудрено, но как же его взрывать, 
когда собственными руками делал этот бронепоезд? Пусть ко
манда выходить, а я взорву его с собой".

Прислуга насильно стащила его с бронепоезда.
Заложили динамит, провели шнур, отошли в яму, и через 

несколько минут вся эта махина взлетела на воздух.
Впереди было пущено еще несколько паровозов. И вся эта 

горящая масса ринулась на те составы, которые стояли впереди.
А впереди находился бронепоезд под командой Куценко. 

Это была единственная часть, которая оставалась еще на фронте
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її сдерживала наступление противника; он приковывал к земле 
галичан. Дорогой ценой покупали они каждый шаг своего про
движения. „Соломенный" бронепоезд еще бьется, отстрели
вается, а на него мчится пять паровозов, прямо летящих на состав 
с снарядами, а сзади паровоз, ведущий за собою взорванный 
бронепоезд „Черепаху".

Куценко, увидев позади себя этот огненный вал, понял,, 
что пера и ему отходить. Спокойно заложил он снаряды 
в орудия и, спустив команду, взорвал свой бронепоезд.

Жуткая была картина. Дикое, ужасное и страшное зрелище.

*  **

Мы расположились в Черноминском лесу, укрепившись 
в нем, и поджидали Котовского. К вечеру в нескольких верстах 
от нас завязался бой : то пробирался к нам Котовский. Ему 
удалось основательно разгромить петлюровцев, но пробиться 
к нам он не смог и вынужден был уйти в другом направлении 
(что выяснилось позднее), где и соединился с частями южной 
группы.

Прождав до ночи, мы вьнрли из лесу для соединения 
с Котовским. По стрельбе мы ориентировались, где он может 
находиться, и шли к месту уже закончившегося к тому вре
мени боя.

Там не было ни наших, ни противника.

*  *
*

Южный поход весь был соткан из героического порыва 
масс и ее вожаков. Много бесстрашия и мужества было про
явлено в эти дни. Энтузиазм и самоотверженность, двигавшие 
этот поход, были достигнуты большим напряжением сил всех 
его участников. Но наряду с этим немало было трусости, под
лости. Измена сопровождала нас и в эти дни.

Разыскивая Котовского и его части, ми набрели на от
дельные партии, в большинстве тыловые. Тут были части 
разных бригад. Хотелось привести их в порядок, организовать 
и присоединить к частям ю?цной группы. Но это не удалось^

Энергия, которую затратила небольшая группа товарищей, 
отходившая из Чернсминского леса, была напрасна. Два дня 
провозились мы с колонной, но ничего с ней поделать не смогли.. 
Люди соединялись в группы, ибо так было безопаснее, трусость 
толкала на стадность, но, лишь только опасность и перспек
тива боя выростали перед ними, на сцену выступали во всей 
своей омерзительности трусость, подлая агитация за то, чтобы 
разойтись по домам, а большинство было из близлежащих 
районов — и колонна все таяла и таяла.
17 Літопис Революції № 4
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Нашлись и прямые изменники, видно, раньше еще стол
ковавшиеся с петлюровцами, сознательно занимавшиеся раз* 
ложением. Скрылся, бежав к петлюровцам, командир одной 
батареи артиллерии 2-й  бригады, испортивши материальную 
часть и увлекши с собою и артиллерийскую разведку.

Нам ничего не оставалось, как бросить остатки этой ко
лонны, явно безнадежной, как боевая сила. Помитинговали еще 
с ними для последней пробы, и, не прибавив к своей группе 
ни одного человека из них, решили двигаться на соединение 
с южной группой.

5 сентября, проходя по следам арьергарда южной группы, 
мы в районе Хощевата настигли главные силы группы.

* **

Товарищи, выполнившие свой революционный долг до конца, 
проявившие самоотверженность и сознательность, для которых 
правило взаимной выручки и готовность жертвовать собою 
в интересах всего коллектива стало выше личной жизни, были 
выделены из среды громадной массы героев южного похода.

Т.т. Куценко, Младзеновский, Захарченко, Гетман и многие 
другие участники героического заслона южной группы на участке 
желдороги Вапнярка - Бирзула были награждены и отмечены 
приказом по южной группе.

*  **
Рассказывая этот эпизод, я не могу не вспомнить красочную 

фигуру украинского крестьянина, которому наша небольшая! 
группа обязана тем, что ей удалось пробиться к частям| 
45 дивизии. ,

В селе Слободзея нам нужно было перерезать железную! 
дорогу. Железнодорожную будку занимала уже деникинская 
застава, а со станции Абомеликово двигался эшелон петлю-) 
ровцев. Надо было пройти незаметно, чтобы не попасть в рукії 
тех и других. Для этого надо было разведать силы заставы,, 
ее расположение и найти место, где можно было пройти. Эту! 
роль взял на Себя старик.

Задору у нас было много, и мы решили не только про
биться, но и разгромить деникинскую разведку. Старик вы
звался сопровождать нас в этом деле.

Наша затея не удалась, так как эшелон петлюровцев уже 
приближался к станции, а наша группа была замечена их раз
ведчиками. Надо было скорее уносить ноги, а не то, чтоб за
ниматься еще нападениями на заставу.

Старик сопровождал нас до самого соединения с частями 
южной группы. У нас не было с собою карт, а проходить 
приходилось по совершенно незнакомой местности. Старик
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был нашим проводником, заменяя нам карту, он был нашей 
разведкой, когда нужно было войти в то или иное село, где 
аяы могли напороться либо на банду, либо на петлюровские 
части. Он делал это с большой самоотверженностью и совер
шенно бескорыстно. Мы так срослись с ним за эти дни, что 
тяжело было потом расставаться.

Старик кипел ненавистью к петлюровцам и деникинцам. 
Это был сознательный незаможник, который, несмотря на много
численные ошибки органов советской власти того времени, 
видел и понимал ее суть. Об этом поведал нам старик в течение 
длинного пути, который мы проделали с ним вместе.

Старик был одним из наиболее сознательных представи
телей той части крестьянства, которая была против петлюров
щины и деникинщины, которая была за советскую власть, но 
которая, вместе с тем, сурово осуждала ее ошибки.

Это — представитель части крестьянства, которая потом 
толкала молодежь нач организацию повстанчества против Дени
кина и на борьбу с Петлюрой.

Где он, этот славный крестьянин - незаможник?
Слава ему: он также внес свою лепту в историю южного 

похода.



ПРОТИ МАХНА НА ДЕНІКІНСЬКОМУ ФРОНТІ

Десь усередині грудня 1920 року 45 дивізія з юденічського 
фронту знову повернула на Україну і йшла приступком за пра
вим фланком XIV армії. Між цією останньою й XII армією 
на десятки верстов лежав вільний простір — уражене місце для 
удару у фланк тим частинам Червоної армії, що наступали на 
Курському напрямку. Цей фланк і захищала дивізія, розв’язу
ючи разом з цим нападне завдання на одній із відповідальних 
дільниць фронту.

В авангарді 45 дивізії — перша бригада, спереду ж першим 
ішов 398 полк.

*  *
*

24 січня бригада виступила в район Дмухайлівських хуто
рів— Варварівська Бузівка. В районі хуторів було чути рідке 
стріляння. Виїздимо до авангарду бригади и бачимо в би
нокль таку картину. Добре видко рідку розстрільню („цепь") 
піхотинців, що відступаючи відстрелюються від наступу силь
них кінних частин. Через деякий час батальйон 398 полку про
пускає до себе в тил цю розстрільню й, виладнавшись у карре, 
бере на себе великий кінний загін із чеченців та мобілізова
них, що входили до складу Слащовської групи.

.Після дводенних боїв з частинами бригади загін слащов- 
ців розбито й остаточно розпорошено.

Піхотну розстрільню, що про неї ми тільки що згадали, 
становили частини 1 та 2 Новомосковського полків, на чолі 
яких стояв „ Дявол“ (кличка) — представник армії Махна в Но- 
вомосковському районі. Полк складався з партизанів Новомо
сковського повіту й найближчих сіл.

Ми мало знали про дії махновських частин у тилу дені- 
кінської армії; точного розташування їхнього нам відомо не 
було. Чутки, доходячи до нас, говорили, що денікінці ціл
ком вивели з ладу цю армію. В усякому разі, зустріч з мах
новцями в цій місцевості була для нас зовсім несподівана.. •

Наша бригада настигла вчасно. Треба сказати, що довге 
пробування партизанів у денікінському тилу, безперестанні бої

<D. Я. ЛЕВЕНЗОН
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3 білими зовсім їх знесилили. Виходили бойові припаси, д ат 
ування та інш. Коли б ми спізнилися підійти до Дмухайлів- 
ських хуторів, бій партизанів з денікінцями був би для перших, 
л разом з ними й для населення остаточний.

Звідси зрозуміла та величезна подяка і партизанів, і на
селення до тих, хто допоміг їм визволитися від білих.

♦  **
Частини нашої дивізії, пробуваючи на півночі, дістали 

добру школу. Південний перехід створив загартований кадр 
бойців, а цей останній виховував поповнення. Частини дивізії 
добре постачалися й справляли приємне вражіння. Свідомість 
бойців сприяла встановленню найкращих взаємин з селянством. 
Незмірне поривання всіх бойців дивізії на південь кидав її на 
великі вчинки. Отой бій нашого батальйону піхоти з восьми- 
сотенним загоном денікінської кінноти, на очах у населення 
найближчих сіл зміцнив велику довіру до частин Червоної армії.

Декілька днів нашого пробування в районі Дмухайлівських 
хуторів були буквально тріюмфом для наших частин.

Перед нами постало питання, як обходитись з партизанами. 
Вказівок на це не було ніяких. Треба було це питання розв’я
зати самим, і ми призначили зустріч з командувачем партиза
нів „ Дьяволом".

Середніх літ, з незвичайно енерґійним обличчям, вродли
вий, високий брюнет з просіддю на голові — „Дьявол“, йк він 
говорив, був сам робітник тульських заводів. Належавши до 
федерації анархістів - комуністів, він відбув декілька років 
каторги. Політично досить розвинений, він також мав вели
кий вплив у своєму загоні, дістаючи підтримку від населення.

Ми розмовляли про політичне становище країни, політику 
радвлади. Ми пропонували йому, разом з його частинами, всту
пити до складу нашої дивізії.

Розмова тривала всю ніч. Але переконати його не вдалося. 
Просякнутий украй анархіст, він не уявляв себе в лавах орга
нізованої армії. Проте, насіння сумніву посіяно . . .

На ранок ми поклали скликати мітинґ партизанів, де 
розв’язати питання про їхній вступ до Червоної армії. „Дьявол" 
обіцяв додержувати невтралітету:

Пригадую збори в школі. Митинг тривав чотири години. 
Перед цим ми провели довгу „індивідуальну обробку". Про
вадили не тільки серед партизанів, але й серед їхніх батьків, 
рідні. Кожна хата, де стояли червоноармійці, являла собою 
агітпункт, де допізна агітували наші агітатори. Малося на 
увазі не так переконати вступити до лав Червоної армії, 
скільки з’ясувати селянству політику радянської влади.

Відомо, що через незвичайну поведінку білих з селянами 
останнє мало махновців за своїх оборонців. Воно їх сховувало,
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усяково допомагало, хоч і за це люто знущалися білі. Крім 
махновців в цих районах оперувало небагато й петлюрівських 
частин. Проте вони були близькі селянству лише тим, Що 
вважали себе за ворогів Денікіна.

І ідея незалежної Гуляйпольської республіки, і самостійна 
Україна в петлюрівському тлумаченню для широких мас селян
ства не були зрозумілі й неприйнятні, хоч, проте, для селян
ства впам’ятку були ревізії, головотяпство й свавілля місцевої 
влади, а також дезорганізовані червоноармійські частини, щ0 
відступали, не покидаючи по собі хороших спогадів.

Крім досвіду денікінщйни теперішня поведінка наших ча
стин, висока свідомість і вміння підійти до селянства відограли 
велику ролю, щоб вижити те упередження, ту насторожливість, 
які малися до рад, щоб схилити симпатію селян до нас.

Для ствердження наведемо зміст протоколу* 1) загальних 
зборів повстанців 1 й 2 Новомоскоських полків.

П Р О Т О К О Л

ОБЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ ПОВСТАНЦЕВ 1 и 2 НОВО
МОСКОВСКИХ ПОЛКОВ

25 декабря 1919 года

Председатель собрания ТОВ. Ш у л и к а  Секретарь П а в л е н к о

С л у ш а л и:___ \
Предложение коман
дира бригады о том, 
как дальше быть по
встанческим отря
дам : или же присое
диниться к красным 
регулярным войскам 
и сформировать 3-й 
Красный полк 1 бри
гады или же быть 
партизанами.

П о с т а н о в и л и :

На основании протокола от 8/ХИ— 
1919 годап. 2 предлагаю следующую ре
золюцию: Мы, повстанцы, сражались с 
деникинскими бандами в Новомосков
ском, Павлоградском, Константиноград- 
ском уездах, тем самым приносили лишь 
пользу общему благу революции, и крас
ным войскам, которых ожидали как побе
дителей над контр - революцией. Мы, по
встанцы, не сложим оружия до тех пор, 
пока не уничтожим всемирной контр - ре~ 
волюции, желаем встать в стройные ряды 
Красной армии, для чего предлагаем не
медленно приступить формировать 3-й 
красный полк с нашего повстанческого 
отряда. Да здравствует всемирная рево
люция, да здравствует Красная армия I 
Да здравствует Всемирная социалистиче
ская республика.

Председатель собрания (подпись)
____ ' Секретарь (подпись)
1) 3  справ 45 червонопрапорноТ дивізії.
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Цей протокол крім всього цілком відбиває в собі також 
СЛІДИ тої великої політичної роботи, що її провели наші 
частини.

Бригада йшла далі, маючи вже в своїх лавах партизанів 
Новомосковського району. Сам „Дьявол" „благословив" парти
занів на вступ до Червоної армії й, одержавши перепуск, покинув 
бригаду.

Одначе, далеко пройти йому не пощастило. Командир 
•третьої бригади нашої дивізії т. Голубенко відправив „Дьявола" 
в штаб дивізії, до т. Якіра.

Чи бачили б ми його ще в Махна, чи ні — проте така 
можливість була й її розумно відвернено: „Дьявола" роз
стріляли.

*  **

2 січня першій бригаді дано наказа взяти місто Оле
ксандрійське. Кінноті тов. Няги дано вказівки пройти через 
Новогупалівку й, перейшовши залізницю на північному східі ст. 
Софіевки, зосередитися о 16 годині 3/1 на хуторі Андрієвка— 
Прсггопопівка; вночі проти 4 січря вислати дві партії розібрати 
колії станцій Янцево й Мокре. Розібрати так, щоб ніхто не 
бачив, а особливо ворог.

Цим розпорядженням мали на увазі паралізувати дії воро- 
гового панцерника в момент рішучого руху останніх частин 
бригади на Олександрівське. До Олександрівського відступала 
Славгородська група денікінців, відходив туди й Слащов.

Спроба Слащова організувати опір у районі Олександрів
ського не вдалася. Почавшись на зорі 4/1, упертий бій кін
них частин під командуванням т. Няги й частин 398 полку 
у районі Софієвки точився до пізньої ночі й закінчився пораз
кою денікінців та відступом їх до Олександрівського. Про це 
в оперативній зводці говориться: „ворог, підходячи до Оле
ксандрійського, виявляє упертий опір"1); про це саме т. Якір, 
розмовляючи з командувачем армії, говорив, що „досі нема 
донесінь про взяття Кічкасу й Олександрівського, де ворог 
виявляє опір, маючи наказа утримувати район до приходу 
в Олександрівське через Кічкас генерала Слащова, що від
ступив із Катеринослава. Комбриг І виїхав на ст. Софієвку ; 
донесінь поки нема".

О другій годині вночі проти 5 січня частини 397 полку 
підійшли до Олександрівського, не вступаючи до міста.

На світанку 5 січня, полагодивши розібрані колії, ми 
рушили панцерником до Олександрівського. В нас не було 
відомостей про те, що ворог відступив, тим то частинам і дано 
наказа вступити до міста а попередньому бойовому порядкові.

) Зводка № 0257.
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Наш панцерник з усіма заходами обережносте, готовий до- 
бою, тихо під’їздив до станції. . .  Залізничники висипали всі 
назустріч. Зовсім не помічаючи нас, на станції давав розпо
рядження й метушився чоловік у цивільному вбранні з черво
ною пов’язкою на руці. На пов’язці маячило: „комендант 
станции от войск батьки Махно“. На всі наші запитання до 
нього він відповідав: „Я б комендант од армії батьки Махна*, 
„виконую розпорядження тільки його", „батько в місті, роз
мовляти можете з ним".

Це, видно, був один із тих людей махновського штабу, 
якому можна було доручати самостійні ролі. Судячи з того, 
як він тримав себе в розмові, можна сказати, що його д о б р е  
проінструктував сам батько Махно.

Я поклав поїхати до батька.

*  **

Посуваючись до Олександрівського й навіть під самим 
Олександрівським ми не7 могли одержати більш-менш певних 
відомостей про розташування махновців і кількість їх. Ми не 
мали приводу гадати, що вже під Олександрійським ми з ним 
зіткнемося. . .

Махновці стояли на правому березі Дніпра й спостерігали 
наш бій з денікінцями. чБез сумніву, вони добре були поінфор
мовані й про те, що ворог місто покинув. Махно вирішив, не 
гаючи й хвилини, рушити в Олександрівське.

Увійти до міста це був для його армії єдиний порятунок. 
Сотня верстов навкруги — це було царство сипняка— ось що* 
являв собою район перебування махновців. Без медичної допо
моги, з великими людськими втратами, його армія рвалася до 
міста, де можна було одержати все те, чого не вистачало* 
армії ввесь час її вештання в тилу Денікіна.

Отож 5 січня в Олександрівському опинилися й частини 
махновської армії, що прибували протягом цілого дня.

Що це були за частини? — Я спостерігав, коли до міста 
входив загін шабель на сто. Це була махновська гвардія, його 
підпора в 150 чоловіка — в найрізноманітному одязі, починаючи 
від чудових каракулевих шапок і кінчаючи „котелками" замість 
шапок, від шинелів до каракулевих і дамських саків замість 
верхнього одягу. Рідко в кого з них не було ПО ОДНОМУг 
а то й по декілька перстнів з дорогоцінним камінням.

Це були ті частини, яким все дозволялося й які жор
стокі й люті бої поєднували з не менш жорстокими г р а б у н к а м и  
та насильством.

З а ними їхали тачанки з силою кулеметів. Піхоти бул° 
мало: вона вслала величезний простір від Озівского й Черного 
морей до Дністра й загибала з тифу, що косив щодня люДе*  
махновської армії.
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Справу з Махном довелося мати якраз перед самим від
ходом південної групи. Ряд наших частин йому пощастило 
розкласти й перетягти на свій бік, інших роззброїти. Проте, 
на 45 дивізії він увірвався . . .

Що являв собою Махно тепер, після пробування в тилу 
Денікіна, як він буде ставитися до Червоної армії — для нас 
було зовсім загадково. Про число його армії серед населення 
ходили якнайфанстастичні чутки. Безперечно, що його агенти 
ширили чутки про величезну кількість армії й називали цифри 
в декількох десятків тисяч. Для нас невідоме було також 
і соціяльне обличчя людського складу махновської армії, його 
настроїв та інш. Треба було вивчити „сусіду", і ми заходилися 
коло цього негайно . . .

Давши потрібні розпорядження про розташування частин 
бригади, автор цих рядків, комісар бригади т. Генін, командири 
полків Ліпанов, Няга й хтось ще із командного складу, пішли 
до „батька". Батько та його штаб любили комфорт. Вони роз
ташувались у одній з найкращих гостиниць міста.

Було над вечір, коли я об’явив себе біля входу гостиниці 
двом партизанам й, не чекаючи дозволу, війшов у велику 
вельми освітлену залю.

Посередині приготовлений на велике число людей стіл. На 
канапі сиділо троє чи четверо військових, а на буфет злігши 
стояв у раменному костюмі „батько". Я відрекомендувався й 
заявив, що бажаю переговорити про гарнізонні справи. „Батько" 
відповів, що всі попередні переговори провадитеме командир 
Чорноморсько-озівського корпусу Каретніков та начальник 
штабу Білаш, а наслідки розгляне Реввійськрада, яка й ухва
лить відповідні постанови.

Прийняв „батько" сухо, але без ознаки високодумства 
або чогось подібного до цього.

Ми не здавали собі справи, як можуть скластися наші 
стосунки з Махном. Судячи з того, яка була зустріч з ново- 
московськими партизанами, ми були певні, що наші червоноар- 
мійці будуть стійкі й не здатні підпасти під розкладницький 
вплив партизанщини. Хоча для нас було ясно, що обставини 
тут не ті, що на Дмухайлівських хуторах, але ми не заду
мались над силою розкладу партизанщини й методами Махна. 
Все те, що ми бачили цього дня, для нас була новина. Справж
ню махновщину побачили вперше тут, у Олександрівському.

*  *
*

Від Махна ми пішли на прийом до згадуваних командирів 
махновської армії. Розмови тривали дві годині. Це був вечір 
запитань і відповідів, взаємне дізнання. Білаш був спокійний 
і тільки зрідка брав участь в розмові. Головну ролю в роз
мові взяв Каретніков. Іноді він ставав різким, гарячився. Проте,
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ми поводили себе спокійно й стримано, намагаючись додержати 
такого тону до кінця.

Головне, що відділяло, на думку Каретнікова, нас від 
махновців і селянства, була аграрна політика радвлади й те, 
що на чолі Червоної армії стояли керівники — ті ж самі офі
цери, з якими Махно, мовляв, провадить боротьбу не на життя, 
а на смерть.

Ми дали декілька лекцій з політграмоти; зокрема, щодо 
офіцерів Каретнікову не повезло. Він, бач, був певний, що 
перед ним колишні офіцери. . .  Але дуже здивувався, коли, з по
гордою перечисливши склад командирів махновської армії, де 
не було нікого з колишніх офіцерів, одержав таку ж відповідь 
і про командирів 45 дивізії.

Дискусія закінчиласи нічим. Ми не ставили собі за мету 
переконати командирів махновської армії, ми хотіли дізнатися 
про те, хто вони є.

Треба визнати, що в нас жила надія на те, що досвід, 
боротьби з денікінщиною для махновців не буде даремний, 
але ми помилилися . . .

В справах дивізії залишилося донесення штабові армії 
командира дивізії т. Якіра, де говорилося ось щ о:

По только что полученным сведениям от Комбрига один 
по телефону выясняется, что в два часа 4/5 батальон 7-го 
полка занял Александровск. Непосредственно за батальо
ном в Александровск вошел переправившийся ранее из 
Кичкаса корпус махновцев во главе с Комкором Каретни
ковым и самим Махно. Ночью же комендант был назначен, 
от корпуса. В состав корпуса входят 4 и 5 полки; в первом 
800 штыков 600 сабель, во втором приблизительно столько* 
же. Точно не выяснено. Кроме того, в корпус будто бы 
входят еще 4 полка, находящиеся в непосредственной бли
зости от Александровска. Комбриг один тов. Левензон, 
прибыв в Александровск, отправился к Махно. Его принял. 
Комкорпуса Каретников и после длительного разговора 
заявил: „На политические темы мы с Вами беседовать не 
будем. Об этом сговорится наш РЕВСОВЕТ с вашим РВ

' СОВеТОМ реСП ублИ КИ . Со СТратеГИЧеСКОЙ СТОрОНЫ МЫ ГОТОВЫ: 
занять определенный участок, ибо враг у нас один"; пере
дано почти дословно. В городе расклеен приказ, гла
сящий, что за грабежи расстреливать на месте, ходят 
патрули, раз'езжают крупные раз*езды по 80 — 100 сабель 
с черными знаменами. Части 1-й  бригады за исключением 
1-го батальона находятся в Александровске. Преследуя 
противника и не получив от меня своевременно приказа, 
вышли на линию Новогригорьевка — Корьевка — Камы~ 
шевка. Им уже отдан приказ Комбригом возвратиться на- 
предмет переправи у Кичкаса на правый берег. Комбриг



Проти Махна на денікінському фронті 271

спрашивает определенных указаний, каковых спрашиваю 
и я, при чем докладываю: на случай приказа открытия 
военных действий против корпуса, что 1 -я  бригада 2 - х -  
полкового состава; возможно потребуется переброска еще 
одной бригады, что займет 3 — 4 суток. Якир".

Вже після розмови з Каретніковим нам стало ясно, що від 
верхівки не доводиться чекати нічого путящого й що розвідку 
треба провадити в іншому напрямку: треба дізнатися, чим 
дихає, як настроєна маса махновців, її рядовий склад.

У тій же гостиниці, у величезній залі, де був буфет, 
Махно справляв бенкет для своєї армії. До буфету міг підійти 
всякий,— грошей за це не брали. Ми теж собі примістилися 
серед махновців і за чашкою чаю встряли в розмову. . .

В розмові виявилось, що між махновцями є багато колиш
ніх червоноармійців, командирів Червоної армії й комуністів, 
які втекли з денікінського полону. Кожний з них переніс не 
мало душевних ураз, і тепер у них було одно бажання: швидше 
додому, хоч трохи спочити. . .

Ми ще глибш поставили собі за завдання розвідати на
стрій махновців. Політробітникц частин бригади, командний 
склад і дуже велика частина червоноармійців пішли в гущавину 
махновців. Зустріли їх там з захопленням. Всі дивувалися з 
тих змін, що сталися в Червоній армії. Адже тільки декілька 
місяців тому наш червоноармієць зовні мало чим відмітний був 
од махновців: та ж строкатість у одежі, погане, різноманітне 
озброєння тощо. А тепер яка зміна! Це справило вражіння. 
Поряд з пошаною до наших частин їх вважали тепер за силу. 
Про населення й говорити не доводиться: воно зазнало роз
кошів махновського режиму й цілком було за нас.

Отже, ми розпочали широку роз’яснювальну роботу серед 
махновців і населення. Нам не довелося розсіювати ворожих 
настроїв, але сумнівів, неясностей було досить : була незро
зуміла наша політика 1919 р. на селі, форсований розвиток 
комун, реквізиції та інш. Працювали наші агітатори скрізь: на 
вулицях, кватирях і у тому ж буфеті, де повсякчас збиралися 
і „підкріплялися" махновці. Тут відбувалася змичка наших 
частин з махновцями, які пачками приходили розмовляти 
з червоноармійцями. їх не абияк цікавили питання про взає
мини червоноармійців з командирами й комісарами, бо, як 
відомо, махновців щодо цього виховувано в дусі гультяйства 
й дисципліна була для них жупелом.

Тепер важко написати про ту велику агітаційну роботу, 
що її провели наші товариші. Досить сказати, що навіть чер- 
воноармійці - китайці, не вміючи говорити російською мовою, 
й ті брали участь. В будь - якому кварталі ви могли спостерігати 
таку картину. Серед натовпу махновців стоїть китаєць. Його 
буквально, засипають питаннями про комуну, командирів тощо.
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Він розуміє, а більше догадується про ці питання, але відпо
вісти не може й замість відповіді розпливчаста посмішка 
гримаса, повна запалу, й одно слово „карашо", „очень карашо4*! 
Ми не інструктували їх, але вони відчули загальний настрій 
частин і, як могли, поділяли ту роботу, що її провадив цілий 
колектив.

Проте, махновці теж не дрімали. Не знаю, чи обговорював 
махновський штаб нашу поведінку, але, видко, він чудово ро
зумів й правильно передбачав наслідки нашої роботи. Тому 
й вони працювали, пустивши в діло найнадійніших людей 
і кошти.

Першого дня, як тільки прибули махновці до Олександрів- 
ського, вони взяли під своє відання горілчаний завод. їхня 
адміністрація видавала спирт за записками штабу і, коли нам 
треба було для потреб лікарських установ, ми одержували 
його з дозволу „батьківської" влади, не бажаючи заздалегоди 
давати приводи для інцидентів.

В кожному кварталі ми бачили махновця - агітатора (для 
цього були мобілізовані найзавзятіші представники його ча
стин) з .четвертиною горілки. „Випьем, братишка, за наше 
освобождение"— так некривдно зверталися до наших червоно- 
армійців махновські агітатори. Отож, вино 1) Махно вважав за 
найкращий свій засіб розкласти наші частини.

Після такого початку можна було розраховувати на дальший 
успіх. Як не велика була спокуса, як не хотілося попробувати 
давнього напою, червоноармійці здебільшого ввічливо відмо
влялися.

Не втрималася тільки частина червоноармійців - китай
ців, і на той час, як нам випадало відходити з Олександрів- 
ського, про що розповім нижче, їх не стало чоловіка з 5. 
Проте, і ці об’явилися й кляли „во -всю" махновців, усвідоми
вши вчинений злочин . ..

Як бачимо, боролися дві сили.
Рівнобіжно ми проводили й іншу роботу. Треба було під

готувати організацію радвлади, треба було готуватися до су
тички з Махном. Неминучість такого кінця була очевидна вже 
після розмов з Каретніковим. Треба було витягти з підпілля 
місцевий Ревком, виявити, які партійні сили зосталися після 
неодноразового розгррму організації як від Махна, так і від 
Денікіна, закликати організацію до життя.

Комісар бригади т. Генін цілком віддався цій роботі. Проте, 
місцевий Ревком не вважав за своєчасне вийти з підпілля. Вія 
вичікував вияснення взаємин з Махном.

Тов. Геніну вдалося налагодити зв’язки в колах, близький 
до військової Ради Махна. З ’явилися надії знайти союзників

1) Крім горілки, Махно пробував спокусити наших червоноармійців 1 
грошима.
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і в складі самої Ради. На цей час зв’язок з дивізією налаго
дився й з ’явилась змога інформувати про події дивізію й одер
жувати вказівки. Проте, дивізія теж не могла дати певної від
повіді, як нам бути. Питання розв’язувано в найвищих інстан
ціях.

Така невизначеність становища нудьгувала. Кожний з нас, 
хто був у Олександрівському, почував, що сутичка з Махном 
неминуча, але не можна в такій важливій справі розв’язувати 
все самому.

Час минав. Зоставалося його використати цілком лише для 
того, щоб бути готовим до сутички. . .  І ми робили все, що 
тільки можна було. '

Пригадую навіть розмову з тов. Якіром, де ми пропону
вали виділити групу товаришів, яка повинна була „покончить" 
з верхівкою махновської армії.. .

З  такою пропозицією до нас приходило декілька груп із 
червоноармійців і командирів, була також спроба і серед про
відного складу бригади. . .

Тов. Якір розумів наше становище й нетерпіння, але. . .  
наказав чекати наказа. Дисципліна змушувала скреготати зуба
ми й вичікувати.

Про дальші події ми можемо довідатися з розмови т. Які- 
ра з командувачем XIV армії т. Уборевичем.

„Здравствуйте тов. Командарм ! Выяснил относительно 
точно численность корпуса Каретникова, находящегося в 
Александровске и непосредственной близости 15— 20-верст
ном районе: 1500 — 1600 сабель и около 6000 штыков. 
На правом берегу 3 корпуса от Никополя по Апосто- 
лово, где находится 1 корпус, неизвестно. Вчера из 
тактических соображений приказал Комбригу вступить 
в исполнение обязанностей начальника гарнизона и назна
чить своего коменданта, несмотря на присутствие махнов
ских начгарнизона и коменданта, сделав для того, чтобы 
показать, что население будет обращаться к нашим. 
Вчера была устроена манифестация с рабочими, на кото
рой рабочие, даже и меньшевики, приветствовали в лицо 
1 бригады регулярную дисциплинированную Красную армию, 
на этом митинге махновцами был устроен скандал, но 
отношение рабочих явно за нас стоявших заставило мах
новцев замолчать. Сегодня приказал устроить парад 
бригаде тоже агитационной целью, дабы показать стройность 
организации Красной армии. Сегодня выпущена в Але
ксандровске пара листовых воззваний. Противник также 
пытается вести агитацию, но Комбриг говорит, что она 
совершенно безуспешна".

Видавши наказа, по залозі („гарнізону") міста настало 
двоевластя. Хоч становище стало напруженіше, але зате наші
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позиції стали більш визначені. Населення відчуло це зрушення 
й вітало перехід влади в місті до радянських частин.

Цим наказом владу махновського командира обмежувано 
тільки над його частинами. Населення мало звертатися до 
Ревкому й нашої комендатури. Отже, це був перший удар 
махновцям.

В зазначеному вище документі згадано про параду часїин 
бригади.

Треба сказати, що це було своєрідне змагання наших 
з махновцями й провіркою наших частин . . .

На параду прибула й „чорна сотня" на чолі з Каретніко- 
вим. Після мого вітання частин з перемогами Червоної армії, 
одержано повідомлення про взяття м. Бердянського, Маріюполя 
та інш. міст. Основну частину своєї промови я присвятив 
партизанам, де відзначав, що їхній тепер обов’язок, коли вони 
вважають себе за революціонерів, покинути загони партизан
ські й вступити до лав Червоної армії, згорнути чорний стяг 
і стати на захист Червоного прапору.

