
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЦК КП(б)У
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ТА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

НА УКРАЇНІ (ІСТПАРТ)

ЛІТОПИС
РЕВОЛЮЦІЇ

ЖУРНАЛ ІСТОРІЇ КП(б)У ТА ЖОВТ
НЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА УКРАЇНІ

№  5-6 (38- 39)

ВЕРЕСЕНЬ — ГРУДЕНЬ

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ
1929



д е д а• t ^ ^ ij*..n«t*LM\QnY ПЯЛЛТГ!

-W " £ і
Г  < V  Перша Д рукарня •i)i '"I”1'",.

ад•"'Hill
Д ? P4U  fi &Ю ГО 8  И Д А О H И Ц TO A Yk PA '11-І У

Х а р ю о

«Чг.к Лінії j!
V+..W"'І'їМі1!'.

Укрголовліт № 20/жб. 8/іІ 1929. Зам, № ЗОЇ. Тираж. 1.700.



ЗМІСТ
Стор»-

ДО 10-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ НАД ДЕНІКЇНЩИНОЮ
Л е н і н  — Лист до робітників і селян України з приводу перемог над

Денікіним........................ ' ..........................................  ......................... V"

І. СТАТТІ

П о с с е  С.— Українська Директорія та її зовнішня політика................  5*
А л е ш и к  А. П.— Первые месяцы австро - германской оккупации в

Н иколаеве...................................................................................................... 4S
Ш л о с б е р г  Д.— К истории профессионального движения химиков на

Украине............................................................. ' ......................................... 63>
С л и з ь к и й  І. Ф .— Куренівське повстання......................................... .... . 91

II. СПОГАДИ

З а т о н с ь к и й  В.— 3  спогадів про українську революцію.................... 115-
А н т о н о в - О в с е е н к о  — В борьбе против Д иректории.................... 142
Р е к і с  О.— В денікінській контр - розвідці і в’я з н и ц і .............................187
Н и к и т и н - М а к а р о в  Н. М.— В тылу у Д ен и к и н а.............................199
Р о м а н ч е н к о  Ю .— 3  партизанського руху в „невтральиій зоні". . . 217 
Б ы с т р  у к о в  — Гал аковщ и ва..........................................................................227

ДЦ. МАТЕРІЯЛИ ТА ДОКУМЕНТИ

КП(б)У за  денікінщини. До документів. І. Організація боротьби 
проти денікінщини. II. Зафронтове Бюро ЦК КП(б)У. III. Міс
цеві підпільні організації. IV. Відбудування парторганізацій 
на Україні...................................................................................................... 2 IT

IV. КРИТИКА Й БІБЛІОГРАФІЯ 

Критичні статті та огляди
Ж е б р о в с ь к и й  В.— Про одну хорошу й своєчасну книжку з історії •

ВКП(б). (История ВКП(б), под ред. Е. Ярославского, т. IV) . . . 32Т 
Р е д и н  Н.— В борьбе за ленинскую историю Октября (М. Н. Покров

ский. Октябрьская революция. Сборник статей 1917 — 27 г. г. . . 344: 
Рецензії та огляд ж урналів: Р а ш к о в  Л.— Краткий очерк рево

люционного движения на Луганщине (1930 — 1920 г. г.). С - ів — 
„Каторга и Ссылка" NeJVfe 1 (50)— 7 (56) 1929 р. Щ у к і н  Д.—
„Красная Летопись* №№ 1 (28) — 4 (31) 1929 р............................... 351

Нові книжки: Й. X.- с. Денікінщина на Україні (Показник літератури) . 372 
Листи до редакції. Лист т. В. Затонського.................................I . . . . 384





ЛЕНІН ПРО ПЕРЕМОГУ 
Н А Д  ДЕНІКІНЩИНОЮ

"ЛИСТ ДО РОБІТНИКІВ І СЕЛЯН УКРАІНИІ 
З ПРИВОДУ ПЕРЕМОГ НАД ДЕНІКІНОМ
Товариші! Чотири місяці тому, наприкінці серпня 1919 року* 

\ні довелося звернутися з листом до робітників і селян з при- 
. т перемоги над Колчаком.

Тепер я передруковую цього листа цілком для робітників, 
селян України з  приводу перемоги над Денікіном.

Червоне військо здобуло Київ, Полтаву, Харків і пере- 
- *шо посувається на Ростов. На Україні кипить повстання 

/ги Денікіна. Треба зібрати усі сили, щоб до щенту розбити 
.Лкінське військо, що намагалося відновити владу поміщиків 
сапіталістів. Треба знищити Денікіна, щоб забезпечити себе 

,д найменшої можливости нової навали.
Робітникам і селянам України треба ознайомитися з  тією 

дукою, що всі російські селяни і робітники дістали з досвіду 
хоплення Сибіру Колчаком та визволення Сибіру червоним 

Лськом по довгих місяцях поміщицького і капіталістичного гніту.
На Україні панування Денікіна було таке саме тяжке лихо, 

ік і панування Колчакове у Сибіру. Немає сумнівів, що наука 
цюго тяжкого лиха приведе українських робітників і селян — 
*ак само як уральських і сибирських — до яснішого усвідо
млення завдань Радянської влади та твердішої оборони її.

У Росії поміщицьке землеволодіння знищено цілком. 
^країні треба зробити те саме, і радянська влада українськ 
Робітників і селян мусить закріпити цілковите знищення пом 
цицького землеволодіння, цілковите визволення українськи. 
робітників і селян від будь - якого гніту поміщицького і від самих 
юміщиків

Але крім цього завдання і низки інших завдань, що одна
ково стояли і стоять перед російськими і українськими трудн

ими масами, є особливі завдання радянської влади на Україні., 
дне з  таких особливих завдань заслуговує тепер на надзви- 
йну увагу. Це питання національне, або питання про те, чи 
ти Україні окремою незалежною Українською Радянською 

s щіялістичною Республікою, приєднаною до спілки (федерації) 
Російською Соціялістичною Федеративною Радянською Респу- 
♦ кою, а чи злитися Україні з  Росією в єдину Радянську* 
публіку. Усі більшовики, усі свідомі робітники і селяни

ть поміркувати уважно над цим питанням.
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Незалежність України визнав і Всецвик (Всеросійський 
Центральний Виконавчий Комітет) Р С Ф С Р  (Російської Соціа
лістичної Федеративної Радянської Республіки) і Російська 
Комуністична Партія- більшовиків. Отже, само собою зрозуміло 
1 загальновизнано, що лише самі українські робітникі й селяни 
на своєму Всеукраїнському З ’їзді рад можуть розв’язувати 
і розв’язати питання про те, чи зливати Україну з Росією, чи 
лишати Україну самостійною і незалежною республікою, і в 
останньому випадку, який саме федеративний зв’язок має буґи 
між цією республікою і Росією.

Як же треба розв’язувати це питання з погляду інтересів 
трудящих ?  З  погляду успіхів їхньої боротьби за  цілковите 
визволення праці від гніту капітала?

Поперше, інтереси праці вимагають якнайповнішого довір’я, 
якнайщільнішого союзу між трудящими різних країн, різних 
націй. Прибічники поміщиків і капіталістів, буржуазії намага
ються роз’єднати робітництво, підсилити національну ворожнечу, 
щоб знесилити робітників, щоб змінити владу капітала.

Капітал є сила міжнародня. Щоб її подолати, потрібна між- 
народня спілка робітників, міжнародне братерство їх.

Ми — вороги національної ворожнечі, національної відо- 
кремлености. Ми — міжнародники, інтернаціоналісти. Ми дома
гаємося щільного об’єднання і цілковитого злиття робітників 
і селян усіх націй світу в єдину всесвітню Радянську республіку.

Подруге, трудящі не повинні забуватися, що капіталізм 
поділив нації на невелику кількість панівних, великодержавних 
(імперіялістських) повновладних упривилійованих націй і вели
чезну більшість пригноблених залежних і напівзалежних, нерів- 
новладних націй. Найзлочинніша і найреакційніша війна 1914 — 
18 років ще більше підсилили цей поділ, загострила ворожнечу 
і злобу на цім ґрунті. Сторіччями нагромадилося обурення і не
довір’я націй неповновладних і залежних до націй великодер
жавних і панівних — такої нації, як українська, до такої, як 
російська.

Ми хочемо добровільного союзу націй — такогЪ союзу, що 
не припускав би будь-якого насильства однієї нації над іншою — 
такого союзу, що заснований був би на цілковитому довір і, 
ясній свідомості, братерській єдності, на цілком добровільній 
згоді. Такого союзу не можна здійснити одразу, його треба 
вибороти з величезною терпеливістю і обережністю, щоб не 
попсувати справи, щоб не викликати недовір’я, щоб дати вижити 
недовір’я, що лишив по собі сторічний гніт поміщиків і капіта
лістів, приватна власність і ворожнеча через її розділи і переділи.

Отже, неухильно домагаючися єдності націй, нещадно пе
реслідуючи все, що роз’єднує їх, ми мусимо бути Дуже обере*!*1, 
терплячі, поступливі до пережитків національного недовір я. 
Непоступливі, непримиренні ми повинні бути до всього того, 
що стосується основних інтересів праці і боротьби за її ®изво~



Факсиміле Леніна (аркуш № 1 „Письма к рабочим и кресятьнам
Украины*)
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лення з  - під гніту капіталу. А питання про те, як визначити 
'державні межі тепер, на якийсь час — ми бо домагаємося ціл
ковито знищити державні межі — є питання не основне, не важ
ливе, другорядне. З  цим питанням можна зачекати і треба 
зачекати, бо національне недовір’я в широкій масі селянства 
і дрібних господарів держиться часто-густо дуже міцно, і по- 
спішаючися його можна підсилити, тобто пошкодити справі 
цілковитої і остаточної єдности.

Досвід робітничо - селянської революції в Росії, жовтнево - 
листопадової революції 1917 року, досвід її дворічної перемож- 
ньої боротьби проти навали міжнародніхі російських капіталістів 
показав ясніше ясного, що капіталістам пощастило тимчасово 
відогратися на національнім недовір’ї польських, латиських, 
естляндських і фінських селян та дрібних господарів до росіян, 
пощастило тимчасово посіяти ворожнечу між ними і нами на 
ґрунті цього недовір’я. Досвід показав, що це недовір’я вижи
вається і зникає лише дуже поволі і що більше обережности 
і терпимости виявляють росіяни, що довго були гнобительською 
нацією, то певніше зникає це недовір’я. Саме визнанням неза- 
лежности держави польської, латиської, литовської, естляндської, 
фінської ми поволі, але неухильно виборюємо довір’я найвід
сталіших, найбільше обдурених і затурканих від капіталістів 
трудящих мас сумежних дрібних держав. Саме в такий спосіб 
ми якнайповніше вириваємо їх з-підо впливу „їхніх" національних 
капіталістів, найпевніше ведемо „їх" до цілковитого довір’я до 
майбутньої єдиної міжнародньої Радянської республіки

Доки Україну не звільнено цілком, від Денікіна, за її уряд 
до Всеукраїнського З ’їзду Рад є Всеукраїнський Революційний 
Комітет, Всеукраїнський Ревком. У цьому Ревкомі поруч укра
їнських комуністів - більшовиків працюють, як члени уряду, 
українські комуністи-боротьбісти. Боротьбісти різняться від 
більшовиків, між іншим, тим, що обстоюють безумовну незалеж
ність України. Більшовики із - з а  цього не роблять пакту роз
ходження і роз’єднання, у цьому не вбачають будь-якої пере
шкоди до дружньої пролетарської роботи. Була б єдність у бо
ротьбі проти гніту капітали, за  диктатуру пролетаріяту, а через 
питання про національні межі, про федеративний чи інший зв ’язок 
між державами комуністи розходитися не повинні. Між більшо
виками є прибічники цілковитої незалежности України, є при
бічники більш чи менш щільного федеративного зв ’язку, є при
бічники цілковитого злиття України з Росією.

Через ці питання розходження неприпустиме. Ці питання 
розв’язуватиме Всеукраїнський З ’їзд Рад.

Якщо комуніст - росіянин наполягає на злитті України з Ро
сією, то його легко запідозрюють українці в тому, що він обстоює 
таку політику не з  міркувань єдности пролетарів у боротьбі 
з  капіталом, а через забобони старого російського націоналізму, 
імперіалізму. Таке недовір’я природне і до певної міри неминуче
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і законне, бо сторіччями росіяни всотували в себе під гнітом 
поміщиків і капіталістів ганебні й огидні забобони російського 
шовінізму.

Якщо український комуніст наполягає на безумовній дер
жавній незалежності України, його можна запідозрити в тому, 
що він захищає таку політику не з  погляду тимчасових інте
ресів українських робітників і селян у їхній боротьбі проти 
гніту капіталу, а через дрібнобуржуазні, дрібногосподарські 
національні забобони. Досвід бо довів нам сотні разів, як дрібно
буржуазні „соціялісти" різних країн — усілякі ніби соціялісти 
польські, латиські, литовські, грузинські меншовики, ес-ери 
тощо — перефарбувалися на прибічників пролетаріяту з єдинбю 
метою протягти облудно,політику угодовства з „своєю" націо
нальною буржуазією проти революційних робітників. Це ми 
бачили на прикладі керенщини в Росії у лютому — жовтні 
1917 року, це ми бачили й бачимо по всіх і всіляких країнах*

Взаємне недовір’я між російськими і українськими комуні
стами отже виникає дуже легко. Як же боротися з цим недо
вір’ям ?  Як подолати його і вибороти взаємне довір’я ?

Найкращий спосіб до того— спільна робота у справі обо
рони диктатури пролетаріяту і радянської влади, в боротьбі 
проти поміщиків і капіталістів усіх країн, проти їхніх спроб 
відновити свою всевладність. Така спільна боротьба яскраво 
доведе на практиці, що за якого завгодно розв’язання питання 
про державну незалежність або Державні межі російським 
і українським робітникам доконче потрібен міцний військо
вий і господарський союз, інакше бо капіталісти „Антанти", 
„Згоди", тобто союзу найбагатших капіталістичних країн Англії, 
Франції, Америки, Японії, Італії, задавлять нас поодинці* 
Приклад боротьби нашої проти Колчака і Денікіна, що їх по
стачали грошима і зброєю ці капіталісти, виразно показав цю 
небезпеку.

Хто порушує єдність і міцний союз російських і українських 
робітників і селян, той допомагає Колчакам, Денікіним, капі
талістам, хижакам усіх країн.

Отже, ми, російські комуністи, мусимо якнайсуворіше пе
реслідувати в своїх лавах найменші вияви російського націона
лізму, бо ці вияви, бувши взагалі зрадою комунізмові, завдають 
надзвичайної шкоди, роз’єднують нас з українськими товаришами 
і тим самим грають на руку Денікіну і денікінщині.

Отже, ми, російські комуністи, повинні бути поступливі при 
розходженнях з українськими комуністами - більшовиками і бо- 
ротьбістами, якщо ці розходження стосуються державної неза- 
лежности України, форми її союзу з Росією, взагалі національного 
питання. Непоступливі і взагалі непримиренні ми всі, і українські 
і російські і якої завгодно іншої нації комуністи, мусимо бути 
щодо основних корінних однакових про всі нації питань проле
тарської боротьби, питань пролетарської диктатури: непри-



Факсиміле Леніна (аркуш № 11 „Письма к рабочим и крестьянам
с Украины")





Лист до робітників і селян України XV

пускання угодовства з буржуазією, неприпускання розпорошу
вання сил, що захищають нас від Денікіна.

Подолати Денікіна, знищити його, зробити неможливим 
повторення подібної навали — от корінний інтерес і російських 
і українських робітників і селян. Боротьба довга і тяжка, бо 
капіталісти цілого світу допомагають Денікіну і допомагатимуть 
різних гатунків Денікіним. У цій довгій тяжкій боротьбі ми, росій
ські і українські робітники, повинні йти якнайміцніше з ’єднавшися, 
бо поодинці нам напевне не впоратися. Які б не були межі України 
і Росії, які б не були форми їх державних взаємин, це не так 
важливо, в цьому можна і повинно йти на поступки, тут можна 
спробувати і те, і друге, і третє — від цього справа робітників 
і селян, справа перемоги над капіталізмом не загине. А  от 
якщо ми не зуміємо зберегти якнайміцнішого союзу між собою, 
союзу проти Денікіна, союзу проти капіталістів і куркулів наших 
країн і всіх країн, тоді справа праці напевне загине на довгі 
роки в тому розумінні, що і радянську Україну, і радянську 
Росію зможуть задавити і задушити капіталісти.

І буржуазія усіх країн і всілякі дрібнобуржуазні партії, 
„угодовські партії", що допустилися союзу з буржуазією проти 
робітництва, над усе домагалися роз’єднати робітників різних 
національностей, розпалити недовір’я, порушити міцний міжна
родній союз і міжнародне братерство робітників. Коли буржуазії 
пощастить — справу робітничу програно. Хай же комуністам 
Росії і України пощастить терплячою непохитною впертою 
спільною працею перемогти націоналістські підступи всілякої 
буржуазії, націоналістські забобони всякого гатунку і показати 
трудящим всесвіту приклад справді міцного союзу робітників 
і селян різних націй у боротьбі за Радянську владу, за зни
щення гніту поміщиків і капіталістів, за всесвітню федеративну 
Радянську республіку.

Н. Л е н і н
28/ХІІ 1919

Видруковано у „Правді" №  З 
4 січня 1920 року
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ПОССЕ С.

УКРАЇНСЬКА ДИРЕКТОРІЯ ТА її ЗОВНІШНЯ 
% ПОЛІТИКА

(Київський і Вінницький періоди)

„Уряд Директорії—це уряд осатані
лого куркуля, розгнузданого офіцера- 
та істеричного інтелігента" (із листа 
Андрія *) * Юркові" 1 2).

І. УКРАЇНА ЯК ЦЕНТР ІМПЕРІЯЛІСТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ 
1918 — 1919 р.р.

Імперіялістична війна 1914 — 1919 р.р. надзвичайно заго
стрила клясові’ суперечності в капіталістичних країнах, спричи
нивши загальносвітову капіталістичну кризу. Найяскравішим 
виявом цієї загальної кризи капіталізму була Жовтнева рево
люція, що поклала початок світової пролетарської революції.

В кінці 1918 р. німецький імперіялізм зазнав поразки, що 
своєю чергою спричинило низку революційних вибухів у за- 
хідньо - європейських країнах.

Оцінюючи обстанову 1918 р., Ленін говорив, що „ніколи 
ми не були так близько до світової революції, ніколи не було 
так очевидно, що російський пролетаріят встановив свою силу 
й ясно, що за  нами підуть мільйони й десятки мільйонів сві
тового пролетаріяту".

, Справді, вже в січні 1918 р. спалахнула* робітнича рево
люція у Фінляндії. У серпні того ж року виникли рижові 
(„рисовые") бунти в Японії й, нарешті, в листопаді піднеслася 
революційна хвиля в Австрії та Німеччині.

Найважливіше революційне завдання цього періоду поля
гало в тому, щоб, зміцнивши становище р а д я н с ь к о ї  Р о с і ї  
як базу світової пролетарської революції, підтримати й розпа
лити революцію, що почалась у Середній Европі й потім, 
скориставши метушню в таборі імперіялістів, перекинути рево
люційне огнище в країни - переможниці, де „атмосфера" на 
момент закінчення війни також надзвичайно була напружена.

В обставинах надзвичайного послаблення сил капіталізму

1) А. Бубнов.
2) Ю. П’ятаков.
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й могутнього піднесення революційного руху, плян ліквідації 
буржуазно - капіталістичного режиму по всьому світові був 
розрахований на силу стихійного натиску мас. Це було тим 
природніше, що комуністичні партії перебували тоді в самій 
початковій стадії свого розвитку, й Комінтерн був тільки пра
пором. Керівна й організаційна роля природньо судилася ра
дянській Росії.

Але, з другого боку, зростання революції на Заході за 
обставин безперечного зміцнення радянської влади в Росії 
ш т о в х а л о  вільні по скінченні війни сили імперіялізму. до 
згуртування й організації для боротьби з комуністичною не
безпекою, що дедалі зростала й, насамперед, для силоміцної 
ліквідації РСФ РР, цього огнища світової революції.

Ціла низка обставин примусила імперіялістів поспішити 
здійснювати свої інтервенціоністські пляни. Надто до цього 
підстьобувала вимушена евакуація німцями У к р а ї н и ,  де під
неслася нова хвиля пролетарської революції.

Це останнє створювало таку грізну небезпеку для імпе- 
ріялістичних хижаків, що вони, не зважаючи на надзвичайне 
пошарпання й розхитаність капіталістичного організму, кину
лися затикати утворену д і ру .

Україна притягала імперіялістів і через інші глибші причини.
На 2 з ’їзді КП(б)У доповідач од ЦК ВКП(б) цілком 

правильно зазначав на те, що „Україна — битий шлях для аме
риканського й англійського імперіялізму на С х ід ".. . * )

хОдна з найважливіших областей, через що посперечалися 
капіта/істи, це область передньої Азії. Шлях туди лежить 
через Чорне море й місцевості, що прилягають до нього, 
тобто через Україну.

Окупація України повинна була полегшити Англії опану
вати мосульську та кавказьку нафту, туркестанську бавовну, 
міцніше зв ’язати її з  Індією.

Не менший інтерес для міжнароднього імперіялізму* 2) ста
новила Україна, як об’єкт економічної експлуатації.

Ще до революції у гірничо-металюрґійній промисловості 
Південного району Росії французькі капітали становили 80,4% 
а в кам’яно - вугільній промисловості — 79,5%. Економічні інте
реси Англії на Україні найбільше були зв’язані з обробною 
промисловістю3).

*) Насамперед (з погляду економічної експлуатації) Україною цікави, 
лася Франція, мріючи про власне вугілля та залізо. Англія, як відомо, прагла 
найголовно до к а в к а з ь к о ї  нафги. Звідци, між іншим, і відповідний по
діл зон впливу поміж Францією та Англією підчас інтервенції.

2) Протоколы 2-го с’езда КП(б)У.
3) Наприклад, в руках англійських капіталістів було так зване „Акцио- 

в е р н о е  т о в а р и  щес т в о Р. и Г. Э л ь в о р т и * ,  куди вони вклали 8 млн. 
крб, в їхніх же руках по суті було „А к ц и о н е р н о е  Т о в а р и щ е с т в о  
Н и к о л а е в с к и х  з а в о д о в "  і „ Р у с с к о е  С у д о с т р о и т е л ь 
н о е  т о в а р и щ е с т в о " ,  де англійський капітал уклав 5 млн. крб. Близько
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Зрозуміло, що англо - французький імперіялізм намагався, 
насамперед, мати собі капітали вкладені в українську промис
ловість. Для Франції, зокрема, економічна експлуатація Украї
ни мала бути за засіб хоча б часткової компенсації величез
ного російського боргу в 15 млд. франків. Одначе, як це ціл
ком правильно відзначив тов. Павлович, а за  ним т. Г>ков- 
ський * *), для Франції справа зовсім не зводилась тільки до 
того, щоб повернути втрачене. Далеко важливіше було поши
рити та зміцнити своє панування — дістати нові джерела про
мислової та фінансової експлуатації, тим паче, що обставини 
економічного та державного розпаду старої Росії створювали 
надто сприятливі умови, щоб обернути ту саму Україну в ко* 
л о н і я л ь н и й  додаток до імперіялістичної системи. Звідци 
не випливає, що французький імперіяліст мав був обов’язково 
підтримувати сепаратистські кола на Україні.

Щоправда, боротьба з більшовиками примушувала Фран
цузький уряд використовувати шовіністичний рух, однак, в 
силу цілої низки особливих причин справа до формальної 
згоди з петлюрівцями не дійшла й французький уряд (хоча й 
не без вагань) держався принципу єдиної неділимої Росії 
( д о к л а д н і ш е  п р о  ц е н и ж ч е ) .

Третій фактор, що визначав інтервенцію на Україні, було 
своєрідне сплетіння тут клясових і національних стосунків.

Насамперед слід відзначити відому національну відчуже
ність поміж руським або русифікованим пролетаріятом на 
Україні — з одного боку, й мільйоновими масами українського 
селянства,— з другого. Треба пам'ятати, що в силу історичних 
причин, зокрема в силу колоніяльної політики російського ца
рату, українське селянство ставилося з упередженням і во
роже до всього того, що йшло з півночі, з Росії. Це скори- 
стало українське куркульство для того, щоб потягти за собою 
маси середняків та селянської бідноти. Не можна забувати 
також, що куркуль на Україні був відносно більше в госпо
дарстві міцним, політично активним, культурним і організова
ним, аніж - його руський побратим. Природно, що міжнарод
ній імперіялізм міг і повинен був звертати очі саме на Україну, 
як на політичну базу в боротьбі з огнищем світової проле
тарської революції. І цей мотив — боротьба з радянською 
Росією — зрозуміло був вирішальний для імперіялістичної інтер
венції на Україні.

Проте особливості України, що обертали її на ймовірний 
пляцдарм міжнародньої контр - революції, мали і свій відво
ротний бік, що п р и з н а ч а в  для України почесну ролю

двох млн. крб. англійці вклали в „ Х а р ь к о в с к о е  т о в а р и щ е с т в о  
М. Г е л ь ф е р и х  С а д е " ,  і 238 крб. в „ А л е к с а н д р о в с к у ю  м а 
ш и н н о - с т р о и т е л ь н у ю  к о м п а н и ю  („Черная книга", стаття Ш р а- 
г а — „Эк 0 номические предпосылки интервенции").

*) Гуковский. Французская интервенция на Юге России.
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битого шляху для посування пролетарської революції з Сходу 
на Захід. Прорив революції через Л и т в у  та П о л ь щ у ,  як 
це відзначалося ще на 2 з ’їзді КП(б)У, був малоімовірний. І в̂  
П о л ь щ і ,  і Л и т в і  не було в той період достатніх кадрів 
революційного пролетаріяту та селянства. Навпаки, напрямок 
Україна (з Галичиною) — Румунія — Угорщина — Німеччина роз
гортав блискучі революційні перспективи.

Повставши, пролетаріят на цьому шляху міг сміливо ва
жити на революційну спілку з багатомільйоновими масами 
трудового селянства. На Україні, в силу особливостей її еко
номічного розвитку, диференціяція селянства, а р а з о м  з т и м  
і к л я с о в а  б о р о т ь б а  на селі досягли відносно дуже чима
лих розмірів.

В Галичині три мільйони селян, пробуваючи в національ
ному ярмі польських поміщиків, щохвилини готові були під
нести стяг боротьби. В Румунії селянство пробувало під кор
мигою румунських бояр - поміщиків, а в Угорщині 80°/0 селян 
мали пересічно по 5 десятин землі.

Цілком очевидно, що поширення більшовицької „зарази^ 
мало було піти саме цим шляхом. І наступні події це в , ціло
му потвердили. На превеликий жаль революційна хвиля, під
нісшись на Україні й на Угорщині, не захопила водночас* 
Румунію.

Радянська Росія й Україна, правда, своєчасно зважили 
небезпеку цієї роз’єднаности окрёмих огнищ революції. У 
квітні 1919 р. отаманові Григор’єву запропоновано виступити 
проти боярської Румунії, що вирушила на героїчну Угорську 
Радянську Республіку1). Проте „отаман Таврії та Херсонщини"' 
наказу не виконав і зняв повстання проти радянської влади. 
В наслідок поступове посування європейської соціялістичної 
революції затрималось.

Радянські республіки Угорщина й Баварія впали в нерів
ній боротьбі. Тільки на Україні, почасти через те, що вона 
безпосередньо близько від РСФ РР, перемога була за соціялі- 
стичним пролетаріятом та революційним селянством.

Безперечно, що міжнародній імперіялізм також зважав* 
небезпеку розгортання революції на шляху — Україна — Руму

*) Принципіяльну припустимість збройно допомогти переможному про- 
летаріятові одної країни, пролетаріатові, що повстав у другій країні, наша 
партія визнала ще 1915 р., коли в статті „О лозунге Соединенных Штатов 
Европы'* Ленін писав: „перемігши, пролетаріят... експропріювавши капіта
лістів і організувавши у себе соціалістичне виробництво, повстав би проти 
іншого капіталістичного світу, привертаючи на свій бік пригнічені кляси 
інших країн, знімаючи в них повстання проти капіталістів, виступаючи в- 
разі потреби навіїь з військовою силою проти експлуататорської кляси та 
їхніх держав" — Ленін, т. XIII— „О лозунге Соединенных Штатов Европы*. 
Зазначений вище випадок виступу радянської Росії проти боярської Румунії 
виправдувався захопленням частини не належної їй спадщини від російської 
імперії — Бесарабії.
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нія — Угорщина — Німеччина. Про це свідчив десант, висадже
ний на чорноморському узбережжі зараз же після відходу 
німців з України — десант,* що мав відограти ролю, якщо 
можна так висловитись, профілактичного засобу для відвер
нення більшовицької „зарази“ від з а х і д н ь о ї  Е в р о п и .  З ав 
дання Антанти в основному сходило до того, щоб ліквідувати 
в найкоротший термін (до початку рішучих клясових боїв на 
Заході) Р С Ф Р Р :—огнище світової більшовицької „зарази". 
На гірше імперіялістична Антанта мала на увазі домогтися 
абсолютної і з о л я ц і ї  радянської Росії, утворивши на півден
но - західньому кордоні України своєрідний антибільшовицький 
бар’єр.

Плян міжнароднього імперіялізму зазнав рішучого фіяско. 
Ні Франція, ні Англія не мали достатніх сил для організації 
самостійної воєнної експедиції проти радянської Росії.

Зростання революційного руху на Заході, розклад, що 
лочався серед окупаційного війська, спричинили до того, що 
революційна армія завдала інтервентам низку відчутних воєн
них поразок і примусила їх покинути чужу територію, до 
того ж ще й „дома" ставало неспокійно.

Не менш жорстокого розгрому зазнали й ті місцеві анти
більшовицькі сили, що намагалися зорганізуватись під крилом 
імперіялістичної Антанти й виступити за її фактичних спіль
ників та застрільників у великій клясовій битві. Надто по
вчальна з цього погляду доля „високої" Д и р е к т о р і ї .

II. ДИРЕКТОРІЯ ТА її  СОЦІЯЛЬНА СУТЬ

Продукт своєрідного співвідношення сил кляс України 
(коли на одну історичну мить українське село опинилося 
зовні майже єдиним у боротьбі з поміщицьким гнітом та чу
жоземною окупацією), почасти продукт своєрідного співвідно
шення міжнародніх клясових сил на вирішальній ділянці бо
ротьби (коли більшовизм був ще недостатньо дужий, а міжна
родній імперіялізм був у ж е  безсилий запанувати безпосе
редньо на всій території України)— Д и р е к т о р і я  з ї ї  ре
акційними націоналістичними намаганнями (що їм вона силку
валася надати п е р е в а ж н о г о  значення підчас перебігу роз- 
гортуваної с о ц і я л ь н о ї  боротьби на Україні), репрезентувала 
інтереси українського куркуля, який, заховуючись під прапор на
ціонального єднання, на короткий переміжок часу потяг за собою 
все селянство (звичайно, не стаючи через це гегемоном у б-д. рев.).

Директорія, як відомо, опитувалася спочатку посісти само
стійну проміжну позицію поміж світовим більшовизмом та 
силами міжнароднього імперіялізму.

Опинившись біля керма влади, Директорія заявила, перед
усім, про свій „цілковитий нейтралітет" і „бажання мирного 
співробітництва з народами усіх держав".
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Така постава питання в обставинах, коли саме Україна, 
була водночас і за пляцдарм для розгортання міжнародньої 
революції й пляцдарм для антибільшовицьких сил світової 
реакції,— було, принайменше, „наївністю" обмеженого міща
нина, або дрібнобуржуазного інтелігента. І нема нічого через це 
дивного, що на другий же день після захоплення влади Дирек
торія повинна була обирати : а б о  б е з п е р е ч н у  с п і л к у  р а 
д я н с ь к о ї  Р о с і ї  п р о т и  с в і т о в о г о і м п е р і я л і з м у ,  або» 
б е з у м о в н у  к а п і т у л я ц і ю  п е р е д  к р а ї н а м и  З г о д и .

Коли взяти до уваги дрібнобуржуазний характер Ди
ректорії, то стане ясно, що диференціяція в колах Директорії 
за цих обставин ставала цілком неминучою.

Реакційне, відверто буржуазне й куркульське крило, спи
раючись на реальну силу — армію, визначено схилялося на бік 
імперіялістичної Антанти. Ось що, наприклад, писала газета 
„Трибуна"1) — орган українських кадетів.

„Ми вже мали нагоду висловлюватися, що єдиним 
виходом з такого тяжкого становища є т в е р д а  в і й 
с ь к о в а  в л а д а  на просторі всієї України, організацій 
міцної дисциплінованої армії т а  п о р о з у м і н н я  з д е р -  

- ж а в а м  и А н т а н т и " .

Центр, що грав ролю прикриття для правого крила, силку
вався, принаймні на словах, за всяку ціну додержати невин
ности : „Ми, мовляв, ні з більшовиками, ні з Антантою". Для 
ілюстрації позиції безхребетного центру можна навести хоча б 
таке місце із резолюції VI конгресу УСДРП на поточний момент:

„ VI -й Конгрес УСДРП заявляє, що українське орга
нізоване робітництво б у д е  в с і м а  с и л а м и  б о р о 
т и с ь  з в о р о ж и м и  р е а к ц і й н и м и  н а п а д а м и ,  як 
з б о к у  д е р ж а в  А н т а н т и ,  т а к  і з  б о к у  р о с і й 
с ь к о ї  с о в і т с ь к о ї  р е с п у б л і к и .

Українське робітництво всі сили свої покладає, щоб 
урятувати основу свого нормального розвитку — Україн
ську Народню Республіку — в ід  у с я к и х  і м п е р і а л і 
с т і в ,  якими б гарними словами вони не прикривали свої 
зажерливі замахи на самостійність українського народу 
й українського пролетаріату".

Ліве крило, шукаючи контакту з революційними масами, 
висловлювалися за згоду з радянською Росією й вимагало 
„ а к т и в н о ї  о б о р о н и  У к р а ї н с ь к о ї  С о ц і а л і с т и  ч- 
н о ї  Р е с п у б л і к и  супроти імперіялістичного нападу". (Із ре
золюції „незалежників").

На VI-му Конгресі УСДРП представник лівого крила 
Авдієнко говорив, що „з німецьким пролетаріатом мусимо йти 
в контакті — раз. Друге — порозумітись із Совітською Велико-

„Трибуна", 4 січня 1919 р., стаття „На розпутті*.
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(росією. Вона наша, так сказать, сусідка, з н ею  ми м у с и м о  
п о р о з у м і т и с ь ,  бо  і н а к ш е  м у с и м о  п е р е й т и  до  л а 
г е р я  А н т а н т и ,  б і л я  я к о ї  г у р т у є т ь с я  в с я  б у р ж у а 
з і я ,  к о т р а  н а с  з а  в с я к у  с и л у  х о ч е  з н и щ и т и " .

Безґрунтовність своєї зовнішньої політики Директорія 
мала була дуже швидко відчути. На північному сході України 
створився робітничо - селянський уряд, на півдні висів імперіа
лістичний десант.

Військо того й того табору почало посуватися на Україну. 
Директорія, проте, й далі провадила політику вагань й дво
рушництва.

III. ПЕРЕГОВОРИ ПОМІЖ ДИРЕКТОРІЄЮ ТА РАДЯНСЬКОЮ
РОСІЄЮ

Ще перед ліквідацією гетьманщини ліві діячі „Національ
ного Союзу" провадили переговори з представниками Радян
ської Росії. В и н и ч е н к о  стверджує, що досягнено навіть ус
ної угоди на таких умовах :

„1 . Визнання самостійної УНР.
2. Визнання демократичного (не совітського) ладу на

Україні.
3. Право вільного існування на Україні партії кому

ністів, але без захоплення влади.
4. Товарообмін України з Совітською Росією.
5. Повний і цілковитий невтралітет України" *).

П. Х р и с т ю к  у своїх „замітках" 'та В. М а з у р е н к о  
їв статті „УСДРП і союзна окупація"2) також потверджують 
факт згоди. Мазуренко, між іншим, зазначає на те, що суть 
розуміння згоди це те, що „Україна неначе повинна була б 
стати за  ізольований шар між Р С Ф РР та Антантою".

На трудовому Конгресі Винниченко, силкуючись більшо
вицьке повстання на півночі України змалювати, як „провока
ційний напад на Україну „червоного імперіялізму", дуже кози
ряв цією згодою.

Винниченко ніяк не хотів зрозуміти, що з а к о н н и й  був 
рух саме на півночі, бо там інтереси п р о в о д у  справді від
повідали інтересам' стихівного повстання мас, тоді як на чолі 
переважно радянського по суті повстання (в листопаді) проти 
гетьманщини стала була Директорія тільки для того, щоб потім 
геть зірвати його. У „Відродженні нації" Винниченко, наприклад, 
сам визнає більшовицький характер листопадового руху й під
креслює, що тільки радянська система на Україні дозволяла б 
Директорії залишити в своїх руках керівництво рухом3).

*) В. Винниченко. Відродження нації, т. III.
2) „Черная книга".
3) В. Винниченко. Відродження нації.
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Тим то більш ніж дивні були претензії Винниченка до ра
дянської Росії з посиланнями на угоду. Можна навіть поду
мати, що остання мала на увазі втручання радянської Росії 
у внутрішні справи України, щоб придушити повстання укра
їнських робітничо - селянських мас проти Директорії. А  кі
нець-кінцем, треба було розуміти, що угода мала певний сенс 
лише стільки, скільки Директорія виступала проти гетьмана й 
що ця згода втрачала всяке значення, коли Директорія через 
свою реакційну політику на ділі стала в конфлікт з широкими 
масами трудящих. 4

Засліпленій обмежені „ ліві" діячі Директорії — ці дрібно
буржуазні революціонери, що наївно вірили в магічну силу 
слова, й що вважали „бажане за справжнє", ніяк не хотіли ви
знати факту повстання саме українських робітників та селян 
проти Директорії.

Прирічені на загибель вони мов ті струсі ховали „голову 
в пісок" і, бувши цілком переконані у своїй правоті, бомбарду
вали Москву радіограмами, протестуючи й вимагаючи пояснень 
з приводу наступу частин Червоної армії (українських парти
занських дивізій) на територію України (це було в кінці грудня 
1918 р. й на початку січня 1919 р.).

У відказовій радіоноті радянський уряд, передусім, катего
рично заперечував факт наступу радянського війська на тери
торію України.

„Військова акція,— відповідач Чічерін,— на українській 
території в цей момент провадиться поміж військом Ди
ректорії і військом українського радянського уряду, який 
є цілком незалежний. Поміж українською та Совітською 
Росією немає тепер ніяких озброєних сутичок. . .  Рух 
українських робітників і селянських мас, — зазначалося 
далі у тій же радіоноті Чічеріна, — який має на меті уста
лення рад на українській території без сумніву й надалі 
виливатиметься в форми обзроєної боротьби, доки Дирек
торія вживатиме щодо совітів сучасну тактику насильного 
придушення".

В і д п о в і д ь  Чічеріна кінчалася такою надзвичайною важ
ливою умовою від радянського уряду для втручання в кон
флікт між Директорією та Українським робітничо - селянським 
урядом :

„Ми мусимо перш за все переконатися, що Директо
рія припинила боротьбу проти працюючих мас України й 
вирішила обороняти її волю проти загрожуючого її  на- 

. ступу англо - французького та американського імперіялізму".