Ця промова розлютила присутнього на параді Каретнікова. 
Щождо партизан, то вони поставилися зовсім інакше. Стало 
чути голоси за нас. Справу захотів урятувати відомий Попов— 
лівий есер, один із організаторів лівоесерівського повстання 
в Москві, де він відогравав не абияку ролю.

— Я той Попов. . .  — і почав він, перечисляючи свої рево
люційні заслуги й лицарські вчинки, закликати червоноармійців 
іти до армії Махна, де всі рівні, де нема комісарів та інш. 
й інш. в махновській філософії. Підчас його виступу ледве не 
сталася неприємна історія.. . Попов на адресу командирів ска
зав декілька образливих слів, після чого нам коштувало багато 
сили спинити частини від самосуду й уникнути бійки.

Отже, нарада стала за початок... Присутні на ній махнов
ці рознесли вісті про параду в своїх частинах. Протягом ці
лого дня ми мітингували по різних махновських частинах. 
Тов. Генін, пам’ятаю, прийшов зовсім охриплий. Він з колосаль
ним успіхом виступав у частинах Калашнікова, де йому дове
лося стримати махновців від розправи з своїм командиром.

Ґрунт був виготуваний, але, л ел е .. . діяти не можна було: 
наказ був — чекати.. .

До кінця дня в усі наші частини поодинці й групами пере
ходили махновці; хто здавав зброю й ішов додому, а хто 
записувався в частини й приносив з собою зброю.

Вночі по всіх шляхах з Олександрівського поодиниці 
й купами йшли додому махновці.

Стіну пробито, хвиля пішла. . .  Деморалізація махновців 
розійшлася. Ми робили й далі свою роботу, поглиблюючи 
розвал махновським лавам.

Далі, не пригадую якого числа, ми отримали, нарешті, 
вказівки.
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„Добрый вечер, тов. Якир! У аппарата Уборевич и 
члены Реввоенсовета. Тов. Сталин только что передал 
распоряжение Южфронта предложить армии Махно высту
пить на защиту Советской Республики против поляков 
в районе Мозыря. Во исполнение этого распоряжения 
нами будет передан для Махно оперативный приказ. Мы 
полагаем, что соответствующее отношение Махно к этому 
приказу даст нам возможность иметь определенный мате
риал для нашего дальнейшего поведения. Последнее поста
райтесь использовать вы и будьте добры высказать ваше 
мнение. Говорит Якир. Извиняюсь, из Александровска 
к телефону меня вызвал Комбриг. Только что говорил по 
телефону с Александровском. Я лично, зная Махно, пола
гаю, что он ни в коем случае не согласится. Кстати 
докладываю, что, в случае отказа, операцией против Мах
но будет весьма трудно руководить, благодаря отвратитель
ной связи, благодаря перевесу, который будет на его 
стороне в смысле численности, благодаря подвижности 
и ускользаемости его банд. Полагал бы необходимым, 
в случае наличия желания Южфронта использовать живую 
силу Махно, приезд кого либо авторитетного лица респу
блики. Сегодня на параде 1 бригады было произнесено 
несколько речей о регулярной Красной армии, в это вре
мя на площадь прибыл помощник командира корпуса 
махновцев и попросил слово. Комбриг умышленно разре
шил. В речи он назвал красноармейцев наймитами. Ком
бригу с трудом удалось удержать красноармейцев, которые 
собирались поднять оратора на штыки; на присутствова
вших 80 — 100 кавалеристов махновцев это произвело боль
шое впечатление. Итак, повторяю, вручение одного приказа, 
вручение без присутствия кого либо из центра результат 
даст отрицательный. Сегодня я отправил свой штаб 
в Екатеринослав; разрешите завтра и мне отбыть туда 
же, провод с Харьковом оттуда имею— Якир. Говорит 
Командарм. Вы хорошо понимаете, что это, приказ является 
известным политическим маневром и только; мы меньше 
всего надеемся на положительные результаты^ в смысле 
его исполнения JMaxHO. Реввоенсовет армии завтра после 
обеда выезжает на ст. Синельниково и дальше к Алексан- 
дровску. Приказ вы заранее используйте для агитации, 
что махновцы должны*) свои хаты защищать, но, как и 
вся рабоче-крестьянская армия, бороться на других фрон
тах. Если этого не пожелают сделать, значит — они враги 
и изменники. Поведение ваших частей не весьма радует. 
Выезжайте в Екатеринослав, чтобы быть поближе к своим 
частям. Сейчас вам будет передан приказ для передачи

*) Очевидно, пропущено „не“.— Ред.
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Махно. Пока до свидания. Официальные имеем сведения
о занятии Бердянска. Уборевич“.
Ця розмова передає досить докладно і те, про що я зга

дував раніше, і освітлює нашу тектику щодо Махна.
А втім ми дуже багато домоглися за цей час і наша 

праця не була марна, хоч наслідки були б далеко більші, коли б 
нас інформовано про наміри й пляни найвищого командування.

Наказ Махнові подав командир батальйону Покровський. 
Махно відчув, що жарти погані. Він зрозумів, що бою він не 
виграє, і поклав уникнути сутички з нами.

Нарешті, ми розпочинаємо операцію. На думку командування, 
Олександрівське треба обійти й оточити, замкнувши Махна в місті. 
Разом з нами в цьому мали взяти участь і частини 41 дивізії, 
на яких покладалося завдання замкнути вихід із міста.

Я виїхав, щоб налагодити зв’язок з 41 дивізією. На одно
му з полустанків, не доїздячи до Олександрівського, я зустрів
ся з комдивом т. Зомбартом і комісаром дивізії т. Івановим. 
Після короткої наради, де накреслено плян дій, ми влаштували 
в одному полку 41 дивізії мітинґ. Я запевнив червоноармійців, 
що 133 бригада виконає свій обов’язок перед Республікою.

Треба признатися, що я виїхав звідси не в настрої. Видко 
було, що частини 41 див. не використали належної передишки, 
щоб зміцнити свої лави, де також були і колишні махновці із 
близьких районів. До того ж частини були нечисленні, вто
млені, з далеко слабішими ніж у нас кадрами. Все це відбилось 
і мало свої наслідки в проведенні операції проти Махна.

Далі всім частинам, за винятком одного батальйону з 
398 полку, наказано вийти з міста й прямувати в район Кічкаса.

Ще зранку поширено чутки на все місто, що частини бри
гади переходять на правий берег Дніпра для дальшого наступу 
на Денікіна. На зміну бригаді прибували частини 41 див., до 
прибуття яких в місті зостається. тільки один батальйон.

Це зроблено для того, щоб увести в оману махновський 
штаб. І цей номер удався. . . Спокійно наші частини вийшли 
з міста — і махновці заспокоїлись. Вранці другого дня до мене 
на кватирю прибув один із найвидатних агентів махновської 
ставки, начальник контр - розвідки, кат, колишній карний злочи
нець— Льовка. Ми з комісаром бригади мали з ним розмову, яка 
не дала йому приводу запідозрювати, що ми щось готуємо проти 
них. Ми навіть умовились, що відповідь на наказ нашого коман
дування про виступ махновської армії на польський фронт він 
має передати командирові 41 дивізії, яка прийде нам на зміну. 
Все це так робилося, що ані найменшого підозріння не було.

* **
Вночі ми прибули на хутори за 6 — 7 верстов на північ 

од Олександрівського. На дворі йшла мрячка й стояла негода.
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Ніде було сховатися, бо всі хутори спалили гарматами не то 
денікінці, не то махновці. З а  ніч треба було приготуватися, 
щоб на світанку розпочати дії.

*  * 1*

В місті, як відомо, залишився батальйон 398 полку на чолі 
з командиром Іваном Федоровичем Ліпановим. Він був людина 
надійна, ми на нього покладалися в будь-яких обставинах» 

Моторошна ніч... Багнюка, болото... З  Олександрівського 
й далі виходять групами махновці. Кадри їхні, мов тім голодні 
вовки взимку, бродять там, де розташувався наш батальйон.

Батальйон укріпився у дворі одного заводу й зробив з 
нього справжню фортецю. Вночі група махновців, на чолі з відо
мим Поповим, вирішила випробувати нерви наших частин.

. . .  Де - не - де стало чути поодинокі постріли. Недалеко 
розірвалася бомба. Як тільки загін батальйону вийшов із за
воду, махновці покинули свої жарти.

Проте завдання батальйону було важке. Він мав прова
дити бій у місті тоді, коли ми мали натискати інші махновські 
частини до міста з півночі, а 41 див. з півдня. На цей же 
батальйон покладено обов’язок паралізувати й „покласти край^ 
махновському штабові. Всіх людей про цю справу попереджено, 
і вони йшли спокійно. Це я спостеріг, коли був у батальйоні, 
після відходу всіх інших частин. Спокій і упевненість від самого 
командира до червоноармійця.

*  *
- *

Працю в місті провадилося й далі. Вже наклеювано по 
місту наказ - відозву до махновців, де говорилося за пропозиції 
радянського командування відправитися Махнові на польський 
фронт і про його відмову виконати це. Наказ кінчався закли
ком до партизанів вступити до лав Червоної армії, а Махна 
й хто буде за ним проголошувалося зрадниками революції, 
проти яких мають вжити якнайсуворіших заходів.

Якраз на цей час нам удалося налагодити міцні зв’язки 
з окремими членами Військради махновської армії. Якось ви
пали з голови їхні прізвища, але це були віддані люди, що 
багато попрацювали тоді для нас. Вранці на вулицях міста 
розліплено таку відозву:

„ В О З З В А Н И Е
ГРУППЫ ЧЛЕНОВ РЕВВОЕНСОВЕТА ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ 

им. БАТЬКИ МАХНО

Товарищи повстанцы!
Ставши перед фактом намерения руководящих кругов 

повстанческой армии натравить под видом борьбы тру
дящихся, честных революционных повстанцев на Красную 
армию, не можем дальше молчать. В этот ответственный

18 Літопис Революції № 4
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момент мы должны заявить: пришел конец одиночной: 
борьбы с реакцией, пришел конец партизанщине: перед нами 
стальная стена Красной армии, на долю которой выпадает 
еще ликвидация остатков рассеявшейся по всем направле
ниям добровольческой армии. Велика эта задача Красной 
армии, тов. повстанцы. Ей надо освободить еще весь юг, 
окончательно уничтожить на Украине контр - революцию.

Для достижения этой задачи ей необходим организо
ванный тыл. Без крепкого тыла никакая армия не способ
на удержать в своих руках то, что ей удается отвоевать 
у реакции иногда с тяжелыми жертвами. И мы не выпол
ним своего революционного долга, если помешаем в этот 
момент регулярным частям Красной армии организовать 
у себя крепкий тыл, если помешаем ей заниматься только 
общим противником — буржуазной реакцией.

Неорганизовано ничего добиться нельзя. Нельзя даже 
оправдать своего революционного права бороться с реак
цией. Рассуждать так могут только те, кто, подобно ма
леньким детям, думают, что революция сама побеждает. 
Мы же говорим всем, повстанцы армии „Батьки Махно"! 
Пришло время, когда каждый из вас стал лицом перед 
вопросом, как вести борьбу с мировым капиталом; орга
низованно выстраивая к бою все свои силы, или же бороться 
так, как каждому хочется, не зная ни тыла, ни даже 
хорошенько своего противника.

Не хотите ли вы, товорищи - повстанцы, являясь самй 
свидетелями разрушительной силы партизанщины в тылу 
у противника, продолжать партизанщину на ф р о н т е  
и в т ы л у  К р а с н о й  а р м и и ?

Честный революционный повстанец, который борется 
с капиталом, ответит вместе с нами:

Д о л о й  п а р т и з а н щ и н у  на ф р о н т е  и в т ы л у  
Красной армии!

И бо п о б е д а  п а р т и з а н с к о й  в о й н о й  не д о 
с т и г а е т с я .

Если мы откажемся от дальнейшей борьбы с капита
лом, если мы поставим на очередь дня борьбу против вла
сти, — „какой бы то ни было власти"— и против деникин
ской, и против советской,— мы с той же минуты перестаем 
быть честными революционными бойцами за трудящихся, 
мы становимся тогда просто авантюристами.

Н а ш е й  з а д а ч е й  с е й ч а с  я в л я е т с я  в л и т ь с я  
в К р а с н у ю  а р мию,  притти на помощь тов. красно
армейцам в нашей общей борьбе с капиталом.

Усилить фронт — помочь трудящимся победить контр- 
революцию.

В р я ды К р а с н о й  армии,  на п о с л е д н и й  р е 
ш и т е л ь н ы й  бой!
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За нами победа, товарищи, ибо за нами трудящиеся. 
Они организуют нам тыл, они снабдят нас и врачами, и 
лазаретами, наладят дело снабжения. Мы, дорогие товарищи, 
не будем тогда, пронзенные пулями, иногда во все части тела, 
бежать за тачанками, ища смерти, где бы умереть.

Товарищи, к чему все эти сказки про жидов, комму
нистов и наемников — сынов Красной армии? Ведь это 
только змеиные замыслы властолюбивых батек.

Повстанческая армия, дорогие товарищи, имела у себя 
Революционный Совет повстанческой армии имени батьки 
Махно. Но мог ли он сказать нам свое слово ? — Нет. 
Командный состав держал его в ежевых рукавицах.

Но вы все же слышали, как они расправляются с 
теми, кто осмеливается говорить им в глаза правду. Вы 
знаете, что по приказу батьки Махно был расстрелян 
честный революционер и любимый всеми повстанцами 
тов. Полонский.

Палачи, душегубы!
Вы еще ответите на суде у трудящихся за такие рас

стрелы.
Выходя из состава Революционного Военного Совета 

войск имени батьки Махно' и присоединяясь к рядам Крас
ной армии, мы, группа повстанцев в Революционном Воен
ном Совете Махновской армии, зовем за собой всех чест
ных революционных повстанцев.

В с е  т о в а р и щ и  повстанцы в К р а с н у ю  армию!
Все на борьбу с капиталом, а не то снова у нас будут 

лишние жертвы, бесполезное пролитие крови пролетария.
Д о л о й  п а р т и з а н щ и н у  в т ы л у  о р г а н и з о 

в а н н о й  К р а с н о й  а р м и и !
Да здравствует победоносная пролетарская Красная 

армия!
Группа повстанцев в Революционном Военном Со

вете Махновской армии".
Уже вночі на ділянці на північ од Олександрівського наші 

вирушили в похід, поділившись на групи. Тихо й спокійно, 
нічого не підозріваючи, спали махновці в Павлокічкасі. Не спали 
тільки вартові, що охороняли кулеметну команду й артиле- 
рійну батарею. Кіннотчики дивізіону т. Няги зняли вартових 
і роззбороїли махновців, що розташувалися по найближчих 
селах. Світало вже, коди піхотні частини пішли в наступ. Як 
тільки закінчилося роззброєння, ми з кавдивізіоном рушили на 
місто. *  **

По шосе на Олександрівське йде велика колона махновців: 
кінних чоловіка з півтораста й 60 кулеметних тачанок (і куле
метний полк батька Махна). Самих кулеметів було більше, ніж
18*
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людей біля них. Ми готуємося їх зустріти. Кулемети розташо
вуємо так, що ввесь загін попадає у вогневу засаду, а в тил 
махновців виходить для цього 397 полк. Ми запрудили їм до. 
рогу й запропонували здати зброю.

Махновці дуже здивовані. Прибувши звідкись, вони не 
знали, що сталося в місті. Треба було бачити, як дорослі 
люди, що були в бувальцях, плакали, як діти. . .  Вони не че
кали такого кінця. Пригадую, як сьогодні, великого, молодого 
кубанця. Схопивши револьвера, він сказав: „Ось що, т - щу 
командире, або сам пущу собі кулю і тоді візьми коня, або 
ти пусти, а живим коня й шаблі не віддам. Розмов про неба
жання вступити до Червоної армії в нас нема; ми всі, як один, 
підемо до лав Червоної армії й батька заставимо, а коли 
батько не захоче, не батько він нам, голову звернемо".

І весь загін, як один чоловік, сказали це саме. . .
Загоном командував комуніст. Він запевнив нас підчас пере

говорів, що не може бути ніяких сумнівів про нещирість загону.
Ми йшли слідом за ним. Ми розрахували, що через „пробку", 

яку мала була зробити 41 дивізія, цей загін не проб’ється й 
настрої в ньому прискорять розклад махновщини.

* •*
Треба сказати, між іншим, що на війні не можна нікому 

йняти віри. Треба використовувати обставини тоді, коли вони 
є, не покладаючись на те, що вони повторяться знову. Цей 
випадок, коли ми пойняли віри й відтягнули момент роззбро
єння махновського загону, був недозволеннй. Я й досі певний 
того, що махновці не хитрували й були щирі. Але, ввійшовши 
до міста, вони стихійно пішли за своїми частинами, не за
ставши їх у місті. Правда, їх потім роззброєно, проте помилка 
була неприпустима.

*  **
В місті склалися обставини ще гірші, ніж ми сподівалися. 

41 дивізія не виявила потрібної енеріґї, і махновці вискочили 
на південь, до рідних місцевостей. Правда, їх утекло мало. 
Махно зник ще раніш; проте втекли його кадри, втекла його 
чорна сотня та ще з сотню - півтори кінних, небагато куле
метів та батарея. Всі інші частини або були роззброєні, або, 
опинившись за містом, прямували додому чи йшли до нас.

Із декілька тисяч чоловіка махновської армії, що стояла 
в Олександрівському та в околицях його, з Махном пішло не 
більш як 300 чоловіка.

Зформована на цей час кінбригада Котовського, кудн 
ввійшов і загін Няги, довела справу до краю. Дивізіон Няги, 
переслідуючи недобитки Махна, забрав полонених, усю мате- 
ріяльну частину армії Махна й рештки розпорошив по кур
кульських закутках Гуляй-Поля.



Проти Махна на денікінському ф ронті 281

На правому березі Дніпра тягнулися з району Озовського 
моря та колишньої Катеринославщини махновські частини, на
тикаючись на частини нашої 2 та 3 бригад. Ці страдники ста
новили переважно піхоту. Багато з них теж вступило до Червоної 
армії, більшість же втомлена та хвора поспішала додому.

Так скінчилася спроба Махна сконцентрувати свої частини 
в Олександрівську, що, становлячи певну силу могла безпе
речно зробити руїнницьку роботу (як це стало пізніше) в тилу 
Червоної армії. Ліквідація махновської армії, хоча й без лік
відації провідної верхівки її, створила обставини для спокійної 
роботи радянських органів у тому районі в місті й на селі.

Цей знаменитий період у житті 45 дивізії відзначений та
ким наказом:

„На долю нашей армии выпала трудная задача не 
только разгромить Деникина, но ликвидировать всех тай
ных и явных его сообщников, которые разлагают тыл 
Красной армии.

Одной из самых серьезных опасностей, вставших 
перед победоносными красными бойцами на пути к Чер
ному морю, была махновщина.

Борьба с Махно требовала от каждого красноармейца 
не только боевых качеств, но и высокой политической соз
нательности и выдержки.

Реввоенсовет армии с полным удовлетворением отме
чает, что все эти качества были проявлены частями 45-й 
дивизии, на которых была возложена ответственная ра
бота по ликвидации махновщины.

Красноармейцы, командиры и комиссары — все оказа
лись на высоте возложенной на них задачи, все выполнили 
свой долг перед советской властью и революцией до конца.

Уничтожение, разоружение и обезврежение разложив
шихся махновских банд является одной из самых блестя
щих операций, выполненных 45 дивизией.

Принося товарищескую благодарность вам, солдаты 
45-й дивизии, за ваш славный революционный подвиг, 
Реввоенсовет армии твердо надеется, что вы и впредь бу
дете стоять в авангарде Красной армии и достойно завер
шите победу над всеми врагами советской власти.

Вперед к победе и через победу к миру, красные бойцы!
Командующий армией Убаревич. Член Реввоенсовета

Рухимович.
Начальник штаба Мармузов.
Комиссар штаба Васильев".

З а  героїзм і політичну витриманість учасників цього часу 
за бойові вчинки тих сотень та тисяч бойців, командирів та 
політробітників до історії громадянської війни 45 дивізія впи
сала свої славетні сторінки.



КАВАЛЕРИЯ КОТОВСКОГО В БОЯХ ПОД 
ОДЕССОЙ *)

(1920 год)

После Вознесенска станция Березовка была тем рубежом, 
где деникинцы пытались задержаться показать серьезное сопро
тивление продвигавшимся на юг Украины частям Красной армии.

Кавбригада Котовского двигалась из района Вознесенска 
и имела целью отрезать противнику путь отступления на Ни
колаев. Бой у станции Березовки был встречным. Он стоил 
противнику больших потерь и деморализовал его части. В этом 
бою был целиком уничтожен 45-й конный полк деникинцев 
и взяты огромные трофеи.

Березовка была для деникинцев последней попыткой удер
жать за собою широкий плацдарм для того, чтоб успеть 
привести свои части в состояние, годное для боя. С крушением 
этой надежды значительно уменьшились их шансы удержать 
за собою Одессу, хотя меры к этому деникинцами принимались. 
Под моральным впечатлением силы стоящих на Рейде фран
цузских кораблей в городе шла усиленная мобилизация и фор
мирование офицерских частей, розыски и направление в части 
дезертиров, организация, для сопротивления красным, всех 
живых сил, до поповских рот „воинов во христе", как они на
зывались, включительно1 2) . . .

Н. Н. КРИВОРУЧКО

1) Події, що їх описав у спогадах т. Криворучко, з д р у г о г о  б о к у  
описав Шульгін в його відомій книжці „1920 год".— Р е д.

2) Показания пленных офицеров 46 Днепровского и 48 Одесского 
пехотного полков рисовали следующее состояние белых: „Оперирующая 
в районе Одессы так называемая отдельная армия генерала Шиллинга на- 
ходится в сосгоянии полного разложения . . .  Ни солдаты, ни офицеры не верят 
в успех своего дела. . .  В Одессе скопилось до 3000 офицеров и попытки со
здать из них боеспособные единицы ни к чему не приводят, отчасти вследствие 
бездарности командования, отчасти вследствие распущенности офицерства.

К 1 - му января добровольческая армия сведена в отдельный доброволь
ческий корпус, которым командует генерал Врангель, сменивший ушедшего 
в отставку главнокоманандующего вооруженными силами юга России гене
рала Деникина.

Сокрушительный удар, нанесенный деникинцам частями Красной армии, 
в частности под Вознесенском и Березовкой, частями 45 дивизии, дал своя 
результаты. Белые сделали отчаянные усилия, чтобы спасти свое положение. 
Но было поздно: армия была в непоправимом состоянии*.
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После Березовки запахло Одессой; Котовский, да и вся 
бригада во сне видели Одессу. Основные кадры бригады со
стояли из бессарабцев и жителей Приднестровья и не удиви
тельно, почему так жадно бригада рвалась сюда.'За Одессой — 
Днестр, перейти через который было заветной мечтой каждого 
бойца 45 - й дивизии.

Котовский упорно нажимал на тоц. Якира, чтобы тот дал 
ему возможность итти на Одессу.

3 февраля по армии был дан следующий приказ •

„Первую бригаду на подводах направить через Бере
зовку в Одессу, где она поступает в оперативное подчи
нение начдива 41 для оказания содействия 41 дивизии по 
овладению этим городом. Остальным частям дивизии про
должать энергичное наступление, тесня противника на 
север и северо-запад, и не позднее 8 февраля овладеть 
районом станции Раздельной—Кучурган, не давая все время 
противнику возможности отойти на Одессу, после чего, 
безостановочно отступая, овладеть районом Тирасполь — 
Бендеры, обеспечив за собою переправу".

Но затем 5 февраля командующим армией дается указание 
командиру и начальнику кавалерии Котовскому выйти из под
чинения 41 дивизии и с утра 6 февраля резко сдвинуться 
в юго - западном направлении и, поддерживая тесную связь 
с право - фланговыми частями 41 дивизии, к вечеру 7 февраля 
выйти в район станции Еремеевка — Выгода и далее Васильевка 
и Егоровка, дабы пересечь противнику отступление в Румынию 
через Тирасполь и быть в полной готовности оказать содей
ствие частям 41 дивизии по овладению ею Одессой.

Командующий дивизией тов. Якир еще круче поступил, 
приказав обе бригады, кавбригаду и первую пехотную, сосре
доточить кулаком и, не допуская никакого дробления, форси
рованным маршем двигаться на станцию Выгода и дальше 
для выполнения задач, указанных в приказе по армии.

*  **

Из опроса взятых в бою под Березовкою пленных мы 
довольно точно знали силы, расположение и моральное состо
яние деникинских частей. Но случай помог нам еще раз офи
циально проверить имевшиеся у нас данные.

На рассвете мы вступили в с. Потоцкое, где настигли 
уходящие оттуда небольшие, по преимуществу нестроевые,, 
части деникинцев. Бригада сделала привал, а мы с тов. Котов
ским отправились на телеграф. Там потребовали у начальника 
телеграфа показать нам телеграфные ленты за последние дни, 
надеясь по ним установить переговоры деникинских штабов.
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Тем временем, когда наш телеграфист разбирал катушки, 
раздался стук телеграфного ключа. Посадили мы за аппарат 
своего телеграфиста и приказали принимать разговор.

Вызывала Одессу ст. Раздельная. Включили Одессу и за 
нее повели разговор. Раздельная, где находился штаб группы 
ген. Шевченка ( ? ) ,  сообщала в Главный штаб сведения о рас
положении частей 45 дивизии и конной „армии" Котовского 
(а в армии этой всего - навсего было 700 бойцов).

Со ст. Раздельная предупреждают Одессу, чтобы гар
низон был поставлен на ноги и находился в боевой готов
ности, а также о необходимости укрепиться в связи с при
ближением частей Котовского. На запрос Одессы, как скоро 
следует ожидать подхода красных, Раздельная отвечает, что 
не позже чем через 3 дня следует ожидать Котовского, 45 и 
41 дивизии.

Когда разговор был окончен, последовал вопрос, кто принял. 
Котовский отвечает: „Котовский". Оттуда начали ругаться: 
„Что за безобразие, как можно в такое время заниматься 
шутками".

Котовский выслушал все и снова отвечает: „Уверяю 
вас, что говорит Котовский".

Тогда Раздельная начала агитировать Котовского: „Вы 
ведь дворянин, ваш отец такой - то и такой - то, опомнитесь, 
что вы делаете, вы предаете русский народ. Россия гибнет 
из - за голотьбы - большевиков; большевики бандиты, они 
захватили всю Россию. Вы лучше поверните свою конницу 
против большевиков".

Котовский не хочет сразу разочаровывать своих собесед
ников и отвечает: „Да, я дворянин, бывший офицер, штаб- 
ротмистр ее императорского высочества лейб-гвардии Марии 
Федоровны Варшавского полка", при чем на дальнейшие 
расспросы подробно передает о месте стоянки полка, его коман
дира и проч., но затем, когда вся эта канитель ему надоела, 
он кончает: „Я вас понимаю, но борьбу я веду, господа, 
с вашим классом, в котором хотя и жил, но из которого ушел. 
Через три часа ждите меня в Одессе".

На этом разговор прекратился.
Мы использовали эту беседу, чтобы узнать самым по

дробным образом расположение сил противника и их числен
ность. Мы допрашивали штаб ген. Шевченко, как подобает 
Главному штабу, и те с большими подробностями отвечали на 
все наши запросы.

Второй такой же случай нам представился несколько позже. 
Когда мы подошли вплотную к частям 41 дивизии, командир 
ее тов. Осадчий имел такую же „беседу" с Одессой. Он по
лучил от ген. Стесселя такую же подробную информацию, 
которая значительно облегчила наши задачи по разведке 
и сослужила нам большую службу.
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* **
Мы получили, таким образом, самые подробные сведения 

о противнике и пришли к выводу, что нам необходимо скорее 
спешить на помощь 41 дивизии.

Вначале мы приняли решение пройти между Хаджибеев- 
ским и Куяльницким лиманами, но затем, чтобы не быть за
пертыми в мешке имевшими еще возможность сдвинуться 
с севера деникинскими частями, отказались от этой мысли 
и двинулись в сторону Кубанки.

На рассвете 7 февраля мы подошли вплотную к Пересыпи, 
которую атаковали части 41 дивизии. На рейде стояли, по
вернувши в нашу сторону орудия, боевые корабли французской 
эскадры. С нашей стороны были направлены на французский 
ф лот... трехдюймовые орудия. Уверенность в победе после 
ряда победоносных боев у частей 41 дивизии с нашим при
ходом еще больше увеличилась, и они навиду у французской 
эскадры перевалили через возвышенности, ведущие к Одессе, 
и появились на Пересыпи. Труднее было пройти безнаказанно 
коннице, но Котовский пустил бригаду пачками рысью, и вся 
бригада, а вслед за нею и первая бригада 45 дивизии, очу
тилась на Московской улице. Уже только тогда, когда мы 
вошли в город, французы спохватились и пустили пару сна
рядов, метя в промчавшуюся нашу колонну. Вреда, однако, они 
нам не причинили.

В городе шел бой. Белые укрепились в городе (у Саба- 
неевского моста) и упорно оборонялись, желая выиграть время, 
чтобы погрузить иностранные штабы и наиболее денежную 
часть буржуазии.

Мы предоставили ведение боя в городе 41 дивизии, первая 
бригада направилась в район Выгоды, чтобы, „сев на рельсы" 
не пропустить отступающего по железной дороге противника. 
Кавбригада Котовского помчалась на ст. Застава №  1, чтобы 
отсюда ударить в тыл Одессы и отрезать отступление против
нику на юг и запад в Бессарабию.

* *♦
. J?, Мы спрятали красное знамя, прикрыли свои значки, сняли 
красные ленточки и, преобразившись, ни чем внешне не отличаясь 
от белых, двинулись.

На вопросы встречных, мы отвечали, что мы части кон
ницы Мамонтова и идем на выручку Одессы. Дорогой узнали 
пропуск и пароль; деникинской заставе дали отзыв и, таким 
образом, вошли в Одессу.

При входе в город мы построились в колонны и пошли 
полным маршем. Когда мы проходили по Вознесенской улице, 
из квартир и гостиниц выскакивали „господа офицеры". На 
их вопросы, мы отвечали, что мы остатки конницы Мамонтова.
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Офицеры забирали свои мешки и походные сумки и присое
динялись к нам.

В Одессе мы не задерживались. В городе была паника 
беспорядочная стрельба. Нам там делать было нечего, и мы 
проскочили снова на заставу №  1. Со станции в это время 
уходили поезда на Аккерман ; нам нужно было как можно 
скорее загородить им путь. На заставе № 1 Котовский отдает 
распоряжение установить два орудия для стрельбы по напра
влению на Одессу. „Господа офицеры" крайне удивлены: „Зачем 
вы это делаете, ведь еще будут уходить наши эшелоны".

„Ешелоны - то ваши, да мы - то не ваши — мы котовцы". 
Господа офицеры вначале не верили, откуда могут взяться 
котовцы. Но когда мы начали сгонять их с тачанок и пред
ложили сдавать оружие, они поверили.

Показался эшелон деникинцев, и мы открыли по нему 
огонь. В результате много пленных, несколько орудий и 12 
пулеметов. . .

*  **
Через железнодорожников стало известно, что под Одессой 

орудует Котовский. Стрельба в тылу подтверждала это. К нам 
явилась делегация от рабочих для согласования действий 
против белых1).

Одесса была занята. Находясь на выходе из нее, мы со
здали отступавшим пробку, из - за которой колоссальное по 
ценности военное имущество осталось в городе. Ранее отсту
пившие из города части белой армии потянулись частью по 
направлению к Маякам, частью к Раздельной, где еще удер
живали фронт некоторые наиболее уцелевшие их полки.

По занятии Одессы, частям 1 бригады и кавбригаде Котов
ского приказывается: „По овладении станцией Выгода, про
должать энергичное преследование противника всеверо-запад
ном направлении и к вечеру 9 февраля овладеть ст. Кучурган 
и районом немецких колоний Страсбург — Граденицы, освещая 
районы Днестра до Маяк".

Исполняя это задание, кавбригада настигает противника 
в Дальинке, где, разбив его на голову, захватив пленных, про
должает наступление. В районе колонии Фрейденталь бригада 
принимает бой с отрядом противника в составе Уланского 
полка, 75 Севастопольского, 42 Завашенского, запасного баталь
она при артиллерии и пулеметах. Остатки этих частей бегут по

1) Наряду с действительно революционными рабочими отрядами, ведшими 
партизанскую войну против белых, к ним примкнули и темные элементы 
одесской уголовщины, использовавшие положение в городе для налета с целью 
грабежа. Эти „ помощники“ доставили не мало хлопот ново - организовавшемуся 
Ревкому, так как и после ухода белых они продолжали терроризировать на
селение. Пришлось ввести первую бригаду в город для очистки его от уго
ловных элементов, после чего только наступило успокоение.
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направлению в Маяки — Овиднополь. А в Маяках батько 
Струк — петлюровский атаман. С самого южного похода мы 
не имели удовольствия драться с петлюровцами, а тут сам 
бог их прислал. Досталось же им тогда, еще больше потому, 
что они были с деникинцами в одной компании.