Нота Чічеріна аж ніяк не могла задовольнити Директорії, 
тим паче, що переможний наступ війська українського уряду? 
тривав і далі.
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9-го січня Директорія подала Раднаркомові Р С Ф Р Р  уль
тиматум. Він починався з того твердження, що на Україну 
наступає латисько - китайська армія, яка грабує й насилує 
населення. Потім висловлювано рішучий протест проти втру
чання радянського уряду в унутрішні справи України.

Надто „обурювало" Директорію, що російський уряд 
„ставить умовою перемир’я, передачу влади на Україні 
совітам робітничих депутатів, цебто, інакше кажучи, ввесь 
трудовий український нарід бажає піддати владі міської 
робітничої кляси й то тільки тій його частині, яка зветься 
„більшовиками", кляси, що становить не більше 4%  усього 
населення".
Ультиматум кінчався вимогою, під загрозою оголошення 

зійни, дати відповідь протягом 48 годин на такі питання :

„1. Чи згоден Уряд Російської Республіки припинити 
воєнні операції проти Української Республіки та її трудо
вого народу ?

2. Коли згоден, то чи зобов’язується негайно вивести 
своє військо з території У країни?"1).

Відповідаючи на ультиматум Директорії, Чічерін катего
рично відкинув обвинувачення в тому, що на Україну насту
пають латиші та китайці, відзначив, що наперекір твердженням 
.Директорії, саме селянство на Україні надто активно висту
пає проти гетьманщини за владу рад і, підкресливши ще раз, 
що збройна боротьба на Україні є г р о м а д я н с ь к а  в і й н а  
(а не війна між Україною та радянською Росією) запропону
вав, оскільки Д и р е к т о р і я  висловила бажання почати мирні 
переговори, приїхати українській делегації в Москву, щоб 
розв’язати всі спірні питання.

17 с і ч н я  1919 р. у Москві надзвичайна дипломатична 
місія Української Народньої Республіки розпочала перего
вори з представниками Р С Ф Р Р 2).

Завдання делегації УНР, скільки можна бачити з протоко
лів переговорів, сходили в основному до того, щоб домогтися 
припинення переможного наступу війська українського робітничо- 
селянського уряду офіційним втручанням у боротьбу, що точи
лася тоді на Україні, уряду РСФ РР.

Як компенсацію за посередництво від уряду Р С Ф РР, укра
їнська делегація висловлювала готовість розпочати переговори 
про товарообмін. Радянська делегація, енергійно підтримуючи 
цю пропозицію, пропонувала, однак, за умови посередництва 
уряду РС Ф РР, поперше, визнання від Директорії принципу рад- *)

*) П. Христюк. Замітки і матеріали, том IV.
2) Склад делегацій: від РСФРР у переговорах брали участь Мануїль- 

-ський, Менжинський, Красі н та інші; від Директорії — С. Мазуренко, Яро
слав, Полоз та інші.
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влади на Україні й, подруге, активної боротьби Директорії* 
проти імперіялістичної інтервенції на Україні.

Директорія, говорили на нараді представники радянської 
Росії, повинна перед усім світом заявити, що вона разом з Ра
дянською Росією не припустить втручання Антанти у свої 
справи й покладе край імперіялістичним зазіханням Польщі й 
н а д т о  Р у м у н і ї .

Для успіху ведення війни на Україні проти збройних сил 
контр - революції радянське представництво обстоювало єдине* 
командування для радянського й директоріянського війська.

С. М а з у р е н к о ,  що стояв на чолі української делегації, 
рішуче відкидав умови, що їх висунули представники Р С Ф Р Р ; 
він вважав, що говорити про угоду для воєнних дій проти 
А н т а н т и  ще передчасно, що імперіялістичний десант зайняв 
покищо тільки частину Одеси й особливої агресивності не 
виявляє. М а з у р е н к а ,  мабуть, надто лякала перспектива 
в і й н и  з Антантою. „Значить, по - вашому, виступати із зброєю’ 
в руках ? "  — запитував здивовано він.

„У всякому разі,— говорив він на засіданні 28/1,— маю 
попередити Вас заздалегідь, що навряд чи Директорія 
згодиться на оголошення війни Антанті. Моє особисте 
глибоке переконання, що нам аж ніяк не слід форсувати 
свої стосунки до союзників".

Заперечував М а з у р е н к о  й прийняття принципу д и к т а 
т у р и  п р о л е т а р і я т у .  !

„Н а У к р а ї н і ,  — говорив він,— мислима тільки дикта
тура пролетаріяту селянського, а не пролетаріяту робіт
ничого, бо Україна— країна переважно сільсько-господарча. 
Невеликий відсоток робітничого пролетаріяту на Україні 
становить найголовно із елементів зайшлих, а не корін
ного населення України, чому установлення диктатури 
робітничого пролетаріяту загрожувало б самовбивством 
незалежної України". (Протоколи переговорів між урядом 
Р С Ф РР і місією Директорії).

Це н а й ц і к а в і ш и й  в з і р е ц ь  д р і б н о б у р ж у а з н о г о  
н е р о з у м і н н я  т о г о ,  що  в е п о х у  і м п е р і я л і з м у  р о з 
в ’ я з а н н я  н а ц і о н а л ь н о г о  п и т а н н я ,  я к р а з  у п и р а 
є т ь с я  в п р о б л е м у  з а в о ю в а н н я  в л а д и  п р о л е т а 
р і в  том.

Переговори тривали до 4 лютого, коли нарешті вдалося 
договоритися. Радянський уряд згодився взяти на себе посе
редництво на таких умовах:

„1. Визнання від Директорії принципу влади рад.
2. Визнання невтралітету України з активною обороною* 

проти Антанти, поляків і т. д.
3. Сукупна боротьба з контр - революцією.
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4. Перемир’я підчас мирних переговорів".
Умову, підписану в Москві, з  вини Директорії нереалі

зовано. З а  час переговорів у самій Директорії остаточно за
панувала орієнтація на Антанту. Саме тому з а р а з  же  слідом 
за  відрядженням до Москви мирної делегації, Директорія ого
лосила війну радянській Росії.

Отже, несподівана зміна курсу Директорії залежала аж 
ніяк не від „зубодробительної" позиції московської дипльо- 
матії (як це, наприклад, гадає П. Христюк),— і це видко хоча б 
з того, що оголошення війни від Д и р е к т о р і ї  сталося 
16 січня, а мирні переговори почалися фактично 17 січня.

Директорія, очевидячки, не без задньої думки не відпові
дала на радіотелеграми М а з у р е н к а ,  який з мочі вибивався, 
щоб зв ’язатися з Директорією, поінформувати її про сприят
ливий перебіг переговорів і дістати потрібні директиви. В и н 
н и ч е н к о  розповідає ще про другий випадок, як спеціяльного 
кур’єра, відрядженого від Мазуренка із Москви до Києва, коли 
він спробував наблизитися до українського фронту на паро
тязі під білим прапором, зустріли „скаженим вогнем гармат".

І звичайно, цілком правильно додає В и н н и ч е н к о ,  що: 
„Не будучи навіть отаманом, можна зрозуміти, що 

окремий паровіз та ще під білим прапором не може за 
грожувати фронтові, його можна підпустити до себе без 
усякого риску й страху за військову справу. Отже, зна
чить його не підпускали не через це ?  А  через що ?  Про, 
це знала тільки отаманівська влада" !).

Винниченко забув тільки додати, що коли про це з н а л а :  
отаманівщина, то в і д п о в і д а в  за це, між іншим, і він сам.

Ще до демісії В и н н и ч е н к а  радянський уряд 5/ІІ 1919 р. 
радіотелеграмою повідомив Директорії умови угоди й запро
понував своє посередництво. Кілька днів згодом тимчасовий: 
робітничо - селянський уряд України телеграфно повідомив, що 
„ п р и й н я в  братнє посередництво Р о с і й с ь к о г о  С о в і -  
ц ь к о г о  П р а в и т е л ь с т в а в  справі згоди з Д и р е к т о р і є ю^ 
й пропонував і далі провадити переговори в Харкові на під
ставі ухваленої у Москві плятформи.

На обидві телеграми від Директорії ніякої відповіді но 
одержано. Мазуренкові наказано негайно припинити переговори 
й виїхати до Фінляндії, куди його призначили на посла. А  вже 
12 лютого орган Винниченка „Робітнича газета" у передовій 
статті писав:

»Щ о капітуляція перед більшовиками, згода з  ними 
є зрадою українського народу, українського робітництва 
передовсім". *)

*) В. Винниченко. „Відродження нації".
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Винниченко потім пояснював цюнепримиренну позицію тим, 
що український робітничо - селянський уряд, користаючи з від- 
сутности безпосереднього зв ’язку поміж Директорією та урядом 
РСФ РР, надіслав до Вінниці текст угоди так змінений, „що 
її, розуміється, Директорія прийняти не могла".

Тут не місце вступати в обговорення тих причин, що зму
сили робітничо - селянський уряд України надіслати Директорії 
ноту, обґрунтовану „не на тих засадах, що їх ухвалено в Мо
скві", але це, звичайно, ні в якій мірі не може виправдувати 
Винниченка, який задовго ще перед закінченням московських 
переговорів рішуче висловився проти угоди з радянською 
Росією на підставі визнання радянської влади.

На процесі ЦК УПСР тов. Ю. П. Мазуренко прекрасно 
викрив справжню позицію Винниченка в Цьому питанні. Викли
каний Найвищим Трибуналом, як свідок, він розповів, між ін
шим, таке:

„Коли гетьмана скинуто й почалися переговори поміж 
Директорією та РС Ф РР, я був поставив певну умову — 
декретувати радянську республіку. В зв ’язку з цим я був 
подав офіційну заяву прем’єр - міністрові Чехівському, який 
тоді. . . усяково домагався згоди з РСФ РР. Цю заяву 
передано на розгляд Директорії, при чому біля кожного 
пункту рукою голови Директорії було написано: „Н е 
з г о д н и й". Це мені показав т. Ч е х і в с ь к и й .

Моя кандидатура в комісію для переговорів з Р С Ф РР 
не пройшла. Коли підчас відступу Директорії із Києва 
я спитав голову Директорії, може Ви відмовитись од влади 
й без бою передасте її організованим радам ?  На це 
я одержав відповідь: „Усе заллємо кров’ю, але не при
пустимо". Це говорив голова Директорії В. К. Винни
ченко" 1).

Більш ніж лицемірне є після цього твердження Винниченка, 
іцо нібито через П’ятакова та Раковського не вдалося дійти єди
ного фронту в момент найвищого піднесення революційної хвилі 
на Заході (в березні — квітні 1919 р.), коли він — Винниченко— 
за посередництвом угорських комуністів ніби згоджувався навіть 
прийняти принцип влади рад.

Не зачіпаючи тепер того, чи справді це було, не можна, 
проте, забувати, що згода, маючи певне значіння в січні й на
віть у лютому, коли Директорія ще не зовсім була фікцією, 
втрачала всякий сенс у квітні чи навіть у березні, коли Ди
ректорія сиділа у „вагоні", а „під вагоном була її територія" 
й, найголовніше, сам ініціятор переговорів Винниченко не був 
біля справ. „Всякому овочеві свій час". Ось чого незапримітив 
Винниченко, наївно гадаючи, що навіть успіх міжнародньої *)

*) „Дело членов ЦК УПСР. Стенографический отсчет'1. 1921, Київ.
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революції цілком залежав від ухвали тих умов, що їх він ви
ставив у березні 1918 р.

Які ж були причини, що штовхали Р С Ф Р Р  на шлях мир
них переговорів з  Директорією? Чи мали вони якийнебудь 
політичний сенс? І чи не були історично праві ті товариші 
з українського уряду, які вважали ці переговори за „непо
трібні" і такі, що ні до чого не доведуть ?

Погоджуючись на переговори з Директорією, уряд РСФ РР, 
безперечно, виходив із міжнародньої політичної обстановки, що 
створилася на той час, вимагаючи обережного та вмілого ма
неврування в інтересах революційного пролетарського руху по 
всьому світу. Радянський уряд, як відомо, згоджувався в той 
період взяти участь у конференції на Принцевих островах 
разом з білогвардійцями, „що по суті зводилося до анексії 
всього того, що зайняли білі“ (Ленін).

Ленін на 8 з ’їзді РКП говорив, що відносно Західньої Ев- 
ропи й союзних держав доводиться або доведеться повторити 
багато з того, що ми зробили підчас Берестейського миру. 
І згода з  Директорією в певний момент мала б, насамперед, той 
сенс, що вона погіршила б можливість і м п е р і я л і с т и ч н о ї  
інтервенції на півдні й могла б дати радянській Росії потріб
ний їй виграш в часі для нагромадження революційного вибуху 
на Заході. Тим то не випадково, за одну із найважливіших 
умов угоди ЦК РКП висував вимогу „нейтралітету" від Дирек
торії з активною обороною своїх кордонів.

На дуже короткий переміжок часу Україна (точніше Право
бережжя) могла б стати за своєрідний буфер між більшови
цькою Росією та імперіалістичною Антантою.

Проте, цілком очевидно, що умови згоди з Директорією 
не повинні були перешкоджати внутрішньому розвиткові про
летарської революції на Україні. Вже сама поверхова аналіза 
цих умов говорить за те, що ЦК РКП визначено орієнтувався 
на диференціяцію серед українських дрібнобуржуазних партій 
і на можливе пересування сил ліворуч у самій Директорії1). *)

*) Листування між Сталіном та членами ЦК КП(б)У в кінці 1918 
в зв’язку з питаннями наступу Червоної армії на Україну й створення тим 
часового робітничо - селянського уряду (опублікували листування т.т. Затон- 
еький та Рубач у № №  9, 10 „Літопису Революції* за 1924/25 р.), а також на 
явність безперечної н е д о г о в о  р е н о с т и  поміж ЦК РКП та ЦК КП(б)У 
в зв’язку з московськими переговорами без сумніву говорять за те, що ЦК 
РКП спочатку припускав можливість угоди з партіями, що підтримували 
Д и р е к т о р і ю  на п е в н и х  умовах. Ці умови аж ніяк не мали провока
ційного характеру і це можна бачити хоча б із того факту, що їх „випра
вило* ЦК КП(б)У.

Великий інтерес з цього погляду становить звіт на доповідь т. Квірінга 
на 3 з ’їзді КП(б)У.

„ЦК,— говорив т. Квірінг,— цілком одноголосно стояв на тій позиції, 
що Директорія й партії організовані навколо неї контрреволюційні, що едина 
розмова а нею може бути тільки про воєнні дії, і тому т.т. на пропозиції до 
нас, щоб ми згодилися на заклик Директорії розпочати мирні переговори».
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Тактика ЦК РКП, видимо, мала на оці можливий для 
України відносно мирний розвиток революції вперед. Ніякого 
іншого значення не могла мати, наприклад, вимога, щоб Ди
ректорія прийняла на Україні „принцип влади рад“ , де по
винна була тривати цілком вільна боротьба партій за  вплив 
жа маси.

„Зміна кляс та партій, що мають владу, могла б у 
радах на ґрунті їхньої єдиновлади та всевлади тривати 
мирно; зв ’язок усіх радянських партій з масами міг би 
бути міцний і непослаблений. Не можна ні на хвилину ви
пускати із уваги, що тільки цей найтісніший і той, що вільно 
зростає вшир і вглиб зв ’язок радянських партій з масами, 
міг би допомогти мирно вижити ілюзії дрібнобуржуазного 
угодництва з буржуазією, Перехід влади до рад не змінив 
би сам по собі й не міг би змінити співвідношення кляс, 
він нічого не змінив би з дрібнобуржуазности селянства. 
Але він своєчасно зробив би великий крок до відриву 
селян від буржуазії, до зближення, а потім до з ’єднання 
їх з робітниками. Так могло бути, коли б влада своєчасно 
прийшла до рад. Так було б легше за все, вигідніш за 
все для народу" * 1).

Ці слова Леніна, стосуючись першого періоду в розвитку 
(російської революції в 1917 р. з деяким правом можна при
класти й до розвитку української революції 1919 р. з найран- 
нього її періоду, коли обдурені Директорією селянські маси 
ще не встигли зневіритися в ній. ,

Щоправда, можуть' заперечити, що Л е н і н  питання про 
мирний розвиток революції ставив тоді, коли ще умови для

ЦК декілька розів ухвалював свою постанову про те, що він вважає ці пере
говори за не птрібні і такі, що ні до чого не доведуть. Але т.т. тут виступав 
на сцену . .  .м іжнароднв становище всіх радянських республік. . .

І ось уоцей момент т.т. ЦК нашої Російської Комуністичної партії ви
рішив за пнлітично потрібне зробити такий крок з нашого боку, що був би 
для зовнішнього світу як доказ того, що ми припускаємо можливість угоди 
з  Директ рією, що ми можемо припустити початок цих переговорів, можемо 
при пусти о угоду з тими дрібнобуржуазними партіями, які стоять за цією 
Директорією. . .

. . .  І ось т.т. тільки після цього ЦК нашої комуністичної партії на 
Україні ухвалив цю пропозицію про посередництво й надіслав відому вам 
ноту; але ноту цю т.т. обґрунтовано не н а  т и х  з а с а д а х ,  що  ї х  б у л о  
у х в а л е н о  в М о с к в і ,  як п о ч а т о к  д л я  п е р е г о в о р і в ,  а в цій 
ноті наш уряд певно указував, що переговори з Директорією можливі на під
ставі визнання нею радянської влади на Україні, тобто фактично тимчасового 
робітничо - селянського уряду. При чому, партіям, що стояли за Директорією, 
Гарантувалося легальне існування. („Протоколы III с’езда КП(б)У “ — отчет ЦК).

Додатки, що їх уніс ЦК КП(б)У в умові московської угоди, можна д о- 
с т е ме н н о встановити їз  такої депеші, переданої тимчасовим робітничо - 
селянсвким урядом Директорії на початку лютого: „Директорії в'місце побуту 
:(пробу ання — Ред.). Українське робітничо - селянське правительство прийняло

*) Ленін, том XIV', ч. II, ст. '„К лозунгам".
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повстання в Росії не вистигли й маси справді йняли віри мен
шовикам та есерам.

Однак, з цим контр - доказом не можна згодитися, по - 
перше, через те, що Директорія попервах теж трималася на 
довір’ї ошуканих нею мас і, подруге, через те, що той же 
Ленін повернувся до думки про „мирний розвиток революції 
вперед" у д р у г о м у  п е р і о д і  російської революції, підчас 
„корніловщини", коли меншовики та есери лицемірно переки
нулися на бік революції (правда — на один момент).

Виступивши тоді з пропозицією компромісу, що зводився б 
до відмови від збройного повстання за умови, що меншовики 
та есери „згодилися б скласти уряд цілком і виключно від
повідальний перед радами", Л е н і н ,  між іншим, писав, що:

„Тепер, і тільки тепер може лише, протягом декількох 
день, або на один-два тижні, такий уряд можна б було 
створити й змінити цілком мирно. Він міг би забезпечити 
з велетенською ймовірністю мирний рух уперед усієї ро
сійської революції й надзвичайно великі шанси великих 
кроків уперед всесвітнього руху до миру й до перемоги 
соціялізму. ..

Може це вже неможливе? Може. Але, коли навіть 
один шанс із ста, то спроба здійснити таку можливість 
все таки варта була б того, щоб здійснити її"  х).

Отже, „сенс усієї філософії зводився до того, щоб водно
час тримати курс і на перетворення України в державу „бу
фер", і в той же час ні на хвилину не в и п у с к а т и  із уваги 
власно - українських інтересів пролетарської революції.