Сводка этого времени сообщает :
„Кавполки на рассвете 9/ІІ, преследуя противника в на

правлении Маяки, наскочили на неприятельские колонны, 
двигавшиеся из Овиднополя на Маяки — Беляевку. Состав 
противника — около 4000 пехотинцев и 300 сабель с гро
мадным обозом. После двухчасового отчаянного сопроти
вления противник совершенно разбит и уничтожен. Масса 
убитых, раненых и пленных, только часть успела пере
бежать по льду на Бессарабский берег. Захвачено 38 пу
леметов и зарядные ящики, мотоциклеты, автомобили 
и весь обоз. Разбитые части принадлежат к группе Струка".

*  *
*

Противник метался, как затравленный зверь. Он был не
обыкновенно подвижен, ища выхода из все теснее сжимавшихся 
вокруг него тисков. В основном он принял движение на север, 
пытаясь всякий раз при столкновении с нами уйти на правый 
берег Днестра — в Бессарабию.

Закончив операцию в районе Маяки, кавбригада двинулась 
на север в район Граденицы— Кандель— Зальц. Мы думали, что 
наступил конец деникинцам и настала пора для отдыха. 11 фе
враля отдается даже приказ по дивизии „сосредоточить кав- 
бригаду в районе Корытное — Глинное в дивизионном резерве". 
Ликвидация фронта должна была быть произведена осталь
ными частями.

Но не тут-то было. Занявшие 11 февраля колонии Баден 
и Страсбург части первой бригады были вновь атакованы 
в ночь на 13 крупными силами противника, спустившимися из 
района Раздельная — Кучурган. То была группа ген. Мартынова, 
численностью в 2000 чел. пехоты и до 1000 кавалеристов, при 
6 орудиях и бронеавтомобиле. На улицах колоний, куда 
пытались проникнуть белые, всю ночь шел упорный бой.

Противник наступал с необыкновенным упорством, пытаясь 
пробиться. Это была ожесточенная борьба. Тут собрались 
части, которые были не столько верны белым, сколько были 
запуганы всякими росказнями об ужасах большевиков. Они 
решили поэтому, что ничего другого не остается, как биться 
до конца и погибнуть в бою.

Единственной надеждой у них было пробраться в Румынию, 
чем успокаивало их командование, — надо только выиграть 
время до получения ответа от румынского командования, а до 
этого ничего не остается другого, как биться до конца.
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Бои в этом районе поистине были последним отчаянным 
усилием деникинщины. . .  Веры в успех не было, но отчаяние 
толкало белых на борьбу: о сдаче они не думали.

В ночь на 16 февраля первая бригада повела внезапное на
ступление на колонии Зальце — Кандель. В результате боя про
тивник оставил большие трофеи и пленных. Остатки его бежали 
на север, где соединились со своими частями в Бадене и Страс
бурге. Пришлось снова ввязаться в бой.

Кавбригада спешила на помощь первой бригаде.
Противник пытался не только обороняться, но делать вы

лазки, пытаясь отбросить нас возможно дальше от Днестра. 
Упорны и длительны были бои в этом районе : они продол
жались до 18 февраля. Мы нанесли врагу большой урон, но 
и сами имели не малые потери. В этих боях геройски погиб 
комиссар 2-го  кавполка Христофоров.

Усилиями кавбригады противник был прижат к плавням 
и Кучерганскому лиману. Он был полностью ликвидирован, не 
успев с этого участка со сколько - нибудь значительными силами 
уйти на север, как это случилось с группой Бредова севернее.

Румыны опасались, что мы вторгнемся в Бессарабию. 
Переправившиеся на бессарабский берег белые были ими об
стреляны жесточайшим огнем и, понеся большие потери, вы
нуждены были снова уйти в плавни или вернуться на наш 
берег. Трагическое было положение этих людей. Кто был 
более мужественен, тот кончил жизнь самоубийством, а другие 
от этих ужасов пришли в состояние тупого безразличия.

Надо было покончить с этой группой, насчитывавшей не
сколько тысяч человек, чтобы, очистив участок от белых, дви
нуться в район Тирасполя. По дороге к плавням мы задержали 
автомобиль, в котором было четыре офицера и в их числе пол
ковник Мамонтов.

Автомобиль с задержанными офицерами отправили в штаб. 
Там их принял Котовский. Стоило больших трудов рассеять 
у этих людей страхи насчет большевистских зверств. Мы долго 
беседовали с ними о том, что делается в советской России, 
что ждет их у нас.

Котовский произвел на них хорошее впечатление, и один из 
генералов так расчувствовался, что долго плакал. Мамонтов 
обещал тут же написать в свой полк, чтобы он сдался без боя, 
так как он уже убедился в благородстве красных и сам из’явил 
готовность предстать перед революционным судом.

Котовский отправил меня с одним из захваченных в авто
мобиле офицеров вести переговоры о сдаче. С отрядом человек 
в 60 красноармейцев и командного состава мы поехали в плавни, 
где находился штаб отряда белых.

По дороге разорвали белую рубаху, поделали из нее 
флаги. Офицер ехал впереди нас по направлению к штабу. 
По его распоряжению нас свободно пропускали.
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Не доезжая штаба шагов на 400 или 500, мы остановились, 
расположившись полукругом в полной готовности на случай 
всяких неожиданностей. Ждали мы час, другой, третий, ответа 
от белых никакого. Через некоторое время я послал через 
проходившего мимо офицера записку, в которой требовал, 
чтобы через 15 минут они дали окончательный ответ о сдаче.

Не прошло и 10 — 15 минут, как выходит к нам офицер. 
Сначала он направлялся медленно, но потом сразу бросился 
ко мне. Я схватился было за оружие, думая, что он хочет 
бросить бомбу или что - нибудь в этом роде. Подбежавши 
близко, офицер падает на колени, целует. Он оказался моим 
сослуживцем по Уланскому полку царской армии — Самсоновым. 
'Он был очень изможден, так как не ел двое суток, и попросил 
сначала дать ему поесть.

Поев, он стал бодрее и разговорчивее. Оказалось, что 
деникинцы ждут ответа от румынского консула: пропустят ли 
они их в Бессарабию. В этом случае они отправятся через 
Днестр. Я начал торопить их, предлагая дать ответ немедленно. 
Мой однополчанин вернулся к своим.

Минут через 8 — 10 целая группа офицеров с оружием на
правилась к нам. Я говорю своим: „Братва, смотрите в оба, если 
они захотят с нами расправиться, надо драться. Если придется 
умирать, то давайте приготовимся и будем ждать, что будет".

А группа приближается все ближе и ближе. Впереди идет 
полковник, а за ним Самсонов. Я стою на насыпи. Полковник 
подходит и говорит: „Здравствуйте, товарищ Криворучко".

„Здравствуйте господин полковник",— отвечаю я.
„Я — говорит,— не господин, а товарищ. Дайте мне вашу 

руку"— берет меня за руку и целуется со мной. После этого 
он оборачивается к группе и произносит речь такого рода:

„Господа, кто как хочет, но я до сего времени не имел на
мерения сдаваться, но вот увидел своего сослуживца по полку, 
с которым вместе пробыл девять лет, с ним встретился я как 
с родным братом, предлагаю вам последовать моему примеру 
и делать то, что делаю я"— и передает мне свой револьвер, 
бинокль, а денщику приказывает подать мне своего коня. Кто - 
то из офицеров крикнул „ура". Некоторые отошли в сторону 
и приложили револьверы к виску. Так покончило с собой 
человек 6 — 7.

Сдавшиеся просили разрешить выйти с оружием в руках, 
так как боялись, что на них нападут крестьяне и разгромят 
их обозы. Я разрешил им выходить с оружием. Самсонов вы
делил одного офицера, я одного красноармейца, через которых 
и послал донесение Котовскому такого содержания: „Белые 
сдаются, но выходят с моего разрешения с оружием в руках, 
приготовьтесь".

Котовский прочел это донесение и приказал бригаде по
строиться за селом.
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Вслед за этой группой потянулись все остальные, бывшие 
в плавнях. Белые большой колонной двигались в село. Они 
снимали фуражки, приветствовали наши части и кричали : «Да 
здравствует Красная армия, советская власть и т. д.

Самсонов отрапортовал Котовскому: такая - то группа, под 
его командованием, сдается без боя и поступает в его распо
ряжение. Котовский выступил с речью. Затем говорил Ма
монтов и другие.

Здесь же рассортировали оружие. В одну сторону поло
жили шашки, в другую — винтовки и приступили к разоружению 
сдавшихся белых. Мы их разоружали по 4000 человек, а затем 
партиями по 200 — 500 — 1000 человек отправляли в Одессу. 
Было набрано 112 подвод всяких трофеев.

Так были ликвидированы остатки белых в районе Маяки — 
Кучурган.

•$» ч»*

В течение нескольких дней, вплоть до самого Тирасполя, 
нам пришлось сталкиваться с отдельными группами деникинской 
армии, искавшими выхода и стремившимися выскочить из все 
теснее и теснее сжимавшего их кольца частей 45 дивизии.

Огромные военные трофеи, доставшиеся нам, долго были 
единственным источником питания для частей 14 армии, в том 
числе и 45 дивизии. Очень многие из взятых в плен тут же 
вступили в ряды нашей дивизии и честно дрались на фронтах 
гражданской войны. Самсонов, о котором я упоминал выше, 
был зачислен в одну из частей кавбригады и прекрасно дрался 
против поляков. Сним вместе были и другие мои однополчане — 
офицеры Гиндин, Покрасов и др.

На участке первой бригады была взята группа офицеров- 
бессарабцев. Они вступили в деникинскую армию в надежде, 
что та повернет свои штыки против румын и освободит Бес
сарабию. Эти люди переживали трагедию разгрома деникин
ской армии вдвойне. Они не с тем шли в деникинскую армию, 
чтобы стать потом на колени перед румынами, прося их о про
пуске за Днестр.

Многие из них вступили в ряды 45 дивизии и честно сра
жались затем в ее рядах.

* *
*

Так было покончено с остатками деникинщины на юге 
Украины.

В этой героической борьбе почетное место среди частей 
Красной армии принадлежит кавбригаде Котовского. Револю
ционный Военный Совет отметил роль 45 дивизии в этих боях 
и об’явил ей благодарность. Товарищи Котовский и Няга за 
доблестные подвиги, проявленные в боях против добрармшг
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в районе Одессы — Овиднополъ, были награждены орденами 
Красного Знамени.

Мы подошли вплотную к Днестру. Занятие Одессы и выход 
к Днестру у кадров бригады Котовского, преимущественно 
состоявших из бессарабцев и жителей Приднестровья, связаны 
были с надеждой на освобождение Бессарабии.

Румыны ждали от нас сюрпризов. . .  В районе Бендер на 
смену частями 5 румынской пехотной дивизии прибывали части 
6 и 10 пехотных дивизий... По всему Приднестровью наблю
дались большие передвижения румынских войск.

Н о. .. получено приказание, в силу которого наступление 
войск с юго - западного фронта, по политическим соображениям 
общегосударственного характера, должно продолжаться только 
до реки Днестра, отнюдь не переходя его ни передовыми, ни 
разведывательными частями, даже если бы преследуемые на
шими войсками отходящие части добрарми и игаличан, перейдя 
Днестр, отступили бы в Бессарабию (из приказа по дивизии — 
приказ Главкома).

Ни один человек не нарушил приказа. Кавалерия Котов
ского, пополняясь приднестровскими добровольцами, приводила 
себя в порядок и через несколько дней отправилась в район 
Ананьева для переформирования'в бригаду1).

Вскоре бригада была направлена на польский фронт, где 
под доблестным руководством Котовского своими подвигами 
вписала много героических страниц в славную историю 45 ди
визии.

*) Только 26/ІІ кавчасти были переименованы в бригаду, до этого же 
они назывались „Кавполки начальника кавалерии тов. Котовского*.
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АН. МАРК

НЕКОТОРАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И НЕ
СКОЛЬКО КРИТИЧЕСКИХ КОММЕНТАРИЕВ *)

В  д о п о л н е н и е  к  н а ш е м у  о ч е р к у : „ П о д г о т о в к а  О к т я б р я  в  Н и к о л а е в е “ 
( „ Л і т о п и с  Р е в о л ю ц і ї " , 1 9 2 7  р .у №  5  — 6 )

Никогда не следует забывать того, что всякая подлинная, 
массовая революция вообще не делалась и не делается по 
циркулярам и директивам из некоего дирижирующего „центра". 
Эта истина тем более верна для борьбы, происходившей в 
1917 году на Украине: ведь не по инструкциям сверху дей
ствовали мы, большевики, на местах в этом великом году 
(николаевская организация нашей партии, например, как от
мечено было нами в упомянутом очерке, почти никаких посто
янных связей с центром тогда не имела), а действовали, бо
ролись мы, руководствуясь каждый своим теоретическим смыслом 
и революционным чутьем (и то, и другое заменялось у иных 
порой просто темпераментом), в большем или меньшем соот
ветствии со всей суммой конкретных условий данного места, 
в данный отрезок времени.

Кому же неизвество, что наша революционная практика и 
тактика, особенно на Украине, совершались в этот период в 
разгаре захватывающих, быстро сменявшихся событий, в пере
плете часто сложнейших и противоречивых общероссийских,, 
у к р а и н с к и х ,  а также м е с т н ы х  обстоятельств и условий... 
И нам, боровшимся за Октябрь, необходимо было тогда со
четать всю принципиальность марксистско - ленинской идеи 
борьбы за пролетарскую диктатуру с ясным и трезвым учетом

*) В ід  р е д а к ц і ї .  Редакція вміщає ст. т. Ан. Марка, як спробу ви
правдати й обґрунтувати опортуністичну тактику частини Миколаївського Ко
мітету в жовтні — грудні 1917 р. Погляди, які захищав ця стаття, звичайно, 
характерні для певних частин майже всіх більшовицьких організацій України 
(в Києві, Дніпропетровському, Харкові і ін.). У різних конкретних вира
зах, в залежності від місцевих обставин і умов розвитку революційних 
подій, ці погляди й тактика проявлялися різно. Але суть їх всюди була 
одна. Це й обумовлює цікавість ст. т. Марка. ,

Вміщаючи в цьому ж числі „Л. Р.“ відповідь т. Альошіна, який зачіпає 
Частину питань, що їх підніс т. Марк, редакція має намір в одному з найближ
чих номерів торкнутися й останньої частини головних питань статті т. Марка.
19*
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всей, часто сложной, совокупности д а н н ы х  обстоятельств на 
местах. Никаких готовых шаблонов и общих формул не было 
и не могло быть для руководста в тогдашней революционной 
борьбе на местах. И никаких т. н. „ о б щ и х  м е с т" не должно 
быть применяемо и теперь в деле действительного изучения, 
правильного понимания и верной оценки этой борьбы.

Эти общие соображения сочли мы необходимым предпо
слать настоящей статье, задача которой — восполнить пробел, 
допущенный в наших предыдущих, отмеченных в подзаголовке 
воспоминаниях: именно — дать „некоторую историческую
справку" об одном, хотя и кратковременном, но, по существу 
своему, отнюдь не маловажном к о н ф л и к т е ,  п р о и с ш е д ш е м  
в н у т р и  н и к о л а е в с к о й  п а р т о р г а н и з а ц и и  в де
к а б р е  1917 г о д а  и опущенном в указанном нашем очерке.

Но для углубленного и всестороннего уяснения действитель
ного существа конфликта, ради освещения той с п е ц и ф и 
ч е с к о й  местной обстановки, в которой последний разы
грался, и тем самым—ради устранения возможных неправильных 
истолкований этого события, — мы не можем не дать предвари
тельно короткой характеристики общего политического поло
жения в Николаеве, начиная с октября, и политической линии 
николаевской парторганизации, в сопровождении некоторых не
обходимых комментариев.

Напомним, прежде всего, каково было положение в Ни
колаеве, когда пролетарская революция стала фактом в центре 
страны.

Резюмируя политическое положение и настроение проле
тарских масс в Николаеве в дни Октябрьского переворота, мы 
писали: „Противник (немедленного официального провозгла
шения власти Совета в Николаеве) не был где - то вне 
пролетариата чужой, враждебной классовой силой ; он был 
в с р е д е  с а м о й  р а б о ч е й  ма с с ы,  в л и ц е  ее е ще  
н е д о з р е в ш е й  ч а с т и“.

Каков же в действительности был дух и характер этого 
„противника"? Мы обрисовали его следующими штрихами:

„В октябрьские дни настроение и сочувствие большин
ства местного пролетариата было п р и н ц и п и а л ь н о  с 
нами и с великой революцией, героически совершенной 
ленинградским пролетариатом. . .  но в это настроение еще 
вмешивались некоторые элементы тревоги и неуверен
ности..., а потому и некоторой с д е р ж а н н о с т и " 1).
Не заключает ли в себе такое описание внутреннего уничтр- 

жающего противоречия ? Ни в малой степени: оно может 
представляться противоречивым („а по т о му" ,  и „несосто
ятельным") лишь тем, кто мыслит о течении жизни вообще

1) „Літ. Рев.*, 1927, №  5 - 6 ,  crop. 283.



Историческая справка и комментарии 297

и революционного процесса в особенности лишь по законам 
формальной логики: да-да, нет * нет. Для революционного 
марксиста же логика движений масс, логика революции несрав
ненно сложнее весьма, пожалуй, простых и прямолинейных, но, 
имеете с тем, и слишком убогих схем старо - школьной схо- 
ластики.

Да, большинство николаевского пролетариата принципи
ально и по настроению своему было с большевиками в дни 
Октября и полностью приветствовало питерскую революцию, 
которая смела контр - революционную, буржуазно * „коалици
онную" власть и установила власть пролетарских Советов. Но 
большинство его в то же время было с д е р ж а н н о  по вопросу 
о н е о б х о д и м о с т и  н е м е д л е н н о г о  и л ю б ы м  п у т е м  
п р о в о з г л а ш е н и я  с о в е т с к о й  в л а с т и  и в Н и к о 
л а е в е .  Если усматривать здесь невозможное противоречие, 
то и широчайшие массы современного западно - европейского 
пролетариата, являющиеся несомненными друзьями Советского 
союза, а в первую очередь, конечно, компартии Запада, надо 
обвинять в „противоречии" с самими собою, в непоследователь
ности, в „формализме" за то, что они не совершают у себя 
немедленной социалистической революции, несмотря на все 
неблагоприятные условия, несмотря на отсутствие достаточно 
вызревшей революционной обстановки. . .

Почему все • таки большинство николаевских масс, в дни 
Октября относилось „сдержанно" к немедленному провозгла
шению в Николаеве власти Совета и, несомненно, отрицательно 
отнеслось бы к попытке установить ее каким - либо путем, помимо 
и вопреки Совету ? На это, думается нам, ответ дан достаточно 
ясный уже в нашей предыдущей работе, в анализе тогдаш
него положения в Николаеве. В э т о м  г о р о д е  не б ы л о  
т о г д а  в л а с т в у ю щ е г о  к л а с с о в о г о  в р а г а  п р о л е т а 
р и а т а , — такого, который был в Петербурге, в Москве, в 
Киеве, — врага, владычество которого надо было бы свергать. 
Свергнутое правительство Керенского не имело ни одного за
щитника в николаевском Совете, даже в Думе сторонники 
Временного правительства были в меньшинстве и, во всяком 
случае, никакой заметной активности не проявляли.

Не было также в Николаеве никаких других представи
телей буржуазной власти, с которыми необходима была бы 
непосредственная борьба ; можно прямо сказать, что контр - ре
волюционная керенщина, свергнутая в Питере, не имела в 
Николаеве н и к а к о й  реальной опоры для себя. И, — писали 
Мы в нашем очерке,—

„Хотя советская власть в городе не была провозгла
шена и, помимо пролетарского Совета, существовала в 
нем еще и т. н. „демократическая" Дума, но ф а к т и 
ч е с к и  наибольший авторитет и д е й с т в и т е л ь н у ю
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силу имел Совет, ибо только за ним стояли массы ни
колаевского пролетариата и весь местный гарнизон. Вся
кий, осмелившийся посягнуть на Совет рабочих депутатов 
испытал бы на себе эту грозную силу".

Больше того: „На крупнейших судостроительных и 
других заводах города существовали заводские рабочие 
комитеты, фактически осуществлявшие рабочий контроль 
над производством и администрацией, который делал эти. 
рабочие органы едва ли не хозяевами производства" 1).
Словом, в Николаеве, несмотря на то, что в перспективе 

были и продовольственные затруднения, и местный промыш
ленный кризис, „не было такой остроты классовой борьбы 
как в центрах страны, а главное, повторяем, в нем п р о л е 
т а р и а т у  н е п о с р е д с т в е н н о  не п р о т и в о с т о я л а  сила 
и в л а с т ь  в р а ж д е б н о г о  к л а с с а .  Можно утверждать, что 
в городе существовала фактическая п р о л е т а р с к а я  д е м о 
к р а т и я  (если не считать маловлиятельной межклассовой 
Думы), но такая, которая в значительной своей части еще 
прислушивалась к мелкобуржуазным голосам социал - прими
ренцев, которой не доставало еще последовательности и ре
шимости довести себя до логического завершения, до претво
рения себя в подлинную пролетарско - социалистическую власть, 
в сознательную и решительную рабочую диктатуру.

Но и м е н н о  по т о му ,  что пролетарская демократия, хотя 
и непоследовательная и половинчатая, в городе фактически 
существовала; именно потому, вдобавок, что авторитет Со
вета, как избранника рабочих масс, был в их глазах велик 
(а это,  не с о мне нно ,  б ы л о  р е з у л ь т а т о м  в л и я ни я  
на ш ей па рт ии,  — единственной, доводившей до конца зна
чение Советов в лозунге— „вся власть Советам"), — именно 
потому в глазах даже наиболее революционной части никола
евского пролетариата формальное об’явление власти Совета 
каким-либо обходным путем, вне воли решительного боль
шинства самого Совета (т.- е. вне предварительного завоевания 
нашей партией твердого большинства в Совете), не дикто
валось н е п о с р е д с т в е н н о й  н а с т о я т е л ь н о й  р е в о л ю 
ц и о н н о й  н е о б х о д и м о с т ь ю  и, следовательно, являлось, 
в то время н е ж е л а т е л ь н ы м .

Что же надо делать? Мы писали : „Надо было выждать". • • 
Это выражение наше могло, пожалуй, подать повод к не

доразумениям. „Выжидание" вообще тактика как будто бы» 
с внешней стороны, не революционная; „выжидание" боль
шевизации Совета, ради совершения пролетарской революции — 
не пахнет ли это „парламентаризмом", „конституционализмом** 
„формализмом" ? Но эта наша линия действий и борьбы 3 
Октябрьский период была в глубочайшем соответствии со всей *)

*) „Літ. Рев.-, 1927, № 6  — 6, стор. 284.
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совокупностью тогдашних местных обстоятельств. Это было 
раньше и о б щ е й  линией нашей партии, линией Ленина, ко
торый в апрельских тезисах писал: „Пока мы в меньшинстве, 
мы ведем работу критики и выяснения ошибок .. . чтобы массы 
опытом избавились от своих ошибок". Это было в согласии и 
с общими наставлениями Ленина, который вслед за Марксом 
й Энгельсом всегда, как известно, напоминал об обязатель
ности трезвого марксистского учета, прежде всего, всей суммы 
к о н к р е т н ы х  условий рёволюционной борьбы и — главное — 
о том, чтобы „не шутить с восстанием", „не играть с вос
станием".

Так, именно так понимали мы революционную стратегию 
Ленина. А рабочие массы, в сознание которых уже глубоко 
проникла идея власти Советов, воспринимали эту идею в ее 
действительном, глубочайшем, именно ленинском смысле,— 
в смысле власти самого пролетариата, его широчайших масс,— 
в с м ы с л е  в о п л о щ е н и я  в о л и  б о л ь ш и н с т в а  этих 
масс. И нарушение, кем бы то ни было и в какой бы то ни 
было форме, воли большинства Совета, хотя бы и политически 
отсталого в тот момент, б е з  д о с т а т о ч н о й ,  в и д и м о й  и 
б е с с п о р н о й  д л я  м а с с  причины,  д и к т у е м о й  яв
ными и н т е р е с а м и  р е в о л ю ц и и ,  неизбежно рассматри
валось бы, как покушение именно на волю и власть про
летарских масс, то - есть, как н а р у ш е н и е  н а ш е й  же 
большевистской идеи власти Советов.

„Формальный" ли это был подход к идее власти Сове
тов или же в действительности совершенно напротив ?

Ибо, в самом деле, что же надлежало нам, большевикам, 
делать в Николаеве после подробно описанных в нашем 
очерке „перманентных" заседаний пленумов николаевского 
Совета конца октября? Пленум Совета 26 октября, хотя 
и прошедший при ярко революционном под’еме масс, а также 
и большинства самого Совета, при полном оправдании послед
ним питерской революции, как свергшей контр - революционную 
власть буржуазии, все - таки разбился на две равные половины 
по в о п р о с у  об о р г а н и з а ц и и  н о в о й  в л а с т и  для  
всей с т р а н ы  либо власти Советов, либо „однородно- 
социалистического правительства", а значит и по вопросу 
о немедленном об’явлений советской власти в Николаеве.

Пленум же 29 октября, принявший большинством наше 
воззвание, постановивший также п о д д е р ж и в а т ь  с о з д а н 
ную в ц е н т р е  но в ую,  с о в е т с к у ю  в л а с т ь ,  хотя и не 
об’явив ее формально у нас, тем самым знаменовал моральную 
Победу большевизма и дал моральное удовлетворение рево
люционному настроению масс.

Что же, неужели мы, большевики (которые, разумеется, 
Далеко еще не могли почивать на лаврах), должны были, 
Попреки этим решениям Совета, стараться все же немедленно
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устанавливать диктатуру пролетариата? И каким образом? 
Посредством, может быть, „вооруженного восстания" ?  Но это 
было бы восстанием не против кого иного, к ак  т о л ь к о  
п р о т и в  С о в е т а ,  принципиальный авторитет которого, как 
уже выше сказано, был тогда, несмотря на оппортунистскую 
его половину, непререкаем в глазах масс. Может быть, по
средством какого - либо „завоевания" большевиками Совета 
в свои руки? Но, при п о л н о м  о т с у т с т в и и  в тот  
момент ,  как мы раз’ясняли, к р и т и ч е с к о й  н е о б х о д и 
м о с т и  'в подобном революционном устранении из Совета его 
правой половины,— т а к а я  попытка к захвату власти (мы не 
касаемся здесь вопроса о его об’ективной, реальной возмож
ности для нас, которой тогда, конечно, совершенно не было!) 
только д и с к р е д и т и р о в а л а  бы в глазах тех же масс 
нашу партию, весь смысл нашей борьбы и саму идею советской 
власти.

Дело было тут отнюдь не в „конституционализме", не 
в каком ■ либо „преклонении" перед „парламентаризмом" (хотя 
и того, мы полагаем, не следует коммунисту забывать, что 
одно дело — парламент буржуазно - демократический, и совсем 
другое дело— „парламент*4, т. - е. Совет р а б о ч и х  депутатов, 
как бы эти последние ни ошибались, ни заблуждались на ве
ликих поворотах истории): д е л о б ыл о  в р е в о л ю ц и о н н о й  
н е о б х о д и м о с т и  и ц е л е с о о б р а з н о с т и , — дело было 
в необходимости для нас, большевиков, опоры т о л ь к о  в 
м а с с а х  — единственном и подлинном источнике пролетарской 
революции, дело было в нашей неот’емлемой задаче — помочь 
дозреть недозревшим массам ради полного через них завоева
ния Совета. И потому— „надо было выждать**!

Мы предвидим нередко употребляющуюся ссылку на 
тактику Ленина перед Октябрем: Ленин-де предлагал не 
дожидаться 2-го Всеросийского с’езда Советов, а, не откла
дывая, сразить Временное правительство до открытия с’езда, 
поставив последний перед фактом власти в руках пролета
риата,— власти, которую с’езду Советов оставалось бы лишь 
санкционировать своим авторитетом. Это верно, конечно. Но 
з а б ы в а ю т  о том, что Ленин призывал к этому ц е н т р а л ь '  
ные  организации партии, п р и з ы в а л  П и т е р с к и й  и Мо~ 
с к о в с к и й  С о в е т ы ,  п р о ч н о е  и н е с о м н е н н о е  боль
ш и н с т в о  в к о т о р ы х  у же  с с е н т я б р я  п р и н а д л е 
ж а л о  б о л ь ш е в и к а м !  Забывают и о том, еще важнейшей 
обстоятельстве, что с Октябрьским восстанием действительно 
н е л ь з я  было медлить под угрозой поражения и гибелй 
революции, что Временное правительство, власть классового 
врага, упорно затягивавшего империалистическую бойню и поА̂  
готовлявшего контр - революцию, действительно необхО 
д и м о было свергнуть поскорей. И в этой необходимости» 
неотложной революционной необходимости, находило сео
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оправдание немедленное, до с’езда Советов, восстание,— то, на 
чем настаивал тогда Ленин. А только этим и обусловливалась 
тогдашняя тактика Ленина, только в этом и заключался смысл 
перед - октябрьской „установки" Ленина . . .

Было ли нечто подобное во всей тогдашней обстановке 
Николаева, что также обязывало бы на немедленный захват 
власти нашей партией, даже вопреки большинству николаевского 
Совета ?

После всего вышесказанного, мы думаем, с полнейшей 
, ясностью очевидно, что не было н и ч е г о  п о д о б н о г о , — 
і ни, одного из условий, имевших место в центрах страны перед 
[ Октябрем, ни большевистского большинства в Совете, ни,—
I что еще важнее,— буржуазной власти, подлежавшей сверже- 
| нию. И нет сомнения, что всякая попытка, тем не менее,
! какому - либо о б х о д н о м у  установлению пролетарской 
і диктатуры была бы расценена масами, как а в а н т ю р а .
1 Именно потому „надо было выждать", и по э т о м у  
і в о п р о с у  в те  О к т я б р ь с к и е  дни не б ы л о  д в у х  
■ мнений в н а ш е й  п а р т о р г а н и з а ц и и .  Выждать не с сло
женными руками, конечно, а, как мы писали в нашем очерке,—

„терпеливо, но упорно продолжая нашу идейно - пропаган
дистскую работу в гуще масс, укрепляя и расширяя нашу 
партийную организацию, с твердой установкой на то, что 
эта наша работа, вместе с дальнейшим опытом револю
ционной борьбы в стране, заставит массы радикально 
изменить состав николаевского Совета в нашу пользу. 
И мы не сомневались, что ждать этого победного резуль
тата . . .  придется недолго". . .
Таков был наш путь. И последующее развитие революции 

ъ Николаеве полностью этот путь наш о п р а в д а л о ,  ибо 
именно через предварительное завоевание нашей партией Со
вета николаевский пролетариат пришел к своему Октябрю!

Читатель нашего предыдущего очерка заметит, пожалуй, 
что — как замечает и редакция в примечании к нему— „события 
в Николаеве развивались в д а л ь н е й ш е м  вне соглашатель
ского Совета". Совершенно верно, мы сами этот процесс опи
сали,— да иначе и быть не могло. Но к чему же обязывало нас, 
’большевиков, такое течение событий? Оно лишь обязывало 
к тому, чтобы в н о в ь  и в н о в ь  с т а в и т ь  в у п о р  п е р е д  
Ма с с а ми и п е р е д  С о в е т о м  в о п р о с  о п о л н о т е  
в л а с т и  п о с л е д н е г о .  Однако не всеми сознавалась в по
следующих событиях необходимость именно такой выдержанной 
и большевистски - предусмотренной линии. . .

В чем было коренное, глубочайшее с у щ е с т в о  разли
чая между отношением к рабочим Советам со стороны боль
шевизма и со стороны социал - оппортунизма всякой масти ?
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Если большевизм решительно утверждал: Советы д о л ж н ы  
взять всю власть, и они способны, они м о г у т  ее взять, 
и осуществлять, то оппортунизм, в противность этому, всячески 
старался внушить массам, что Советы не только не должны 
взять власть, но что они и не могут ее взять, что они не 
способны будут осуществить и удержать ее. И всем характе
ром своего участия в Советах, особенно в критический Октябрь
ский период, меньшевики и их друзья стремились как бы 
„наглядно" доказать свой тезис о неспособности Советов 
к власти, о бессилии их в деле революционного осуществления 
интересов и воли пролетариата, т.-е. всякими средствами 
домогались они д и с к р е д и т и р о в а т ь  Советы, как органы 
пролетарской власти, а через это доказать, конечно, „невоз
можность" пролетарской диктатуры.

Отсюда уже недалеко было, разумеется, до л и к в и д а 
ции С о в е т о в  в о о б щ е .  И такой, последовательный для 
него, шаг меньшевизм, как известно, и должен был, наконец, 
откровенно сделать.

Всем памятно нашумевшее накануне Октября выступление 
в „Известиях ЦИК’а" одного из самых беззастенчивых лидеров 
меньшевиков, Дана, с циничной проповедью именно ликвидации 
Советов: Советы об’явлены были лишь „временными бараками" 
революции, на смену которым должно, дескать, притти „постоян
ное каменное здание" буржуазной демократии. И тогдашний 
центральный орган нашей партии — „Рабочий путь" — сурово 
разоблачал эту игру социал - отщепенцев :

„Долг революционеров, — писал он,— беречь и укре
плять эти организации, сплачивать вокруг них рабочие 
и крестьянские массы . . .  Между тем, отреченцы из „Из
вестий" и „Дела народа". . .  вот уже несколько дней, 
занялись развенчиванием Советов, травлей Советов. . .  
дезорганизацией и разрушением Советов".
Такую, по существу, линию вели „отреченцы" не только 

в центре: их партийные единомышленники, хотя и несколько 
позже, уже после Октября и фактической победы большевиков, 
стали исподволь проводить ее и в провинции. И такое явление 
заметно стало тогда и в Николаеве. Правая половина Совета 
и открытыми выступлениями против целостной власти Совета, 
и еще более своим, можно сказать, скрытым „ с а б о т а 
жем"  всяких решительных шагов и действий его,— большей 
частью сознательно, подрывала в глазах масс значение Со
вета, как такового, и это было, говорим мы, вполне есте
ственно д л я  них,  мелкобуржуазных предателей проле
тарской революции, ибо соответствовало их политическим 
стремлениям.

И только, и именно п о э т о м у , — как писали мы в на
шем очерке,— „события в Николаеве неизбежно развивались»
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в дальнейшем вн е Совета, п о м и м о  него и порой даже 
против н его"...1).

Некоторые справедливо недовольные, но и нетерпеливые 
и идейно мало дисциплинированные группы, больше солдат, 
но отчасти и рабочих, из них прежде всего — красногвардейцев, 
склонны были из описанного положения вещей делать выводы 
о необходимости „самочинно - стихийных действий44, помимо 
и в обход Совета, и какого - то самочинного захвата власти, 
вопреки Совету и против него. Значило ли это, однако, что 
сознательные большевики должны были тоже слепо увлечься 
этими (вполне, правда, понятными и об’яснительными) стихий
ными настроениями некоторых прослоек,— настроениями, ко
торые иллюстрировались, например, таким характерным заявле
нием одного из главарей Кр. гвардии: „ К р а с н а я  г в а р д и я  
не п р и з н а е т  н и к о л а е в с к о г о  С о в е т а " ?

Значило ли это, что и большевистская организация должна 
оыла принять „к руководству" этот „мудрый" тезис о „непри
знании николаевского Совета", а стало быть, и о необходимо
сти создания какого-то „особенного" органа власти, который 
неизбежно был бы п р о т и в о п о с т а в л е н  Совету, ради, 
конечно, устранения последнего ? . .

Мы уже выше высказали, что такая линия — безоглядочной 
„партизанщины" — была не только принципиально недопустима 
для нас, ибо компрометировала, сводила на нет всю нашу 
идейную борьбу; она не только не вызывалась подлинной 
революционной необходимостью, но, при тогдашних условиях 
в Николаеве она способна была лишь вызвать раскол, 
дезорганизацию и внутреннюю смуту в рабочих массах, т.-е. 
об’єктивно являлась бы авантюризмом* 2).

Напротив, наша задача, как большевиков, о с о б е н н о  
п о с л е  п о б е д ы  О к т я б р я  в ц е н т р а х  с т р а н ы,  лежала 
в п р я м о  п р о т и в о п о л о ж н о м ,  кроме агитации в массах 
за перевыборы Совета, она,— в противовес дискредитирующему 
Совет саботажу меньшевиков,— лежала во всемерной а к т и 
в и з а ц и и  участия наших товарищей в Совете и его органах, 
в активизации самого Совета, в под’еме его значения и силы, 
в толкании и увлечении Совета или его исполнительных 
органов на такие практические мероприятия и действия, кото
рые сделали бы его действительной властью в городе, которые 
поставили бы его и массы перед бесспорным, объективным 
ф а к т о м  пролетарской власти, т.- е. в том самом укреплении 
и усилении Совета, к которому призывал выше цитированный

’ ) „Літ. Рев.“ , 1917, №  5 — 6, стор. 290.
2) Случаи эксцессов, даже в отношении р а б о ч и х ,  со стороны неко

торых групп николаевских красногвардейцев,— о чем писалось в нашем 
очерке,— и были выражением именно такого авантюризма, вызывавшего 
возмущение в рабочей массе.
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„Рабочий путь"1). И это было не только необходимо, НО. 
и стало возможным, в особенности после ухода меньшевикон 
и правых эсеров из исполнительных органов (президиума 
и бюро) Совета (после 30 ноября), когда эти последние были 
в руках левых с - р. и большевиков. К сожалению, никчемность, 
и пассивность первых отражалась и на наших товарищах, 
входивших тогда в эти органы.

Но г л а в н о е  значение, надо признать, имел здесь непра
вильно взятый, с декабря месяца, новым партруководством (с За
ксом во главе), „курс" нашей партийной политики в Николаеве.

В чем заключался этот „курс" ? Он заключался в факти
ческом о т х о д е  в это время наших товарищей — членов 
руководящих советских органов от активной работы внутри 
Совета; он выражался в непонимании необходимости рядом 
с неустанной работой в массах направить свою энергию 
именно на з а в о е в а н и е  С о в е т а  и з н у т р и ,  — в неучете 
того, что такое завоевание Совета изнутри, как мы пояснили, 
стало тогда вполне в о з м о ж н ы м .

Да, власть Совета в Николаеве могла быть утверждена 
еще в д е к а б р е ,  при правильной и большевистски - гибкой 
тактике со стороны партруководства, и я не могу не сослаться, 
хотя бы и второй раз, на аналогичное мнение другого свиде
теля николаевских событий — т. Я. Ряппо. Не произведя, 
правда, подробного анализа тогдашнего положения в Нико
лаеве, т. Ряппо совершенно верно отмечал в своем очерке1 2) 
состояние „ п р о з я б а н и я " ,  в котором в то время (в декабре) 
пребывал николаевский Совет, и также верно отметил и то, 
что виновники этого прозябания были бывшие „активные 
члены его, перенесшие свою деятельность вне Совета". Тем 
самым эти „активные члены Совета",— а таковыми (снова 
и снова повторим мы) должны были быть прежде всего именно 
б о л ь ш е в и к и !  — у м а л и л и  Совет и его революционную 
роль и не использовали возможности совершения советского 
переворота уже в декабре, т.- е. делали фактически то, что 
являлось предметом вожделений меньшевизма. Но, разумеется, 
такая совершенно несостоятельная политическая линия, об’єк
тивно лившая воду на мельницу соглашателей (последние 
и имели повод похваляться: дескать, пока „мы", работали 
в Совёте, последний был на высоте; большевики же, умеющие 
только говорить о советской власти, Совет развалили!),— 
такая линия, как это обычно бывает, выставлялась ее сторон
никами, как „истинно - революционная", как „настоящая боль
шевистская" и т. п. И только в свете этой о с н о в н о й

1) Наша тогдашняя задача в Совете была очень сходна с линией* 
которую Коминтерн считает ныне обязательной для западно - европейских 
коммунистов в профсоюзах, т.- е. направленной на завоевание изнутри 
профсоюзов.

2) „Летопись Революции", 1922 г., № 1, стр. 94.



Историческая справка и комментарии 305

и принципиальной ошибки 7»курса", который проводился 
тогдашним партруководстом, уясняется смысл отдельных момен
тов его поведения в то время, вплоть до крайне ошибочной, 
недопустимой тактики в декабрьском конфликте с „украинцами".

Если, как мы отметили в нашем очерке, „со стороны 
тогдашнего парткомитета незаметно было должного отпора 
авантюрным элементам", пробравшимся в нашу организацию 
и в Красную гвардию, бывшую под руководством большеви
ков, если парткомитет не придавал должного значения недо
вольству р а б о ч е й  м а с с ы  поведением и действиями этих 
элементов, засорявших и Красную гвардию, и нашу партию!),— 
то это было естественным следствием вскрытого нами общего 
курса партийного руководства в этот период — курса на раз
вертывание „деятельности" вне Совета, на развязывание тех 
„самочинно - стихийных действий" вооруженных групп, которые, 
п о м и м о  и в о б х о д  С о в е т а ,  должны были, дескать, при
вести нас к власти. Если кое-кто из не в меру опрометчивых 
членов партии, действовавших в военных частях, а также 
в Красной гвардии, стали вести себя так самовольно, точно 
они являлись какой - то самодовлеющей, не зависящей от 
пролетарских масс силой, которая-де „сама" может творить 
социальную революцию, и новый парткомитет им в таком 
самомнении и самоволии, в общем, мало препятствовал; если 
это „рвачество" доходило до того, что один из главарей 
Красной гвардии, на заседании Исполнительного Комитета 
Совета* 2), 13 декабря не стеснялся заявить, что Красная 
гвардия „не признает николаевского Совета", и он не был за 
это призван „к порядку" парткомитетом,:—то это также нахо
дит себе об’яснение лишь в том же общем „курсе".

И когда мы с другими товарищами не могли не осуждать 
такого беспринципного поведения и такой безоглядочйой так
тики, которая представляла собой, по существу, грубое попи
рание наших коренных революционных идей и всех плодов 
борьбы нашей партии,— то голоса предостережения заглуша
лись обычно демагогическими криками. Наконец, когда с 
появлением гайдамаков в Николаеве новое партруководство 
повело непродуманную линию — п р о т и в о п о с т а в л е н и я ,  
в о  чт о  бы то  ни с т а л о ,  вооруженных „большевистских" 
сил (Красной гвардии и большевистских солдат) вооружен
ным силам Украинской Рады, т.-е. линию в сторону н е п р е 
м е н н о й  вооруженной борьбы с последними, то и это, 
опять и опять, было лишь проявлением и выражением все 
того же выше выясненного общего „курса".

*) См. наш очерк, стр. 295.
2) Исполнительний Комитет николаевского Совета представляет собою 

несколько сокращенный пленум Совета. Структура николаевского Совета 
была такова: Совет — Исполнительный Комитет — Исполнительное бюро — 
президиум.
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Тут мы подошли к событиям, составляющим основную 
тему настоящей статьи.

Это события 16 — 18 декабря 1917 г.— кровавое столкно
вение красногвардейцев с гайдамаками, подготовка обоих 
лагерей — Николаевской Украинской Рады и парткомитета 
большевиков — к вооруженной борьбе между собой, и в то же 
время,— что еще более достойно внимания 1 — переговоры парт
комитета с той же Радой по вопросу о власти в городе, 
о создании об’единенного органа власти на равных началах, 
вне и помимо Совета. И указанный выше общий, принципиально 
и тактически неправильный курс тогдашнего руководства 
нашей парторганизации сказался в этих событиях особенно 
ярко и особенно,— надо это подчеркнуть,— н е п р и г л я д н о .

Каковым должно было быть в то время, т.- е. п о с л е  
О к т я б р я ,  наше отношение к Украинской Раде вообще и 
какой должна была явиться наша тактика относительно нее 
в тогдашних условиях Н и к о л а е в а ?

После питерского Октября, когда Рада в скорости открыто 
выступила против власти Советов, помогая калединско - кадет
ской контрреволюции,— для автора этих строк и, конечно, для 
всех последовательно мысливших товарищей было бесспорно, 
что во всяком случае между нашей партией, борющейся за про
летарскую диктатуру, и Центральной Радой, как с силой враж
дебной пролетарской революции, н е в о з м о ж н о ,  н е д о п у 
с т имо  н и к а к о е  ( даже  в р е м е н н о е) с о г л а ш е н и е, т.-е. 
объединение в д е л е  о р г а н и з а ц и и  в л а с т и .  Невоз
можно и недопустимо оно было вообще, а тем более в Нико
лаеве, где влияние сторонников Рады в рабочих массах было 
ничтожно, а в Совете они не имели от этих масс никаких 
депутатов (если, конечно, не считать таковыми представителей 
от самих украинских социал - националистических партий).

Но в то же время, во избежение излишних кровавых жертв 
и ненужного расточения сил, будучи против всяких безоглядоч- 
ных действий, против „рвачества“ и „вспышкопускательства", 
мы были и против всякого п р е ж д е в р е м е н н о г о  ввязывания 
в боевые стычки с теми же „украинцами", против таких столк
новений с их вооруженной силой (когда последняя в Николаеве 
появилась), которые были бы не оправданы в глазах масс, 
которые последние не поддержали бы, которые, поэтому, 
оказались бы вредными для нас и выгодными для наших 
врагов.

Признавая, что самым опасным (и, собственно, единственно 
с е р ь е з н ы м )  врагом являлись для нас с декабря 1917 г. 
именно украинские контр - революционные элементы, имевшие 
вооруженный политический центр, что с ними неизбежна была 
для нас в недалеком будущем только открытая непримиримая 
борьба, к которой надо было готовиться, мы, как большевики,
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естественно, должны были для этой борьбы сплотить наивоз- 
можно более многочисленные пролетарские массы.

Но к а к о е  з н а м я  способно было сплотить ради этой 
борьбы массы под нашим руководством ?  Конечно, единственно 
только то, которое нашей же партией было поднято, т.- е. уже 
испытанное, всем понятное и для всех уже бесспорное знамя 
С о в е т а .  А какие условия могли бы сделать вооруженную 
борьбу с украинской Радой в Николаеве н е о т л о ж н о й  
для нас и о п р а в д а н н о й  в глазах масс?  Только покуше
ние или явная попытка к покушению со стороны Рады на 
Совет, т.-е. на захват власти в свои руки. Таково было тогда 
и таким остается и теперь наше глубокое убеждение.

Были ли в декабре 1917 года налицо подобные условия 
в Николаеве, — условия, которые сделали бы безотлагательным 
для нас „вооруженное восстание"? А б с о л ю т н о  нет !

Мы уже писали о крайне слабой популярности украинских 
националистов среди рабочих Николаева, о почти полном от
сутствии их в составе тогдашнего Совета. Но вот, — примерно 
в начале декабря, — в Николаев вводится некоторое число 
„гайдамаков", и николаевская украинская Рада, которой раньше 
никто не замечал и которой никто не интересовался, сразу 
становится, правда, не особенно значительной, но все же 
реальной силой.  Означал ли, 1 однако, этот факт сам по себе, 
что мы должны были немедля, без тех необходимых условий, 
о которых только что была речь, а стало быть, и без необхо
димой опоры в широких массах, — подымать Красную гвардию, 
которая, вдобавок, несомненно слабее была гайдамаков, на 
войну с последними ? Мы полагаем, что подобная тактика являла 
бы только потерю равновесия на нашей стороне.

Но если не на немедленную безоглядочную войну, то, 
быть может, следовало итти на известное, хотя бы временное, 
с о г л а ш е н и е  с Украинской Радой, и попытаться с нею, как 
обревшей уже некоторую вооруженную силу, создать в городе 
некую, — пусть даже только временную, — об’единенную, т.- е. 
„коалиционную" власть?. Но это было бы уже нечто похуже, 
чем потеря равновесия: это являлось бы полной и совершенно 
недопустимой для коммунистов б е с п р и н ц и п н о с т ь ю .

А между тем, мы не можем не сказать этого, элементы 
и того и другого качества оказались в п о л и т и к е  и тактике 
тогдашнего (в декабре) николаевского партруководства.

Какая задача стала перед большевиками с момента появле
ния гайдамаков в Николаеве? Как мы отмечали это в нашем 
„очерке", надо было, прежде всего, приложить усилия к их 
сближению, к их а с с и м и л я ц и и  с солдатской и проле
тарской массой города, к уничтожению их обособленного 
положения, к отвоеванию их от националистической контр
революции, к завоеванию их на сторону Октября. Надо было 
ради этого, во - первых, добиться участия гайдамаков на равных



308 Літопис Революції

основаниях со всеми военными частями, в Совете Р. и С. Д., 
во-вторых, повести настойчивую и серьезную работу по их 
идейному разложению, по распропагандированию их. И то, и 
другое должно было также быть связано, разумеется, с общим 
нашим выдержанным поведением (особенно Красной гвардии); 
с предусмотрительным подходом к этой массе рядовых воору
женных, но, в большинстве своем, в начале еще неозлоблен
ных людей. Ни того, ни другого, ни также третьего не было, 
однако, в действиях тогдашнего руководства нашей партор
ганизации.

„Гайдамаки" остались вн е  участия в Совете, вне влияния 
его (это, конечно, было непосредственно связано и обусловлено 
тем упадком жизни Совета в декабре, той бездеятельностью 
наших товарищей в нем, о котором говорилось выше), т.-е. 
они остались оторванной, чуждой,  а потому и враждебной 
силой в городе; они остались и вне большевистского идейного 
влияния, ибо в эту  сторону менее всего были направлены 
внимание и работа. Зато они сталкивались с красногвардейцами 
(которые в их глазах, разумеется, отожествлялись с больше
вистской п а рт и е й), и эти встречи с самого начала, — при 
заранее внушенном настроении с обеих сторон, вдобавок при 
отмеченном выше своевольном поведении в городе некоторых 
групп красногвардейцев, — носили, конечно, далеко не друже
ственный характер. Ибо таков уж был, как мы видели, общий 
„курс44 политики, казавшийся сторонникам его столь „левым44. 
Но на этом, якобы „левом44 нашем курсе, наживали политиче
ский капитал единственно враги нашей партии.

Представляла ли тогда, в декабре, Украинская Рада в Ни
колаеве н е п о с р е д с т в е н н у ю  и р е а л ь н у ю  угрозу в 
смысле захвата ею власти? О т н ю д ь  нет.  Нами раз’яснялось 
уже в наших записках, что, вледствие сравнительной незначи
тельности ее сил и благодаря несомненно революционному 
и советскому настроению всей рабочей массы и почти всех 
военных частей города, Рада просто не м о г л а  тогда по
сягать на власть у нас. Но она не прочь была выпустить своих 
гайдамаков специально против нас, большевиков, и Красной 
гвардии (а г а й д а м а к и  б ы л и  с и л ь н е е  н а ш е й  Красной 
г вардии) ,  чтобы, раздавив нас, облегчить себе путь к бу
дущему свержению Совета, т.- е. к с в о е й  власти, — и потому 
она, конечно, вполне готова и способна была на любую про
вокацию против нас, используя ради этого всякий подходящий 
повод.

Должны ли были мы предоставлять нашему врагу подобные 
поводы, т.-е. поддаваться желанной и выгодной последнему 
провакации? Ответ, полагаем мы, очевиден сам собою 1

„Тем не менее,— писали мы в нашем очерке,—хотя не было 
д о с т а т о ч н ы х  оснований для непосредственной вооруженной 
борьбы, с одобрения и при участии партийного комитета
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сепаратно организуется к середине декабря „Военно-революцион- 
ный Комитет", не признавший фактически ни Совета Р. и С Д., 
ни городского Революционного Штаба, несмотря на участие 
в этих организациях представителей нашей партии"1).

Воєнно • революционный Комитет, да еще созданный эк
стренно и совершенно сепаратно вне массовых и признанных 
рабочих организаций, очевидно, должен был подготовить и 
руководить немедленным вооружением, выступлением и восста
нием. Но п р о т и в  к о г о  в таком экстренном порядке 
необходимо было тогда готовить в Николаеве вооруженное 
восстание ?

Против украинской Рады и гайдамаков ? Но ведь Рада не 
только не была тогда у власти в Николаеве, но, повторяем 
еще раз, она и не могла, не в с и л а х  была претендовать 
тогда на власть, которой можно было достичь, л и ш ь  у н и ч т о 
жив С о в е т .

Скажут, пожалуй: вы ведь сами выяснили прозябание 
в то время николаевского Совета и известное разочарование 
в нем, которое чувствовалось в некоторых слоях массы. Но, 
во - первых,— и это мы также выяснили,— партруководство само 
было в немалой степени повинно в этом прозябании Совета, — 
прозябании, которого и не должно было быть и вполне могло 
не быть; во-вторых, организацией Воєнно-революционного 
Комитета вне городского Ревштаба, вн е и в о б х о д  С о 
в е т а ,  оно же само дезавуировало Совет, не считаясь с тем, что 
п р и н ц и п и а л ь н ы й  авторитет последнего в глазах широ
чайших пролетарских масс, несмотря на отмеченный его упадок 
и оттого некоторое разочарование в нем, оставался все же 
попрежнему большим. У с т р а н и т ь ,  у н и ч т о ж и т ь  С о в е т  — 
это было несомненным, хотя тогда еще тайным, вожделением 
украинских социал-шовинистов, украинской Рады.

И когда мы, в м е с т о  настоятельно - необходимого ожи
вления и усиления Совета, в м е с т о  решительного овладения 
тогда нами фактическим руководством его, — и ме н н о  в в и д у  
и п е р е д  л и ц о м  у с и л и в а  в ш е г о с я  в р а г а  — а на этом 
пути, и только на э т о м  пути, мы имели бы за собой все сочув
ствие и всю поддержку пролетариата и военных частей города,— 
когда мы, вместо этого, ф а к т и ч е с к и  устраняли от руковод
ства событиями Совет, создав „военревком", как самостоятель
ный революционный орган, противопоставив е г о  (а не в с е м и  
п р и з н а н н ы й  С о в е т ! )  Раде, с ее гайдамаками, — то не 
означало ли это, что мы сами давали последней именно тот 
благоприятный повод к вооруженному наступлению на нас, 
которого она так хотела, которое (наступление) именно ей было 
тогда выгодно, т.-е., что мы с а м и  шл и  н а в с т р е ч у  пр о 
в о к а ц и и  н а ш и х  в р а г о в ?  * 20

О „Літ. Рев.*, 1927, №  5 -  6, стор. 296.
20 Літопис Революції № 4
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Выступать н е под знаменем Совета, а нашего военрев- 
кома, значило самим оправдывать в глазах масс врага, гово
рившего, что он - де не против Совета, а против „узурпаторов - 
большевиков"; это значило дать врагу повод и возможность 
броситься на нас — при п а с с и в н о с т и  мас с ,  которые еще 
не могли тогда ясно сознавать, что разгром большевиков, — 
лишь этап к разгрому Совета и пролетариата. Это означало, 
наконец, и дискредитацию нашей же великой идеи власти Со
ветов, а с нею и нашей партии. А ведь линия действий нико
лаевского партруководства в декабрьских событиях вела именно 
к такой дискредитации. И против такой ложной и вредной 
линии автор не мог не выступить тогда и, — уже в с а м ы й  
к р а й н и й  момент, — даже открыто.

Нападение гайдамаков, стоившее жизни нескольким красно
гвардейцам, на рассвете 16 декабря явилось началом осуще
ствления провокационного замысла Рады против нашей партии1).

Каково же было поведение парткомитета перед лицом этой 
явной и очевидной провокации?

С одной стороны, он занял, как будто, непримиримую 
позицию по отношению к украинским шовинистам, готовясь 
внешним образом к военным действиям против них, призывая 
сторонников быть готовыми к вооруженной борьбе и органи
зовав свой военный штаб во флотском полуэкипаже. . .  Но, 
с другой стороны, — с какими характерными политическими 
шагами связано это „приготовление" к непримиримой воору
женной борьбе с врагом?

Мы писали, что партийный комитет отозвал наших това
рищей из городского Ревштаба, бывшего верховным органом 
власти, — а тем самым он порывал, в сущности, и с  С о в е т о м ,  
бывшим главным членом Ревштаба, и переходил, таким обра
зом, на положение, которое англичане иронически называют 
положением „блестящей изолированности".

В чем заключался смысл такого ш ага? Единственно,— 
в чрезвычайной, близорукой самоуверенности, явившейся след
ствием отрыва от широких рабочих масс, в том о б щ е м  к у р с е  
на з а х в а т в л а с т и  п о м и м о и в о б х о д С о в е т а ,  который 
мы вскрыли и анализировали на предыдущих страницах. Но, 
что всего характернее и показательнее было для существа 
этого „ультралевого", этого quasi большевистского „курса", 
что явилось неизбежной оборотной стороной этой мнимо - рево
люционной медали, так это тот факт ,  что, чувствуя, очевидно, 
крайнюю слабость и ненадежность своего положения „блестя
щей изолированности", партруководство, готовясь в дни 16—18 де
кабря, как будто, к войне с Радой, в е л о  в то же время ,

1) В этом ее замысле — учинить кровопускание большевикам — не стесня
ясь недели через три после событий признался в частном разговоре в при
сутствии автора этих строк один из лидеров николаевской Рады—Брояковский.
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при участии представителей „нейтральных" партий и органи
зации, п е р е г о в о р ы  с той же н и к о л а е в с к о й  Р а д о й  
по в о п р о с у  о в л а с т и  в г о р о д е ,  о с о з д а н и и  о бе ди-  
п е н н о г о  о р г а н а  в л а с т и  на р а в н ы х  н а ч а л а х  с Р а 
дой,  т о л ь к о  с Р а д о й ,  б е з  „ н е й т р а л ь н ы х "  и п о м и м о  
С о в е т а .  И тут-то и выявилась вся неприглядность, вся бес
принципность политики руководства парткомитета х).

Вместо того, чтобы, в ответ на кровавый вызов „украин
цев", потребовать через Совет вывода гайдамаков из Николаева 
и, покрайней мере, добиться категорического постановления Со
вета — именно С о в е т а !  — о том, что украинская Рада не имела 
никакого права на какую - либо власть в Николаеве, хотя бы уже 
(помимо всех прочих причин) на том основании, что украинские 
национал - социалистические партии не имели в Совете почти ни
какого представительства от рабочего класса; вместо решитель
ного требования п о д ч и н е н и я  „ у к р а и н ц е в "  и г а й д а м а 
ков  С о в е т у ,  а такое ясное и последовательное требование 
наше с энтузиазмом поддержала бы вся масса николаевского 
пролетариата и солдат, и даже меньшевики и эсеры не могли 
бы открыто противодействовать ему; вместо, одним словом, 
того, чтобы и с п о л ь з о в а т ь  э т о т  к р и т и ч е с к и й  м о м е н т  
для  ф а к т и ч е с к о г о  у с т а н о в л е н и я  в г о р о д е  п о л 
н о т ы  в л а с т и  С о в е т а ,  а описываемые события были осо
бенно благоприятны для совершения „октябрьской" революции 
в Николаеве, — вместо такой единственной отчетливой боль
шевистской политики и тактики наше партийное руководство 
повело линию в разрез с принципами партии и нашими лозунгами.

Мы не беремся утверждать, с о з н а т е л ь н о  ли проводили 
в этих событиях тогдашние руководители николаевского коми
тета тот ложный взгляд части к и е в с к о й  организации нашей 
партии, ту ее „попытку обмануть историю" посредством ,,об’- 
единения социалистического движения за советскую власть, 
руководимого большевиками, с украинским националистическим 
движением", для чего предлагалось войти в Центральную Раду 
и завоевывать ее изнутри, — то, о чем рассказал недавно тов. 
Скрыпник2). Мы убеждены лишь в том, что, подобно охарак-

д) Эта беспринципность станет еще более яркой в свете такого добавоч
ного момента. В заседании николаевской гор. думы 16 декабря при обсу
ждении событий, гласный, упомянутый в предыдущем примечании Брояковский, 
сделал поистине „пикантное'* сообщение о том, что большевики в последние 
дни зондировали почву, как будут реагировать украинцы на роспуск ими 
гор. Думы (см. „Известия Никол. Совета** от 19 декабря 1917 г.). Мы не 
знаем, насколько верно было это сообщение, но — в сопоставлении с извест
ным нам „общим курсом** партруководства — это соЪбщение о тайном стремле
нии последнего к соглашательству с принципиальными и непримиримыми 
врагами пролетарской революции, — п о т о м у ,  что у них появилось оружие!— 
само по себе было характерно и, конечно, весьма „лестно" для нашей пар
тийной чести.. .

2) См. его статью „Український жовтень“ — „Комуніст**, от 25 декабря 
1927 г.
20*
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теризованному т. Скрыпником течению в киевской организации* 
и готовность николаевских партруководителей делить, хотя бьг 
и временно, власть с провокаторской и контр - революциниой 
украинской радой (при внешней непримиримости по отношению 
к последней) представляла собой не пролетарскую революцион
ную политику, а именно мелкобуржуазное политикантство, со
вершенно недостойное пролетарских революционеров. Мы. 
убеждены в том, что уж е с а ми  п е р е г о в о р ы  к о м и т е т а  
б о л ь ш е в и к о в  с н а ш и м и  п р и н ц и п и а л ь н ы м и  в р а 
г а м и — радовцами — о д е л е ж е  в л а с т и  с ними (только на 
том основании, что те имели в своем распоряжении оружие), 
о создании о с о б о г о  органа власти из большевиков и Рады, 
в о б х о д  С о в е т а  р а б о ч и х  д е п у т а т о в  и в м е с т о  р е 
в о л ю ц и о н н о й  п о п ы т к и  у с т а н о в и т ь  в т о т  м о м е н т  
и м е н н о  в л а с т ь  С о в е т а ,  что уже сами такие переговоры 
являлись недопустимым нарушением идей, попранием дела нашей 
партии.

Так расцениваем мы эти события теперь, анализируя их 
об’єктивно из десятилетнего далека от них, и, конечно, еще 
острей воспринимали и расценивали мы их в те дни, находясь 
в гуще тогдашней борьбы.

И когда Рада отклонила предложение нашего партийного 
комитета (она отлично учитывала слабость последнего и, до
гадываясь, видимо, о скрытом смысле его маневра, вовсе но 
хотела разделять власть только с большевиками), требуя уча
стия в органе власти также представителей „нейтральных"; 
когда искомое, поистине, г н и л о е  соглашение не состоялось* 
и начала кровавой борьбы, — еще более недопустимой и не
оправданной т е п е р ь ,  из-за т а к о г о  разрешения вопроса о 
власти,— ожидали с часа на час, мы в самый последний, опас
нейший момент не могли не забить открыто тревоги и тем 
самым не вмешаться в ход событий.

По настоянию двух товарищей, членов парткомитета — 
Бурого и Зубока (рабочего завода „Наваль"), автор вынужден 
был, — ибо другого пути не было,— опубликовать в „Изве
стиях Совета" небольшую, в крайней поспешности написанную 
статью, разяснявшую партийным товарищам и рабочим вообще 
отсутствие в Николаеве реальных, достаточных оснований для 
непосредственной вооруженной борьбы с „украинцами", ибо со 
стороны последних не было покушения „на высший орган 
революции в Николаеве — на Совет рабочих и солдатских 
депутатов". Статья отмечала ложность, с точки зрения последо
вательного большевизма, линии, взятой партийным руководством, 
недопустимость его тактики в конфликте с украинской Радой, 
все противоречие его действий нашему великому лозунгу, со
ветской власти, ибо и г н о р и р о в а н и е м  Совета, о б х о д о м  
Совета лица, руководившие событиями, „похоронили револю
ционный авторитет Совета и тем самым порвали с нашим
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лозунгом". Статья призывала как рабочих - большевиков, так и 
шедших за Радой солдат, выходцев из трудового народа, 
к сознанию единства своих классовых интересов, к прекращению 
слепой вражды и борьбы между собою, которая угрожает раз
громом пролетариата.

В том же номере газеты (от 19 декабря) напечатали свои 
заявления т. т. Зубок и Бурый. Первый выступил против 
„ряда действий николаевского комитета нашей партии, которые 
являются не только тактическими ошибками, но идущими в раз
рез с нашими основными принципами", в виду чего, писал он, 
„я вынужнен заявить, что снимаю с себя всякую ответствен
ность за действия николаевского комитета партии". Второй, 
заявив о „полном своем несогласии с позицией, занятой коми
тетом большевиков по вопросу об организации власти", ука
зывал, что „не считает возможным вырывать власть из рук 
Совета и выступать в противоречии с теми лозунгами, кото
рые я всегда защищал" и потому об’являл о своем выходе из 
состава комитета большевиков.

К таким печатным выступлениям побудила нас, конечно, 
только к р а й н о с т ь  момента, которая внутренние принципи
альные расхождения по вопросу об „общем курсе" комитет
ской политики в Николаеве чрезвычайно усилила и обострила 
непосредственной тревогой за неминуемое наше поражение 
в случае вооруженной борьбы с гайдамаками при т о г д а ш 
них у с л о в и я х .  А эти условия сказались в о т р и ц а т е л ь 
ном отношении рабочей и солдатской массы (принципиально 
сочувствовавшей нашей партии) к затевавшейся тогда воору
женной борьбе с „украинцами", ибо эта борьба была немоти- 
вирована, недостаточно оправдана в ее глазах. Мы рассказы
вали уже в наших записках, как ряд николаевских заводов, 
а также воинских частей, вмешался в конфликт с требованием, 
через созданную ими комиссию от обеих сторон, недопущения 
кровопролития.