братнє посередництво Російського Совітського Правительства в справі згоди 
з  Директорією при признанні слідуючих умов:

1. Признання з боку Директорії Радянської влади на Україні. 2. Сувора 
невтральність. України з активною боротьбою проти війська Антанти, Дені- 
кіна, Краснова і поляків. 3. Активна боротьба з контрреволюцією. Ці підстави 
були прийняті вашою надзвичайною місією на чолі з тов. Мазуренком і були 
передані по радіо Совітським Російським правительством як нам, так і Ди
ректорії. Ми вже заявили згоду на приняття цієї платформи й на перенесення 
переговорів у Харків, з проханням передати Вашій надзвичайній місії у Москві, 
що вона на території Української Совітської Республіки буде користуватися 
всіма ґарантіями дипльоматичної недоторканости й можливістю зноситись 
з  Директорією. До цього від імени Робітничо - Селянського Правительства 
маю честь ̂ додати слідуюче: взяття Києва українським регулярним радян
ським військом, приєднання до радянського війська отрядів отамана Григор’єва 
й інших військових республіканських сил, загальне повстання у всій ще не 
визволеній Україні під гаслом Совітської влади, наочно свідчить, що робіт
ники й селяни України рішуче стоять на боці совітської влади. Ми рахуємо, 
що ви перед цим, безумовно, переконуючим фактом признаєте дальше про
лиття крови безцільним і не корисним. Дальший опір з боку вашого війська 
затягує тільки горожанську війну й полегшує завдання імперіялістів, котрі 
захопили частини Української території не тільки на побережжях 

*) Ленін, том XIV, ч. II, ст. „О компромиссах**.
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Було б за помилку вважати, що лінію ЦК РКП на угоду 
з Директорією протиставлялося інтересам пролетарських чи,, 
скажемо, селянських мас України. Суті „миролюбивой позиції 
ЦК РКП до Директорії треба шукати не протиставляючи, 
а поєднуючи інтереси світової соціялістичної революції з інте
ресами пролетарської революції на Україні. Роля України, як 
„буфера", не могла й не повинна була виключати її ролі, як 
пляцдарму для перенесення • революції на Захід. Саме тому 
курс на перетворення України в „буферну" державу ф о р 
м а л ь н о ,  неминуче мав на увазі поставлення Директорії низки 
таких умов, які б ґарантували розвиток на Україні пролетар
ської революції.

Життя не виправдало плянів ЦК РКП. Українські широкі 
маси робітників та селян скинули Директорію. Крім того, Ди
ректорія, як уже згадувано, умов посередництва уряду РСФРР 
не прийняла. А тому питання про „буфер" відпадало, як не
потрібне, й проблему пролетарської революції на Україні розв’я
зано збройною силою.

Звідци ще зовсім не виходить, що переговори були вза
галі „непотрібні й нікчемні". їх треба було починати й 
провадити, поперше, що вони могли мати бажаний кінець 
(ніхто заздалегідь не міг передбачити, які будуть обставини 
й тому не можна було ризикувати „головою революції"); 
подруге, через те, що вони вибивали із рук Директорії отруйну 
зброю національного шовінізму й були наочним доказом того, 
що уряд РСФ РР не замахує на „національну" незалежність 
України; потрете, через те, що вони ще раз неначе підкреслю
вали український формою характер тимчасового робітничо- 
селянського уряду, паралізуючи демагогічні спроби Директорії
моря, але й у Бесарабії та Буковині, побільшує економічну розруху, роз
строює транспорт, задержує спраеу відновлення економічних сил, соціялістич- 
ного будівництва на Україні. Через те з нашого боку пропонуємо продовжити 
у Харкові початі в Москві переговори на основі признання Совітської влади, 
конкретна організація котрої повинна бути завданням Третього Українського- 
з’їзду Совітів. З  н а ш о г о  б о к у  п і д т в е р д ж у є м о  Г а р а н т і ю  не до-  
т о р к а н о с т и  в а ш о ї  д е л е г а ц і ї  п р и  у м о в і  п р и з н а н н я  з б о к у  
Д и р е к т о р і ї  Т и м ч а с о в о г о  р о б і т н и ч о - с е л я н с ь к о г о  у р я д у  
У к р а ї н и  і в т о й  же ч а с  з о б о  в’я з у є м о с я Г а р а н т у в а т и  о с о 
б и с т у  б е з п е ч н і с т ь  ч л е н а м  п р а в и т е л ь с т в а  Д и р е к т о р і ї ,  
а т а к о ж  в і л ь н у  д і я л ь н і с т ь  п а р т і й ,  к о т р і  в х о д я т ь  до  не ї .  
Голова Тимчасового Р. С. Правительства України — Комісар Закордонних 
справ Раковський".

Із цієї ноти уже зовсім не важко виявити суть того „нюансу“, що від
окремлював ЦК РКП від ЦК КП(б)У у питанні про ставлення до Дирек
торії. Тоді, як перший, обстоюючи за визнання від Директорії „принципу влади 
рад на Укрьїні“ , не ставив питання про гегемонію пролетаріату в цих радах 
і тим самим не п е р е д в и р і ш у в а в  ще долі Директорії, другий, навпаки, 
відкидаючи шлях компромісу Директорії, вимагав від останньої капітуляції^ 
як попередньої умови, будь - яких переговорів. Проте залишається „неясним", 
40MJT із чотирьох пунктів угоди, підписаної в Москві, останній пункт („пере
мир’я підчас мирних переговорів") випав підчас телеграфного проходження* 
тексту московської угоди через Харків до Вінниці
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^показати Харківський уряд, як агентуру „імперіялістичної 
Москви".

І нарешті, почетверте, через те, що закінчившись без на
слідків з вини Директорії, ні переговори допомогли виявити 
перед очима широких народніх мас її куркульську суть. Осо
бливе значення й сенс переговорів полягав, отже, в тому, 
що вони виправдували себе й на випадок їхнього успішного 
-завершення й на випадок провалу J).

Постає питання, що ж спонукало Директорію шукати згоди 
з радянською Росією ?  Спочатку напевно тут був простий 
розрахунок — інстинкт самоохорони, якщо можна так висло
витись.

В колах Директорії ніяк не могли чи не хотіли зрозуміти, 
що на Україні триває громадянська війна й що Директорії за
грожує смерть не від „латиських, китайських чи мадярських 
банд", а від українських же робітників та селян. Ніхто інший, 
як сам Винниченко потім змушений був визнати, „що коли .6 
проти нас не було повстання нашого власного селянства й ро
бітництва, то російський совітський уряд не зміг би нічого 
-зробити проти нас" 2).

І хоч „ліві", зважаючи на настрої маси,говорили „що воля 
робітників і селян України та держава може тільки тоді розви
ватися, коли вони будуть об’єднані з радянською Росією" 3), 
проте вони (Чехівські й Винниченки) все ж таки були лише за 
іграшку або правили за с в і д о м у  завісу в руках тих, хто 
мав реальну збройну силу й орієнтувався на спілку з Антан
тою. Реакційним колам хоч - не - хоч доводилося від часу до 
часу оздоблюватися революційними барвами й приймати на 
словах напівбільшовицькі гасла, бо навіть якнайнепримиренніші 
J3 них не могли, звісно, не розуміти того, що вони прийшли 
до влади не за допомогою „божої милости", а на багнетах 
робітників і селян, що повстали4).

Відвертий розрив з  радянською Росією був першою ре
альною „поступкою", що її зробила Директорія реакційним 
елементам, які домагалися розташувати на Україні „невеликі"

4) Питання про суперечки між урядом РСФРР та тодішнім Україн
ським радянським урядом з приводу тактики щодо Директорії питання ще 
мало досліджене й потребує дальшого розроблення. Ред.

2) Винниченко. Відродження нації.
3) Дело Ц.К. У.П.С.Р. Стенографический отчет. Київ, 1921.
4) Окремі отамани, правда, з самого початку посіли відверту контр

революційну позицію. Досить згадати хоча б поведінку відомого Болбачана, 
Харківського комісара Директорії, який провокував війну з радянською Ро
сією. 10 січня полковник Болбачан у особливій доповіді „Високій Директорії", 
між іншим, писав: „в своїм докладі отаманові Петлюрі я прохав Директорію 
порозумітися з Антантою й стати з нею в реальні відношення. Може треба 
піти на компроміс, але нам потрібно найменше три дивізії французів із до
помогою їх очистити Україну від ворогів". ( „ Х л і б о р о б с ь к а  У к р а ї н а * ,  
№ 4, 1922 -  23 р.).
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антантські гарнізони. В. Винниченко у своїй книжці „Відро
дження нації", відверто указує, що на оголошення війни Ди
ректорія пішла під натиском Петлюри, й одного із болбача- 
нівських старшин с . -д. Тимошенка С., р о з р а х о в у ю ч и  
на  в і й с ь к о в у  д о п о м о г у  в і д  А н т а н т и .  Правда, після 
оголошення війни українська делегація й далі провадила пе
реговори в Москві, але, мабуть, робилося це з а  і н е р ц і є ю ,  
через відсутність безпосереднього зв’язку між Директорією 
та її надзвичайною дипльоматичною місією, або, що ймовір
ніше, п р о  в с я к  в и п а д о к .  Боючись скомпрометувати себе 
перед Антантою, Директорія вперто ігнорувала свою надзви
чайну дипльоматичну місію у Москві, не бажаючи, однак, до 
остаточного кінця переговорів з французьким командуванням 
у Одесі, преривати переговори з урядом РСФ РР.

IV. ПЕРЕГОВОРИ ПОМІЖ АНТАНТОЮ ТА ДИРЕКТОРІЄЮ

Історія взаємин Д и р е к т о р і ї  з А н т а н т о ю  це чудова 
ілюстрація того становища, що в епоху імперіалізму неможливе 

.існування самостійних національних держав, де панує „при
ватна власність і класова нерівність. . . без упідлеглення „ве
ликим" імперіялістичним державам з фінансової, економічної 
військової сторони" (із резолюції Х - г о  з ’їзду РКП).

Ще до остаточної ліквідації гетьманщини та німецької 
окупації Д и р е к т о р і я  розуміла безнадійність свого „неза
лежного" буття. 2 - г о  грудня 1918 р. і Директорія, наприклад, 
змушена була скласти з німцями угоду, один із пунктів якої 
говорив, що військо Директорії аж до прибуття представників 
Антанти в Київ і вступу війська Антанти на У країну... при
пиняє дальший рух до Києва".

Пункт цей, видимо, включено було через обстоювання 
німецького командування ( яке  в и к о н у в а л о  т о д і  в о л ю  
д е р ж а в  п е р е м о ж н и ц ь )  і йому, звичайно, не можна нада
вати вирішального значення для виявлення первісної політич
ної фізіономії Директорії, тим паче, що військо Директорії 
всупереч угоді й далі посувалося до Києва. В цьому разі 
важно тільки підкреслити, що в Директорії не вистачало до
статньої мужности для того, щоб відверто іґнорувати можли
вість окупації України Антантою. Далеко показовіше ста
влення Директорії до делегації, що виїздила в другій половині 
листопаду 1918 р. з доручення Київського Комітету партії 
соціялістів - федералістів до м. Яс для переговорів з представ
никами союзних держав.

Затримавши спочатку цю делегацію, повстанці хутко звіль
нили з розпорядження Винниченка. М а р г о л і н ,  один з чле
нів делегації, між іншим, розповідає, що Винниченко, довідав
шись від Мацієвича (другого члена делегації) про мету поїздки, 
заявив, що Директорія цьому не буде заперечувати. Згоди на
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переговори з Антантою, як це стверджує, наприклад, Гуков- 
ський, Винниченко, правда, не давав, проте, далеко пікант- 
ніша була його пропозиція Марголінові й Мацієвичеві залиши
тися при Директорії з а  м а й б у т н і х  м і н і с т р і в .  В и н 
н и ч е н к о  не міг, звичайно, не знати „тверезої" позиції цих 
людей, які гадали, що без втручання Европи на Україні не по
минути „ д о в г о ї  в н у т р і ш н ь о ї  г р о м а д я н с ь к о ї  в і й н и  
й в і д в е р н у т и  н а с т у п  б і л ь ш о в и к і в  з  п і в н о ч і " 1).

Ставши, кінець - кінцем, саме, з благословення Винниченка, 
за керівників зовнішньої політики Директорії, і Мацієвич, і 
Марголін доклали не мало сили і праці для того, щоб ви
правдати його довіру.

Саме ці люди доклали найбільше сил для того, щоб по
ставити Д и р е к т о р і ю  навколішки перед всемогутньою Ан
тантою.

Імперіялістична Антанта, однак, спочатку, була дуже мало 
схильна підтримувати „високу" Директорію". її симпатії були на 
боці тих, хто мріяв про відновлення єдиної неділимої Росії.

22 - г о л и с т о п а д а  в Ясах посли держав З г о д и  підпи
сали відому деклярацію, дуже недвозначно скеровану проти 
українського націоналістичного руху. Маргуліес, учасник так 
званої Яської наради, розповідає навіть про спеціяльний за
клик послів до населення, де вони пропонували утриматися 
від допомоги „більшовицьким агентам Винниченкові та Пет
люрі". Тоді Директорія й собі, очевидячки, під натиском ши
рокої народньо - революційної хвилі опитувалася принаймні 
зовні взяти щодо Антанти незалежну позицію.

Відповідаючи на загрозливі телеграми французького кон
сула Е н н о ,  який попервах активно обстоював „трон" геть
мана Скоропадського, 27/ХІ Директорія надіслала ноту „до 
демократії усіх націй світу й до демократії держав Антанти 
зокрема". Ноту написано було дуже гострою мовою.

Виклавши причини, характер та мету повстання Д и р е к 
т о р і я  потім з великою образою заявляла в ноті:

„Одначе цей справедливий, неминучий народній рух 
натикається на опір з боку держав Антанти. Устами свога 
посла Е. Е н н о  французьке правительство категорично 
заявляє, що збройною силою буде підтримувати гетьмана 
Скоропадського й всю його урядову систему необмеженої 
монархії. Пан Енно обзиває всю українську демократію 
„бандою бунтарів" і грозиться силою французького баг
нета привести український народ до слухняности злочин
цеві Скоропадському.

Од імени всіх соціялістичних і демократичних партій 
українського народу Директорія Української Народньої *)

*) Марголін. „Украина и политика Антанты.**
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Республіки звертається до всіх народів світу, до найкра
щих частин їхніх демократій з запитанням:

На підставі якого права французьке правительство 
втручається у внутрішнє життя української держави? І 
в ім’я чого правительства держав Антанти тепер одмовля- 
ються признати той республіканський уряд України, який 
до приходу більшовиків, а потім німців на Україну, дер
жави Антанти признали законним, що й зазначили тоді 
певними актами міжнароднього характеру ?  Через що й в 
ім’я 'чого тепер правительства держав Антанти грозяться 
збройною силою підтримувати буржуазно - поміщицьку ре
акцію на Україні .в особі монарха гетьмана Скоропад
ського та його уряду, заведених на Україні германським 
імперіялізмом ?

Виступаючи перед усім світом з протестом проти на- 
сильництва, яке наміряються знову вчинити над україн
ським народом держави Антанти, українська демократія 
заявляє, що буде боротися до останнього чоловіка в сво
їх рядах за соціяльні й демократичні права трудового 
українського народу та за ту національно - державну форму 
свого існування, яку визначив і визначить сам україн
ський народ".

10/ХІІ Е нн о ,  одержавши після наради в Ясах певні ди
рективи й повноваження, надіслав Директорії телеграму та
кого змісту :

„Голові Директорії, — Вінниця й Київ. Антанта поста
вила собі метою боротьбу проти більшовиків. Виходячи 
звідси, отряди добровольчої армії, що перебувають у 
Києві, повинні вважатися за військові отряди під коман
дою їх начальників і мати змогу носити належні їм вій
ськові ознаки. Якщо ж вони були обеззброєні, їх зброя 
мусить бути їм негайно повернена. Потрете — при цих 
умовах отряди добровольчої армії збереж уть... Директо
рії повний невтралітет. Четверте — я приїду в Київ після 
того,- як буду мати контакт з командуванням союзних 
військ, перебуваючим у дорозі. П’яте — після мого приїзду 
отряди добровольчої армії візьмуть участь у боротьбі 
проти більшовиків і будуть направлені на Одесу з тим, 
щоб приєднатися до армії генер. Денікіна. Нагадую, що 
армія генер. Денікіна користується моральною й матері- 
яльною піддержкою Держав Згоди (Антанти). Будь ласка, 
оповістіть про одержання цієї телеграми й вкажіть вжиті 
вами заходи" *).

*) П. Христюк. Замітки й матеріал, том IV.
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А 18 грудня у Одесі д о б р і в і л ь ц і ,  м а ю ч и . б е з п о с е 
р е д н ю  д о п о м о г у  від ф р а н ц у з ь к о г о  к о м а н д у в а н н я »  
після жорстокого бою вибили українське військо з міста.

Загострення стосунків здавалося дійшло краю. І одначе 
протягом найкоротшого переміжку часу становище вкорінь змі
нилося. Французьке військове командування почало виявляти 
виключний інтерес до представників (Директорії й віддяляти 
від себе прихильників єдиної неділимої Росії. Е н н о  — цей 
дрібний політичний ділок, пробуваючи, мабуть,^ на „утриманні* 
добровільців нараз знітився („стушевался44). Його місце посіп 
п о л к о в н и к  Фредамберг, ділок трохи видатнішийз а Е н н о ,  
певно підкуплений Директорією.

Деяку ролю в цьому несподіваному повороті курсу фран
цузьких окупантів, безперечно, відограла делегація українських 
соціялістів - федералістів, що пробилася за допомогою Дирек
торії в Я си1).

З  цього погляду ще більше заспокоєння зробили такі 
чорносотенці, ях генерал М а т в і ї в  т а  Г р е к о в ,  відряджені 
Директорією до Одеси одержати від Антанти військову допо
могу. Проте були й інші важливіші причини, що вплинули на 
зміну політичного курсу французьких окупантів.

Справа вся в тому, що серед матросів військової фльоти 
і висадженого французького війська під впливом більшови
цької агітації розпочався розклад, скінчившись, як відомо, пов
станням на панцерникові М і р а б о.

Цілком очевидно, що за таких обставин французьке вій
ськове командування менше за все могло думати про само
стійну боротьбу з більшовиками. Доводилося майже виключно 
орієнтуватися на контрреволюційні сили самої України.

В той же час шеф добровільців генерал Д е н і к і н бун 
виконував пляни англійського уряду на Кубані й не вияв
ляв особливого бажання допомагати французам на Україні, 
Щождо добровільців у Одесі, то їх було надзвичайно мало, 
вони були кепсько озброєні, не взуті, не одягнені, голодні fir 
самі покладали надії на живу силу французів.

Очевидячки, що французькому військовому командуванню 
не доводилося важити на цих людей. І це прекрасно розуміли 
найбільш далекозорі представники російської контр - революції 
у Одесі.

У денникові Маргуліеса (члена С. Г. О. Р .2) є, наприклад, 
таке місце, що цілком правильно викриває справжні причини 
зменшення уваги французів до добровільців.

*) Точних відомостей про зміст і наслідки переговорів у Ясах між де
легацією соціялістів - федералістів і представниками Антанти в літературі1 
либонь нема; але можна не сумніватися, що делегація справила на союзних 
послів гарне вражіння й у всякому разі розвіяла леґеяду про більшовицький 
характер петлюрівщини.