Непопулярность в массах предпринимавшейся тогда у нас 
вооруженной борьбы была очевидна и бесспорна, а эта не
популярность вызвана была именно той в корне неправильно^ 
недопустимой политической линией партруководства, которая по
дробно нами выяснена. Б о р ь б ы  з а  д и к т а т у р у  п р о л е т а 
р иа т а ,  з а  в л а с т ь  С о в е т а ,  т.-е. за самый дорогой и при
знанный лозунг,— вот чего не видели, да и не могли видеть 
массы в конфликте между реввоенкомитетом большевиков 
и штабом гайдамаков. И, не видя этого, массы и не могли 
воспринять этого конфликта, как своего дела, и выступали в нем 
„нейтральными" и оставались бы, вернее всего, пассивными, 
если бы война все же разгорелась. Ибо чрезмерное увлече
ние властью привело руководителей парткомитета к игнори
рованию, к забвению Совета, чья власть начертана была на 
боевых знаменах нашей партии, оно привело их к отрыву от
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жизненного источника пролетарской революции — от рабочих 
масс, ибо это увлечение привело их к забвению и искажению 
основных истин марксистско-ленинской науки нашей партии. 
Но забытые истины,, как это всегда бывает, не замедлили 
сейчас же отомстить за себя. Под воздействием неблагопри
ятного для него настроения и давления масс парткомитет, 
как писали мы, вынужден был отступить. Но отступление 
т а к о г о  характера, в связи с приведшими к нему действи
ями, отнюдь, конечно, не было почетным для нашего партий
ного имени.

Такова та „историческая справка", которую нам необхо
димо было сделать в дополнение к нашему, ранее напечатан
ному очерку о подготовке Октября в Николаеве. Однако, 
в наших глазах события, лежащие в основе этой „справки", 
имеют не только местное значение и далеко не только чисто
исторический интерес, но они содержат в себе элементы, важ
ные, по - нашему, и в общем теоретическом отношении; этим 
об’ясняются и оправдываются те критические „комментарии", 
которыми снабжена в некоторой мере настоящая статья.

Мы полагаем, что нам удалось доказать н а ш у  правоту 
в свете всесторенне выясненной конкретной исторической об
становки.



А. АЛЕШИН

ВСЕ ЧТО УГОДНО, НО НЕ БОЛЬШЕВИЗМ
(К воспоминаниям тов. Марка („Подготовка Октября в Николаеве'1— „Лето
пись Революции", №  5 —6 за 1927 г.) и „Комментариям" к ним того же

автора — см. выше)

Воспоминания тов. Марка прежде всего проникнуты край
ним суб'ективизмом и имеют явную тенденцию представить 
политическую группу, к которой принадлежал тогда автор, 
наиболее активной в Николаевском Октябре. Ограничусь 
в связи с этим приведением небольшой, но характерной цитаты 
из воспоминаний. „Перечитывая все наши статьи, проекты, 
резолюции и речи 1917 года, 1 я и теперь, после проделанной 
за эти 10 лет нашей партией, прежде всего, конечно, гением 
Ленина, углубленной, теоретической разработки проблемы дикта
туры и демократии, не нахожу в них н и к а к и х  (подчеркнуто 
автором — А. А.) более или менее существенных теоретиче
ских недостатков или ошибок"... (Многоточие автора— А. А .1).

Для автора настоящей статьи совершенно, поэтому, по
нятна необходимость критического отношения к воспоминаниям 
тов. Марка, выразившегося в некоторых критических и бес
спорно, как мы это ниже докажем, верных примечаниях ре
дакции.

По существу редакцией было против него выставлено два 
„основных обвинения" : 1) формальный неленинский подход 
к идеи власти Советов и 2) слишком „осторожный" подход 
к вопросу о вооруженном восстании в период Октябрьской ре
волюции.

„Историческая справка и комментарии" т. Марка ровно 
ни в чем, однако, никого не могут переубедить, ибо никакие 
„справки", как бы горячо они не давались, не способны пере
делать фактов. А факт таков : политическая линия тов. Марка 
и его группы в 1917 г. была неверной. В ней не было ничего 
ленинского, ничего большевистского.

Постараемся это доказать кратким анализом николаевских 
событий в свете затронутых тов. Марком проблем.

3) „Лет. Революции", № 5 — 6 за 1927 г., стор. 286.
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Каковы эти проблемы? Опуская подробности (их можно 
будет при надобности привлечь), мы эти проблемы Николаев
ского Октября сводим в основном к двум, а именно: 1) во
прос о том, к о г д а  в Николаеве созрела возможность про
возглашения советской власти и 2) вопрос об оценке тактики 
Николаевской большевистской организации в этот период1).

* **

На вопрос, возможно ли было в Октябрьские дни взять 
власть, тов. Марк дает такой ответ:

„Сочувствие большинства было принципиально с нами 
и с великой революцией, но в это настроение вмешались 
тревога и неуверенность, а потом и сдержанность по по
воду немедленного и любым путем провозглашения сов- 
власти в Николаеве" („Комментарии").
В чем же, по Марку, причина такой сдержанности?

„В э т о м  г о р о д е ,  — пишет он, — не б ы л о  т о г д а  
в л а с т в у ю щ е г о  к л а с с о в о г о  в р а г а  п р о л е т а р и 
а т а  (подчеркнуто автором— А. А .) ..  . врага, владычество 
которого надо было бы свергать. . .  керенщина не имела 
в Николаеве н и к а к о й  (подчеркнуто автором — А. А.) 
реальной опоры для себя"...

Далее тов. Марк высказывает такую мысль, что будто бы 
Демократическая Дума в городе представляла лишь пустую 
фикцию, действительная же власть была в руках Совета („Ком
ментарии"). Короче говоря, пролетариату не с кем было бо
роться в Николаеве. Действительно, курьезное положение, хоть 
бери и создавай собственными руками буржуазную власть, 
чтобы было кого валить.

Но так ли оно было на деле, как пишет тов. Марк? Верно 
ли, что Демократическая Дума была лишь фикцией власти? 
Такой взгляд на Демократическую Думу не нов, он весьма 
распространен был среди обывательщины. Николаевская Дума, 
по мнению тов. Марка, была „маловлиятельной", „межклассо
вой", она не была действительной властью. Повторяя несколько 
раз эти далеко неленинские суждения о Думе, тов. Марк и не 
догадывается, что последняя для Николаева была тем же Вре
менным Правительством. Николаевская Дума была единствен
ным центром, если не считать Раду, вокруг которого группи
ровалась николаевская реакция и контр - революция.

Правда, то обстоятельство, что Дума занималась, главным 
образом, продовольственно - финансовыми делами, легко вводило

1) До приезда в Николаев т. Закса, Марк Факторов играл в Николаев
ской организации руководящую роль.
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в заблуждение насчет ее истинной политической сущности, но 
стоит лишь вспомнить, какое громадное значение приобретали 
тогда вопросы продовольствия и финансирования заводов, ра
бочих и солдатских организаций, чтобы понять, в какой мере 
зависим был от этих вопросов авторитет той или иной власти 
(Совета или Думы). Дума была властью, противопоставленной 
Сосету тем в большей степени, чем более неприкосновенной 
оставалась ее монополия в области продовольствия и финан
сирования города. Ничего, разумеется, в этом не менял и тот 
фа*ст, что большинство гласных в Думе составляли меньше
вики и эсеры. Вообще говоря, на данной ступени революции,, 
как известно, рупором крупной буржуазии всюду и везде слу
жили мелкобуржуазные социалисты.

Точно так же было и в Николаеве, где буржуазная власть 
под давлением обстоятельств совершила эволюцию от .Цензо
вой Думы" и „Общественного Комитета" к „Думе Демокра
тической". По существу же между правым кадетом Леонтови- 
чем, бывшим председателем Общественного К - та, и эсером 
Костенко, бывшим председателем Демократической Думы не 
было никакой разницы, подобно тому, как не было принци
пиальной разницы между Демократической Думой и Общест
венным Комитетом. И то, и другое было двумя формами бур
жуазной власти, а поэтому всякие рассуждения о том, что де 
дума была „межклассова", безсильна, что в лице Думы нико
лаевскому пролетариату и разгонять-то некого было — суть 
лишь рассуждения мелкого буржуа, которому всегда свой
ственно принимать видимость вещей за их внутреннюю сущ
ность.

Что же касается Думы, то она еще в большей степени, 
чем Рада, играла роль политического хамелеона. Она краснела 
и бледнела в прямой зависимости от под’емов и неудач рево
люции. В Октябрьские дни она была тише воды и ниже травы, 
в дни после Октябрьского провала (именно провала), в но
ябре— декабре и январе, она ожила до того, что, например, 
в январе м - це выступила в качестве активной политической 
власти *).

Далее, в феврале м-це, в ответ на ее разгром Советом, 
Дума об’явила себя единственной правомочной властью в го
роде (правда, только на бумаге). В период немецкой оккупации, 
до ее разгона немцами, она снова переоделась и т. д .* 2).

В данном случае важно лишь подчеркнуть, что весь этот 
политический маскарад со стороны Думы отнюдь не означал 
отказа от „вредительства", от скрытой, а нередко и явной 
борьбы, против Совета Рабочих Депутатов. Уже в день своего

*) Речь идет об „экспроприации* буржуазии — принудительном 5 - мил
лионном обложении буржуазии по постановлению Думы.

2) Более подробно история николаевской Думы изложена в моей статье 
•Борьба за Октябрь на Николаевщине", см. Л. Р.
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избрания (29 августа 1917 года) Демократическая Дума в тор
жественной декларации заявила себя сторонницей и а к т и в 
ным борцом за Временное Правительство. Свою же практи
ческую работу Дума проводила таким образом, чтобы внушить 
трудящимся недоверие к революции. Для этого она силилась 
доказать рабочим, что „социальная революция есть хаос со
циального развала** (слова эсера Костенко, председателя Думы).

Лишенная возможности организовать вооруженную контр • 
революцию, николаевская буржуазия группировалась вокруг Де
мократической Думы, справедливо рассчитывая на то, что послед
ней удастся поссорить рабочих с Советом, обессилить его, а вме
сте с тем расчистить путь для реакции и контр - революции. 
Незадолго перед Октябрьским переворотом эсер Браславский 
настаивал на привлечении в состав правительства буржуазии.

Понятно, что в октябре — декабре николаевские купцы 
и домовладельцы предпочитали выражать свои симпатии через 
мелкобуржуазную интеллигенцию. Достаточно припомнить за
бастовку инженеров в Николаеве в первой половине ноября, 
забастовку учителей от 21 ноября, уличную демонстрацию 
в защиту Учредительного Собрания и личных (считай буржу
азных) гражданских прав, организованную Думой 3 декабря 
и т. д. Дума, правда, неспособна была в то время взять ини
циативу борьбы в свои руки, она терпеливо ждала лучшей 
погоды, но из этого отнюдь не следует, что Совету можно 
было не опасаться ее. Совету, как известно, так и не удалось 
разогнать Демократическую Думу, она продолжала существо
вать, как это ни странно, и после провозглашения советской 
власти, по сути дела не признав последней1).

Все это вынуждает нас самым категорическим образом 
восстать против того взгляда тов. Марка, по которому выхо
дит, что в Октябрьские дни в Николаеве не было властву
ющего врага пролетариата. Такой враг был в лице Думы, 
и, следовательно, все те, которые думали об установлении 
советской власти, естественно, должны были иметь в виду 
и устранение Думы. Кто думал тогда иначе, тот об’єктивно 
препятствовал николаевскому пролетариату установить свою 
диктатуру.

*  *
*

Остается выяснить вопрос, мог ли Совет это выполнить и на
сколько такая ликвидация Думы была бы революционно-целесо-

*) В особо принятой по этому поводу резолюции Демократической Думы 
говорится о примирении с советской властью, как с неизбежным злом, при 
чем Совет характеризуется как профессиональный орган рабочих, а Дума 
наоборот, как высший орган местной власти: „Совет, говорится в резолюции,
представляет весь рабочий класс, а Дума все население41. Потому-то, веро
ятно, Дума и отказалась передать советскому комиссару тов. Возняку про
довольственное дело.
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образна. Не означало - ли бы провозглашение советской власти, 
как думает Марк, вооруженное восстание против самого Совета ?

В таком важном вопросе нельзя, понятно, отделываться 
„общим местом", каковым, в данном случае, у Марка является 
его ссылка на знаменитые слова Ленина „не шутить с восста
нием". В таком общем применении, учение Ленина о воору
женном восстании превращается в вешалку, на которую можно 
вешать все. Только анализ взаимоотношений Совета и рабо
чего класса в Николаеве позволит нам найти правильное ре
шение поставленного вопроса.

Каковы же были эти взаимоотношения в дни Октябрьской 
революции? Тов. Марк освобождает нас от необходимости 
доказывать, что заводской Николаев был всецело на стороне ’ 
лозунга „вся власть Советам", ибо он сам это утверждает не
однократно. В самом деле, в течение сентября и октября ме
сяцев почти во всех цехах „Наваля" и „Руссуда", во всех 
воинских частях, мелких предприятиях, мастерских и рабочих 
кварталах с повестки дня не сходило это основное требование 
революции.

Ну, а с Советом как обстояло дело ? Какова была его 
эволюция? Достаточно поставить этот вопрос ясно и недву
смысленно, чтобы увидеть, в чем заключается основное заблу
ждение Марка.

В своих „Комментариях" Марк пишет :
„Если бы кто-либо осмелился посягнуть на Никола

евский Совет Рабочих Депутатов, он испытал бы на себе 
эту грозную силу“. . .  (силу Совета — А. А.). Когда, спра
шивается, в какое время и о каком возможном посягателе 
идет речь?"

Революционный под’ем николаевского пролетарията, как 
видно будет ниже, достиг своего зенита 25 — 26 октября. 
В эти дни, о чем, между прочим, увлекательно пишет и сам 
т. Марк1), массы ждали за дверьми Совета решительных дей
ствий со стороны последнего. В то время, разумеется, ни Дума, 
ни Рада, не посмели бы громыхать оружием против Совета, 
ибо в сознании николаевского пролетариата представление об 
этом Совете, хотя и соглашательском, отождествлялось с по
нятием советской власти вообще. Но такое беспринципное 
смешение понятий, какое, как это ни странно, повидимому, 
и сейчас еще свойственно тов. Марку, у николаевских рабо
чих, однако, быстро сменилось новым представлением о со
ветской власти, как только они убедились, что не только 
правые социалисты, но и левые не в меньшей степени оказа
лись неспособными превратить соглашательский Совет в по
длинный орган диктатуры пролетариата.

3) .Летопись Революции1* Л® 5 - 6  за 1927 г., стр. 278, 279, 281, 282.
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Но это уже было в ноябре — декабре. В эти месяцы отно
шение рабочих к соглашательскому Совету в корне изменилось. 
От него уже никто ничего не ждал и его третировали, как 
ненужную организацию.

Ниже мы еще вернемся к этому вопросу, а пока отметим, 
что на сей раз уразумение сущности советской власти, сло
жилось у рабочих не потому, что группа тов. Марка писала 
о ней статьи и клеймила соглашательские партии. Так может 
думать лишь тот, кто ставит знак равенства между политикой 
и политической публицистикой. Переворот в умах произо
шел потому, что на г л а з а х  у рабочих Совет в целом, справа 
налево, политически обанкротился в дни 25 — 26 октября.

Таким образом, опасно было угрожать Совету лишь в 
О к т я б р ь с к и е  дни, но это не относится к Совету в ноябре- 
декабре. Уже один факт, что такая попытка действительно 
имела место со стороны Рады в декабре, сам за себя говорит. 
Другое дело, что Рада провалилась, но попытка была, и ха
рактерно, что рабочие в столкновение активно не вмешались *).

По Марку получается, что николаевский пролетариат бо
ролся не за советскую власть, а за меньшевистско-эсеровское 
подобие ее, каковым был Николаевский Совет в Октябрьские дни. 
Для тов. Марка это одно и то же. И в этом его главная ошибка.

Совершенно иначе решали этот вопрос заводские рабочие. 
Приведем маленький пример. 25 сентября, следовательно еще 
до питерского переворота, на собрании в 2000 чел., судострои
тельный отдел „Наваля" настоятельно предлагает меньшевикам 
и эсерам в Совете: „немедленно сложить с себя полномочия", 
а „взамен же их,— говорится далее в резолюции,— мы будем 
выбирать таких товарищей, которые стоят на позиции револю
ционного пролетариата.

Похоже ли это на фетишизирование Совета вообще, какое 
наблюдается у тов. Марка? Мы хотим подлинной советской 
власти, заявляют рабочие, т. е. такой власти, которая, не те
ряя времени, немедленно взялась бы за экспроприацию буржу
азии, за организацию Красной гвардии, за помощь безработным 
ит. д. Но мы п р о т и в  С о в е т а  с о г л а ш а т е л е й ,  хотя бы 
он и трижды назывался Советом. „Нам нужно итти с больше
виками— вот они наши друзья"— говорит тогда беспартийный 
рабочий „Наваля" Михаил Иванов, выражая этим настроение 
подавляющего. большинства заводских рабочих Николаева.

А что пишет Марк? „Неужели мы, большевики, — читаем 
в его „Комментариях",— должны были вопреки этим решениям 
совета (заметьте — Совета, а не пролетариата — А. А.) стараться

*) Интересно, что громадное большинство рабочих, которых мне прихо
дилось спрашивать о декабрьском столкновении Рады с Советом, даже и не 
помнят о нем. Но все они великолепно вспоминают до мельчайших подроб
ностей такое же столкновение от 23 января — в период после провозглашения 
Соввласти.
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^се же немедленно, на деле, добиться диктатуры пролетариата? 
И каким образом? Посредством, может быть, „вооруженного 
восстания" (кавычки автора — А. А.). Но это было бы восста
ние не против кого иного, как только против Совета. . .  Но 
может быть посредством какого-либо „завоевания" (кавычки 
автора — А. А.) большевиками Совета в свои руки. Но, при 
полном отсутствии в тот момент критической необходимости 
в подобном революционном устранении из Совета его правой 
половины — такая попытка только дискредитировала бы в гла
зах тех же масс нашу партию, весь смысл нашей борьбы и 
самую идею советской власти"...

Мы нарочно привели эту большую цитату, ибо в ней весь 
смысл оппортунистической философии тов. Марка. Приведенная 
выше резолюция рабочих судостроительного цеха (а подобные 
постановления принимались всеми цехами заводов) — требует 
категорического удаления из Совета соглашателей, громко за
являет о необходимости создания подлинной пролетарской 
власти, поясняя, что это означает однородный большевистский 
Совет, а по „Комментариям" Марка выходит, что все это—есть 
нечто иное, как дискредитация партии, смысла нашей борьбы 
и самой идеи Совета. Поистине, „не марксизм, а маркизм", 
как писал в свое время про нарего автора Закс-Гладнев.

Касаясь далее задач и тактики партии, тов. Марк опреде
ляет их в следующих словах: „помочь дозреть недозревшим 
массам ради полного, через них, завоевания Советов. И потому 
надо было выждать"... Тут тов. Марк просто путает. Одно 
из двух: либо массам, либо Совету нужно было дозреть,— 
следовательно и „выжидание", как партийная тактика, должно 
относится либо к массам, либо к Советам.

Парой страницей назад мы читаем у Марка: „большинство 
николаевского пролетариата принципиально и по настроению 
своему было с большевиками в дни Октября и полностью при
ветствовало питерскую революцию"... В чем же дело? Такому 
пролетариату и дозревать-то нечего было — его можно прямо 
вести в бой. Практически же это означало, что большевики, 
не тактики „выжидания" должны были держаться, а тактики 
разгрома соглашательской половины Совета на примерах ре
шения ряда злободневных вопросов революционным путем, а 
такой путь был полностью обеспечен сочувствием масс.

Одним из таких злободневных вопросов мог быть, напри
мер, вопрос о помощи безработным за счет буржуазии. На
сколько нам известно, а это известно и тов. Марку, вопрос 
об обложении буржуазии в пользу безработных был поднят 
не большевиками, в частности, не Марком, а меньшевиком Исае
вым, и не в Совете, а в Думе1). Совершенно, между прочим, *)

*) Более подробное изложение и разбор этого замечательного факта 
„самоэкспроприации" николаевской буржуазии читатель найдет в указанном 
выше очерке.
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понятно, почему тов. Марк оказался обезоруженным перед та
кой Думой и пришел к заключению, что т а к а я  Дума без
вредна— не настоящий враг.

Итак, кому же нужно было дозревать? Массам, которые 
требовали от Совета определенной большевистской, твердой 
политики вплоть до изгнания соглашателей из состава Совета, 
или самому Совету, шедшему в хвосте революции. Очевидно, 
что Совету, а также кое - кому из сидевших в нем большевиков.

Положение было такое, что николаевский пролетариат и 
военные части в Октябрские дни шли не за всем Советом, 
а лишь за большевистской его частью, готовые в любой мо
мент и любыми способами ее поддержать. Изгнание соглаша
телей из Совета, ликвидация Думы и переход к реальной по
литике диктатуры пролетариата — не только не пошло бы 
в разрез с настроениями рабочих масс, но было бы прямым 
ответом на их требования.

Характерно, что к этим дням и самый Совет, состоящий 
в большинстве (на 70 с лишним процентов) из эсеров и мень
шевиков (разумеется, в массе своей заводских рабочих), тоже 
не избежал влияния всеобщего под’ема революции. Его голово
кружительная эволюция влево к большевикам относится именно 
к октябрю месяцу. И тот же самый Марк, рядом с другими 
большевиками, при желании, вернее—умении, буквально могли бы 
повести его за собой. Именно к Октябрю, накануне созыва 
2-го Всероссийского с’езда, относится массовый отзыв согла
шателей из Совета и значительное усиление большевистского 
влияния в воинских частях. Именно к началу Октября по до
кладу тов. Галки о „Демократическом совещании", резолюция 
большевиков собрала больше голосов, чем резолюция меньше
виков и эсеров, отдельно взятых (77 за большевиков, 41 за 
меньшевиков и 68 за эсеров). При этом резолюция эсеров по
тому только и собрала указанное количество голосов, что 
ловко обманула Совет своим неожиданным для эсеров содер
жанием (в ней буквально говорилось: „дальнейшее соглаша
тельство с буржуазией грозит стране и революции распадом").

16 октября резолюция большевиков собрала большинство, 
94 голоса, против эсеров и меньшевиков, собравших 83 голоса. 
Настроения на этом пленуме оказались настолько больше
вистскими, что меньшевикам и эсерам пришлось покинуть зал 
собраний. Далее 25 октября, на другой день после питерского 
переворота, в начале Исполбюро, а за ним и Пленумом Со
вета, при громадном стечении народа, почти формально об’я
влено было о переходе всей власти Совету. Вот что говорилось 
в принятой по этому поводу резолюции:

„Принимая во внимание необходимость срочно решить 
вопрос о Временном Правительстве, Пленум постановляет: 
1) власть Временного Правительства свергнута; 2) Нико
лаевский Совет рабочих и военных депутатов всеми мерами
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будет поддерживать восставших в Петрограде ; 3) в городе 
Николаеве высшей властью является Совет рабочих и 
военных депутатов, все постановления которого должны 
исполняться беспрекословно всеми учреждениями и граж
данами гор. Николаева1)".
По сведениям тов. Марка, формального об’явлення Советом 

власти не было. По его мнению, воїірос о власти дважды де
батировался в Совете — 26 и 29 октября, при чем, на пер
вом и на втором пленуме голоса разделились поровну между 
сторонниками большевиков и сторонниками правых социалистов. 
За отсутствием у меня точных данных, не берусь судить о том, 
какой из этих двух источников достовернее (Марка или Ни
колаевского Истпарта), но суть не в этом, и вовсе даже не 
в этом. Гораздо важнее то, что вышеприведенная резолюция 
была встречена рабочими и солдатами с громадным энтузи
азмом. Многие из них в т о т  же д е н ь  26 октября — присое
динились к ней (например, клепалыцики, рубщики и чеканщики 
завода „Руссуд" в количестве 720 человек, рабочие гигантского 
завода ,,Наваль“), буквально повторяя сказанные там слова: 
„в Николаеве высшей властью^ является Совет, постановления 
которого должны беспрекословно выполняться всеми учрежде
ниями". Мы уже не говорим о т̂ аких же постановлениях, при
нимавшихся по различным цехам завода, как и в воинских 
частях, накануне питерского переворота и в течение первых 
дней после него (7, 10, 11, 12 октября основная масса рабо
чих и солдат высказались з а  о д н о р о д н у ю  советскую власть.)

Одно бесспорно, что николаевский пролетариат в громад
ном своем большинстве готов был поддержать любые действия 
большевиков, которые вели бы на путь классовой диктатуры. 
Нужны ли еще какие - нибудь доводы в подтверждение той 
мысли, что николаевским большевикам следовало брать власть 
в октябре, что в октябре, и именно 26 октября, больше
вистская фракция обязана была разогнать Думу, национализи
ровать заводы и експроприировать буржуазию, наладить пра
вильную систематическую помощь десяткам тысяч безработных, 
об’явить о передаче земли крёстьянам, одним словом произвести 
генеральную очистку широкого пути подлинной диктатуры 
рабочего класса. Николаевская большевистская организация, 
однако, всего этого не сделала, ибо ее тактикой была тактика 
„выжидания".

„Мы,— пишет тов. Марк,— естественно видели главную 
и основную задачу завоевания б о л ь ш и н с т в а  в Совете, 
ибо только таким путем (подчеркнуто нами — А. А.) мы 
мыслили осуществить идею власти Советов . . .  но нас сму
щал и беспокоил тот факт, что в местном Совете наша

1) Цитирована по книжке .Октябрь на Николаевщине“ Николаевского 
Истпарта.
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фракция даже после последних перевыборов составляла 
все еще меньшинство. . .  и э т о  заставляло нас серьезна 
задумываться перед наступающими событиями (подчерк
нуто нами—’А. А.).
Итак по Марку провозгласить советскую власть можна 

было лишь при одном условии— при условии завоевания боль
шевиками большинства в Совете. Но тогда возникает вопрос, 
каков же для тов. Марка удельный вес рабочего класса в деле 
провозглашения советской власти. О рабочем классе и степени 
его политической зрелости допустимо было бы молчать и в том 
случае, если бы политика Совета была всегда, на всех сту
пенях развития революции — одновременно адекватна требова
ниям масс. На деле же этого не было и не могло быть. Сле
довательно, связывать судьбы революции с эволюцией Совета 
означало не что иное, как фетишизирование совета, или — что 
одно и тоже — игнорирование подлинной, живой, действующей 
революции.

Конкретно, что помешало т. Марку и его единомышленникам 
совершить переворот 26 октября? Меньшевики и эсеры, два 
раза голосовавшие (подумайте, два раза!) против него (перево-/ 
рота)? Дума, Рада, или, может быть, рабочие завода? Дума 
и Рада отпадают, ибо за ними не было ни солдат, ни рабочих, 
они не располагали ни одной заржавленной винтовкой, без ко
торых (винтовок) как известно, не совершается ни рево
люция, ни контр-революция. Остается, таким образом, рабо-j 
чий класс.

Но „на этом самом месте" т. Марк начинает безбожна 
путать. Он пытается скрыться за широкую спину Ленина и не
допустимо жонглирует, неудачно, пролетариатом. Чувствуя, чта 
все приводимые им факты ни о чем ином не свидетельствуют, 
как только о революционной готовности пролетариата, т. Марк, 
вопреки этим фактам, навязывает пролетариату неизвестно от
куда появившееся состояние „сдержанности", тут же своими 
словами поясняя ее смысл :

„Смысл этой сдержанности можно—и это будет очень 
близко к истине — выразить, примерно, такими словами: 
мы николаевские рабочие целиком согласьы с питерским 
пролетариатом и его революцией, которая смела контр” 
революционную буржуазно - коалиционную власть и уста' 
навливает власть пролетарских Советов. Лучше власти Со' 
ветов для рабочих, конечно, и быть не может Но мы» 
сочувствуя здесь всей душой Октябрсъкому перевороту В 
Питере, не можем все же сейчас немедленно об’явить 
формальную власть Совета у нас, ибо в Николаеве 
назрели еще в полной мере все необходимые условия для 
этого ибо в Николаеве не было такой остроты классовой 
борьбы. . . “
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Далее следуют уже опровергнутые нами доводы о том, 
что Дума не была властью, что массы шли только за Сове
том и т. д и т. п. На чем же тогда основано это утверждение, 
чем доказывается наличие такой „сдержанности". Р о в н о  Ни
чем.  Но если это настроение „сдержанности" ничем не до
казывается и не может быть доказано, то оно зато очень 
полезно для оправдания политической линии тов. Марка в 
Октябрьские дни, а для этого стоит даже и выдумать его.

Что вопрос о политическом самооправдании не последнее 
место занимает в воспоминании т. Марка, видно хотя бы из 
следующих его слов: „в Николаевской организации в общем 
г о с п о д с т в о в а л о  л е н и н с к о е  п о н и м а н и е  необходи
мости борьбы за н е м е д л е н н о е  (так !!)  утверждение проле
тарской диктатуры. . .  Находились, правда, и иные товарищи 
(не из последних), которые, отражая линию т. Каменева и Зи
новьева в предвидении неизбежной ожесточенной „гражданской 
войны" (кавычки автора — А. А.) нашей партии с полчищами 
врагов и страха перед этой борьбой, из неуверенности в исходе 
ее, стали незадолго до переворота проявлять колебания, тол
куя о том, что Ленин - де форсирует события, что обстановка 
в стране для революции еще не созрела, что нам грозит страш
ное поражение и т. д. . . .  (стр. 277).

Читая эти слова, не знавшії, чему больше удивляться,— 
наивности или тенденциозности автора, и народная пословица, 
что бревно в своем глазу гораздо труднее заметить, чем сучок 
в глазу соседа, приобретает тут особый смысл.

Вина за оттяжку *) Октябрьского переворота в Николаеве, 
во всяком случае, в большей мере ложится на вождей, нежели 
на партийную организацию в целом. Почва для такого пере
ворота существовала не только в об’ективном смысле, но и 
в суб’ективном. В пролетарском лагере все и вся было готово, 
там нетерпеливо ждали сигнала. И если переворот не совер
шился своевременно, так только потому, что сигнализаторы 
в нужный момент оказались не на своих местах.

Итак, момент, когда можно и нужно было совершить 
пролетарскую революцию, был пропущен, ибо тактика больше
вистской организации была тактика „выжидания". В настрое
ниях рабочих по этой причине произошел временный перелом. 
Он выразился в некотором охлаждении революционного пыла. 
Создалось то, что т. Марк характеризует, как состояние сдер
жанности. Только т. Марк ошибочно относит это состояние 
огульно и к Октябрьским дням и следовавшими за ними но
ябрю— декабрю м-цам. Но мы уже видели, что октябрь м-ц 
необходимо из’ять из этого перечня, ибо он был месяцем наи
высшего под’ема революции. Воздержанием в то время,.

г) Провозглашение подлинной советской власти, вместо 26 октября, 
произошло 15 января 1918 года, т. е. с запозданием приблизительно на З1/ *  
Месяца.
21 Літопис Революції № 4
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в противоречии с революционной целесообразностью, страдала 
только большевистские „вожди" я соглашательский Совет. 
В основном, тактика николаевских большевиков в Октябрьские 
дни едва ли отличалась от тактики меньшевиков.

Лишенный руководства Совет, между тем, начал прозябать. 
Он почти перестал собираться. В течение ноября — декабря 
он являл собою картину такого тихого равновесия партийных 
влияний, что о какой бы то ни было творческой работе в нем 
и речи не было. Этим разбродом в стане революции не могла 
не воспользоваться реакция в лице „Ради об’єднаних україн
ських організацій".

Это контр - революционное учреждение по-своему укрепля
лось. Николаевская Рада собирала вокруг себя военный кулак 
из гайдамаков, делала попытки, хотя и тщетные, привлечения, 
через свои ничтожные ячейки на заводах, на свою сторону 
рабочих, распространяла по селам 3-й  универсал. 29 октября 
Раду признал морской арсенал, 30 октября Комитет ст. Нико
лаев. 10 ноября украинская интеллигенция приветствовала 
3-й  универсал, организовав чтение его на площади, в церкви 
с попами, хоругвами и желто • блакитными знаменами. 14 но
ября Рада завоевала первую батарею артиллерийского диви
зиона. Того же дня обанкротившийся Совет испытал сомни 
тельное удовольствие выслушать выступление украинского 
шовиниста — инженера Брояковского (эсера и провокатора), 
выступление, в котором Киевская Рада об’являлась, не более ни 
менее как Центральным Комитетом Советов Рабочих Депутатов.

Как характерное доказательство упадочного состояния 
Совета после октябрських дней, служит принятая на этом 
заседании резолюция эсеров и эсдеков. В ней совет согла
шается войти с Радою в деловую связь, „поскольку Рада в 
3-м  универсале стоит на общей точке зрения с Николаевским 
Советом в вопросах о государственной власти и положительной 
программы демократии..." вот каковы были, коротко говоря, 
благодетельные последствия тактики выжидания.

*  - **  „

Тем временем прибывший в Николаев новый руководи
тель большевистской организации, тов. Закс, резко взял со
вершенно иной, подлинно - революционный курс. Чувствуя, что 
реакция шевелится, он настоял на организации Воєнно - Рево
люционного Комитета. Большевистские же „вожди", тем вре
менем последовательно развивая свою тактику „выжидания*» 
уже успели сделать еще один шаг „вперед", а именно: всту
пили на паритетных началах с правыми социалистами в так 
называемый — „Революционный Штаб". Вот этому-то „Рево
люционному" Штабу, который, по справедливому мнению 
Я. П. Ряппо, был бессильным с первого дня своего рождения»
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суждено было сыграть роль местного коалиционного прави
тельства (в него входили по два представителя от Думы и 
Совета с председателем — меньшевиком)".

Таким образом, в декабре м-це Совет превратился в 
межеумочное учреждение, потерял последние остатки своего 
влияния на обманутые массы и влачил едва заметное суще
ствование. Дальнейшая борьба за и против революции временно 
выносится за стены Совета. Дума и Николаевская Рада, за
ключив между собою временный контакт*), в меру своих сил,, 
влияния и возможности, приступили к собиранию враждебных 
для революции элементов. Соглашательские партии, превратив
шие Совет в учреждение, где могли уже безнаказанно высту
пать такие отпетые провокаторы, как инженер Брояковский, 
сами, спасаясь от него (Совета), создали „Революционный 
Штаб". В этом болоте на коалиционных началах, к сожалению, 
погрязли и представители большевистского комитета (Октябрь
ской формации).

Между тем Воєнно - Революционный Комитет, правильно 
учитывая недовольство в войсках и среди рабочих вооружен
ными приготовлениями Рады, не только отказывал в своем 
повиновении Совету, Думе, Раде или Ревштабу, но и сам на
мерен был утвердиться как власть.

К сожалению, недостаток1 материалов не позволяет хоть 
сколько - нибудь удовлетворительно осветить как личный состав 
этого комитета и его деятельность, так и отношение к нему 
солдат и заводских рабочих (надо надеяться, что это еще бу
дет сделано), но одно не подлежит сомнению, а именно, что 
только Революционный Комитет (а не Революционный Штаб,, 
как по-меньшевистски думает т. Марк) в этот момент был 
единственным центром борьбы за Советскую власть, за ди
ктатуру пролетариата.

И пока сам Совет был препятствием к установлению этой 
диктатуры, а реакция в лице Рады готовилась к открытому 
сражению с Советом, единственно правильной тактикой для 
революционной организации был именно тот курс, который был 
взят новым партийным комитетом во главе с т. Заксом - Гладне- 
вим, т. е. игнорирование Революционного Штаба, дезавуиро
вание до конца меншевистско-эсеровского Совета, при широкой 
популяризации требования немедленных перевыборов его и, 
наконец, организация обороны револ юции — Воєнно - Револю
ционного Комитета.

После допущенных в Октябре ошибок политика Закса. 
была, несомненно, единственно верной боевой партийной поли
тикой. И неправ т. Марк, утверждающий в своей „истори
ческой справке", что политика Закса подрывала в глазах масс 
идею советской власти (а не соглашательского совета — А. А.)

3) 15 ноября Дума, вслед за Советов, заявила о своем согласии со 
вторым универсалом Центральной Украинской Рады.
21*
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и послужила поводом к выступлению гайдамаков. Неужели, 
последовательно мыслящему большевику позволительно ду
мать, что Рада только потому не выступила против Совета, 
что ей не хватало повода для этого. Да ведь это же значит 
повторять меньшевистские зады. Николаевская Рада выступила 
против Совета тогда, когда паралич Совета и временное за
мешательство масс давали врагам революции повод п р е д п о 
л а г а т ь  с л а б о с т ь  с о в е т с к о й  в л а с т и  в о о б ще .  
Неужели же т. Марк серьезно думает, что столь мало влия', 
тельная, среди рабочих, Рада могла бы себе позволить воору- 
женную вылазку против советской власти просто по какому 
нибудь поводу. Наглое поведение Рады стало возможным 
только потому, что сложившаяся обстановка, за которую 
определенная доля ответственности падает и на т. Марка — 
Факторова, этому благоприятствовала. Что касается повода 
для выступления, то была бы лишь охота, их сколько когда 
и какие угодно можно найти при том условии, когда класс 
стоит против класса.

Что отношения между революцией и реакций сильно обо
стрились к тому времени, не отрицает и сам т. Марк: „уничто
жить Совет — это было несомненным, хотя еще тогда тайным, 
вожделением украинских социал - шовинистов.. А если так 
так что же, на его взгляд, оставалось делать парткомитету: 
„Оживлять и усиливать Совет, решительно овладеть факти
ческим руководством его и м е н н о  в в и д у  и п е р е д  лицо м 
у с и л и в ш е г о с я  в р а г а  (подчеркнуто нами — А. А ),—на этом 
и только на этом — пути, мы имели бы за собой все сочувствие 
и всю поддержку пролетариата и военных частей города".

И такие утомительные операции предлагалось производить 
над живым трупом, какой представлял из себя Совет в де
кабре м-це.

Резюмируем — болтать в Совете, когда враг вооружается; 
отказывать партии в законнейшем праве опираться на военно
революционные организации в дни наиболее опасные для рево
люции; не видеть перед ообой классового врага пролетариата 
в лице Думы; возводить в звание боевого революционного 
учреждения „Революционный" Штаб — плод противоестествен
ного сожительства Совета с Думой; стягивать партию на путь 
гнилого компромисса с вооруженными, националистическими 
контр - революционерами; обезоруживать и обманывать (пусть 
невольно) рабочих насчет истинной природы об’единенной 
Рады (я і мею в виду письмо Марка о расхождении его с Парт- 
комитетом „Известия С. Р. и С. Д ." )1)—это все, что угодно, 
но не большевистская тактика.

1) Там же, если не ошибаюсь, читатель найдет соболезнование, выра
женное Марку по случаю его расхождения с Партийным Комитетом — согла
шательскими партиями, от которого (соболезнования) Марк почему * то не 
нашел даже нужным отмежеваться.



Ст. кокошко

ДЕЩО ПРО МОСКОВСЬКУ ГРУПУ УСДРП1)

Досить цікава стаття П. Попова „Московська група „лівих* 
в УСДРП* в основному правдиво висвітлює роботу й настрої 
в московській групі УСДРП. Проте, треба внести деяку ясність 
в окремі твердження Попова й зробити додатки, зокрема 
маленький нарис життя й роботи московської групи восени 
1917 року, аж до Жовтневої революції.

Передусім декілька завважень що до назви „лівих*. Сам 
Попов пише, що будь - якої фракції вони не утворювали, що це 
були настрої, думки, але не фракція, і бере „ліві* в лапки. 
Мушу додати до цього, що група, про яку йде мова, не вва
жала себе за лівих і не виступала проти націоналістично-опо
ртуністичних членів своєї групи, як щось оформлене й ціле.

Щождо програми, то такий далеко не лівий пакт її, як 
муніципалізація землі (програма УСДРП в аґрарній справі 
сходилася з програмою меншовиків), мирно уживався з їхніми 
лівими настроями, хоч у поодиноких товаришів були хитання й 
прихильність до націоналізації. Нема чого й казати про наці
ональне питання: щодо нього, основною засадою лівих і 
правих була програма партії з її вимогою автономії України. 
Ліві, як і праві, не позбавлені були націоналістичних пере
житків і настроїв.

Однак ріжниця між ними була, й не мала. Завдання свої 
щодо національного визвольного ’ руху вони розуміли по - різ
ному. Тоді як частина членів московської організації в унісон 
з більшістю в самій партії, проймалася націоналістичними на
строями й національними в такій мірі, що у них часто-густо 
проблема національного визволення несвідомо, а іноді й сві
домо, була на першому місці, затемнюючи й витіснюючи про
блему соціяльної боротьби не тільки усього російського проле- 
таріяту, а навіть у себе на Україні, інша частина, не відкида-

1)  3  приводу статті П. Попова „Московська група „лівих“ в УСДРП14 
в № 6 „Л. Р Л  1928 р., стор. 287—302.

Редакція прохав тов. тов. і далі висловлюватися з приводу питань, 
що зачеплені в ст. ст. тов. Попова і Кокошко С., з метою детального освіт
лення шляху, яким прийшла в КП(б)У перша ліва група УСДРП.
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ючи національних завдань, намагалася підпорядкувати їх за
гальним завданням клясової боротьби й бути послідовно ре
волюційною та інтернаціональною. Кажу — намагалася тому, 
що довго ще — хто довше, а хто швидше— позбувалися націо
налістичних пережитків або настроїв. Про це свідчить хоч би 
й те, що остаточний вступ до комуністичної партії окремих 
членів колишньої московської організації припадає на 1918 рік,, 
за одним-двома винятками, коли перехід до РСДРП(б) 
стався в кінці 1917 року. Треба було, щоб національний 
визвольний рух наочно показав і другий бік свого обличчя— 
реакційний, контр-революційний.

З  другого боку, московська уесдеківська група ввесь час 
відчувала на собі вплив загальноросійського соціял-демокра- 
тичного руху, дехто з неї навіть був персонально зв’язаний з 
цим рухом. Отже й боротьба, що точилася в російській соціял: 
демократичній партії між більшовиками й меньшовиками, ще 
задовго до революції мала відгук і серед московських уесде- 
ків. Одні з них поділяли окремі думки, або тільки співчували, 
симпатизували більшовикам, інші меншовикам. Були, звичайно, 
й такі, що майже не мали ніякого уявлення про більшовиків і 
меншовиків, і взагалі мало виявляли цікавости до загально- 
російського соціял-демократичного руху. Були й зв’язки у нас 
із російськими організаціями: принаймні товариші, які відчу
вали на собі деякий вплив більшовиків, мали деякі зв’язки з 
московськими більшовиками, пригадується через якусь Єліза- 
вету Петровну, що з нею був зв ’язаний член нашої групи, не
біжчик Ласман Євген.

Очевидно, у опортуністично настроєної частини були 
зв’язки з меншовиками. Невиразність і безпринципність, які 
панували в УСДРП, по суті меншовицькій чи опортуністично- 
націоналістичній, тільки більш безпринципній, ніж меншовики, 
дозволяла в ній різним настроям і відтінкам існувати поруч, 
без особливої боротьби. Так воно й було у Московській орга
нізації, що мала революційні традиції мало не з 1905 року. 
Принаймні, коли автор цієї статті вступав до неї 1912 р., то 
вона мала вже солідне минуле. Недивно, що в цій групі 
було декілька товаришів, які провадили боротьбу з націоналі
стичними й опортуністичними проявами в організації, що не 
позбавляло їх від внутрішньої боротьби з деякими націоналі
стичними пережитками, які ще в тій або іншій мірі жили 
в них самих. Настрої їхні були невиразні й неясні, ні більшо
виками, ні меншовиками вони себе не вважали, гадаючи, що 
в УСДРП такого поділу не має. Але серед них були такі, що 
щиро намагалися бути справжніми революційними соціял-де- 
мократами.

Отже, після цього, на нашу думку, ясно стає, в якій мірі 
можна слово „ліві" вживати до лівої частини московської 
групи УСДРП.
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Далі, декілька фактичних завважень до статті Попова. 
Робота Московської групи УСДРП до революції 1917 року 
провадилась переважно серед студентської молоді. Тільки 
перед революцією, після того як московська група встановила 
тісні зносини з петербурзькою, що провадила досить жваву 
роботу серед салдатів, і до Москви приїздив з Петербургу 
тов. Гайдар1), який зробив нам доповідь про роботу петер
бурзької групи українських есдеків, особливо серед салдат, ми 
зав’язали зв’язки з салдатами 56 полку й мали на думці роз
почати роботу серед них. Але серед студентства роботу про
вадилось енергійно. Для неї були досить сприятливі умови. 
Справа в тім, що при кожній вищій школі існували укоаїнські 
земляцтва, на чолі яких стояли, здебільшого, есдекі й есери, 
або, принаймні, люди, що співчували їм. Ці земляцтва були 
тими організаціями, які постачали сирий матеріал есдеківській 
та есерівській партійним організаціям, для обробки якого 
було утворено „міжшкільну українську громаду“, про яку 
згадує Попов і яка справді мала назву: „Українська студент
ська соціалістична громада". В громаді читано реферати, від
бувалися дискусії, особливо між українськими есдеками та 
українськими есерами. До речі, з питанням „що раніш: націо
нальне чи соціальне визволейня", московська уесдеківська 
група зіткнулася вперше задовго до революції—його підносили 
в соціялістичній студентській громаді соціялісти-революціонери, 
зокрема Шраг, 1915 — 1916 р., і нам доводилось проти них 
гостро виступати. Пізніше Винниченко переніс це питання в 
саму партію, порушивши його в нашій організації.

До революції Винниченко трохи інакше ставився до цієї 
проблеми, виявляючи певний радикалізм і одмежовуючись од 
відверто-шовіністичних течій української громадськеї думки, як 
про це правдиво зазначає Попов. Наведу тут цікавий уривок 
з гектографованої брошури „Наші орієнтації, самостійність та 
соціял-демократія", виданої УСДРП, що її писав Винниченко.

Викриваючи буржуазність і шкідливість австро - німецької 
і взагалі будь-якої державної організації (російської також), 
обороняючи позиції соціял - демократії, Винниченко писав:

„ .. .  Ми, соціял-демократи, ставимо метою своєї громадсь
кої діяльности с оц і  ял і з м. Для нас це єдина мета. Це 
є для нас повнота життя, ідеал і необхідність. Все інше, 
включаючи й національність, є момент, входящий в це 
поняття, національність є тільки з а с і б  досягнення нашої 
єдиної мети. Коли б ми переконалися, що для нашої за
гальної мети краще, коли народ наш денаціоналізується, 
ми змогли б перемогти свої звички, свою любов до рід
ного, звиклого, винесеного з дитинства, ми знайшли б 
у собі мужність пожертвувати зайвим чуттям для вищого, *)

*) Потім був член КП(б)У, але з партії вибув.
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більшого й кращого. Розуміється, переконати нас ніщо не 
зможе, бо весь досвід народів на протязі вселюдської істо
рії говорить за те, що тільки в національних формах і е 
світовий проґрес. Але ріжниця між нами і самостійниками 
та, що для них національність є самоціль, єдина найголов
ніша мета. Вони від неї не відмовляться ні за які цінності 
вселюдського життя. Для них краще, щоб український 
народ до кінця віків жив у соціяльному безправ’ю, злид
нях, поневірянню, але національно самостійний; краще 
йому бути темним, дикунським, нещасним народом та са
мостійним, ніж загубити свою національність і бути дужим,, 
здоровим, гарним і здатним до щастя. І звідси ясно, що 
вони люблять не народ, не ту реальну, темну, понижену 
Україну, яка, власне, й'потребує ратунку, а с е б е  в своїй 
мрії, свої почування, спомини, вражіння, самолюбство, 
гордість національну. Тому можна зарані уявити собі, що,, 
добившись самостійности, вони на тому і спиняться, — їм 
нема куди далі йти. Нічого дивного не буде, коли з цих 
„революціонерів" вийдуть також самі оборонці капіта
лістичного ладу, яких ми бачимо в кожній національно- 
самостійній нації. Правда, самостійники, самі вчуваючи в 
собі це, часто прибирають собі назву соціялістів, щоб 
мати серед мас більше довір’я. Але видно пана по халя
вах. Таких підмитих соціялістів легко пізнати по їх ділах.. 
Вдивіться в них — і ви побачите там кого хочете: і шові
ністів, і монархістів, і простих авантюристів *)."

Такі думки не йшли всупереч з настроями „лівих" в мос
ковський організації УСДРП, і закидати Винниченкові в шо
вінізмові й авантюризмові нікому з нас не спадало на думку 
тоді. До революції, коли головне завдання було усунути за
гальнодержавні політичні умови самодержавного ладу; який, 
висловлюючись словами Винниченка, „тримав століттями в 
своїх пазурах всі нації й народи Росії", незгоди з Винничен- 
ком не виявлялися виразно, вони приховані були за голосними 
словами, на які він такий мистець.

Становище міняється після революції, коли повалено ца
ризм і для всіх народів Росії настає час вільного життя й визво
лення від соціяльного поневолення й кривд. Тоді національні по
чування, самолюбство й гордість у Винниченка стали брати 
гору над інтересами українського народу, над „пониженою 
Україною", не кажу вже про пролетаріят. Винниченків соція- 
лізм — це був соціялізм емоціяльний, коли можна так вислови
тися, настрійний. Отже, національні настрої штовхнули його з 
революційного шляху на шлях націоналізму й авантур. Всі 
побачили халяви самого Винниченка. Бажаючи бути чесним із *)

*) У автора випадково збереглася тільки половина цієї брошури.
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собою, він пізніше у „Відродженні нації" признався, що укра
їнські „соціалісти" накинули себе масам, скористувавшися 
їхньою несвідомістю й забитістю, і що вся українська влада, 
вся провідна партійна демократія розійшлася з своїми масами, що 
вона була соціально непослідовна, нерішуча, неясна й несоція- 
лістична.

Отож, у частини московської групи, що намагалася додер
жуватися в своїй роботі революційности та інтернаціоналізму, 
після революції швидко виявляються розходження з Винничен- 
ком і починаються суперечки з ним. Гострої форми вони не 
набирали через те, що у самих нас не було чіткої лінії, та й 
Винниченко відходив від революційної соціял-демократії несмі
ливо, з деякою ніяковістю. Проте у визначніших випадках, як 
це було з питанням про соціальну й національну проблему, 
про війну (Винниченко після революції став виявляти себе обо
ронцем), наша група виступала одностайно й гостро заперечу
вала Винниченкові. Однак, відозву до українців-робітників і сал- 
датів, що її випустив Московський комітет УСДРП, здається 
другого - третього дня лютневої революції, писав Винниченко, 
і з приводу неї, пригадується, ніяких суперечок в організації не 
було, крім деяких редакційних виправлень. Відозва підносила 
гасла Установчих зборів, демократичної республіки та автономії 
України. Ставлення до рад робітничих депутатів було неви
разне, хоч і говорилося, що „на сторожі величної роботи 
стоять Ради робітничих і селянських депутатів" і що ця ро
бота на поваленні самодержавства не спинилася, що Установчі 
збори й демократична республіка є тільки способи досягнення 
нашої мети — встановлення соціялістичного ладу, тільки етапи 
на шляху до неї. Треба це завважати, що коли не в більшості, 
то в чималій частині своїй, організація наша була проти війни 
без ніяких застережень. Проте ми проґавили у відозві місце 
із закликом боротись за закінчення війни, не руйнуючи орга
нізації оборони. Можливо, що в даному разі мала вплив і та 
плутанина, що тоді панувала серед російської соціял - демокра
тії в цій справі.

Відозва ця була о&на з перших, що відгукнулися на ре
волюцію. її було надруковано, здається, 10.000 примірників 
і надіслано також на Україну для розповсюдження (дивись 
відозву як додаток у кінці на стор. 340).

Треба ще згадати хоч у декількох словах про участь Мос
ковської організації укр. с.-д. на Всеукраїнській партійній кон
ференції УСДРП в двадцятих числах квітня 1917 р. у Києві. 
Делегатами на ній від Москви були Василь Довженко й 
Ст. Кокошко. Будь - якими постановами у питаннях, що стояли 
на конференції, ми не були зв’язані, отже кожен з нас репре
зентував московську організацію сам по собі. На конференції 
виникли чималі суперечки, коли розв’язували національну 
«справу. Виявилося, що в цьому питанні спільної думки в партії
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нема. Одні, на чолі з Ткаченком, обстоювали самостійність*, 
інші рішуче заперечували проти самостійности й були за те,, 
щоб залишити відповідній пакт програми партії в попередньому 
його формулюванні, цебто з вимогою автономії. На чолі 
цієї групи стояв Валентин Садовський, яскравий націоналіст 
серед укр. c.-д., який навіть професійні Спілки пропонував утво
рювати за національним принципом.

Більшістю ухвалено було постанову про федерацію авто
номних частин, що її запропонувув Винниченко. Це була до
сить плутана постанова, що намагалася якось примирити са
мостійників з автономістами.

До того ж вона не була обов’язкова для тих, хто додер
жувався іншої думки, принаймні, до найближчого з ’їзду партії. 
Московська делегація на конференції покололася надвоє.. 
Тоді як* Довженко виступив з яскравою самостійницько - наці
оналістичною промовою, автор цих рядків енергійно вислов
лювався проти будь - якого відокремлення від Росії, за спільну 
боротьбу українського пролетаріяту з російським і прилучився 
до пропозиції лише про автономію.

Як це не дивно, але лівіша групка на конференції, що її 
репрезентувала молодь, переважно харківчани (Добищенко, 
Петренко, Хоперська), один делеґат Московської організації 
(Кокошко) і ще двоє-троє, виступаючи проти самостійносте,- 
мусили йти разом з Садовським і голосувати за його резолюцію.

Далі, обминаючи увесь період Лютневої революції до осени 
1917 року, зроблю лише декілька завважень і пояснень до 
його. У тов. Попова згадується про одвідини Москви Київ
ським самостійником і про те, як поставилася до цього москов
ська група УСДРП. Треба додати, що під впливом уесдеківцей 
самостійник, прізвище якого було, коли не помиляюсь, Отама- 
новський, взагалі це зустрів ніякого співчуття в українського 
студентства Москви.

Пару слів про „Український комітет". Попов пише, що 
„виразного" організаційного відмежування від „сусідів4* в 
цьому „комітеті44 у нас не було, та й не могло бути, оскільки 
нам—з погляду легальних можливостей — треба було в ньому 
брати участь". Отже можна подумати, що московська організація 
уесдеків увіходила в цей комітет.

На ділі ж цього не було, хоч окремі члени її брали участь 
в роботі комітету, як представники студентських організацій, 
молоді. Щождо офіційного ставлення до комітету уесдеківської 
організації, як такої, то вона завжди відмежовувалась від цього 
комітету, як і від організації „Українське товариство уКобзар44,. 
що була перед революцією, та від буржуазних організацій,, 
про що при слушній нагоді робилося відповідні заяви. Прига
дується, наприклад, виступ Гр. Радченка в „Кобзареві" з та
кою заявою. До речі, треба сказати, що протиставлення мо
лоді й старих і ворожнеча між ними були великі й доходили
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іноді до того, що нас буквально гнали геть з приміщення 
„Українського К - ту“, як це було з автором. Але цей випадок 
стався вже після революції, коли ми почували себе хазяїнами 
в приміщенні „Українського Комітету", і тому все це закінчу
валось лише обміном „любезностей" J).

Тепер декілька спростовань.
боротьбі проти „самостійництва" та навіть і федера

лізму, наше ліве крило не завжди вірно розуміло гасло само
визначення націй, наближаючись в цім питанні іноді навіть до 
теоретичних позицій Рози Люксембург (тоді нам докладно 
невідомих)" — пише Попов у своїй статті, правда, з застережен
ням, що це стосується тільки певних товаришів. Мені здається, 
що це твердження невірне, або, принаймні, цих „певних това
ришів" доведеться обмежити одиницями чи одиницею. При
наймні, я не пригадаю жадного товариша, якого б я міг зачис
лити до люксембурґіянців: найближче був до цієї позиції 
т. Ласман. У всякому разі люксембурґіянство аж ніяк не було 
характерне для московських уесдеків, як і взагалі для уесде- 
ків. Навпаки, не зважаючи на наявність у московській групі 
„лівих" елементів, я б сказав пристойних, вони так само ма
ли націоналістичне офарблення, тільки це офарблення, певна 
річ, було далеко менше, ніж воно було в українських органі
заціях, одірваних від загальнбросійського соціял - демократич
ного руху й боротьби.

Даремно також Попов зараховує до українських есдеків 
Михайла Криворотченка („Тарас") і Сергія Литашенка („П. Сте
панова"), які хоч ї вступили пізніше до комуністичної партії, 
проте тоді були індивідуалістами, анархістами, чим хочете, тільки 
не соціял - демократами, і нічого спільного з московською гру
пою не мали, крім того, що жили вкупі з деякими уесдеками 
в одному приміщенні.

Нарешті, невірно висвітлює Попов і українських соціялі- 
чггів - революціонерів. Розповідаючи про травневу демонстрацію, 
в якій українці виступили під жовтоблакитними пропорами, на 
чолі з Гайдамакою в козацькому вбранні й верхи на коняці, 
він згадує про напружену боротьбу, що точилася протягом 
усього походу між есдеками й частково українськими соціял- 
революціонерами — з одного боку й рештою есерів та різнома
нітними обивателями — з другого, за характер демонстрації, за 
пісні, які співати й т. ін. Все це вірно, крім того, що українські 
чюціялісти- революціонери, хоч в невеличкій частині своїй, були 
з нами. Це прикраса українських соціял-революціонерів, з 
якими нашій організації в цілому доводилося боротися ввесь 
час як до революції, так і після неї. Певна річ, що коли по
палася лайка підчас демонстрації, коли ми намагалися лікві- 1

1) До речі, прізвище того директора банку, що був за голову „У країн- 
еького Комітету44 й про якого згадує Попов — Одарченко.
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дувати прилюдну українську виставу на вулицях Москви & 
обвинувачували в цьому українських есерів, частина з них по
бачила, що вони зайшли далеко й може й намагалася змен
шити неприємне вражіння, але мені добре пригадується, що 
найбільше сварились ми якраз з соціялістами - революціонерами, 
які нічого особливого не вбачали у цих виступах; ніхто з них 
не вживав активних і рішучих заходів, щоб цю „українську" 
демонстрацію розпорошити, зліквідувати, й коли ми наспіх 
улаштували були мітинг коло партійного комітету, щоб відко
лоти частину демонстрантів і виправити хоч трохи гнітюче 
вражіння від демонстрації, з есерів на цьому мітингові нікого 
не було.

Та більше за те — після цих подій відносини між есдеками 
й есерами загострилися. Але до цього мені доведеться ще 
повернутись.

*  *
*

Тов. Попов у свїй статті писав уже, що московська група 
уесдеків брала активну участь у виборах до міської й район
них дум і підтримувала більшовиків. Дехто з членів нашої 
організації попав до районних дум і там також працювали спіль
но з більшовиками, наприклад Д. Ів. і О. П. Чабани1). Але 
це ще не значить, що московська організація УСДРП мала 
визначену лінію щодо більшовиків. Навпаки, осінь 1917 р. до
вела ще раз, і яскравіше, ніж це було раніш, наявність в на
шій організації, поряд з пристойними елементами, що підтри
мували революційну соціял - демократію, яскраво опортуністич
них, навіть меншовицьких елементів. Особливо розходження 
виявилося за часів передвиборної кампанії до Установчих збо
рів. Націоналістично-опортуністичні елементи серед уесдеків, 
на чолі з Огороднім, яскравим меншовиком серед українських 
с. - д., вкупі з українськими соціялістами - революціонерами й 
деякими партіями інших національностей, заходилися складати 
в Москві національний бльок для участи у виборах до Уста
новчих зборів. До цього бльоку увіходили : українські соціа
лісти - революціонери, українські соціял - демократи (спочатку, 
потім вийшли), мусульманська соціалістична партія, білоруська 
соціялістична громада, литовська народна партія і естонський 
національний клюб. Бльок цей мав на думці провести від 
Москви до Установчих зборів двох чоловіка, цебто зібрати 
80 — 90 тисяч голосів. На організаційних зборах представників 
згаданих організацій робили підрахунки, скільки живе в Москві 
українців, мусульман тощо. Покладалися, звичайно, й на укра
їнські військові частини.

Від уесдеків за офіційного представника був Огородній. 
Заперечень проти бльоку не було, коли не вважати на виступ.

*) Потім члени КП(б)У. Правда, Д. Ів. Чабан з партії вибув.
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автора цих рядків, який не пригадує добре, випадково чи сві
домо, був присутній на цих зборах. Мої заперечення в дуже 
обережній формі зводилися до того, що підрахунки мешканців 
Москви з різних національностей непевні, що навіть коли б 
вони відповідали дійсності, то частина цих мешканців голосу
ватимуть за кандидатів інших партий: буржуазія й обиватель — 
за кадетів, робітники — за більшовиків, меншовиків і соціялі- 
стів - революціонерів, що бльокові не пощастить провести жод
ного чоловіка, а тому не варто розбивати сил, а краще віддати 
свої голоси відповідним російським партіям. Але всі ці мірку
вання на засліплених націоналістів не мали ніякого впливу, і 
бльок було утворено. Першими у списку йшли українські соція- 
лісти - революціонери. Власно українські соціял - демократи й 
соціялісти - революціонери, але українські соціял - демократи 
тижнів через два вийшли з бльоку. Сталося це так. Та части
на, що незадоволена була з бльоку, мобілізувала свої сили, 
улаштувала нові збори організації й поставила на них питан
ня про участь в національному бльокові, висловившись рішуче 
проти. Кінець - кінцем ухвалено з національного бльоку вий
ти і приєднатися до списку більшовиків (здається №  5), роз
почавши відповідну агітацію, особливо серез українських сал- 
датів, яких чимало було в Москві, де формувалися українські 
частини. Всі ці постанови ухвалено надіслати українським со- 
ціялістам - революціонерам, які вели перед у національному 
бльокові й вимагали від нашої організації надіслати свого пред
ставника до виборної комісії, а також намітити кандидатуру до 
Установчих зборів. Це викликало у есерів велике обурення, і 
взаємини між нами й соціял - демократами набрали надзвичай
но гострої форми. Наші виступи проти них, проти національ
ного бльоку, за список більшовиків, збільшували обурення у 
соціялістів - революціонерів, що обвинувачували нас у зрад
ництві, ренеґатстві і всіх інших гріхах. Пригадується, напри
клад, виступ від української соціял - демократичної партії в 
українському важкому дивізіоні в с. Філях за список більшо
виків, проти українського соціяліста - революціонера Антона 
Приходька, тоді лідера московських українських с. - р., добря
чого таки націоналіста, який обстоював список національного 
бльоку. До мітинґа й після мітинґа я з ним цілу дорогу сва
рився, при чому було мені: і зрадник, і чого хочете. Попадало 
й тій навеличкій групі робітників, що скупчувалися навколо 
нас. Серед останніх згадую тов. тов.Гарбуза, Василенка, які тепер, 
здається, члени ВКП(б).

Вся ця витівка з національним бльоком скінчилась зовсім 
несподівано для її ініціяторів — список його зібрав щось 
2015 голосів.

Але вона мала для нашої есдеківської організації, де на 
цей час викристалізувалася невеличка група робітників, чима
ле виховне значіння, загостривши знову національне питання.
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Особливо напади на есдеків робили українські есери, з При- 
ходьком на чолі. Нам доводилося боронитися, виявляти своє 
ставлення до всіх питань, і собі нападати.

В цій боротьбі проти українського націоналізму організа
ція почала виліковуватися від національних пережитків в сере
дині, критичніше ставитися до себе, революціонізуватися. Якраз 
восени 1917 року вперше виникає в окремих товаришів думка 
про відкол від УСДРП, правда, ще неясно, невиразно. При
наймні, підчас пробування в Москві т. Кулика, коли він по
вертався з Америки чи пізніше, тепер не пригадую, були роз
мови про розкол в УСДРП. Добре пригадаю, що з тов. Ку
ликом, який поїхав до Києва, ми умовлялися листуватись і, 
-здається, обмінялися листами.

При чому він сповіщав нас про групу Порша, Матюшенка 
й інших, що нібито схилялися до розколу з УСДРП; я пові
домляв його, що беру на себе московську організацію та 
обіцяв поїхати до Харкова, де в той час в українській 
соціял - демократичній організації виявилася ліва групка на 
чолі з Довбищенком, Петренком і Хоперською. Не знаю чому, 
але до чогось певного ми не договорилися з тов. Куликом, 
хоч зв’язки з ним у мене не порвалися.

В таких обставинах нашу московську організацію застав 
Жовтень. Не зайвим буде розповісти, як українські соціял - 
демократи поставились до Жовтневої революції, яку позицію 
зайняли.

Якраз перед початком Жовтневої боротьби в Москві від
бувалися збори московської есдеківської організації в тому 
ж таки приміщенні „Українського Комітету", на розі Воздви
женки й Нижнє - Кісловського провулку.

Обмірковували якісь свої справи.* Раптово викликають 
когонебудь з нас у другу кімнату, де вечорами збиралася 
всяка українська публіка. Виходжу. Передо мною два юнкери 
Олександрійської військової школи, бліді, як крейда, схвильо
вані, з рушницями в руках. Розповідають, що тепер вони ото
чують Кремль, що дано наказ усім школам виступити, й запи
тують, що їм робити — може їхати на Україну? Наспіх відповів
ши їм, що, чи поїдуть вони на Україну, чи залишаться у Москві — 
в усякому разібитися проти пролетаріяту ні в якому разі вони не 
повинні, дзвоню до Замоскворєцького комітету більшовиків, де 
в мене були зв’язки, викликаю т. Іллю (здається прізвище — 
Цівціводзе) й розповідаю йому про все, що чув від юнкерів. 
Він повідомляє, що їм відомо все, що Військово - Революційному 
Комітетові надіслано ультиматум через чверть години скласти 
зброю, що боротьба починається.