2) я Союз государственного об’единения России".
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„Мы все время критикуем французов, а поставьте себя 
на их место; они ведь здесь люди новые, а что у нас ви- 
видят и слышат? Взаимное недоверие, подкопы друг под 
друга. Полковник Фредамберг говорил мне, как - то,4 что 
он провел много лет в Аннаме и думал, что аннамиты — 
худшая разновидность политиков, теперь он видит, что 
ошибался". Вы упрекаете французов в том, что они не уми
рают здесь за нас. А  французы спрашивают, сколько в 
Одессе людей, способных носить оружие ?  При населе
нии в 800.000 ведь ib  менее 100 000. — Где же о н и ?—' 
Почему же Вы хотите, чтобы наши Пели и Пьеры, чудом 
уцелевшие в четырехлетней войне за свою родину, за 
свои домашние очаги, умирали здесь, когда сто тысяч 
русских граждан, способных быть солдатами, валяются в 
перинах, об’едаются в кондитерских пирожными, волочатся 
за девицами". А  тот факт, что эти сто тисяч русских че
ловек не хотят взяться за оружие, чтобы защищать ро
дину от большевиков, разве не заставляют думать францу
зов, что они, помогая им, делают непопулярное, ненарод
ное дело? Надо бросить болтовню и критику. Попробуем 
еще раз зговориться с Деникиным; если это не удастся— 
не беда, есть и другие выходы" х).

А ось друге місце в тому ж денникові. З  нього вже 
яскраво видно, що за причини штовхали французьке військове 
командування до зближення з петлюрівцями:

„Из ежедневных бесед с французами я знаю, что их 
задача — помощь нам в борьбе с большевиками, не жерт
вуя ни одним французским солдатом; а так как победить 
большевиков без жертв нельзя, то жертв надо где нибудь 
искать; добровольческой армии в Одессе нет, если не 
считать нескольких сотен недисциплинированных офице
ров, глубоко несчастных, плохо содержимых, голодающих, 
холодающих, проклинающих свою судьбу; значит надо 
брать нечто более реальное — силы Петлюры, если такие> 
имеются. . . "

Трохи вище М а р г у л і е с  розповідає, що Фредамберг 
заявив :

„Формулу петлюровцев — через самостийность к фе
дерации я понимаю^ так : самостийность развивает наци
ональные чувства, укрепляет самосознание, столь необхо
димое для поддержания равновесия в федерации. Но не 
в этом дело; надо спасать Киев от большевиков ; если 
войска Петлюры могут это сделать — я им помогу. Имей 
я две дивизии, я бы обошелся без петлюровцев, но у меня

1 Маргулиес. Год интервенции. 1921.
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их нет; дай будут ли они когда нибудь? Я не боюсь 
претензий Петлюры; я ему поставлю такой ультиматум, 
я помогу украинцам, но за  это они обязываются подчи
ниться мне безусловно".

Треба гадати, що французів надто притягувала та обста
вина, що Директорія, п а м ' я т а ю ч и  долю Центральної Ради, 
претендувала спочатку тільки на чисто технічну допомогу 
зброєю. В и н н и ч е н к о ,  як відомо, покладав особливі надії на 
ф і о л е т о в е  проміння та танки, що могли б к о м п е н с у 
в а т и  Директорії живу силу окупантів і допомогти їй вини
щити більшовиків, цебто придушити внутрішнє повстання проти 
Директорії.

Наївні розрахунки Винниченкана напівфантастичні прилади 
знищення, між іншим, не тільки виявляли деякі особливості 
його індивідуальности, але й були за небезпосереднє визнання 
Директорії її внутрішньої несили та цілковитої ізольованости 
від широких мас трудящих.

Єдине, що могло „різати слух" французів — це претензії 
Директорії на с а м о с т і й н і с т ь .

Франція в той час була ще держалася прцинипу „Единой 
России". Ф р е д а м б е р г ,  з слів Шульгіна, категорично за
являв, що французький уряд не піде „ з а  А н г л і є ю ,  я к а  
в и з н а л а  н е з а л е ж н і с т ь  Г р у з  і ї “ . j

А проте, во ім’я „ н а й в и щ и х "  клясових інтересів, фран
цузька буржуазна республіка вступила у згоду з петлюрівцями, 
правильно гадаючи, „що справа йде не про вирішення тих чи 
тих політичних питань, а виключно про те, щоб використати 
для боротьби з більшовиками всі антибільшовицькі сили, зара
зом і сили українців".

„Російська партія, — підкреслював Фредамберг, роз
мовляючи з Шульгіном, — проіестуючи проти угоди з 
українцями, надто великого значення надає словам . . . 
звичайно, українці з р а д н и к и  й н е г і д н и к и ,  проте 
справа йде тільки, за те, щоб використати їхні сили для 
боротьби з більшовиками... Мета виправдує засоби — 
у Петлюри є людський матеріял1) і готовість провадити 
боротьбу з більшовиками — а останнє зробиться само". 
Ось основа того політичного флірту, що відбувся на березі 
Чорного моря в лютому й березні 1919 р. поміж Директо
рією та французьким війс ковим командуванням.

Переговори, як уже відзначувано вище, від Директо
рії провадили спочатку чорносотенні генерали М а т в і ї в  та 
Г р е к о в. Повноваження того й того були обмежені чисто

1 Французи гадали, що в Директорії в сила війська й згадували, на
приклад, про 178-тисячну армію.
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військовими функціями, але насправді обидва генерали 
провадили з а  с п и н о ю  Д и р е к т о р і ї  п о л і т и ч н і  пе
р е г о в о р и  й, м а б у т ь  навіть склали угоду з фран
цузьким військовим командування^.

Цю угоду опублікував уперше підпільний Київський »Ком
мунист" 15/1 1919 р.; вона являє собою великої ваги політич
ний документ, хоча його історична імовірність потребує ще 
перевірки.

Ось його повний текст.
1. „Директорія Української Народньої Республіки вхо

дить на федеративних основах у склад єдиної й неділимої 
Росії, яка відроджується.

2. Директорія УНР складає коаліційний уряд, котрому 
й передає всі свої права.

3. Українська Народня Республіка зобов’язується 
всіма силами боротись проти більшовиків, що находяться 
в межах республіки.

4. УНР віддає до розпорядимости спеціяльно складе
ного Штабу всі війська для наступної акції проти біль
шовиків Великоросіь

5. Всі озброєні відділи республіканського війська му
сять бути об’єднані в підлеглій загальній організації.

6. В оперативному відношенню республіканське військо 
підлягає спеціяльним Штабам.

7. Оперативний Штаб фррмуеться в слідуючому 
складі: 1) Голови Союзного командування — ген. Д ’Ансе
льма, 2) одного представника добровольчої армії — ген. 
Гришина - Алмазова, 3) одного представника польських 
легіонерів — полковника Дзеваницького.

8. До вищеозначеного Штабу входить представник 
Українських Республіканських військ — начальник штабу 
генерал Матвіїв.

9. В місцях, зайнятих республіканським військом, допу
скається безборонне формування добровольчої армії.

10. Всі „заложники" і ті, що билися в отрядах добро
вольчої армії офіцери, юнкери, козаки і т. ін. негайно 
увільняються з правом безборонно переїхати, куди вони 
побажають.

11. Осадний корпус отамана Янієва, що блокує Одесу, 
негайно одсуває свої відділи до ст. Роздільна п. з. з.

12. УНР вживає енергійних заходів до недопущення 
Трудового Конгресу.

13. УНР зобов’язується не допустити на її території 
совітів робітничих, салдатських і селянських депутатів.

14. Союзне командування буде всіма засобами підтри
мувати УНР в її боротьбі з більшовиками постачанням 
бойових приладів. ^
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Вищезазначений договір повинен бути контрасигнова
ний Директорією УНР.

Підписали: генерал Д ’Ансельм, генерал Боріюс, кап. 
Лянжерон, адм. Баале, ген. Гришин ■ Алмазов, контр.-ад- 
мирал Ненюков, полковник Антонович, полковник Дзева- 
ницький, генерал Греков, ген. Матвіїв, секретарі: Серкаль, 
ген. Пільц“ *).

Винниченко, як відомо, категорично відкидає усяку при
четність Директорії до цієї угоди, лроте визнає, що угоду міг 
підписати Греков і Матвіїв без відому Директорії.

Між іншим, в одному місці своєї книжки, аналізуючи ноту 
Директорії від 17/ІІ, Винниченко відверто заявляє: що „коли 
прирівняти тепер цей договір з договором, який оголошено було 
Київськими комуністами, то не минається вже ніякого сумніву, 
що дійсно того таємного договора було таки складено й під
писано отаманом Трековим і Матвієвим“ .

А  втім, кінець-кінцем, навіть не так важно, чи підписувано 
колинебудь таку угоду поміж французьким військовим команду
ванням та представниками Директорії. Ф акт співучасте Ди
ректорії з міжнароднім імперіялізмом такий безперечний, що 
не потребує формальних важко доказуваних гадок. Візьмімо, 
наприклад, виступ отамана Грекова на Трудовому Конгресі 
25 січня, коли цей чорносотенний міністер „соціялістичної“ 
Директорії відверто повідомив Конгресові про такі подробиці 
його переговорів з Антантою :

„Після переговорів, моїх з командуванням антантського 
війська в Одесі представники Антанти запропонували нам 
такі умови :

1. Зняти бльокаду з Одеси, бо одеська людність го
лодує. 2. Відновити залізничу комунікацію по лінії Київ- 
Одеса. 3. Дати змогу встановити зв’язок між різними гру
пами війська Антанти на півдні України, для чого потріб
но передати Антанті для експлуатації залізниці Акерман- 
Одеса-Миколаїв. . .  Д и р е к т о р і я  з а т в е р д и л а  ці  
п у н к т и  п е р е г о в о р і в .

Спиняючись окремо на переданні Антанті залізниць, вій
ськовий міністер Греков пояснив, що то „є передача Антанті

Тов. Гуковський у своїй книжці „Французская интервенция на юге 
Росии44 допустився великої помилки, вважаючи, що цю угоду підписано 21/11 
і потім надіслано до Києва, де „роздавано44 серед учасників Трудового Кон
гресу ... Угода не могла бути підписана 21 /II, бо вже 15/1 її опублікував 
підпільний „Комуніст44. Крім того, постає питання, як міг після 21 /II текст 
угоди потрапити до Києва на Трудовий Конгрес, коли ще 4, II Київ здобуло 
радянське військо, а Трудовий Конгрес скінчив свою працю 28/1. Самий текст 
угоди аж ніяк не говорить за те, що його складено до 21/II. Досить зробити 
посилення на п. 12, де УНР дає зобов’язання не припустити скликання Трудо
вого Конгресу. Очевидячки, що 21/11 такий пункт втрачав би всяке значення
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не залізниць, а лише права користування ними у військових 
цілях"1).

Сама побіжна аналіза цих умов угоди викриває їхній за- 
продажницький характер. Тільки політичні недолітки могли, 
наприклад, не розуміти того, що передання залізниці Акерман- 
Одеса-Миколаїв французькому військовому командуванню від- 
давадо південну, найбільше промислово-розвинену частину Ук
раїни на становище напівколоніяльної країни.

Після падіння Києва переговори Директорії з представни
ками французького військового командування пішли, надто 
швидко.

На початку лютого для переговорів з  французами до 
Одеси виїхали із спеціяльними повноваженнями д-р Назарук 
і С. Остапенко. З а  кілька день раніш до Одеси виїхав Марго- 
лін — тодішній тов. міністра закордонних справ.

Спогади д-ра Назарука про характер цих переговорів 
•становлять такий визначний інтерес, що не можна не навести 
з  цих спогадів один надто пікантний епізод:

„Нас привезли, — розповідає Назарук,— в якусь хо
лодну, погану кімнату з обідраними стінами, де не було 
на чому сісти. .. Чекали довго. Минула година. Нарешті 
близько пів на дванадцяту ночі нас прийняли. Фредам- 
берг почав дослівно т а к : „Винниченка й Чехівського — 
ффють". Тут при цьому зроблено відповідний рух руки й 
н оги ... Я подумав: „Оце такі офіційні французи?" Але 
водночас згадав слова Винниченка, щоб я ні в чому не 
зв'язувався щодо його, згадав становище нашої столиці 
й держави й сидів. Можливо, що я змінився на лиці й що 
пан полковник завважив це. Бо він люб'язно аргументував 
був своє „ффють“ . Він додав : „Вони повинні відійти за 
більшовизм. Можете їх повісити. . .  Петлюра повинен та
кож знітитися" . .. Цього я вже зовсім не зрозумів і, пере
рвавши, сказав : „Петлюра за свої симпатії до Антанти си
дів у німецькій тю р м і..."  — „Знаємо це. Але з ватажком 
бандитів не зв'яжеться французька армія. В який хочете 
час він може повернути. Склад Директорії має бути змі
нений, зрозуміло, з відома й затвердження Франції. Реор
ганізована таким чином Директорія буде суверенна".— 
„Який Ваш погляд на питання державної самостійности 
України"?— спитав я. Він відповів: „Я не політик, наше 
завдання — боротьба з більшовиками. Питання про само
стійність України розв'яжеться у Парижі. Припускаю, що 
ухвалять плебісцит". Французький полковник рубав далі: 
„Залізниці та фінанси підуть у безпосереднє розпоряджен
ня та контролю Ф ран ц ії... Директорами будуть французи, *)

*) П. Христюк. Замітки і матеріяли, т. IV.



на нижчих посадах зостануться старі. Українська армія 
повинна провадити війну проти більшовиків і йти хоча б 
до Петербургу. Директорія видасть і сповістить декляра
цією, Францію де вона буде прохати про протекторат в 
політичному, військовому, фінансовому, чужоземної політики 
і т. д. розумінні. В деклярації має бути сказано, що Україна 
звертається до відомої шляхетностй французької нації.. , wl).

На процесі ЦК УПСР тов. Мануїльський, процитувавши це 
місце з книжки д-ра Назарука, мав усі підстави запитати про
фесора Остапенка: „Влм не здавалося, що ви граєте ролю му- 
р и н а? .. „І підсудний Остапенко змушений був відповісти, що 
так. Проте підчас розмови з Фредамбергом той же Остапенко 
майже не реагував на поводження французького полковника і 
навіть „з ’ясував", що він мав на увазі не особи, а ідейний 
напрямок, що його репрезентували ці особи, „Національне" 
самолюбство Остапенка було цілком задоволене. Переговори з 
представниками „шляхетної" французької нації тривали й далі.

Французьке військове командування поставило такі вимоги, 
як основу для угоди :

1. Збройна боротьба з більшовиками.
2. Україна формує 300 - тисячну антибільшовицьку 

армію.
3. Залізниці та фінанси України переходять під кон

тролю Франції.
4. Із Директорії геть іде Винниченко, із уряду — Че-

хівський* 2). ,
5. Підчас переведення аґрарної реформи власники 

мають одержати нагороду.
6. Негайно звільнити заарештованих гетьманських 

міністрів.
7. З  свого боку Франція мала була визнати Дирек

торію, як фактичний уряд України аж до вирішення кон
ференцією питання про суверенність України.

Далі французьке військове командування забов’язувалось 
дати українській армії у війні з більшовиками допомогу, як 
технічну (аж до танків) так і людьми, маючи на увазі грецькі 
та румунські частини. Про допомогу від французьких салдатів 
Фредамберг відверто заявив Остапенкові, що французькі сал- 
дати в боротьбі проти більшовиків ніякої участи, крім служби, 
брати не будуть, бо, „залишивши свою голову цілою під Вер
деном і на полях Марни, ні один з них не згодиться накласти

*) Французьке командування вимагало також демісії з Директорії Пет
люри, „як бандита", й Андрієвського, „як прихильника Бахуса", проте, ця 
вимога не мала ультимативного характеру. „Шляхетна" буржуазія Франції 
готова була на гірший кінець замирити з п’яницею та бандитом.

2) Дело Ц.К. У.П.С.Р.— Стенографический отчет. Київ, 1921.

Українська Директорія т а  її зовнішня політика 29



з о Літопис Революції

головою на полях Росії, після того, як ця голова зосталася1 
цілою після таких страждань" *).

Директорія намагалась спочатку торгуватися. На засіданні 
6/11 на доповідь Винниченка Директорія ухвалила: „Виходячи 
з потреби спиратися на довіру народу, відхилити французькі 
умови угоди. Переговори — зазначалося в цій постанові — Дирек
торії можна провадити не з самою Францією, а з цілою Антан
тою й до того ж на таких умовах :

1. В даний момент змінити склад Директорії немо
жливо.

2. Цілковите невтручання країн згоди у внутрішні 
справи України, а надто Гарантія від* Антанти земельнога 
закону.

Тільки на таких умовах Україна може вступити в коа
ліцію держав, що провадять боротьбу з більшовиками". 
(Остапенко стверджує також, що Директорія в цей період 
згоджувалася на боротьбу з більшовиками „тільки до дер
жавних етнографічних меж“).

Для того, щоб домогтися від французів ухвали цих умов 
угоди, пущено в діло також такі могутні засоби впливу, як 
підкуп. А  проте французьке військове командування залиши
лося непохитне. Хіба що Фредамберг, одержавши п’ять міль
йонів підкупу від Винниченка, став люб’язно поводитися з 
„дипльоматами" Директорії.

Не дійшовши ніяких поступок від представників фран
цузького уряду, Директорія, бачачи повстання в тилу та успіхи 
української робітничо - селянської Червоної армії, незабаром 
почала здавати французьким генералам одну позицію по одній.

9 лютого, тобто якраз у той день, коли, як сам визнає 
Винниченко, виникла надія найти спільну мову з радянською 
Росією й коли Винниченко стояв на чолі Директорії, остання 
по суті капітулювала перед французьким військовим команду
ванням. Із протоколів засідань Директорії видко, що остання 
саме в цей день ухвалила, наприклад, пункт про контролю 
французів над залізницями, цілком згодилась на контролю над 
фінансами, ухвалила пункт про єдине командування над усіма 
більшовицькими силами на Україні, й у принципі визнала за 
потрібне дати поміщикам нагороду за конфісковану землю. 
Протокол засідання Директорії від 9/1).

10/ІІ нарешті подались у демісію Винниченко й Чехівський. 
Треба тут же відзначити, що демісія Винниченка та Чехівського 
не зробила ніяких принципіяльних змін у політиці Директорії.
І зовсім даремно Винниченко пробував скинути все обвинува
чення за ганебну. капітуляцію Директорії перед Антантою на 
Остапенка. Цей по суті тільки провадив далі лінію своїх-

*) „Черная книга".



попередників - соціялістів1). В усякому разі безперечний той 
факт, що і 6/ІІ, і 9/ІІ, якраз у ті критичні дні, коли уряд Р С Ф Р Р  
пропонував братерське посередництво і Мазуренко в Москві 
підписував угоду про сукупну боротьбу України та Росії з Ан
тантою, Директорія у Вінниці ухвалювала пункт про сукупну 
боротьбу проти більшовиків коштом національної незалежности 
України.

Парадокс, що його можна легко зрозуміти, як ще зга
дати про особливі властивості українського дрібнобуржуазного 
інтелігента, що відбивав у своїй ідеології, з одного боку, 
інтереси українського куркуля та української буржуазії, а з 
другого — наївний романтизм своєї власної дрібнобуржуазної 
натури. Винниченко й Чехівський були якраз представниками 
цього * типового дрібнобуржуазного напряму,-що наївно Силку
вався нібито поєднати дві протилежні тенденції: 1) жити
мирно з Радянською Росією й 2) підтримувати дружбу з імперія- 
лістичними інтервентами, фактично прекрасно розуміючи, що 
перше неможливе, бо воно значило б перемогу радвлади на 
Україні, перемогу українських робітників і селянської бідноти 
та середняцтва, цебто знищення Директорії, розуміючи, що 
друге значить — стати знаряддям в руках Антанти в її боротьбі 
проти більшовиків. Вони це розуміли й на це йшли2). Такі люди 
могли плавати на поверхні політичного життя тільки на про
тязі дуже короткого часу, коли боротьба проти німецької оку
пації та поміщицької контрреволюції на один момент об’єднала 
ціле українське село. Ці люди, виконуючи безчесну свідому
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4) Український соціял - демократ Мазепа силкується виправдати перего
вори Директорії з Антантою такими сміховинними міркуваннями:

„Потреба в нав’язуванні контакту з іншими державами не була особли
вою прикметою одної лише української влади. Такі, наприклад, новоутворені 
самостійні республіки, як Грузія, Естонія, Латвія, постали в значній мірі 
завдяки допомозі держав Західньої Европи. При. чім і тут це робилося а 
участю соціялістів ..  . нарешті сама Совітська Росія шалено домагається зносин 
з європейськими державами, бо без цього вона задихається. Тим більше було 
природним змагання української влади протягом цього й слідуючого періодів 
українській революції нав’язати корисні зв’язки з іншими державами**. Жур
нал „Вільна Україна" №  1.