Поспішаю до зборів, повідомляю. Збори кидають всі свої 
справи, обмірковують становище й ухвалюють складену тут 
же відозву до робітників і салдатів - українців з закликом



Дещо про московську групу УСДРП 339

„всіма силами підтримувати т і л ь к и  воєнно - революційний 
комітет" з гаслом „Вся влада радам" * 1).

Відозва ця великої ролі, певно, не відограла, тому що 
організувати розповсюдження її серед українських салдатів нам 
не пощастило, бо район нашого комітету захопили юнкери і 
ми були розпорошені по різних районах Москви. Проте в окре
мі частини, наприклад ті, що стояли на Ходинці, відозва по
пала. Участь українських частин у жовтневих боях була не
значна. З а  винятком окремих невеличках груп, вся основна орга
нізована маса українського війська додержувала невтралітету. 
Можливо, коли б нам пощастило поширити серед неї нашу ві
дозву, було б інакше.

Але відозва свідчить, що московська група українських 
соціял - демократів уже тоді була відмінна від українських 
с.-д, організацій на Україні.

Коли на Україні Винниченки, Петлюри й Порші змовля
лися з козаками та іншими контр - революціонерами проти пе
реможного пролетаріяту і через декілька днів відмовилися ви
знати радянський уряд, московська група піднесла гасло „Вся 
власть Совітам", закликаючи підтримувати всіма силами „тільки 
воєнно - революційний комітет" і не піддаватись на провокацію, 
хто б там не був.

п. попов

ЗАУВАЖЕННЯ ДО СТАТТІ
Тов. Кокошка —„Дещо про московську групу УСДРП"

1. Твердження, що „група не вважала себе за лівих", далі мір
кування з приводу партійної програми — правильні самі по собі — 
викликані через непорозуміння; я в своїй статті (на яку відпо
відає т. Кокошко) під „групою" скрізь розумію ліву частину,

Пролетарі! усіх країн, єднайтесь!

1) В ід  м о с к о в с ь к о ї  о р г а н і з а ц і ї  у к р а ї н с ь к о ї  с о ц і я л -  
д е м о к р а т и ч н о ї  р о б і т н и ч о ї  п а р т і ї  до тов .  тов .  р о б і т н 

и к і в  і с а л д а т і в - у  к р а ї н ц і в

Т о в а р и ш і !
Настав грізний час для революції. Бремене коаліційне правительство, 

яке замісць переведення в життя демократичної програми, на протязі кількох 
місяців гальмувало усі законопроекти, які вносила демократія, а в останній 
час одверто перейшла на сторону контр - революції, — с к и н у т о .

Отже, т. т., підтримуйте всіма силами т і л ь к и  в о є н н о - р е в о л ю 
ц і й н и й  к о м і т е т ,  що стоїть на чолі боротьби з контр - революцією; не 
поддавайтесь на провокацію кого б то не було; пам’ятайте, товариші, що в 
сей рішучий мент тільки перемога над контр - революцією забезпечить здо
бутки революції і дасть нам мир, хліб, землю і волю.

В с я  в л а с т ь  с о в і т а м ,  х а й  ж и в е  р е в о л ю ц і я !
Московська Орг. Укр. Соц.- Дем. Раб. Партії (Додержано оригіналу —

Ред).
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неоформлену ліву ф р а к ц і ю  чи течію серед московських УСД; 
т. Кокошко тут говорить про всю о р г а н і з а ц і ю .  Потрібно 
внести більшу ясність щодо предмету викладу (трохи далі т. Ко
кошко вже говорить про „ліву частину").

2. Доповідь Шрага, за яку згадує т. Кокошко, одбулася 
1916, а не 1915 року (я за неї чув, але вже бувши у війську, 
куди мене було забрано влітку 1916 року).

3. Цілком влучно і правильно Кокошко виправляє неточність 
моєї формульовки про організаційне розмежування з „сусіда
ми" в „Українському Комітеті". Я іншої думки й не мав, але 
моя фраза може викликати неправильне розуміння.

4. Спростовання т. Кокошка про „люксембурґіянство" 
московських лівих не цілком, на мою думку, правдиве. Правильно, 
що воно не характеризувало групи в цілому (але ж такого 
твердження і я не виставляв). Але певні настрої, близькі до 
люксембурґіянських, були не в одного Ласмана, а, як мені 
здається, і в Кокошка, й у мене та ще де в кого.

5. Не зовсім правдиве й спростовання про есдеківство Ли- 
ташенка (про прихід Криворотченка з анархістів указано і в 
моїй статті). Маючи певні анархістичні тенденції, Литашенко 
був близький до соціял-демократів вже 1915-16 р.

6. Про справу українських с. - р. на першотравневій де
монстрації : з есерів, які цілком солідаризувались з нами, можу 
назвати, наприклад, В. Дем’яновського, (Лазорського), отже 
така частина в дійсності була. В останньому Кокошко пра
вий; нижче він цілком сходиться з моїми твердженнями в цій 
справі.

7. Неправильне твердження, що лише восени 1917 року вперше 
виникла думка про розкол. Сама вказівка на розмову з тов. Ку
ликом (цілком правдива) говорить за те, що справа почалася 
ще на весні, бо тов. Кулик, оскільки пригадую, виступав на 
мітингу (в помешканні хлібної Біржі) саме в роковини Лен
ського розстрілу, отже в кв і тні .  До цього можу додати й 
другий факт — розмову мою, Кокошка й Осипової в е с н о ю ,  в 
справі розколу бо влітку вже Осипової не було. Здається роз
мову велося в зв’язку з майбутньою партконференцією (квітень).

Додаток до статті Ст. Кокошка „Дещо про московську групу УСДРП"

УКРАЇНСЬКА СОЦІЯЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА
ПАРТІЯ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Т о в а р и ш і  у к р а ї н ц і  — р о б і т н и к и  й с о л д а т и !

Перший вибух Революції минув. На тріски розлетівся гнилий запльова
ний, запаскужений царський трон. Всю нечисть, що ховалась під ним, роз
метено. Росія без царя.
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На розметеному місці закладається фундамент нової будівлі. Робітничий 
кляс, революційна армія та всі щирі прихильники демократії з кирками, мо
лотами веселими руками кладуть підвалини Всеросійської Демократичної 
Республіки. На сторожі величної роботи стоїть Рада Робітничих та Салдат- 
ських Депутатів.

Робота велетенська, нечувана в історії, робота така, на яку нащадки 
наші будуть дивитись, як на роботу тих, хто складав піраміди. За кільки 
місяців нам треба зробити те, що робиться десятками років.

Треба, насамперед, розвіяти, роздмухати задушливий гнітючий дим і 
чад, яким царське самодержавів обкутувало народні маси, який ще понуро 
клубиться по темних низьких закутках, де приховалась нечисть з - під цар
ського трону. Треба з самих мас викурити чад вікового неуцтва, покірности, 
забобонів, в душах їхніх зруйнувати царський трон. Народні маси не в ще 
демократія. Демократія в народ, який знав свої права, який мав владу, який 
поважав себе.

Пролетаріят раз - у - раз стояв на чолі демократій всього світу. І тепер 
на чолі з ним російська демократія руйнує старе й будує нове життя. Про
голошене Часовим Правительством Установче Зібрання має показати силу, 
свідомість, дорослість російської демократії.

Товариші робітники, дивіться, на нас лежить велика відповідальність 
перед нашими нащадками, від нас залежить, іменно від нас, що скаже Уста
новче Зібрання, який лад дасть воно державі, якими законами закріпить 
нашу працю, боротьбу й усилля.

, Отже якнайширша організація мас, як найінтенсівніша пропаганда й агі
тація всіх лозунгів демократії на чолі з негайним скликанням Установчого 
Зібрання на підставі загального, рівного, безпосереднього, тайного виборчого 
права, без ріжниці полу й національности.

Товариші. Але ми не тільки демократи, ми соціял - демократи, ми соці- 
ялісти, ми люди, які хочемо скинути1 не тільки політичне панування ворожих 
нам клясів, але й панування класів соціальних, капіталістів та поміщиків. 
Ми хочемо знищити всякі класи й установити лад, де не буде ні капіталістів, 
ні робітників, де будуть тільки люди, — вільні, рівні члени великого соціалі
стичного громадянства.

Це наша конечна ціль. І Установче Зібрання, і Демократична Респу
бліка є тільки засоби досягнення тої цілі. Тільки часові етапи. Нам не можна 
зупинятись. Ті буржуазно - демократичні кляси, які тепер, може, щиро йдуть 
з нами до Демократичної Республіки, тоді зупиняться і з приятелів стануть 
ворогами, бо їм нема куди далі йти, бо дальший хід є вже проти них самих.

Перед нами велика гора, в якій треба пробити тунель у наш край со- 
ціялізму. Самодержавів було тільки першою скелею, під яку підкладено ди
наміт. її зірвано, але робота на тому не стала. Лупати гору треба далі, не
устанно, не покладаючи рук, крок за кроком. Ми проб’ємо її, на це ми 
маємо доказ наочний: самодержавів здавалось непохитною, незломною віч- 
'ною скелею. А що з неї лишилось у кілька днів ? !  Так само капіталістичний 
буржуазний лад може злетіти вгору в ту хвилину, коли прийде час його.

Але для того треба такої ж підготовки життя й нас самих, як було 
зроблено для знесення скелі царизму. Отже складати наші кирки й молоти 
навіть по здісненню демократичної республіки ми не можемо. Навпаки, тоді 
саме наша робота соціялістів буде найчистішою. Тепер ми мусимо разом з 
усіма прочищати місце для нового політичного ладу, односити недоломки 
царської скелі, берегти свої здобутки. А тоді всі наші сили повинні йти на 
пробивання тунелю крізь кам’яну гору капіталізму.

Гора величезна, міцна, сил треба багато. А головна наша сила в одно
стайності, в організованості, в найчисленнішому гуртуванню великої Армії і 
Пролета ріяту. '

Найкращий, найбільше випробований досвідом спосіб гуртування проле
таріату— його партія, соціял - демократія, яка на своєму прапорі ставить Со- 
ціялізм і стоїть в перших лавах тих, хто пробивав великий тунель.

Щоб мати сили лупати скелі, щоб міцно тримати в руках молот, треба 
бути дужими, здоровими, і для того соціял - демократія, насамперед,^ставить
22  Літопис Революції № 4
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вимогу восьмигодинного робочого дня, охорону праці, покращання умов ї  
всього життя робітництва, освіти й правового його становища. Людина, яка. 
сиДить більшу частину доби на фабриці чи на заводі, яка мрів тільки про 
сон, щоб набратись сил для робоїи за верстатом, яка дріжить за долю своїх 
дітей, не може бути ні корисним громадянином, ні стійким соціалістом.

Щоб селянин мав змогу ввійіи в соціалістичний рух, йому треба вирва
тися з пазурів злиднів, з залежности від поміщика. І через те ми вимагаємо 
одібрання всіх земель казених, удільних, манастирських та поміщицьких і 
передачі їх до рук народу.

Товариші українці. А для нас, як українців, стоїть ще одне завдання. 
Нам треба розчистити нашу путь від того каміння, яке царське самодержавіе 
накидало нам під ноги у нашому національному життю. Для царизму всякі 
способи темноти народу були добрі. Царизм чудесно знав, як на користь- 
йому були національні утиски, як ці утиски спиняли розвиток націй і їхніх 
демократій. Царям добре було відомо, як в нашому українському нароДі 
високо стояла безграмотність через те, що народ не мав права вчитись і роз
виватись на тій мові, яка в йому рідною. Самодержавіе старалось оправдати! 
ці свої злочинства над душею народа страшними словами про сепаратизм, 
про одлучення України від Росії ,й тому подібними байками. Ми підчас 
війни добре взнали, як дорога була царям Росія і яка правда була в цих 
ламентаціях на сепаратизм. Національна темнота, безправ’я, були їм потрібні 
через те, що вони гальмували народню освіту на Україні, що деморалізували 
маси, що сіяли між ними розбрат, зневагу до громади, до демократичности, 
прищеплювали повагу до „панського“, бо на Україні серед певної частини 
селянства руська мова вважається 8а панську.

Ми, соціялісти, не можемо нехтувати ні одним способом організації осві
ти, усвідомлення мас для нашої великої мети. А який в лекший, економні
ший, природніший спосіб навчити людину чомусь, як не на тій мові, на якій 
говорить він — його батьки, його товариство. Через те ми, українські соціял- 
демократи ставимо вимогу негайного скасування всіх обмежень на українське- 
слово, вимагаємо заведення навчання по школах на Україні українською мо
вою. Вимагаємо заведення сеї мови також по всіх громадських адміністра
тивних і всіх інших краєвих інституціях, що служать інтересам місцевої де
мократії. Для забезпечення національних прав ми вимагаємо установлення 
окремого уряду на Україні, який має порядкувати місцевими справами, з 
власним виборним на підставі загального, рівного, безпосереднього, тайного 
виборчого права Сеймом.

Нам, соціялістам, забезпечення наших національних прав так само не
обхідно, як забезпечення прав восьмигодинного робочого дня. І без того і 
без другого ми не можемо вести нашу велику працю з успіхом. Нам треба усу
нути всі перешкоди, які стоять на шляху нам. Не ради сентиментальних по
чувань, не ради якихсь інших мотивів, а тільки ради інтересів класової бо
ротьби і розвитку пролетарського руху на Україні ми вимагаємо забезпе
чення національних прав українського народу, автономії України. Довгий 
досвід нашої партії показав, що без цього пролетарський рух на Україні 
засужений на кволе, рахітичне існування, що справа соціялізму не може 
стояти високо в тих масах, якім одібрано найлекший, найпростіший спосіб 
освіти політичної, соціальної і громадської.

Товариші. Революція припала під час війни, яка вже одібрала у люд- 
ськости багато сил, культурних надбань, яка нищить і руйнує живе життя. В та
кий час, коли гармати пожирають працю мільйонів робітничих рук, неви
мовно трудно будувати новий лад. В інтересах цього нового ладу ми повинні 
бажати якнайскоршого наб\иження миру. Не руйнуючи організації оборони^ 
не вносячи дезорганізації в громадське життя, ми повинні організовано до' 
магатись від нашого уряду заходів про наближення миру. Ми повинні звер- 
нуіись до соціялістів нейтральних і воюючих держав з пропозицією зробити 
всі усилля, щоб покінчити війну без всяких анексій, без контрибуцій. Коли 
організовані робітничі маси всіх воюючих держав прийдуть до одностайної 
згоди, вони зможуть дати людськості той мир, якого вона так жагуче бажав,, 
який так потрібний для творчого життя.
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А покищо, товариші, до праці. Час не стоїть. Час гарячий, великий, 
який не повториться. Не можна гаяти ні хвилини з його. Набуваймо сили, 
організуймося в партійні організації, в професійні спілки, в робітничі 
товариства, єднаймо Тх у велику Армію Праці, яка мав пробити шлях до 
всесвітнього краю соціялізму. За кирки, товариші, за молоти, куймо нашу 
силу.

Хай живе соціялізм! Хай живе Демократична Республіка!
Хай живе автономія України!
Московський Комітет Української Соціял - Демократичної Робітничої 

Партії.

Вступайте до Української С - Д. Р. Партії. Складайте членські внески 
і жертви. Збирайте гроші на робітничу газету.

Адреса: Бюро Московського Комітету УСДРП — Москва, Воздвиженка. 
Ниж. Кисловський, буд. Брискорн, пом. 35, тел. 2 - 56 - 64.
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РЕЦЕНЗІЇ

U .  ВОЛІН

77. Антропов. „ Ч т о  и к а к  ч и т а т ь  по и с т о р и и  ре
в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е н и я  и п а р т и и  в С р е д н е й  
Аз и и .  І с п а р т .  Середньо-Аз. Бюро ЦК ВКП(б). Узбекське 
Державне Видавництво. Самарканд — Ташкент. 1929 року. 
Тир. 3000. Ц. 50 коп.

„ П р о г р а м м ы  по и с т о р и и  ВКП(б) и нац.  коммун,  
п а р т и й  и по парт ,  с т р о и т е л ь с т в у  в н а ц и о н а л ь н ы х  
р е с п у б л и к а х  и о б л а с т и  х“ . Видання Ком. У - ту тру
дящих Сходу ім. Сталіна. Москва. 1929 року. Тир. 500. 
Ц. 60 коп.

Марксистська історична наука в СРСР нині вступила в 
н о в и й  етап свого розвитку. Від історії Росії вона перейшла 
до утворення історії народів СРСР. Не випадково через це і 
сталася організація на першій Всесоюзній конференції істори
ків - марксистів не секції історії Росії, а історії народів СРСР. 
Це не була тілька сама деклярація — в секції заслухано було 
низку доповідей з історії України, Грузії, Вірменії, Середньої 
Азії та ін. Це не був і початок розроблення історії народів 
СРСР. Конференція підводила уже деякі підсумки проробле
ної роботи, почавши, насамперед, з характеристики стану во
рожого нам табору. Через це більшість доповідей з історії 
окремих народів СРСР і мали і с т о р і о г р а ф і ч н и й  х а 
р а к т е р .

Для дальшого вивчення історії народів СРСР треба під
бити підсумки ще одного роду підсумків проробленої роботи. 
Насамперед, чисто - б і б л і о г р а ф і ч н и х  п і д с у м к і в .  Ось 
таку бібліографічну спробу і являють собою обидві вищена
звані книжки.

Перша книжка — т. Антропова — являє собою, як указано 
в її підзаголовкові, „библиографический указатель литературы 
с критичёскими отзывами о ней и программой чтения". Поді
лено її на такі розділи : 1) праці, що охоплюють увесь період 
національно - революційного руху і клясової боротьби в Се
редній А зії; 2) дожовтневий період — від завойовання Турке
стану Росією до повстання 1916 року; 3) дожовтневий період — 
1916 рік; 4) Жовтнева революція; 5) від Жовтня до націо
нального розмежування; 6) історія компартії.
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Треба сказати, що не всі розділи однаково багаті 
кількісно і якісно. Вони фактично відбивають ступінь розро
блення істориками - марксистами того чи іншого періоду історії 
Середньої Азії.

Появи цієї невеликої брошурки не можна не привітати. 
Вона потрібна не тільки робітникам Середньої Азії. її вико
ристає „до чиста" всякий, хто працює над історією народів 
СРСР, всякий, хто бажає з цією історією ознайомитися. По
вторюємо, брошура корисна й потрібна. Але не можемо в той 
же час не зазначити декілька недоліків її. Найголовніші з них 
такі: 1) нечіткість періодизації (в програмі читання т. Антро
пов подає другу періодизацію — більш правильнішу, на нашу 
думку), 2) низку пропусків, особливо з історії партії (не за
значено, наприклад, збірника „Земельно-водная реформа в 
Средней Азії", видані до III з ’їзду матеріяли „Оппозиция 
и национальный вопрос"), 3) відсутність хоч би невеликого 
розділу бібліографії праць ворожого нам табору.

Інший характер має друга праця — „Программы по исто
рии ВКП(б) и нацкомпартий". З  одного боку, вона вже по
дає в основному програми та бібліографію не з історії 
народів СРСР, а з історії нацкомпартій. З  другого боку, 
ширше охоплює не тільки Середню Азію, але й увесь схід, 
включаючи Сибір, Крим, Закавказзя, Північний Кавказ і ряд 
автономних республік та областей у межах РСФРР. Не ви
стачає по суті тільки України та Білорусії для того, щоб 
обернути цю програму на програму історії всіх нацкомпартій.

Значіння цієї праці величезне. Вона пробиває стіну до 
справи вивчення і викладання історії нацкомпартій. Тут досі 
справа стоїть далеко ме н ш г а р а з д ,  ніж у галузі історії 
народів СРСР. Проблема вивчення нацкомпартій навіть не 
була поставлена на Всесоюзній конференції істориків - маркси
стів. Історії нацкомпартії, як розділові й історії ВКП(б), дово
диться ще провадити б о р о т ь б у  з а с в о є  в и з н а н н я ,  а 
проте треба остаточно засвоїти ту просту істину, що не можна 
будувати наукової історії ВКП(б) без історії нацкомпартій. 
Поперше, історія нацкомпартій показує нам, як поступово при
вчалися нацкомпартії застосовувати зброю ленінізму в своє
рідних та складних обставинах своєї дійсности, як в цих 
обставинах виникали й оформлялися своєрідні ухили від лені
нізму. Подруге, не можна утворити історії ВКП(б), як історії 
певної організації, що провадила боротьбу в певних обставинах 
(більшість тих курсів, що досі є з історії партії, переважно 
вивчають історію партійної думки — теорії тактихи та органі
заційних принципів більшовизму — і дуже мало уваги віддають 
історії парторганізації), без вивчення історії більшовицьких ор
ганізацій в національних республіках та областях.

Історикам нацкомпартій доводиться провадити боротьбу 
ие тільки за „місце під сонцем". їм доводиться боротися й
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проти спроб опортуністичних та націоналістичних перекру
чувань цієї історії. Ми маємо, наприклад, не тільки на Україні, 
але й в Білорусі та в інших республіках низку спроб невірного 
й теоретично політично шкідливої побудови та відображення 
процесу ) творення нацкомпартій. Теорія „двох коріннів" КП(б)У 
не є тільки „українське явище". В тій чи інший формі її дово
диться подибувати й провадити боротьбу й підчас розроблю
вання історії інших нацкомпартій.

Ось чому ми з особливим задоволенням відзначаємо ініці- 
ятиву робітників Комуністичного Університету трудящих Сходу 
ім. Сталіна, що провадили у себе курс історії нацкомпартій і 
видали програму цього курсу. Як перший досвід, програма ця 
не позбавлена своїх огріхів. Зокрема в бібліографічних по
кажчиках літератури є низка пропусків, не з ’ясованих нічим.

Останній рік — це рік не абиякого руху вперед в справі 
розроблювання історії народів СРСР та нацкомпартій. Ця 
справа посувається так швидко вперед, що підчас і за час 
виходу в світ обох покажчиків з ’явилася низка дуже цікавих 
та серйозних праць, як, наприклад, книжка т. Галузо „Турке
стан - колония“, дискусія в т-ві  „Історик-Марксист" (у Москві) 
„Классовая борьба в Туркестане", дискусія на сторінках жур
налу „Пролетарская Революция" про Башкірію, праць із істо
рії Білорусі та ін. '

Рекомендуємо кожному, хто цікавиться проблемами історії 
народів СРСР і нацкомпартій, ці дві невеликі книжечки як 
неодмінний посібник. Думаємо, що на Україні слід би було 
видати бібліографічний покажчик з історії революційного руху 
та партії. Потреба такого довідника давно настигла.

і. CMIPHOB

М. /. Гришин. „ М а р к с и з м  и л е н и н и з м " .  ГІЗ, 1929, 
стор. 170. Ц. 45 коп. Бібліотека марксистсько - ленінського 
гуртка під ред. К. О. Попова.

Книжка М. І. Грішіна — це одна із книжок серії бібліотеки 
марксо - ленінського гуртка. „Основное назначение настоящей 
брошюры,— говорить автор, — служить учебным пособием при 
проработке первой темы по ленинизму по программе АППО 
ЦК ВКП(б) — „Марксизм и ленинизм".

З  слів Грішіна „это основное назначение определило и 
порядок расположения материала, и круг охваченных вопросов, 
и степень углубления этих вопросов, и способ их изложения 
и т. д.“

Автор керувався в усьому цьому вимогами програми. Через 
це він зовсім не ставив собі завдання сказати щось нове в пи
танні про взаємини марксизму та ленінізму. Він ставив собі 
завдання скромніше, хоча й надто відповідальніше і важче г 
з навчальною метою скільки можна приступніше викласти:
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„завойоване й записане" Комінтерном твердження марксизму 
та ленінізму.

Отже, ці слова із передмови автора до брошури ясно 
визначають зміст брошури та її призначення. Треба зразу 
сказати, що Грішін цілком і вельми задовільно упорався з своїм 
завданням. Через це видання цієї брошури треба привітати, 
бо вона буде повнотою слугувати сучасній гострій потребі в 
підвищенні теоретичного рівня широких кіл партії й вико
нанню директив XIV партійного з'їзду, який надто різко під
креслив потребу „розповсюдження ленінської науки серед са
мих широких кіл партії".

Книжка т. Грішіна має 6 невеликих розділів: 1) Значіння 
революційної теорії для клясової боротьби пролетаріяту та його 
аванґарду — партії. 2) Марксизм як зброя клясової боротьби 
пролетаріяту. 3) Марксизм та ревізіонізм. 4) Ленінізм як мар
ксизм епохи імперіялізму та пролетарських революцій. 5) Лені
нізм — продовження, поглибення та розвиток революційного 
марксизму. 6) Метода Маркса - Леніна.

Автор цілком правильно робить, коли ставить першим 
питання про те, яке значіння має революційна теорія для рево
люційного руху пролетаріяту. Читачеві стає очевидним, що без 
справжньо - наукової теорії немислима громадсько - революційна 
практика, що „єдність в теорії" є запорука „єдности в дії". 
Така єдино вірна та революційна теорія є теорія Маркса - 
Леніна.

В дальшому розділові „Марксизм як зброя боротьби про
летаріяту" автор переходить до розгляду джерел марксизму 
і самої теорії марксизму. Освітлення англійського та фран
цузького джерел у брошурі є надто поверхове. Бажано було б 
мати докладніший розгляд цих джерел. Цілком не задовіль
но, на наш погляд, стоїть справа з викладом третього дже
рела марксизму, а саме німецької філософії й особливо ідеалі
стичної філософії Геґеля. Крім однієї тільки фрази, що Маркс 
„заимствовал. . .  диалектику у немецкой философии",— у Грі- 
шіна про Геґеля та його філософію абсолютно нічого не 
сказано.

Цей огріх не можна, звичайно, виправдати ні популярним 
характером брошури, ні розмірами самої брошури. Характеристку 
основного в філософії Геґеля можна було б вільно дати, хоча б 
скоротивши деякі повторення у автора про потребу й важли
вість революційної теорії в розділі „Значіння революційної теорії" 
для якого віддано 25 сторінок.

Треба добре пам’ятати, що розуміння геґелівської філо
софії є передумова розуміння самого марксизму в його істо
ричному виникненні та розвитку. Адже Енґельс не даром писав 
{див. „Людвіґ Фоєрбах"), що без попередньої німецької філо
софії, особливо філософії Геґеля, ніколи не утворився б ні
мецький науковий соціялізм.



Рецензії 351

. Вивчення філософії Геґеля, особливо його революційної 
діялектики, безумовно потрібне. І в даному раз, хоча б най- 
коротша характеристика її, в зв’язку з характеристикою мате- 
ріялістично - діялектичної методи Маркса, в книжці Грішіна, 
можна сміливо сказати, надзвичайно о б о в ’я з к о в а .  Не треба 
забувати заповіту Леніна про обов’язкове „вивчення діялек
тики Геґеля з м а т е р і я л і с т и ч н о г о  погляду (див. журнал 
„Под знаменем марксизма", №  2, 1922 р.).

Ми, звичайно, не вимагаємо спеціяльного вивчення діялек
тики та філософії Геґеля в брошурі Грішіна, але підкреслюємо 
іце раз усю доцільність і потрібність паралельної характери
стики та порівняння ідеалістичної й матеріялістичної філософії 
(про користь порівняння Плеханов, між іншим, писав: „Порів
няння завжди яскраво відтіняє властивості описуваного явища").

Яскраво схарактеризувавши філософію Геґеля та різко 
протиставивши їй філософію Маркса — тільки тоді можна зро
зуміти всю величність та недостачу Геґеля й величезну пере
вагу філософії Маркса. Грішін з цього погляду припустив 
методологічної помилки, і через це в цьому велика вада дру
гого розділу, де він розглядає джерела марксизму.

Тут же, в цьому розділі, автор, визнаючи діялектику та 
з ’ясовуючи матеріялістичне розуміння історії, не досить різко 
підкреслив, так би мовити, не1 досить вип’ятив матеріяльну 
природу марксової діялектики й не загострив читачевої уваги 
на основне питання філософії: про в з а є м и н и  б у т т я  т а  
м и с л е н н я .

Досить навести такі розділи Маркса: „Моя діялектична 
метода не тільки цілком відмітна від геґелівської, але стано
вить її просту протилежність. Для Геґеля процес думки, 
який він під назвою ідеї обертає навіть на самостійний суб’єкт, 
є диміург (творець) дійсности, що являє лише його зовнішні 
прояви. Для мене, навпаки, ідеальне є не що інше, як переве
дене і перероблене в людській голові матеріяльне"... „у Геґеля 
діялектика стоїть на голові.Треба її поставити на ноги, щоб 
викрити раціональне ядро під містичною (таємничою) оболон
кою". (Маркс. „Капитал", т. І, передмова).

Цю матеріяльність діялектики і всяких інших явищ треба 
скрізь і всюди підкреслювати й ясно формулювати, тим  п а ч е  
в популярних підручниках марсизму - ленінізму.

Ми гадаємо, що, не підкреслюючи матеріяльности діялек
тики в природі й громаді й не спиняючись на цьому доклад
ніше, читачеві брошури Грішіна буде незрозуміло, чому ж 
марксистське розуміння природи та суспільства є матеріялі
стичне розуміння.

Тому ми робимо висновок: треба було б двома словами 
сказати про с у т ь  „ідеалізму" та „матеріялізму"; „ідеалі
стичного розуміння історії" та „матеріялістичного розуміння";: 
„ідеалістичної діялектики" та „матеріялістичної діялектики".
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Тоді читач уявив би ці питання куди ясніше, і саме розуміння 
питання далеко було б глибше.

Правда, цю хибу автор частково компенсує в підзаголов
кові „Про перенесення Марксом діялектики в матеріялізм", де 
він наводить відому клясичну формульовку історичного мате- 
ріялізму із „До критики політичної економії". Але цього в на
вчальному посібникові не досить.

В III розділі „Марксизм та ревізіонізм" досить докладно 
автор висвітлює епоху після смерти Маркса та Енгельса — 
епоху епігонів марксизму. Автор наводить вдало підібрані ци
тати та фрази із праць Леніна, який з'ясовує причину та об
ставини зростання міжнароднього ревізіонізму.

Суть опортунізму ясна. „Головне в опортунізмові є ідея 
співробітництва кляс" (Ленін). Для читача стає цілком зрозу
міло, чому колишні марксисти зрадили марксизм. „Вирішального 
в марксизмі вони зовсім не зрозуміли: саме його революційної 
діялектики" (Ленін). В цілому весь розділ „Марксизм та реві
зіонізм" написано вдало. Шкода тільки, що в ньому дуже мало 
сказано про боротьбу Леніна з російським ревізіонізмом. (В цьому 
розділі говориться виключно про західньо - європейський реві
зіонізм). *

Четвертий розділ— „Ленінізм як марксизм епохи імперія- 
лізму та пролетарських революцій" — присвячено характеристиці 
імперіялізму як „останнього етапу капіталізму" і тої ролі Ле
ніна в справі пролетарської революції, яку він відограв після 
Маркса та Енґельса.

В кінці цього розділу досить докладно наведено погляди 
Леніна на особливості Росії, що зробили її „огнищем ленінізму". 
Які ці особливості? Найголовніші з них такі: 1) „неймовірна 
застарілість та старість царату" (Ленін) і експлоатація ним (ца
ратом) робітників та селян; 2) невидані пригнічення царатом 
численних національностей Росії; 3) наявність „капіталістич
ного імперіялізму найновішого типу", який призвів до пригні
чення царатом Персії, Манджурії та Монголії й до участи у 
війні 1914 — 18 р. р.; 4) зв'язок російського імперіялізму з ім- 
періялізмом великих держав.

П'ятий розділ — „Ленінізм — продовження, поглиблення та 
розвиток революційного марксизму"—підбиває підсумки взаєми
нам марксизму та ленінізму, підводить до протиставлення двох 
епох, коли жили Маркс, Енґельс та Ленін.

Одна з найбільших вартостей книжки — це те, що в ній є 
порівняно невеликий розділ, спеціяльно присвячений діялек 
тичній методі Маркса — Леніна. Автор пробував довести (і це 
йому удалося цілком), що всі твори й справи Маркса та Ен
гельса пройняті духом діялектичного матеріялізму. Те, що в 
нижчезазначених словах Ле ііна стосується характеристики 
листування Маркса та Енґельса, так само без зауважень сто
сується й творів Леніна. А листування Маркса та Енґельса
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Ленін характеризував так: „Якщо спробувати одним словом 
визначити, так би мовити, фокус всього листування, той 
центральний пункт, до якого зводиться вся суть висловлю
ваних і обговорюваних ідей, то це слово буде д і я л е к т и к а  
(курсив Леніна — І. С.). Застосування матеріялістичної діялек- 
тики до перероблюванйя всієї політичної економії з основ її 
до історії, до природознавства, до філософії, до політики та 
тактики робітничої кляси — ось що більш за все цікавить 
Маркса та Енґельса, ось що вони вносять найістотнішного 
й найновішого, ось в чому геніяльний крок наперед в історії 
революційної думки". (Ленін).

Наприкінці спинімося ще на одному питанні. Дуже добре 
зробив Грішін, що в брошурі трохи сказав про „сучасних ре- ' 
візіоністів" ленінізму. Шкода, одначе, що він подає тільки 
саму загальну постановку цього, надзвичайно важливого, питання 
Було б цілком доцільно виділити це питання в спеціяльний 
підрозділ —„сучасні ревізіоністи ленінізму". Даючи загальну 
характеристику брошурі, ми маємо сказати, що це вельми 
цінна й корисна книжка для вивчення питань марксизму - ле
нінізму.

ЕЛЬБЕР !
і

Ю. Милонов. „ Ка к  в о з н и к л и  п р о ф с о ю з ы  в Рос-  
с и и". Ви д а н ня  д р у г е ,  д о п о в н е н е  й п е р е р о б л е н е .  
Книговидавництво ВЦРПС. Москва 1929 р. Тираж 5.000 при
мірників Ц. 1 карб. 50 к. Стор. 236.

Майже аналогічну роботу цього ж автора вже рецензовано 
на сторінках „Літопису Революції" *). Проте, треба відзначити, 
що та работа мала далеко більший діяпозон і охоплювала 
період історії профспілок з 1905 до 1927 року, тоді як ця ро
бота, що ми оце рецензуємо, обмежується лише 1905 — 06 р.р.

Як видно з заголовку нашої рецензії, робота Ю. Міло- 
нова має вже друге видання, що краще за все свідчить про 
те, скільки потрібна література в історії профспілок.

Почнімо з того, що говорить сам автор у другій перед
мові до своєї книжки : „Описание в ней (в книжці — Ельб.) пре
обладает над анализом"... І дійсно, автор цілком витримав „ха
рактер", і за частковим винятком останнього (VIII) розділу 
книжки читач даремно буде шукати хоч якогось натяку на 
аналізу причин виникнення профспілок, історії їхнього роз
витку, їхньої боротьби й т. ін. Замість цього автор неодно
разово нагадує, коли підходить до неминучости аналізи, на 
„відсутність" матеріялу (при чому, завважте собі, не для опо
відання, а для аналізи), що в найменшій мірі звучить дивно 
через 25 років після виникнення профспілок. Якщо у автора

*) Див. № 1 (28) 1928 року, стор. 299 — 302 і дал’ї
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не вистачало матеріялу для потрібної аналізи  ̂ то це зо в с ім  
не звільняє його від потреби й навіть обов’язку писати свої 
оповідання зрозуміліше !).

Автор, не вважаючи на дуже суворі, неґативні рецензії на 
його попередню роботу, що були вміщені в „Літ. Рев" 1 2) і в га
зеті „Труд" на початку листопада 1927 року, залишається 
вірний собі: аналізи нема, є тільки оповідання й яке опові
дання ! Зовсім зайво цілком повторювати те, що вже сказано 
в названих рецензіях про манеру оповідання автора. Бездуш
ний апаратний схематизм, позбавлений аналізи викладання, 
цебто „оповідання", при чому саме це оповідання викладено 
без всякого зв’язку окремих розділів книжки, про що автор 
не соромлячись говорить сам у передмові, вказуючи, що всі 
розділи його роботи — це самостійні нариси, яких, на наш погляд, 
об’єднує лише назва книжки, а не загальна ідея — от що 
можна додати до того, що вже ми знаємо з попередніх ре
цензій.

Далі. Робота автора має таку назву — „Как возникли проф~ 
союзы в России", тоді як по суті справи вона викладає лише 
історію профспілок Пітера й Москви за період першої росій
ської революції 1905 року. Щождо історії виникнення проф
спілок в інших частинах колишньої російської імперії, то 
автор не каже про це жодного слова3) й навіть ніде не пояс
нює, чому, власне, він не робить цього ?  Треба гадати, що 
цього немає в книжці також через „відсутність матеріялу"...

Вище було видно, що робота автора становить не цілу" 
тему, а лише окремі нариси, яких є в книжці аж вісім. Отже, 
ми коротенько спинимося на кожному розділі зокрема.

Перший розділ — „Экономические организации рабочих до 
1905 года"— включає до себе такі окремі нариси: 1 —„Обще
ства взаимопомощи"; 2 — „Стачечные кассы ";3 —„Зубатовские 
организации" і, нарешті, 4 —„Образование профессиональных 
союзов44. Всі ці нариси вже за „традицією" об’єднано лише 
загальним заголовком розділу, і вони поміж собою не мають 
ніякого іншого зв’язку. Аналізи, звичайна річ, немає ніякої, 
є тільки сухе викладання фактів: виникли там-то, тоді-то, 
основне завдання — таке - то і т. ін. А от що спричинило до 
життя товариства взаємодопомоги та страйкові каси, яку прин- 
ципрву й конкретну ролю вони відбивали у страйковому русі 
пролетаріяту, яке саме значіння мав цей рух на виникнення

1) Див. журнал ЦК РКП(б) „Большевик", №  12, 1929 року, стор. 84, де 
наведено деяку оцінку роботи Ю. Мілонова.

2) Див. „ЛР“ №  2 (28) 1928 оку, стор. 299 — 302.
3) Невеликий виняток становить лише перший розділ книжки, де трохи 

наведено деякого матеріялу про початкові пролетарські економічні організа
ції, що існували до 1905 року, але не про профспілки, і почасти шостий 
розділ, де також дещо наведено про інші профспілки, в зв ’язку в першою 
всеросійською конференцією 1905 року.
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названих економічних організацій, як ці організації відбивали 
потребу організації профспілок — про це жодного слова немає.

Оповідання про зубатівські й частково гапонівські полі- 
ційно - провокаторські організації трохи кращі, але не досить 
яскраво відзначено їхню явно зрадницьку й шкідливу для про- 
летаріяту природу та через що, власне, вони мали місце й на
віть успіх серед робітників? А на стор. 26 просто вказано, 
що відомого поліцай - провокатора Зубатова було відкликано 
з М Jkbh до Пітера лише через н а т и с к  п і д п р и є м ц і в  і 
через крах його організацій у Москві. І самий нарис про утво
рення профспілок ніяк не краще.

Другий розділ — „Положение рабочих накануне революции 
190.) года" — дає також досить неповну, стислу й суху (без 
аналізи ж !) картину матеріяльного становища пролетаріяту 
напередодні першої російської революції.

Третій розділ — „Профессиональное движение в 1905 году", 
хоча й дає вузько - схематичну загальнофактичну (стиль й ма
нера опису та сама) картину руху,5 але зовсім незрозуміло, 
які саме загони робітничої кляси були гегемони в цьому 
русі — металісти чи булочники? Через які причини одни за
гони робітників були попереду інших і навпаки? Чим може 
автор пояснити, що він увесь профрух звалив до однієї купи, 
зв'язуючи його лише хронологією ? Така хронологія, повторю
ємо, придатна лише для календаря.

В цьому ж розділі автор, міркуючи про московський так 
званий „Союз союзов", зовсім нічого не сказав про його со- 
ціяльно - політичну природу, який, як відомо був типовою лібе
рально-буржуазною організацією, на що цілком певно вказу
вала спілка поштово - телеграфних робітників (стор. 76). Замість 
цього автор „мудро відкрив" читачам (стор. 73), що цей „Союз 
союзов" утворенний був з „лиц либеральных профессий"!. .

Четвертий розділ — „Пути и движущие силы профессио
нального строительства" — має такі самостійні підрозділи: 
1 — „Промышленная конъюнктура", де автор заднім числом 
пробує дати деяку аналізу раніш написаного, але ж з цього, 
як і у попередньому, нічого не виходить, крім оповідання про 
саму промисловість, а не про вплив її коньюнктури на причини 
і перебіг робітничого страйкового руху; це, очевидно, треба 
розуміти само собою ... 2 — „Политическая борьба", 3 — „До
роговизна жизни" (правильніше було б назвати цей підрозділ — 
„Зростання дорожнечі хліба й картоплі 1905 року", бо про 
інше там немає ані слова, як і невідомо, що цим підрозділом 
хотів сказати автор); 4 — „Экономическая борьба", де автор 
„блискуче" відокремив економічну боротьбу від політичної й не 
менш „блискуче" довів своєю чудовою композицією цього роз
ділу, що політична боротьба пролетаріяту випливала тільки 
з  причин промислової коньюнктури, а економічна — залежала 
.лише від дорожнечі хліба й картополі, цебто дорожнечі життя. . .
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1, нарешті, 5 — „Организация Союзов", що йде як синтеза 
з окремого політичного й окремого ж економічного факторів!

Розділ п’ятий включає до себе коротеньку хронологічну 
історію московських (19) і пітерських (21) профспілок. Це, 
звичайно, добра річ, але ж навіщо треба було авторові назви 
профспілок 1905 року втискувати в сучасну мережу назов те
перішніх профспілок? Це є велика помилка перед історією:- 
підводити минулому риси й зовнішню видимість сучасности. 
В останньому цей розділ нічим не кращий своїм викладом, ніж 
усі попередні, а іноді й далеко гірший, оскільки історія деяких 
профспілок обмежується п’ятьми - десятьма словами... бо їх 
(профспілок) за сучасною назвою тоді (1905 року) не існувало. 
Але схема для автора вища над усе, чому вона й доводить 
його до таких сміховинних лягсусів.

Розділ шостий дає описову, а не аналітичну характери
стику міжспілкового об’єднання як у московському і пітер
ському маштабі, так і частково у всеросійському. Цей розділ 
виглядає більш-менш краще проти попередніх, але ж тільки 
з боку оповідання, а не аналізи.

Розділ сьомий також описово характеризує робітниче за
конодавство царського уряду й оповідає, як зародився проект 
цього „законодавства" й що з нього фактично стало. Тут 
автор вступає в деяку полеміку з другим істориком профруху — 
В. В. Святловським, який, з погляду Ю. Мілонова, невірно 
висвітлює окремі моменти цього руху, а також приписує собі, 
перебільшує й перекручує свою дійсну ролю в пітерському 
профрусі й зокрема в ініціятиві проекту робітничого законо
давства. В цій полеміці, здається нам, автор (Ю. Мілонов) 
цілком правий.

Нарешті, восьмий розділ— „Профдвижение и большевики", 
де автор оповідає про історичні суперечки більшовиків з мен
шовиками, про ленінську тактику більшовицької партії, про її 
ставленння та ролю в робітничому профрусі. Цей розділ є най
кращий своїм викладом; але ж відірваний від попереднього опо
відання і написаний як окремий нарис, вінбагато втрачає від 
цього. З а  недолік також є відсутність достатнього конкретного 
змісту. Принципові ж міркування автора — цілком правильні.

Закінчуючи рецензію, треба сказати, що в основному автор 
все ж не справився із своїм завданням, і замість цілого істо
ричного нарису профруху дає якийсь збірник окремих, не 
зв’язаних поміж собою, статтей, які через відзначені вже 
недоліки й причини є просто невдала спроба висвітлити 
профрух московських і пітерських робітників.

Нікчемний схематизм опису, вірніше оповідання авторового, 
нездорове поривання наділити історичне минуле всіма рисами 
закономірної сучасности, відсутність загальної ідеї й логічного 
зв’язку викладання й композиції матеріялу, відсутність аналізи 
там, де вона більш за все потрібна — все це без ніяких інших
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слів характеризує роботу Ю. Мілонова. Успіх книжки, яка вже 
вийшла другим виданням, залежить лише від відсутности 
спеціяльної й добре проробленої історичної літератури про 
професійний рух. Час вже дати справжню історію профспілок, 
цих підготовних шкіл комунізму.

о. м.

Я . Пече. „ К р а с н а я  г в а р д и я  в М о с к в е  в б о я х  
з а  О к т я б р ь " .  ГИЗ, Москва — Ленинград, 1929, стр. 1884- 
приложение карты Октябрьских боев в Москве. Ц. 1 крб. 80 к.

История Красной гвардии лишь с недавнего времени ста
новится предметом н е к о т о р о г о  (курсив наш — О. М.) вни
мания со стороны наших исследователей", — так говорится 
в предисловии (Московского?) Истпарта к книжке Я. Пече. 
Это совершенно справедливое замечание верно также и по отно
шению к Украине.

Что же в основном представляет собой рецензируемая ра
бота ? Ответ на это мы находим в том же истпартовском 
предисловии, которое характеризует данную работу следую
щим образом :

„Книга тов. Я. Пече не может быть отнесена к числу 
исследовательских работ. Это, прежде всего, его личные во
споминания, в которых автор использовал большое количе
ство документов и собранных им отдельных воспоминаний 
других участников".

Воспоминания Я. Пече, в основном, несомненно, являются 
некоторым вкладом в дело изучения истории Московской КГ, 
и в этом смысле надо приветствовать выпуск этой книжки. 
В своей работе Я. Пече рисует период от возникновения пер
вых вооруженных отрядов КГ до Октябрьских вооруженных 
боев (включительно) восставших московских рабочих и частей 
революционно настроенного гарнизона с белогвардейцами.

Автору, как одному из организаторов КГ, удалось в об
щем и целом дать сносную картину вооружения, обучения, 
роста и боев московской КГ. Весь этот период истории КГ 
Я. Пече подкрепляет рядом чрезвычайно интересных доку
ментов, значительная часть которых „появляется в печати 
впервые".

Тем не менее, назвать работу Я. Пече исчерпывающей 
нельзя по целому ряду причин, да и сам автор в своем пре
дисловии „не претендует на полный охват всех вопросов ор
ганизации и борьбы КГ в Москве".

Хотя автор и пытается в ряде мест своей работы дать 
общеполитическую оценку описываемого им периода, но у него, 
откровенно говоря, ничего не получается из этого.

Этот же самый недостаток работы Я. Пече отмечен и в пре
дисловии Истпарта, где он „мягко" квалифицируется как „упро-
23 Літопис Революції № 4
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щение событий", тогда как по сути дела требуется более 
детальный разбор так называемых „упрощений" автора. „Упро
щение" же это сводится ни более, ни менее к тому, что ав
тор, задавшись целью обнаружить соглашательские или, как 
говорит Я. Пече, „коалиционные" настроения в руководящей 
верхушке московских большевиков, до того увлекся этой тен
денцией, что направляющая роль Московского Комитета пар
тии в руководстве организацией и вооруженной борьбой КГ 
почти ускользнула из его анализа тогдашнего общеполитиче
ского положения в Москве.

Классическим выражением этой „линии" Я. Пече являются 
следующие (помимо множества других) его слова: „С этого 
момента (с конца августа 1917 г.— О. М.) в рабочей массе, 
вполне осознавшей контр - революционную сущность корнилов
щины, возникает острая потребность в создании рабочих бата
льонов КГ для защиты завоеваний революции. Ст ихийным,  
п р о ц е с с о м  (курсив наш — О. М.) самовооружения рабочих 
масс, однако, вполне планомерно руководили большевистские 
я ч е й к и  КГ (курсив наш — О. М.) на заводах и фабриках" 
(стр. 42).

Здесь мы узнаем от Я. Пече, что работой по вооружению 
московских рабочих занимались ни МК большевиков, ни даже 
фабрично-заводские партийные организации, а этим делом 
руководили „ячейки К Г ". . .

Более того, Я. Пече утверждает, что после корниловщины 
„К Г. .. начала явочным порядком проводить контроль над 
производством, а также стала частично проводить национали
зацию заводов. Вплотную стал (повидимому перед КГ — О. М.) 
вопрос об овладении заводами, об удалении из них контр
революционных администраторов, об управлении предприяти
ями" (стр. 32).

Как видим, и этой работой руководил не МК больше
виков, а ее проводили штабы КГ. Немного далее (стр. 33) 
Я. Пече становится несколько добрее и, повидимому, стараясь 
поправиться, говорит, что эту работу проводила КГ вместе с 
большевистскими партячейками. По поводу этого утверждения 
Я. Пече Истпарт, в подстрочном примечании, опять таки „мягко"^ 
поправляя автора, говорит, что „здесь нельзя провести резкой 
грани между нашими партячейками и КГ, ибо почти повсюду 
кадром КГ были наши партячейки, и эти два понятия на фа
бриках и заводах одно от другого неотделимы".

По нашему же мнению, автор в этом случае просто при
писывает КГ руководящую политическую роль в той области, 
где она оперировала как „один из инструментов в руках ле
нинской партии для захвата власти" и где отдельные боль
шевики-красногвардейцы действовали как члены партии.

Однако, понимая, что обойти молчанием руководящую роль 
МК большевиков все же нельзя, Я. Пече формулирует эта



Рецензії 359

так: „Поскольку в МК не было единого мнения относительно 
подготовки рабочих масс к вооруженному захвату власти, нам 
приходилось обходить некоторых наших товарищей и нередко 
слышать от них резкие упреки по поводу такого вооружения 
рабочих подпольным путем. Од н а к о ,  б о л ь ш и н с т в о  МК 
б ыл о  с на ми (курсив наш — О. М.), и мы всю эту работу 
проводили под твердым руководством В. И. Ленина, неодно
кратно наводившего справки и проверявшего нашу работу" 
(стр. 24).

Надо полагать, что автор случайно обронил эти фразы, 
так как несколько раньше (стр. 24) он утверждает: „Военное 
бюро МК в деле вооружения и военного обучения рабочих 
масс почти никакой роли не сыграло. Вся эта работа была 
проведена почти исключительно силами штабов КГ и проис
ходила под руководством и ответственностью тех членов МК, 
которые входили в состав Центрального Штаба".

И немудрено поэтому, что раз этой работой руководили, 
по утверждению автора, только отдельные большевики, а не 
МК, то те неоднократные ошибки, которые были допущены 
в деле организации КГ и в особенности в момент Октябрь
ского восстания (перемирие с белогвардейцами от 30 октября) 
в Москве автор приписывает неподготовленности, малоопыт- 
ности, нераспорядительности, растерянности и „коалиционным" 
настроениям тех работников, которые руководили или имели 
отношение к руководству КГ. Благодаря своей неправильной 
установке на „личность", автор, естественно, не увязывает 
ошибок этих личностей с той общеполитической обстановкой, 
в которой протекали описываемые им события.

По тому образу суждений, которые развивает автор в своих 
воспоминаниях, получается так, что только он, вместе с немно
гими другими организаторами КГ, всю Октябрьскую револю
цию делал по какой - то заранее предначертанной схеме. У нас 
нет оснований сомневаться в этой безгрешности автора, од
нако он грехи других и свою безгрешность не подтверждает 
не чем другим, как только такими выражениями, рассеянными 
по всей книжке Я. Пече: „Достоверность сообщенных здесь 
фактов, как участник, подтверждаю".

Как уже отмечалось, автор подчеркивает (и правильно 
делает) „коалиционные" настроения отдельных большевиков, 
«стремившихся привлечь к делу организации КГ меньшевиков 
и есеров. В частности автор совершенно справедливо крити
кует этих большевиков за оказанное ими влияние в пользу 
заключения перемирия с белой гвардией от 30 октября 1917 г. 
Только этими „коалиционными" настроениями автор и об’яс- 
няет все препятствия, которые встречались на пути разви
тия КГ, и этим ошибочно „упрощает" события.

Нужно констатировать, что автор не довел своего наме
рения до логического конца и не дал правильной общеполити
23*
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ческой оценки и главное — не выявил руководящей партийной 
роли в деле организации КГ, благодаря чему впал в грубую 
ошибку. В предисловии же Истпарта последняя (ошибка) да
леко не достаточно вскрыта: „Несмотря на все вышеотмечен- 
ные недостатки в работе т. Я. Пече и его, так сказать, „упро
щение" событий, — е го  о ц е н к а  о б щ е г о  п о л о ж е н и я  
в М о с к в е  я в л я е т с я  б о л е е  или м е н е е  п р и е м л е м о й "  
(курсив наш — О. М.). В самом же деле фактическая сторона 
воспоминаний, т.-е. самый процесс возникновения и развития 
КГ, безусловно приемлема, а общеполитическая оценка несо
мненно неудачна и неосторожна.

*  *
*

Увлеченный своей неосторожной тенденцией, автор часто- 
впадает в явные противоречия в самом изложении истории КГ. 
Так, он, например, утверждает на стр. 43, что в созданный 
Моссоветом „Главный Штаб КГ" (возник по инициативе мень
шевиков и эсеров в противовес большевистскому централь
ному штабу КГ) „большевики в лице МК не входили в него 
даже с информационной целью", а на стр. 46, касаясь вопроса 
о сборах средств Центроштабом и „Главштабом" КГ на воору
жение рабочих, автор говорит, что „меньшевики прикрывались 
тогда именами некоторых наших товарищей, работавших в их 
„Главном Штабе".

В отдельных случаях автор впадает в некоторое преувели
чение, когда, например, утверждает, что принцип выборного 
командного состава отстаивали только соглашательские пар
тии, а большевики будто бы с самого начала защищали на- 
значенчество. По этой причине он, повидимому, и называет 
устав московской КГ, содержащей в себе пункт о выборности 
командиров,— соглашательским. Тут неясным остается следую
щее положение: устав КГ был утвержден Моссоветом 25 - го 
октября 1917 года, к каковому времени большевистская КГ 
насчитывала, как утверждает автор, 12.000 красногвардейцев 
и 13.000 содействующих (стр. 49), тогда как соглашательский 
„Главштаб" в это же самое время „фактически не имел ни 
армии, ни вооружения,— все это находилось в руках подполь
ного большевистского штаба" (стр. 44). Почему же, спраши
вается, при таком явном преобладании большевиков, они по
шли на принятие соглашательского устава о КГ?

Что же касается выборного или назначенческого начала 
в отношении комсостава КГ, то истории, между прочим, из
вестно, что большевики до самого начала организации Красной 
армии отстаивали и проводили принцип выборности как в ста
рой армии, так и в КГ.

Такого рода противоречия в воспоминаниях Я. Пече весьма 
нередки и встречаются во всех главах его книжки. Мы не при-
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водим здесь всех противоречий, по недостатку места, а огра
ничиваемся только приведенными, как наиболее характерными.

В стилистическом отношении воспоминания Я. Пече обра
ботаны также неудачно и, несмотря на популярный язык, ва 
многих местах читаются крайне тяжело.

Откинув неудачную политическую оценку, данную в книжке 
Я. Пече, его работу в основном, где автор освещает самую 
историю организации и борьбы КГ (но не общеполитическую 
оценку), можно считать удовлетворительной. Ряд отмеченных 
здесь технических недостатков, относящихся к этой части ра
боты автора, нужно извинить тем, что Я. Пече — „практик - боец, а 
не историк", как характеризует его Истпарт в своем предисловии.

В конце книжки имеются очень интересные приложения: 
„Таблица сведений о состоянии армий за время с 1 по 30 ок
тября 1917 года" и „об’яснительная записка" Воєнно - полити
ческого отдела штаба верховного главнокомандующего к этой 
таблице. В таблице приведен весьма характерный цифровый 
материал, состоящий из 25 названий различных „эксцессов" 
(к числу которых относятся, например, братание, оставление 
позиций и постов, невыполнение боевых приказов, убийства, 
насилие и оскорбление комсостава, дезертирство и т. д.), 
которые по количеству своему за один только месяц насчи
тывают до 2000! Эта таблица лучше всяких слов рисует 
основные моменты разложения старой армии, которое в октябре 
достигло своего наивысшего апогея.

Особенно же любопытна „об’яснительная записка", кото
рая с большой претензией на об’ективность рассказывает 
устами штаба главковерха о причинах и процессе разложения 
старой армии и во многих случаях совершенно правильно и 
исчерпывающе характеризует этот развал.

Тоном безнадежного отчаяния рисует штаб положение 
старой армии к моменту Октябрьского переворота. Еще большая 
безнадежность сквозит из следующего конца записки: „На
строение комитетов, офицеров и командного состава, пода
вленных стихийным количеством нарушений дисциплины, па
ническое. Руки опустились. Развал достиг своего предела".

Кроме этих приложений, имеются еще таблицы приказов, 
разосланных Московским ВРК в момент вооруженного восстания, 
и ведомости требований и расхода вооружения, снарядов и 
патронов за время Октябрьских боев.

Технически книжка издана более или менее удовлетвори
тельно. Цена — 1 р. 80 к., при сравнительно небольшем об’єме 
книжки (188 стр.),— делает недоступной ее массовому читателю.
м. о.

„Д е я т е л и  р е в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е н и я  в Р о с 
сии". Б и о - б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с л о в а р ь .  От п р е д 
ш е с т в е н н и к о в  д е к а б р и с т о в  до п а д е н и я  ц а р и з м а ,
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По д  р е д а к ц и е й  Ф е л и к с а  Кона ,  А. А. Ш и л о в а ,  
Б. П. К у з ь м и н а  и В. И. Н е в с к о г о .  Т о м  в т о р о й  — 
С е м и д е с я т ы е  г о д ы ;  в ы п у с к  1 — А — Е. С о с т а в л е н  
А. А. Ш и л о в ы м  и М. Г. К а р н а у х о в ой". Видавництво 
Всесоюзного Т-ва політкаторжан. Москва. 1929 р., стор. 406. 
Ц. 5 крб. Тираж 3.000.

На Україні трохи спізнилися з оцінкою названої вище 
праці. До цього другого тому ще 1927 — 28р.р. вийшли два 
випуски першого тому, присвячені діячам революційного руху 
від попередників декабристів до „шестидесятих" років включно.

„Перший том „справочника" викликав досить чималу ре
цензентську літературу*) і навіть спеціяльну доповідь А. Г. 
Фоміна „К вопросу о методах составления био - библиографи
ческого словаря русских революционеров", прочитану в Ленін
граді в секції науково - дослідницького Інституту книгознавства 
при Державній публічній бібліотеці. Ставлячись надзвичайно 
співчутливо до тих випусків, що вийшли, рецензенти повідомили 
багато фактичних виправлень та додатків, що їх усі буде ви
користано в додатковому випускові". Такими словами розпочи
нається передмова редакції цієї праці.

Маштаб цієї праці складачі словника, А. Шілов та М. Кар
наухова, у своїй передмові визначають так: „Цей том довідника, 
присвячений „семидесятим“ рокам, охоплює період, менший за 
десять років: від 1870 р. до середини 1879 р. Нечаївська справа, 
бувши природним завершенням попереднього періоду, править 
за межу між „шестидесятими" та „семидесятими" роками. Сту
дентські гуртки „самоосвіти та практичної діяльности" (таку 
вдалу назву мав один із московських гуртків) початку 1870 р., 
об'єднані 1872 — 1873 р. р. петербурзьким гуртком „чайківцев", 
підготування до „хождения в народ", широка пропаґанда на 
селі і в місті і зв ’язані з нею процеси, діяльність південних 
терористичних груп, народницьких національних гуртків і, на
решті, товариства „Земля и Воля" — ось ті хронологічні моменти 
революційного руху, учасники яких входять до цього тому. 
Липецький та Воронізький з’їзди, що відбувалися в середині 
1879 року, момент формального утворення нової партії, партії 
„Народная Воля", насамперед, є кінцева межа, якою формально 
закінчуються „семидесяті" й починаються „восьмидесяті" роки".

Чи справилися з своїм завданням складачі, чи дали вони 
імена всіх революційних діячів цього історичного періоду? На 
це питання доводиться відповісти тільки так, що в основному, 
безперечно, працю виконано вичерпливо. Зрозуміло, що всіх 
революційних діячів того періоду до словника включити фі
зично не можна було через багато причин. Тому до цього

*) Див. „Історик - Марксист*, т. IV, 1927 р. стор. 240 — 242; „Печать и 
революция“,№  6—1927 р., стор. 158 —160; „Пролетарская революция*4 №  7 (66),
1927 р., стор. 276 — 277; „Историк - Марксист**, т. VII, 1928 р. стор. 287 — 
289 та „Красная Новь*, № 6 за 1928 р.
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тому „внесено тих осіб, які були а к т и в н і  (курсив тут і далі 
складачів) учасники революційного руху „семидесятих" років, 
о с н о в н а  діяльність яких відбувалася в цей період. Для 
тих же осіб, які хоча й почали працювати серед землевольців,. 
а іноді й у більш ранніх гуртках та групах, але н а й т і с н і ш е  
зв’язані з народництвом", складачі, зазначаючи повнотою прі
звища, ім’я та по батькові, робили тільки посилання на даль
ший том довідника („восьмидесяті" роки).

Зазначені з приводу цього побоювання (в раніш названих 
рецензіях на перші два випуски першого тому) про „произволь
ность" такого віднесення революційних діячів до тих чи інших 
десятиріч минулого року, не є істотні, тому що складачі у своїй 
передмові намічають видання алфавитного покажчика до всіх 
томів словника, за допомогою якого (покажчика) можна буде 
без труднощів відшукати того чи іншого революційного діяча.

Який же соціяльний склад діячів революційного руху 
епохи, що її охоплює словник? Передусім, склад цей „за „се- 
мидесятих" років стає демократичнішим" (проти „шестидесятих" 
років — М. О.), але в основному діячі революційного руху все 
ще є представники й виходці із буржуазно - поміщицьких шарів 
суспільства.

Проте, якщо діячі „шестидесятих" років швидко відходили 
від революційного руху, ТО І серед „семидесятників" частіше 
зустрічаються революціонери, які й після каторги та заслання 
й далі провадять свою роботу, стаючи фактично за револю
ціонерів - професіоналів.

Студентство столичне й особливо провінціяльне за цей 
період і далі посідає в революційному рухові найвидатніше місце. 
Потім ідуть дрібні урядовці („чиновники"), інтелігенція, „рас
пропагандированные мещане, крестьяне, рабочие". З  другої 
половини 70-х р.р. склад революційних діячів дедалі починає 
збагачуватися представниками робітників, питома вага яких 
виростає просто пропорціонально робітничому страйковому 
рухові, що дедалі розгортається.

Крім цих чисто революційних діячів, до словника „вперше 
уведено учасників національно - революційних гуртків, тих, що 
не обстоювали вузько-національних (націоналістичних ? — М. О.) 
цілей", а йшли пліч-о-пліч з загальним революційним рухом 
у Росії. До числа останніх стосуються учасники рево
люційних гуртків у Тифліській та Кутаїській губернях, що 
виникли 1876 р. ; „учасники соціяльно революційної пропаганди 
у Варшаві (справа 137-ми— 1878 — 79 р.р.), члени єврейських 
гуртків, організованих в Західньому краї в середині 1870 р. р. 
Зунделевичем, Давидовичем та ін".

Всіх діячів революційного руху „семидесятих" років в од
ному лише першому випускові другому тому тільки від букви 
„а“ до „е" нараховано до 1600 чоловіка! За планом, якого 
намічено для видання цієї праці в світ, мають вийти (крім
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випущених уже томів) ще декілька томів, присвячених: III — 
„восьмидесятникам" (народовольці, чорнопередільці, народники) 
та IV, V, VI — соціял - демократам (від групи „Освобождения 
Труда" до падіння царату).

Ми залишаємо осторонь питання (що його підносили по
передні рецензії з приводу тих випусків словника, які вже 
вийшли) про неповноту списку революційних діячів і про так 
звані „штамповані дані", публіковані условникові про кожного 
революціонера, бо через той матеріял, яким користувалися скла
дачі, ширших відомостей дати не можна було. Ми цілком згодні з 
зауваженням редакції у передмові, що зацікавлений читач „зможе 
винести дещо із цього довідника, в певній мірі уміючи ним кори
стуватися . . .  До послуг такого читача досить широка бібліо
графія (яка, до речі, зазначена в самому словникові — М. О.), 
при чому, коли мова йде про видатного революційного діяча, 
окремо виділено спеціяльну бібліографію, користуючись якою 
читач далеко повніше й глибше ознайомиться з „суттю“ рево
люціонера та з „революційним значіннямм його життя, ніж це 
може дати йому якийсь словник".

З  технічної сторони (шрифт, набір, ортографія та ін.) 
книжку видано цілком добре. До словника додано 108 чудово 
виконаних фотографій. Ціна словника (5 крб.) неймовірно висока 
й робить приступним його тільки вузькому колові читачів - 
спеціялістів.
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ВІД РЕДАКЦІЇ

В № 6 „Літопису Революції" за 1928 р. помилково вміщено рецензію 
тов. П. К і я н и ц і  на книжку М. І. Я в о р с ь к о г о  „Історія України в 
стислому нарисі", вид. III, 1928 р. Основні висновки рецензії характеризують 
цю роботу, як „вдалу й талановиту популяризацію повного марксистського 
курсу історії України", в якій М. І. Яворський на думку т. Кіяниці, „пока
зав українській історіографії правильні шляхи, якими піде українська істо
рична наука" (?), де „на кожне запитання з історії України дано переконливу 
марксистську відповідь" (?). Ці висновки в в основному науково неправильні 
та політично шкідливі, бо вони обминають та гамазують цілу низку принци
пових помилок, що в в цій кнЯжці.

В „Історії України в стислому нарисі" М. І. Яворський дав не витри
мане марксистське освітлення історії України в цілому, а для другої по
ловини XIX та XX сторіччя він допустився низки принципових помилок, що 
в сукупності утворюють не марксистську антиленінську систему поглядів, 
яка ревізує у цілій низці основних питань більшовицьку схему історії кінця 
XIX та XX сторіччя.

Докладний розгляд помилок схеми Яворського подамо в дальших ну
мерах „Літопису Революції".

В. Манілов
Редакційна колегія: М. Рубач
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