Аргументація, звісно, більш ніж „орігінальна®. Поперше, тільки ідеолог 
дрібної буржуазії може не розуміти цієї ілюзії й умовности „незалежности44 
буття таких держав, як Латвія, Естонія і т. ін. в обставинах імперіалізму 
й, подруге, треба бути політично сліпим, щоб не бачити цієї ріжниці між 
революційною політикою радянської Росії та дрібною політичною інтрижкою 
Директорії

Перша шукала угоди з імперіялістами на певних умовах, щоб виграти 
час в ім’я інтересів революції. Директорія, навпаки, домагалася „угоди® з Ан
тантою ціною втрати своєї національної незалежности в ім’я придушеннл 
пролетарської революції на Україні.

2) Ось як, наприклад, висловлювався на VI конгресі У.С.Д.Р.П. „щирий 
прихильник радянської влади® Чехівський: „А більшовизм? Перш за ксе це 
терор . . .  У Росії нема влади пролетаріяту, нема навіть влади партії, а є влада 
осіб. Де є терор, там нема волі пролетаріяту... Це люмпен - пролетар
ська орда44.
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для себе ролю прикриття для куркульської контрреволюції і и 
період ліквідації гетьманщини, ставали в обставинах загостреної 
громадянської війни зайві й непотрібні. Вони, природно, по
винні були поступитися куркульському диктаторові *), що спи
рався не на довіру мас, а на силу міжнародньої буржуазії, 
в руках якої цей диктатор був не що інїне, як проста маріонетка.

Після демісії з Директорії Винниченка керівництво зовніш
ньою політикою перейшло до Петлюри. На чолі уряду був 
поставлений „безхребетний",Остапенко, а теку міністра закор
донних справ дістав соціяліст - федераліст Мацієвич. Есери 
й есдеки, як ми знаємо, тоді ж відкликали із Директорії й 
уряду своїх представників і перейшли на становище легальної 
опозиції.

Політичний маневр, що його проробили „соціалістичні" 
партії, в основі своїй мав тільки одно завдання — полешгити 
Директорії й урядові скапітулювати перед могутньою Антантою. 
І це відверто визнали ці ж самі есдеки. Так, наприклад, дру
гого дня після демісії Винниченка „Робітнича газета" писала:

„Мусимо пристосувати свою тактику до надзвичайно 
тяжкого часу (який переживаємо), щоб не вийти з нього 
остаточно роздавленими, знищеними.

Присутність на півдні України французького війська 
буржуазної республіки робить з неї форпост антантського 
імперіялізму на сході. Це надзвичайно збільшує сили 
наших буржуазних кіл і тим самим (релятивно) зменшує 
наші сили, сили революційної демократії й без того роз
биті, понівечені більшовицьким наступом, більшовицькою 
політикою на Україні. С е р е д  т а к и х  у м о в  с о ц і я л і -  
с т и ч н а  в л а д а  на  У к р а ї н і  в д е р ж а т и с ь  не м о ж е .  
Це починають вже розуміти більшовики. Тепер з безсум
нівністю виясняється, що цілий їх похід на Україну мав на 
меті не визволення українських ^рабочих и крестьян", 
а завоювання України для того, щоб можна було нею 
відкупитися від французьких імперіалістів. Через наші 
голови хочуть більшовики порозумітись з Антантою за 
наш кошт. О гже не тільки ми, у к р а ї н с ь к і  с о ц і я л і с т  и, 
є б е з с и л і  п р о в о д и т и  у с е б е  с в о ю  с о ц і я л і -  
с т и ч н у  п о л і т и к у ,  але й більшовики, що мають під
держку в Московщині, бачать себе змушеними пожертву
вати Україною для збереження своєї влади в Московщині. 
Отже так само, як здатися на ласку та неласку Франції, 
так само і к а п і т у л я ц і я  п е р е д  б і л ь ш о в и к а м и ,  
з г о д а  з ними є з р а д о ю  у к р а ї н с ь к о г о  н а р о д  у (!)> 
у к р а ї н с ь к о г о  р о б і т н и ц т в а  (!) п е р е д о в с і м .
!) В українських обставинах точніше буде багатьом дрі >ним диктаторам

(отаманам), бо за відсутністю на Україні великої національної буржуазії
консолідація української буржуазної держави була взагалі неможлива.
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Перед нами стоїть дилема : або зуміти відкупитися 
від Антанти (передовсім Франції) і тим зберегти само 
своє існування, зберегти нашу самостійність, як базу 
нашого національного і соціяльного відродження, або дати 
змогу більшовикам п р о д а в а т и  н а с  гуртом і вроздріб, 
т о р г у в а т и  н а м и  по своїй уподобі.

Щодо Франції, відкупитися від неї буде тим легше, 
що інші країни Антанти (Сполучені Держави, Англія, 
Італія) далеко не є безоглядними прихильниками плянів 
Франції щодо України. Ідея самостійної України не зустрі
чає серед них, як зазначалося, опору вже нині. Одначе, 
так сказати б, зреалізувати їхнє непротивлення самостійній 
Україні і таки змусити Францію зійти з обраного нею 
шляху (що веде до єдиної неділимої) м о ж л и в о  п р и  
д а н и х  у м о в а х  л и ш е  т о д і ,  к о л и  з а г о в о р и т и  д а  
н и х ї х н ь о ю м о в о ю , м о в о ю п р и н а й м е н ш е б у р ж у -  
а з н о ї д е м о к р а т і ї.

З  попереднього ясно, що ми, соціялісти, не т і л ь к и  
в с и л і  ц ь о м у  п р о т и в и т и с ь ,  а л е  й не  п о в и н н і  
п р о т и в и т и с ь ,  бо інакше до них (Антанти) заговорить 
не буржуазна демократія, а „Протофіс" або спритні біль
шовики, що і в тому і в другому разі означатиме віддання 
України на поталу французьких капіталістів/ а під їх опі
кою і наших поміщиків та капіталістів.

О т ж е  у т в о р е н н я  у н а с  в л а с т и  з е л е м е н т і в  
с о ц і я л ь н о - с п о р і д н е н и х  з н и н і ш н і м и  п р а в л я- 
ч а м и  к о л а м и  д е р ж а в  А н т а н т и ,  це  є, при даних 
умовах торжества імперіалізму і обезсилення революційної 
демократії у нас на Україні, о д и н о к и м  ш л я х о м  спону
к а т и  д е р ж а в и  А н т а н т и  до  п р и з н а н н я  н а ш о ї  
с а м о с т і й н о с т и ,  оскільки набере вона форми буржуазної 
республіки. Те, що не можемо, б е з с и л і  зробити ми — 
соціально- ворожі Антанті — може зробити лише україн
ська буржуазна демократія1).

В цій статті політичне обличчя УСДРП виявилося над
звичайно яскраво. Той факт, що УСДРП потенціально репре
зентувала інтереси української буржуазії, дістав тут цілковите 
й блискуче потвердження.

В ім’я панування принципів чистого націоналізму, що збі
гається (ніби) в українських обставинах з розв’язанням пеку
чих Соціальних проблем 2 З), передамо доброхітно владу в руки 
буржуазії, а самі „геть з  очей", щоб не заваджати «згоді поміж

*) „Робітнича газета* № 11 и 12 за 1919 р.
2) На нараді соціалістичних партій 22/ХН — 1918 р. в Києві Винниченко^ 

між іншим, говорив : „Українська нація соціялістична, бо, на щастя, вона з істо
ричних причин в тільки з  робітник в і селян. Національної буржуазії у нас: 
нема, тим то в нас і збігається національний момент з соціялізмом *.
З Літопис Революції № 5 — 6
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Директорією та Антантою". Ось основний сенс „цих" хитро
мудрих міркувань „найкращих", „найвідданіших" справі визво
лення України людей, по суті ідеологів дрібної буржуазії, що 
обстоюють на словах якнайчистішу ідею „самостійносте", а 
справді віддають цю „самостійність" на користь інтересів своєї 
та чужоземної імперіялістичної буржуазії. Суперечне становище, 
куди потрапляє всякий, хто схильний розглядати ідеї націона
лізму, як мету, що їй підпорядковані всі навіть насущні соці- 
яльні проблеми, що хвилюють маси.

Ці цинічні заяви дають цілковите право стверджувати, 
що відповідальність за дальшу політику буржуазного кабінету 
Остапенка чималою мірою відповідають українські соціял- 
демократи, зокрема той же самий Винниченко, що розіграв 
у рішучу хвилину 9 й 10 лютого ганебну ролю Пілата (до 
речі, ролю цілком природну для такого типового ідеолога 
дрібної буржуазії, яким був і є. В. Винниченко), і, звичайно, 
безперечно, правий був Остапенко, коли стверджував на про
цесі ЦК УПРС, що його „кабінет не починав орієнтації на 
Антанту, а провадив її далі".

Вже 14 лютого, другого дня після зформування нового 
кабінету, французьке військове командування надіслало прем’єр- 
міністрові Осгапенкові ноту такого змісту :

„Командування союзними силами в Полудневій Росії. 
Генеральний Штаб, 14 лютого  ̂1919 р.

Пан капітан Лянжерон — Прем’єр - Міністрові Оста- 
пенкові.

Маю честь повідомити Вас, що я передав францу
зькому командуванню передані через мене документи для 
маніфесту. Текст маніфесту продиктовано генералом Б е р 
т е л ь  о особисто. Він має бути зредагований по-україн
ському й по-французькому, підписаний Директорією і при
ставлений до Одеси Комісією, що має прибути яко мога 
скорше для урегулювання деталів умов згоди. Ось текст 
маніфесту:

„Познайомившись з загальним наказом №  28 генерала- 
командуючого першою групою дивізіонів, Директорія, при
знаючи помилки, зроблені нею, просить у держав Антанти 
протекції своїй країні.

Вона настоює, щоб французьке командування безпо
середньо провадило справи дипломатичні, військові, полі
тичні, економічні, фінансові, адміністративні й юридичні до 
кінця боротьби з ^більшовизмом.

Директорія покладається на великодушність Франції 
й держав Антанти в тім, що вони при закінченню боротьби 
з  більшовизмом поможуть урегулювати питання національні 
і справу границь". ч



Крім того, треба буде додати, що призначення членів 
Директорії буде піддане під апробату французького ко
мандування.

Щодо бувших гетьманських міністрів вирішено, що 
для форми вони яко мога скоріше перейдуть через суд 
і потім яко мога скоріше будуть увільнені й привезені ціло 
й непорушно до Одеси. Інші арештовані, крім тих, які 
підходять під право російське або польське, мусять бути 
негайно визволені.

Крім того, генерал Д ’Ансельм просить Вас, як тільки 
обставини дозволять, привезти до Одеси пані й панну 
Григоренко, що тепер у Києві — Інститутська 10, 2.

Кур’єр, которому доручено віддати нам цей текст, 
має наказ вернутись яко мога скорше до Одеси з Україн
ською Комісією, що має урегулювати деталі згоди між 
французьким командуванням і Директорією Української На- 
родньої Республіки.

Разом з митрополитом Антоніем, що мав бути відісланий 
до Праги, як було рішено, арештовано й приставлено до 
Бучач у Галичині, також і Євлогія — архієпископа Волин
ського. Я прошу Вас зволити добитись випущення йога 
на волю *).

Лянжерон, капітан".

Важко уявити собі щось ганебніше для Директорії, що 
поставила за наріжний камінь своєї програми — боротьбу за  
самостійну Україну, як цей цинічний документ, де французькі 
генерали домагалися від Директорії цілковитої капітуляції без 
ніяких умов.

Директорія теж не спізнилася з відповіддю. Уже 17/11 
відказова деклярація була передана французькому військовому 
командуванню.

Деклярацію цю (зразок провінціяльної дипломатії, продукт 
обмеженої творчої здібности куркуля або дрібного спекулянта, 
який підлещується і тремтить перед великим капіталістом- 
рвачем) починалося з відзначення особливого задоволення 
з приводу того, що Директорія дістала змогу вступити в зно
сини з Антантою та П. А. С. Ш. для організації сукупної 
боротьби проти „російського більшовизму".

Далі в деклярації перекручувалося всю історію національ
ного українського руху. Відзначалося, наприклад, про особливу 
симпатію, що її нібито мав уряд Центральної Ради до дер
жав згоди, лицемірно заявлялося, що Центральна Рада всіма 
силами прагла домогтися згоди з Тимчасовим російським
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1) Частину заарештованих гетьманських міністрів уряд Остапенка справді 
відрядив з Вінниці до Од^си, навіть не проробивши тої формальної судової* 
процедури, на яку згоджувалися французькі капітани та генерали.
З*
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урядом, щоб успішно провадити війну проти Німеччини та и со
юзників. І, нарешті, очевидячки, з метою реабілітації „соціяльного 
походження" Директорії, особливо підкреслювалося, що саме 
Центральна Рада розпочала якнайрішучішу й нещадну боротьбу 
s  більшовиками, але „віроломні" німці немов би скористали 
важке становище ради в боротьбі з більшовиками і вчинили 
гетьманський переворот.

Щождо „політичної благонадійносте" Директорії, то її за 
безпечувалося в деклярації обіцянкою — поперше — скликати 
в найближчий же час парлямент України, на підставі загаль
ного виборного права, і, подруге, перевести аграрну реформу, 
що після ухваленого вже аграрного закону могла визначати 
тільки запровадження принципу нагороди власників. Декля- 
рація Директорії кінчалася такими солодкими висловами покір
носте перед всемогутньою Антантою.

„Ми вручаємо державам Антанти та Сполученим 
Штатам оборону нашого законного права на всю фльоту 
Чорного моря. . .  Ми певні, що н а ш і В и с о к і С о ю з н и к и  
д о п о м о ж у т ь  нам,  як з  боку технічного, так і в справі 
зміцнення нашої валюти на всесвітньому ринкові.

Українське правительство нині задоволено тим, що 
шляхетна Франція, одушевляючись і д е а л а м и  с в о б о д и ,  
к у л ь т у р и  й п р а в а ,  вкупі з другими державами Антанти 
та Сполученими Штатами Північної Америки готові підтри
мати нас і спільно вступити в рішучу боротьбу з більшовиз
мом . . .  Користуючись з нагоди, з в е р т а є м о с ь  д о ф р а н -  
ц у з ь к о г о  н а р о д у  т а  і н ш и х  н а р о д і в  Д е р ж а в  
А н т а н т и  з з а к л и к о м  д о п о м о г т и  н а м  в справі 
остаточного визволення нашої української нації і відбу
дування української державности та її економічно - фінан
сових і політичних основ. Свій заклик ми опираємо на 
т р а д и ц і й н у  п о в а г у  ф р а н ц у з ь к о г о  н а р о д у  до  
п р а в а  й с п р а в е д л и в о с т и  й н е п о х и т н о г о  д о 
т р и м а н н я  ним культурно - правних норм".

Отже, ступінь по ступеню. . .
Спочатку грізні листопадові деклярації „напівбільшови- 

цького" характеру. Трохи пізніше — обережні спроби одержати 
від Антанти тільки військово - технічну допомогу. Потім відверті 
переговори з французькими генералами в Одесі і далі шукання 
компромісу. Згода воювати з більшовиками тільки до етно
графічних меж. І нарешті, цілковита безоглядна капітуляція: 
готовність „віддатися" Антанті за всяку ціну. Цікаво відзна
чити також, що французьке військове командування, навіть 
після цілковитої капітуляції Директорії, чомусь відволікало 
остаточне підписання угоди. Тільки 1-го  березня 1919 р.
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французьке військове командування передало Остапенкові для 
підпису такий проект угоди, складеної на о с н о в і  деклярації 
Директорії з 17/1:

„1. Одержавши деклярацію Директорії України від 
17 лютого 1919 р. за  №  854, Головний Командуючий 
Союзними Силами в Південній Росії заключав згоду з Ди
ректорією по різних питаннях, зазначеним в цій декля
рації, а власне для боротьби проти більшовизму.

2. У випадку змін в особистім складі Директорії на 
протязі часу боротьби з більшовизмом вступ нових членів 
робиться після згоди Головного Командування Союзними 
Силами на Півдні Росії.

3. Всі війська У к р а ї н с ь к о ї  З о н и  підлягають єди
ному загальному командуванню, цебто наказам і контролеві 
Командування Союзними Військами. Союзне Командування 
має контролювати та направляти залізниці. Воно відко
мандировує, коли це знайде потрібним, комісарів станцій 
та офіцерів на двірцях та установах, котрі, маючи більше 
-значення, повинні бути під ближчою управою.

4. Союзне Командування прикладе сили для впоряд
кування фінансів. Для цієї мети будуть призначені пред
ставники Франції з повними уповноваженнями.

5. Союзне Командування допоможе Директорії наді
слати Українську Місію на Мировий Конгрес.

6. Українська армія щодо своєї внутрішньої органі
зації творить окрему незалежну одиницю.

7. Мішана Комісія буде уповноважена розслідувати 
та списати всякого роду втрати, понесені за  час війни 
і за час боротьби проти більшовиків.

8. Союзне Командування не буде противитись тимча
совим реформам економічним та соціяльним, які по своїй 
природі не будуть заколочувати порядку.

9. Місце перебуванню Директорії буде встановлено 
по згоді з  Союзним Командуванням, беручи на увагу 
особливо потреби зв ’язку.

10. Всякого роду матеріяли, котрим загрожує небез
пека впасти в руки ворога, будуть евакуовані, згідно 
необхідному плянові, встановленому французьким команду
ванням, котрим передбачається в потребі транспорт через 
Румунію.

11. Союзне Командування приложить всі зусилля, щоб 
припинити стан війни між Польщею та військами Дирек
торії, і зажадає, щоб Комісія встановила умови перемир'я, 
окупаційні межі, вирішила питання про Львів і т. д. Так 
само подбає про те, щоб привести до добросусідських від
носин з Румунією.

12. Політичні в’язні будуть обмінені V
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Саме про цей проект угоди і повідомляв начальник фран
цузького пресбюра Жанкієр представникам преси.

Заява Жанкієра, „що угода є чисто військова" і „що пи
тання про єдність Росії та про визнання української держави 
в цій згоді зовсім не зачеплено" не залишає ні найменшого сумніву 
в тому, що тов. Гуковський у своїй роботі „Французская ин
тервенция" припустив помилку, коли стверджував, що тут мова 
йшла про угоду, перехоплену київськими комуністами. Угода, 
що її опублікували останні, буда яскравим політичним доку
ментом, де розв’язувалося якраз питання про єдність Росії та 
про характер української держави. Уже з цього видко, що 
угода аж ніяк не відповідає характеристиці Жанкієра, навпаки, 
проект угоди від 1/ІІІ мав в основному характер військової 
угоди {„власне для боротьби проти більшовизму". Політичні 
питання зачіплялося в ньому тільки мимохідь, як допоміжні, 
тим то, імовірніше, що Жанкієр говорив саме про цей остан
ній проєкт угоди.

В листі з  нотою генерал Д ’Ансельм висловлював, крім того, 
згоду авансом „дати (Директорії) реальну допомогу, як тільки 
п. п. Петлюра та Андрієвський вийдуть із складу Директорії".

В процесі дальших переговорів питання про демісію Пет
люри, видимо, відпало. Щасливо розв’язано й друге спірне 
питання про звільнення заарештованих гетьманських міністрів.. 
Всіх їх звільнено.

. Справа доходила кінця. З  книжки Марголіна „Украйна 
и политика Антанты" ми, наприклад, довідуємося про те, що 
„проект" угоди був складений і залишалося його підписати.

І раптом, зовсім несподівано, останніми числами березня, 
коли здавалося, що Директорія нарешті досягла бажаної мети,- 
„представники французького командування заявили, що пере
говори про угоду телеграфним розпорядженням з Парижу 
припиняється". . .

Марголін ще до цього несподіваного фіналу мав мужність 
констатувати: „Ми дали їм усе: і військо, і управу, а вони 
показали нам на двері" *).

Які ж були причини розриву переговорів між французьким 
військовим командуванням та Директорією? Остапенко у своїх 
спогадах, наприклад, дуже плутано подає по суті неправильне 
рішення питання, хоча з претензією на марксистський підхід. 
„Якби у Антанти, — пише він, — була така ж армія, як у нім
ців підчас Берестейських переговорів, цілком безперечно, що* 
Одеські переговори скінчилися б „угодою", але тільки для

*) По всьому, принайменше наївною здається заява Остапенка, що- 
саме він „не складав угоди з Антантою, не зважаючи на те, що мав пов
новаження. Переговори — нібито — почав кабінет Чехівського, те, що ста
лося далі, зробив кабінет Мартоса і кабінет Мазепи, але ні того н і д р у 
г о г о  не робив кабінет Остапенка*.
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того, щоб організувати місцеву велику буржуазію й якнай
швидше погнати геть до чорта дрібну буржуаз|ю".. . * )

Безпосередню причину невдачі переговорів він бачить у 
тому, що українські соціялістичні партії „не знали чи забули 
історію й були певні, що клясовий розвиток дрібної буржуазії 
може всупереч природі дійти аж до диктатури і державного 
довершення, і що соціяльна революція неодмінно буде, не 
відомо коли* але буде й через те, тримаючись за поли Антанти, 
орієнтувалися „на власні сили", тобто на сили дрібної буржуазії".

Правильно, звичайно, що Антанта могла пристати на згоду 
з дрібнобуржуазною Директорією лише маючи на увазі на
ступний контрреволюційний переворот. І, мабуть, правильно, що 
для закріплення такого перевороту Антанті потрібна була 
така армія, як у німців підчас Берестейських переговорів* 2).

Але абсолютно неправильно, що угоди не підписано тому, 
що українські соціялістичні партії, „тримаючись за поли Антанти, 
орієнтувалися на власні сили".

Справді, про яку ж орієнтацію „на внутрішні сили" могла 
ходити мова, коли, як сам визнав Винниченко, він покинув 
Директорію для того, шоб полегшити можливість згоди між 
Антантою та Директорією. Між іншим, ще з листопада 1918 р. 
„Робітнича газета" писала: „В інтересах піддержання громад
ського спокою на Україні наша держава, теоретично кажучи, 
могла би погодитись на допомогу військ держав Антанти 
з якими ми не були і не є в ворожих видносинах".

І, нарешті, найголовніше, чому все таки переговори не мали 
бажаних наслідків після того, як на чолі кабінету став пред
ставник української буржуазії Остапенко, який без застережень 
капітулював перед „всемогутньою" одеською Антантою.

Ближче до правди підійшов Винниченко в своїй книжці 
-„Відродження нації".

Його аргументація зводиться в основному ось до чого:

1. Франція, вклавши в російську промисловість і по
зичивши царському урядові мільярди франків, природно, 
вважала за краще „мати своїм довжником якусь одну 
сильну централізовану платежоздатну одиницю, вже відому, 
певну, ніж десяток дрібних, невідомих, непевних".

2. Франція, чудово розуміючи, що розбитий, але життє
здатний німецький імперіялізм кінець - кінцем відновить свої 
сили, вважала за краще мати собі за союзника не безсилу 
й дрібнобуржуазну Україну (до тогож, що перекинулась 
свого часу до німців), а об'єднану капіталістичну й германо
фобську Росію.

*) «Черная книга".
2) Підкреслюємо „закріплення", бо для самого „перевороту*, тобто утво

рення кабінету Остапенка 13/11, стало досить грубого вигуку французького 
полковника з Одеси.
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З  наведеними думками можна згодитися тільки „в цілому".. 
Є, наприклад, всі підстави стверджувати, що в певних колах: 
французької буржуазії панували діяметрально протилежні на
строї. З  цього погляду визначний інтерес становить промова 
Тамара Бесанеля, що її він виголосив на початку 1920 р. у 
французькому парляменті.

В цій промові Бесанель, маючи схвалення частини палати 
депутатів, рішуче виступив на користь визнання за Україною 
на самовизначення й рішуче відмежувався від формули „єдиної 
неділимої". Бесанель нагадав в палаті депутатів „зловісні" 
слова Ерцбергера, що „прийде час, коли об’єднана Німеччина 
попід руку з об’єднаною Росією можуть повернутися на Фран
цію, а тоді похід на Париж буде далеко легший, ніж 1914 р .“ .

Розповівши потім цілу низку брехливих чуток про настрої' 
українського селянства, Бесанель підкреслив, що Україна го
това взяти на себе виплатити 30% російського боргу й за
кінчив свою промову грізною пересторогою: „Момент дуже 
важливий. Ми повинні боротися проти нездорових ідей і зліс
ної агітації тих, хто готує світову революцію. Ми повинні 
захищати Францію й наші національні інтереси. Треба негайно 
розпочати справу, тому що на мапу поставлено безпеку, а може 
й саме існування Франції" 1).

Промова Бесанеля блискучий зразок неприхованого пля
сового підходу до розв’язання „сх*дньої“ проблеми.

Визнання України потрібне, щоб уникнути світової ре
волюції; воно дасть французькій буржуазії ряд безперечних 
економічних вигод, — ось до чого зводиться постава питання 
Бесанелем.

Проте, як ми уже відзначили вище, українофільські тен
денції все ж мали серйозні симпатії тільки в деяких (найменш 
впливовіших) колах французької буржуазії. Урядові кола Фран
ції додержувались іншого погляду, що потверджував правиль
ність аргументації Винниченка. Правда, на початку травня фран
цузький уряд в особливій ноті представникові української деле
гації в Парижі Шульгінові висловлював згоду на відрядження 
військової місії до Галичини, але, поперше, в цій же самій 
ноті французький уряд підкреслював, що його допомогу ні в 
якому разі не треба використовувати для боротьби „проти 
стійких елементів Росії чи тих груп, що їх “французький уряд 
визнає за такі, а саме — проти армії Колчака та Денікіна — в 
тому разі, якщо вони в своєму наступі проти більшовиків 
прийшли на українську територію" ; і, подруге, не зважаючи 
на те, що Шульгін поспішив прийняти французькі умови, вій
ськова місія справді ніколи й нікуди не виїздила.

Марголін активний член української делегації в Парижі* 
в своїх „Записках еврея и гражданина", одверто відзначає*

*) Дело ЦК УПСР. Стенографический отчет*. Київ, 1921.
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що „в російському відділі французького міністерства закор
донних справ ясно відчувалося тяжіння Франції до єдиної і 
сильної Росії. Він з ’ясовує цей маловтішний для української 
делегації факт, „почуттям обов’язку до колишньої союзниці, 
що так’допомагала на початку війни врятувати Парижк, а також 
і тим, що французи, як і раніш, бачили у фізично - міцній Росії 
свою твердиню на сході проти Німеччини" 1).

Марголін не навів головного аргументу французької бур
жуазії на користь єдиної, неподільної. Він забув, що відмо
влення Росії було по суті єдиною мислимою формою ліквідації 
диктатури пролетаріяту, бо це відповідало інтересам російської 
промислової та фінансової буржуазії.

П р о в а д и т и  б о р о т ь б у  з б і л ь ш о в и з м о м  п р о т и  
і н т е р е с і в  б у р ж у а з і ї  б у л о  а б с о л ю т н о  б е з н а д і й н о .  
А боротьба з більшовицькою загрозою для французького уряду 
в той період становила найважливішу ланку усієї його зовніш
ньої політики. Проте найбільшу підтримку серед французьких 
громадських і військових кіл мав проект створення великої 
Польщі „коштом сусідніх німецьких, білоруських, литовських 
і особливо чималою частиною українських земель".

Вельми характерно, як говорить Марголін, що обидві на
звані орієнтації на Росію чи на Польщу „ніколи гостро не 
протиставлялося одну одній перед іншим світом. Представники 
усяких поглядів та політичних прогноз про бажання тої чи тої 
політики Франції на сході Европи діяли немов би умовившись 
мовчки, рівнобіжно. Не удасться сильна Польща, буде — Росія, 
і навпаки. Суть в тому, — підкреслює Марголін,— щоб мати 
потім дужу підпору проти німців в особі того чи того міцного 
союзника".

Суть в тому скажемо ми, що обидві комбінації в тій чи 
тій мірі послабляли небезпеку більшовицької зарази в Росії. 
Остання комбінація, правда, мала ту перевагу, що вона ство
рювала для Франції вірнішу твердиню на сході на випадок 
реваншу Німеччині. Проте, в усякому разі безперечно одно. 
І та і та орієнтація в колах французької буржуазії виключала 
визнання України, як незалежної держави.

Отже ми маємо всі підстави стверджувати, що політика загра
вання з Директорією, політика, що її представники францу
зького військового командування провадили протягом деякого 
часу, була цілковитим обдурюванням, щоб використати петлю- 
рівщину "проти більшовицької Росії.

Коли виявилася несила Директорії в березні 1919 р., фран
цузи, природно, поспішили припинити переговори з Директо
рією й кинули її на призволяще. Щоправда, пізніше перего
вори декілька разів розпочиналися, але про серйозні стосунки 
французів до петлюрівців не могло бути й мови.

*) Марголин. „Украина и политика Антанты*.



42 Літопис Революції

Представники „Високої Директорії" повинні були конста
тувати, звертаючись вже до мирної конференції, і відзначити? 
байдужість, і невдячність цивілізованої Антанти до україн
ського війська, яке вже п’ять місяців править за  стійкий бер’ер, 
що відокремлює від більшовицької наволочі всі західні ре
спубліки. З а  шість місяців після опублікування цієї ноти га
зета „Трудова Громада4*, обурюючись, передала подробиці тра
гічної загибелі української армії, що її на призволяще кинула 
Антанта.

„Ш лях від Збруча до Дністра,— повідомляла газета,— 
густо вкритий могилами українських козаків. Хворі наші 
падали так густо, як стоять телеграфні стовпи, тинялися 
від спеки в болоті, забиралися в жито і густу високу пше
ницю і їх там вже підчас жнив знаходили селяни. Відсту
паючи й наступаючи, наші хворі залишалися у селян, де 
й помирали. Антанта про це знала й мовчала, вичікуючи, 
коли нашу армію знищать хвороби. Антанта не підняла 
пальця, щоб допомогти зброєю, білизною, лікарською до
помогою".
Але надто цікавий кінець цього документу:

„І це все робиться тоді, коли, потопаючи в ріках 
крови своїх найкращих синів, У к р а ї н а  п р а в и т ь  з а  
є д и н у  б а р и к а д у  Е в р о п и  п р о т и  н а п л и в у  і м п е -  
р і я л і с т и ч н о г о  б і л ь ш о в и з м у " 1).

1
V. КЛЯСОВА СУТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДИРЕКТОРІЇ

Зовнішня політика Директорії, звичайно, відбивала тільки її 
клясову суть. Ми бачили, що попервах Директорія підчас перего
ворів з Радянською Росією та Антантою, боронячи зовні ідею на
ціональної незалежности України, по суті боронила інтереси, 
розвитку власно українського капіталізму.

З а  носія цих замаскованих і покищо „потенціяльних" ін і е- 
ресів української буржуазії виступила українська „соціалістичні" 
інтелігенція, яка не могла чи не хотіла зрозуміти, що за на
ціональним рухом завжди й особливо в епоху імперіялізму 
проглядає певна соціальна суть.

Втрачаючи повільно вплив серед мас, в міру того, як пі 
останні переконувались в буржуазній суті ідей чистого націо
налізму, український інтеліґент, учадівши шовінізмом, мимоволі 
змушений був, щоб врятувати свою жалюгідну „ідеа фікс“ , 
шукати єдиного можливого притулку у імперіалістичних хи
жаків. Але якраз з цього часу дрібнобуржуазний інтеліґент 
перестав бути історично потрібний, тим паче, що міжнародні 
імперіалістичні хижаки, або як їх називає Винниченко— „Ці

*) Дело ЦК УПСР. Стенографический отчет. Київ,. 1921.
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.лицарі, ці міжнародні бандити та експлуататори, користаючи 
з розгублености, розпуки та безсилля українського інтеліґента, 
відверто й цинічно хапали його за горло й кричали: „Руки 
вгору! не рухайся, віддавай все, що маєш : гроші, одежу, 
честь, душу й життя"1).

І ось тоді місце безхарактерного інтеліґента заступає оса
танілий куркуль, що ховався за його спиною до слушного 
часу; д л я  ц ь о г о  к у р к у л я  а б с т р а к т н і  ф о р м у л и  
ч и с т о г о  н а ц і о н а л ь н о г о  р у х у  п р а в и л и  т і л ь к и  з а  
т и м ч а с о в е  п р и к р и т т я ,  щ о б  з д і й с н и т и  с в о ї екп сл уа- 
т а т о р с ь к і  б а ж а н н я ,  з в и ч а й н о ,  в к у п і  з м і с ь к о ю  
б у р ж у а з і є ю .

Нездатний через свою дрібнобуржуазну суть до дер
жавної самоорганізації, куркуль у боротьбі за свої клясові 
інтереси шукав природної підпори у більш організованої й 
міцної великої буржуазії. А  як своя буржуазія була надзви
чайно слаба, то він і вона, як треба було, вступали у найтісніший 
блок з міжнароднім імперіялізмом, охоче жертвуючи жалюгідною 
напівнаціоналістичною, напівдемократичною мішурою.

Трагедія української дрібнобуржуазної інтеліґенції, ска
жемо ми наостанку словами тов. Мануїльського, була в тому, 
що вона репрезентуючи українську сільську й міську буржуа
зію—„прийшла з своїми „самостійницькими" намаганнями дуже 
пізно. Прийшла тоді, коли розпочалась велика європейська 
катастрофа, що повставила руба існування великих державних 
організмів. Прийшла підчас нового переділу світу, коли дипло
матія великих держав поставила собі за завдання не тільки 
перекраяти мапу Европи, але й перенести „колоніяльні" ме
тоди поділів, установлення зон впливу із колоній Африки та 

.Азії в саме серце Европи. Тепер після Версальського миру 
ми бачимо ясно, що людство не тільки пережило 1914 — 
1918 р. р. „останню війну*, але що ми напередодні нових ще 
більш нелюдських імперіялістичних воєн, що не тільки не вста
новлено „справедливих" кордонів нових „національних держав", 
а що, навпаки, світовий імперіялізм вступив в таку фазу, коли 
він старі історичні держави обернув на колоніяльні землі 
країн - переможниць. Цілу Середню Европу обернено тепер на 
своєрідну африканську чи азіятську колонію Англії, Франції. 
Замість союзу Середньої Европи, про що так мріяли на по
чатку війни німецькі імперіялісти й про що писав свого часу 
Навман у книжці, про яку так багато говорили, Німеччина та 

.Австрія стали Балканами^ на скривавленому тілі, де світова 
дипломатія гаптує свої узори інтриг навколо боротьби за 
вплив. Мріяти тепер, що новий національний державний орга
нізм може справді бути незалежним, це все одно, що африкан

*) Винниченко. „Відродження нації**, т. ПІ.
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ському муринові мріяти за теперішніх обставин стати за керів
ника долі в Лізі Націй.

А проте, спізнившись, українська інтеліґенція прийшла до- 
цього божевільного імперіялістичного Бедламу, сподіваючись 
викраяти підчас загального „чорного" переділу й свою дер
жавну незалежну ділянку. Туди, де сиділи пройдисвіти - ділки, 
представники великих акціонерних компаній, державні мужі 
великих* держав, що набили руку на колоніяльній політиці, 
туди до Вілсона, Клемансо, Лойд - Джорджа, Соніно, українська 
інтеліґенція відрядила своїх національних Талейнарів, як миро
вого суддю Шелухіна, за гідного контр-агента професіональ
них віртуозів європейської дипломатії. Там, де відбувалася 
велика біржова гра, вона гадала запровадити ярмаркові способи 
хитрого „хохла", який обдурює цигана.

І за  допомогою цих, вельми популярних денебудь в Кобе
ляках способів, вона намагалася перехитрувати цілий світ і 
створити справжню незалежну державу. Надсилаючи до Ліги 
Націй наївні меморандуми, вона апелювала до Переяслівської 
угоди часів царя Олексія та Богдана - Хмельницького, вона 
доводила, що українська держава також, як і держава якого- 
небудь еміра Фейсала, повинна стати за  бар’єр, щоб перешко
дити пройти більшовизмові в Европу, вона обіцяла дати кон
цесії водночас і Англії, і Франції на донецьке вугілля, на 
галицьку нафту, на полтавський хліб, забуваючи, що жалюгідна 
емігрантщина має стільки ж прав на всі ці достатки, як і на 
Каліфорнійське золото. Отже, природно, що вона, бажаючи 
ошукати всіх, вийшла із усіх своїх „міжнародніх зносин" більш 
за всіх ошукана та обпльована". (З  передмови до „Дела. 
ЦК УПСР").



АЛЕШИН А. П.

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ АВСТРО - ГЕРМАНСКОЙ 
ОККУПАЦИИ В НИКОЛАЕВЕ

У

1. ПЕРВЫЕ ДНИ ГЕРМАНСКОЙ ОККУПАЦИИ

17 марта 1918 года немцы вступили в Николаев. Дума 
тотчас же об’явила населению о предстоящем пересмотре всех 
изданных советской властью распоряжений1). Бывшие вла
дельцы конфискованных предприятий потянулись в немецкую 
комендатуру. Отдельные капиталисты являлись на свои пред
приятия с требованием их возвращения, и был случай, когда 
один из них даже повесил на двери своей мельницы замок.

Австро - германское командование об’явило населению о 
своем намерении восстановить в городе „спокойствие и поря
док". Население призывалось к беспрекословному подчинению 
распоряжениям германского командования и к продолжению 
своих мирных занятий. „Мы пришли,— извещали немцы,— как 
ваши друзья, хотим вам помочь и дать возможность мирного 
занятия после продолжительных беспорядков и ужасов войны" 2).

Радовские министры Голубович и Ткаченко, в ответ на 
запрос Николаевского самоуправления о причинах появления и 
роли в Николаеве германских войск, заявили: „Германские 
войска были призваны специально для освобождения Украины 
от большевиков" . . . 3) На думском заседании от 18 марта пред
ставители меньшевиков и эсеров заявили, что германцы офи
циально явились не как завоеватели, а как представители 
Украинской Рады для успокоения и порядка... Главная их 
цель — установить нормальный ход жизни . . .

Итак, не подлежит сомнению, что и немцы, и Рада, и дум
ские социалисты в одинаковой степени жаждали „порядка4*. 
Содержание и смысл этого „порядка" расшифровывал офи
циальный орган оккупантов, писавший следующее: „Немецкие 
власти вообще стремятся войти в тесную связь с представи
телями п о л о ж и т е л ь н о г о  к л а с с а  н а с е л е н н я ,  чтоб 
наладить жизнь совместными усилиями" 4).

*) «Путь социал-демократа* от 19/ІІІ 1919 г.
а) „Путь социал-демократа" № 1* и „Трудовая жизнь" от 19/Ш.
3) Протокол Думы от 9(22) апреля 1918 года.
4) яНиколаевский Вестник" от 6/1V* 1918 года.
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В этом, между прочим, убеждены были и рабочие, которые 
с первого же дня прихода в город немецких войск протестуют 
против введения этого порядка. 18 марта на митинге рабочих 
„Наваля" вынесена была резолюция с требованием восстано
вления органа большевиков „Власть Труда4*, а также с кате
горическим протестом против захвата Думой советской типо
графии, приобретенной рабочими на их собственные средства!). 
На заседании совета фабзавкомов было принято решение до
биться перед Украинской Центральной Радой амнистии для 
„лиц последнего массового движения, в ы н у ж д е н н ы х  по 
к и н у т ь  Н и к о л а е в "  (т. е. большевиков — А. А.). Делегация 
от заводов потребовала от городского головы Костенко осво
бождения оккупантами помещения С. Р. и В. Д ., прекращения 
-самочинных арестов и хозяйничания на заводской территории. 
Делегация указывала, что в противном случае рабочие будут 
противодействовать намерениям германцев2). Даже об’единенец 
Каушан, делегированный от рабочих в штаб немецкого коман
дования, резко осуждая поведение оккупантов, предупреждал 
о возможности волнений среди рабочих. Все это говорит об 
отношении рабочих к большевистскому Совету. Рабочий Ни
колаев поднимался против оккупантов, между тем, как мень
шевики всячески старались примирить его с Ц. Р. и германской 
оккупацией и отвлечь от всякой мысли от революции.

Описывая думское заседание от 18 марта, меньшевистская 
газета, обращая внимание на радостные лица некоторых из 
присутствующих, говорит следующее : „Это чающие для себя 
благ, оставшиеся не у дел спекулянты и кое-кто из пребы
вавших целый год революции в тени и загоне". Представитель 
эсеров на том же думском заседании отметил, что „в собствен
нической группе населения возникла надежда на аннулирование 
завоеваний революции. На этой почве уже возник ряд недора
зумений с владельцами...", а представитель от меньшевиков 
добавил к этому, что среди местной буржуазии идут даже 
толки о ликвидации разных заводских и иных рабочих органи
заций1).

Однако, какой же вывод из несомненно верных наблюдений 
делали николаевские соглашатели ?  Выводы были разные. 
Костенко, например, не отвергая в принципе буржуазных при
тязаний, находил, что „поспешность некоторых лиц может 
вызвать среди рабочих ненужные и нежелательные в данный 
момент осложнения. . .  В данный переходный момент особенно 
важно, необходимо удержать в своих руках все экономические и 
профессиональные организации. Эсер Костенко таким образом 
принципиально не был против буржуазной реставрации, вы-

г) „Бюллетень" № 250 от 19/ІІІ 1918 года.
2) “Путь социал-демократа* № 19, от 22/Ш 1918 года. 
л) „Путь социал-демократа* от 20/ІІІ.
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сказываясь лишь против „поспешности" в ее проведении, т. к. 
она (поспешность) может вызвать недовольство среди рабочих 
и сожаление о советской власти. Меньшевики заявляли: „спе
кулянтам царствовать не даем и не дадим", из чего остается 
только сделать вывод, что в немцах они видели орудие пре
кращения спекуляции.

После разгрома Совета меньшевики и эсеры ожили. Более 
чем когда бы то ни было расцвела в них надежда на учреди
тельное собрание и укрепилась вера в нераздельность власти: 
городского самоуправления.

МАРТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ

Положение рабочих Николаева, бывшее тяжелым, с при- 
ходом немцев еще более ухудшилось. Причин для ауого было 
достаточно. Цены на продукты первой необходимости беспре- 
рывно росли, в заработной же плате наблюдался застой. 
20 марта закрылись заводы „Наваль" и „Руссуд" и около
10.000 рабочих лишилось заработка. В заводской кассе денег 
для расплаты с рабочими и служащими за истекшие 20 дней марта 
не оказалось и их заменили ничего не значущими удостовере
ниями, при чем спустя некоторое время заводоуправление уве
домило держателей удостоверений, что последние не имеют 
силы, т. к. заводы пришлось закрыть по ряду непреодолимых 
причин.

Положение осложнилось еще тем, что, не дожидаясь вос
становления права собственности в „законном" порядке, домо
владельцы приступили к очистке своих домов от бесплатных 
жильцов (безработных, демобилизованных, бедноты и т. д.), а 
также повысили квартирную плату чуть ли не вдвое*). Все 
это угнетающе действовало на настроение рабочих. К этому 
присоединялись причины политического характера — недоволь
ство австро - германской оккупацией, т. к. поведение оккупантов* 
их грабительская политика не могли пройти незамеченными 
рабочей массой.

В разговоре с делегацией от думы офицеры Германского 
штаба подчеркивали, что их, главным образом, занимают „эко
номические" вопросы, что в переводе на обыкновенный язык 
означало: продовольственный грабеж Николаевщины, перене
сение тяжести материальных расходов по оккупации на ллечи 
населения. Заняв Николаев, оккупанты сейчас же приступили 
к захвату квартирных помещений как у частных лиц, так и 
в общественных организаций. Нередки были случаи расхище
ния немецкими войсками имущества, например, у милиции 
забрали лошадей, обмундирование, много конной упряжи, около
30.000 руб. и много драгоценных вещей * 2). По приблизительным

*) Дело гор. самоуправления (отношение от ком. безработных).
2) Дело № 7 гор. управления, стр. 44.
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подсчетам Городского Самоуправления, расходы по раскварти
рованию оккупационных войск в течение только одного 1918 года 
выразились в сумме свыше 2 -х  миллионов рублей1). Окку
панту широко развернули деятельность и на продовольственном 
фронте, пользуясь услугами спекулянтов - поставщиков. Мно
жество закупщиков скота, хлеба и др. продуктов снабженных 
германскими мандатами, рассыпалось по районам, совершая 
закупки продовольствия без плана и системы, что еще больше 
повышало цены на жизненные предметы. Так, например, цена 
на мясо в течение первых дней хозяйствования немцев подня
лась почти на 100% (от 40 до 7 0 ,руб. за пуд2). Оккупанты 
ни перед чем не останавливались. В беседе с городским го
ловой, генерал Корш заявил следующее: „немцы выражают 
желание поскорей наладить торговые отношения между Укра
иной, Германией и Австрией, и здесь на месте они намерены 
устранять все то, что будет так или иначе задерживать осу
ществление их цели3).

Оккупанты забрали в свои руки управление портами и 
заводами, присвоив лежавшие на территории портов и вокзала 
товары. Они доходили до того, что под предлогом из’ятия 
материалов, могущих служить военным целям, снимали с две
рей квартир медные ручки и отсылали их в Германию. З а  
купленные вещи оккупанты расплачивались австрийскими бу
мажками по твердому курсу, но так как продавцы отказывались 
от приема иностранных бумажек, то „покупатели оккупанты 
заменяли их личными расписками" 4). Ношение оружия разреша
лось лишь за надлежащим удостоверением, получить которое 
было почти невозможно (подобное удостоверение не выдавалось 
даже ночной охране города). Встретивши недружелюбное отно
шение к себе со стороны рабочих, оккупанты широко прибегали 
к арестам. Последние производились часто по малейшему 
поводу и капризу любого ефрейтора. Был случай, что немцы 
схватили одного рабочего за недоброжелательное отношение 
к ним (указывал пальцем и хохотал), собравшаяся на улице 
толпа освободила его. В большинстве случаев аресты произ
водились по доносам. При таких именно обстоятельствах, 
арестовали членов коллегии 9 -ти, стоявшую во главе наци
онализированного торгового флота, при чем и тут при помощи 
толпы арестованные были освобождены.

Итак/ все вместе взятое: резкое понижение жизненного 
уровня, безработица, издевательское поведение оккупантов, 
наглое торжество буржуазии и свежее воспоминание о совет
ской власти — до крайности обострили недовольство рабочих,

*) Дело № 125 гор. управления.
2) Дело № 6*3 гор. управления, стр. 67.
3) „Путь социал-демократа" № 19, от 22/Ш 1918 года.
4) „Трудовая жизнь* от 22/Ш, К® 17.
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исак немцами, так и Радой. На экстренной конференции обще
заводских комитетов 21 — 22 марта, состоявшейся под руко
водством социал - демократов накануне восстания, обсуждались 
волновавшие рабочих вопросы:

1) Текущий момент и задачи рабочих организаций. 2) Пе
ревыборы С. Р. и В. Д ., 3) Положение в городе, 4) Реорга
низация заводских комитетов, 5) Товарообмен с Германией и 
Австрией. По докладу представителей от партий меньшевиков 
и эсеров конференция вынесла резолюциюх), клеймящую 
„мирный" договор украинской Рады, как тяжелый удар по 
российской революции и ’единству. Российской Федеративной 
Республики, а также и единству революционного пролетариата. 
В резолюции говорится, что „черно - желто - голубой шовинизм 
грозит затемнить классовое самосознание пролетариата", и 
предлагается: 1) „добиться созыва Всеросийского и Украин
ского учредительного собрания, созыва международной соци
алистической конференции для пересмотра заключенного в 
Брест - Литовске позорного мирного договора, 2) д о б и т ь с я  
в о с с т а н о в л е н и я  с о в е т а  и пр о ф . - о р г а н и з а ц и й ,  как 
боевых классовых органов.. ., 3) всячески бороться против 
национального шовинизма. . .  4) призывать к об’единению вокруг 
гор. самоуправления и оказывать ему всяческую поддержку". Д а
лее конференция вынесла протест против заключенного Радой 
договора и потребовала немедленного прекращения арестов, 
обысков и реквизиций, производимых немецкими властями.

Несомненно, что меньшевикам и эсерам пришлось много 
потрудиться, чтобы провести столь путанную и проти
воречивую резолюцию, в которой мирно уживаются Поже
лания учредилки с требованием восстановления Совета Рабо
чих Депутатов (последнее против воли большевиков). Больше 
того единогласно было принято предложение „добиться ле
гального возвращение в Николаев лиц, покинувших его в пе
реходной период " (т. е. большевиков) (там же).

В мартовские дни николаевский пролетариат, больше чем 
когда бы то ни было, был одинок. Малочисленная организа
ция большевиков, ч а с т и ч н о  э в а к у и р о в а л а с ь ,  частично 
же была загнана в подполье2).

Чуть слышно доносился до рабочих ее слабый голос, в то 
время, как соглашательские партии старались все следы от 
советской власти заглушить социалистической трескотней об * 2 * 4

„Путь социал-демократа" от 21/Ш 1918 года.
2) Вопрос о работе парторганизации в немецко -гетманском подполье

еще не разработан. Известно, что некоторые большевики руководили парти
занским движением (Каган, Свикционик, Давидов, бр. Габестро и др.). В 
подполье работали Иван Чигрин, Бабанин, Юрковский, Гордон, Белявская, 
супруги Гурвич, Акимова, С. и А. Сахно, Григоренко, Дудка, Шелестов, 
Загурская и др. Большую деятельность развивал также социалист, союз мо
лодежи. Подпольный комитет помещался на Никольской ул., №  46.
4 Літопис Революції №  5 — б
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учредительном собрании. Со стороны темных личностей дела
лись попытки спровоцировать рабочих на еврейский погром1), 
окончившиеся неудачей. /

Обстановка складывалась весьма благоприятно для сти
хийного восстания рабочих. Трудно установить ближайшие по
воды к нему. По воспоминаниям тов. Шульмана, подтвержден
ным и рядом других т. т., поводом к восстанию послужили 
распространившиеся по городу слухи, что в Херсоне собира
ются силы для выступления против немцев; непосредственным 
же сигналом к восстанию был орудийный выстрел со стороны 
Водопоя (неизвестно кто стрелял)? наведший на мысль, что 
помощь близка. Первым делом восставших было — разобрать 
запасы оружия из помещения Гор. Думы, куда оно склады
валось немцами после обысков и конфискаций.

Немцы немедленно открыли пальбу по Думе, продырявив 
ее тремя пушечными снарядами навылет. Сейчас же после 
этого началась стрельба по всему городу. Руководство восста
нием сосредоточено было в руках рабочего штаба, помещав
шегося в магазине и склепе Шполянского на углу Глазена- 
повской и Херсонской ул. Немцы вначале растерялись. 
Несколько часов было затрачено ими на отступление к бульвару 
и организацию контр - наступления против теснивших их по
встанцев. Борьба длилась почти два дня. В 12 часов ночи
23 марта немцы открыли по рабочей слободке и повстанче
скому штабу сильный орудийный огонь. Территория располо
жения штаба (базар) быстро запылала, загорелась и слободка.
24 марта восстание могло считаться подавленным, так как все 
позиции находились в руках оккупантов.

Поражение рабочих было налицо, одного энтузиазма было 
мало для борьбы с вооруженной силой. Наступила полоса мас
совых обысков. Искали оружия и большевиков, которых немцы: 
считали единственными виновниками восстания и при малейшем 
подозрении расстреливали.

Подавив восстание, полковник Гильгаузен обратился к 
населению города с воззванием, в котором после длинного 
предисловия о том, что немцы пришли на Украину с мирными 
целями, предлагалось немедленно снести оружие к углам улиц, 
при чем указывалось, что если после этого у кого - либо будет 
обнаружено оружие, весь дом будет расстрелян. В городе 
было об’явлено осадное положение. Значение городских вла
стей— демократической Думы и Рады — сведено было к нулю. 
Стало ясно, что хозяевами города являются оккупанты, что 
существование Думы и Рады возможно постольку, поскольку 
они согласны на беспрекословное подчинение оккупационному 
штабу. *)

*) В организации еврейского погрома, между прочим, принимали участие 
отдельные представители Рады („Трудовая Жизнь" от 20/Ш 1918 года).
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Несомненно, что происшедшее в Николаеве восстание не 
было организовано большевиками *). Вероятнее всего это вы
ступление было стихийным взрывом масс, вызванных на улицу 
нуждой и отчаянием. Тут могла быть и провокация, так как мысль 
спровоцировать возбужденные массы в момент, когда сила на
ходится на стороне реакции, была бесспорно заманчивой.

Среди меньшевиков и эсеров восстание вызвало полное 
замешательство, так как оно показало еще раз верность ра
бочих революционным методам борьбы. Меньшевики решительно 
отказались признать восстание, заклеймили его, как „темную 
провокацию", считая виновниками этой провокации большевиков.

„Настроение недовольства и возмущения уже пытаются 
использовать исконные и закоренелые потатчики всякой сти
хийности и неорганизованности — господа большевики, они же 
коммунисты". .. писали они несколько позже, в момент нового 
подъема рабочего движения. ..  „пусть помнят господа боль- 
щевики кровавую драму Николаева (мартовское восстание — 
А. А  ), где рабочие своею кровью расплачивались за их безум
ные и преступные призывы к выступлению. . . 1 2)

Меньшевики, будучи противниками пролетарской револю
ции и играя лишь роль агента буржуазии в среде пролетари
ата, после восстания заняли примиренческую позицию между 
рабочими Николаева и оккупантами, призывая первых к „са
мообладанию, выдержке и спокойствию", и вторых „к прекра
щению репрессий и возвращению города на мирное положе
ние" 3). В момент наибольшего обострения классовой борьбы 
соглашательская Дума хотела взять на себя роль „посред- 
вующего органа между населением и немецким штабом", но 
австро - германские оккупанты, трезво оценившие соотношение 
сил после восстания, видели, что „спокойствия и порядка" 
можно добиться лишь при условии бесцеремонного нажима на 
рабочих, и предусмотрительно отказались от услуг Думы. 
Игра в „демократию" им надоела и больше не нужна была. 
Окупанты распустили демократическую Думу, заменив ее цен
зовой, несмотря на то, что Дума уверяла немцев в своей не
причастности к мартовским событиям (в чем, между прочим, 
не сомневались и сами немцы). 5 апрела в 8*/г часов вечера 
весь состав Думы был арестован и препровожден в каторжную 
тюрьму. Впрочем, на другой же день их выпустили (за исклю- 
чвнием Исаева, Ряппо, Каушана и Рожанского).

8 мая в 11 час. утра, германский комендант города, генерал 
майор-фон Гильгаузен, восстановил старую Думу 1916 года.

1) Об этом чрезвычайно интересном восстании до сих пор мало извест
но. Писавшая о нем Анфиса Ряппо рассматривает его, как стихийный взрыв, 
•с чем нельзя не согласиться.— А. А.

2) .Путь социал-демократа" от июня 1918 г.
3) Протокол Городской Думы от 28/II — 1918 г.
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Этот правительственный переворот мотивировался тем, что 
выборы в старую Думу были последними выборами, которые 
прошли без соответствующего влияния большевиков1).

Городским головой был избран Матвеев (монархист).

УКРАИНСКАЯ РАДА

Остается выяснить положение, в каком очутилось после 
мартовского восстания демократическое учреждение „Микола
ївська Рада об’єднаних організацій“ и постигшую ее судьбу. 
С приходом немцев власть в городе официально перешла к 
городскому самоуправлению, фактически же она принадлежала 
оккупантам. Последним тогда еще до поры до времени вы
годно было маскироваться Думой. Местной Раде, тоже пре
тендовавшей • на власть, было не по душе установившееся с 
приходом немцев положение, и она все время враждовала с 
Думой. Дума, с своей стороны, на заседании 29 марта поста
новила войти в переговоры с Радой для выяснения позиций 
последней по отношению к ней, Думе, при чем в этом же 
постановлении предполагается, в случае лойяльного отношении 
Рады к Думе, командировать совместную делегацию в Киев 2). 
Однако из переговоров с местной Радой выяснилось, что по
следняя намерена послать представителя в Киев самосто
ятельно.

22 апреля Дума заслушала доклад своей делегации, вер
нувшейся из Киева, о результатах переговоров с Центральной 
Радой, из которого стало известно, что военная власть переда
валась в руки украинского военного комиссара, а взаимоотно
шения между городским самоуправлением и германским коман
дованием устанавливались исключительно через официальных 
представителей украинского правительства. Наряду с этим 
Центральная Рада заявила делегации, что роль городского 
самоуправления будет усилена, ибо в нем она думает найти 
Свою опору3). *)

*) Новая или вернее, старая дума по своему социальному положению 
состояла ив следующих лиц: действительных стагских советников — 3, стат
ских советников — 6, надворных советников — 6, коллежских советников—4, ти
тулярных советников—2, коллежских секретарей—1, губернских секретарей—-1, 
генерал-майоров отставных—1, войсковых старшин—2, полковников—3, лейте
нантов отставных—1, подполковников отставных—2, капитанов отставных—1, 
дворян —б, потомственно - почетных граждан—5, почетных граждан—7, коммер
ции советников—2, инженер - технологов—1, присяжных поверенных—2. Потом 
следуют купцы, которых насчитывается 10. Сыновей заводчиков—1, мещан—1 
(он же провокатор) и, наконец, социальный список гласных и кандидатов 
цензовой Думы замыкается трактирщиками, банщиками, членами .Союза рус
ского народа" и привлекавшимися в свое время к суду за взяточничество а  
вымогательство („Путь социал-демократа" №  23 от 19/VI 1918 г.)

2) Протокол Городской Думы № 43 от 29/111— 1928 года. Дума имела 
ввиду, м. прочим, испросить у Ц. Р. субсидию для города.

3) Протокол Николаевской Городской Думы от 22/1V 1918 г.



Последнее заявление Центральной Рады о желании уси
лить роль самоуправления оказалось лишь дипломатическим 
ходом, рассчитанным на сохранение до поры до времени доб
рых отношений с великодержавной „демократией4*. На са
мом же деле Центральной Радой и ее агентами на местах 
принимались все меры к полной ликвидации Дум, как органи
заций, враждебных идее „самостійносте, України". И действи
тельно, не успела делегация вернуться в Николаев, как мили
ция оказалась из’ятой из ведения Думы. Таким образом 
украинские власти, соблюдая все правила приличия  ̂ по отно
шении к „демократии", постепенно забирали у ней все эле
менты действительной власти — военную силу, право непосред
ственных сношений с оккупантами, милицию и т. д. При всем 
том Дума, в интересах самосохранения, не решалась на откры
тый разрыв с Центр. Радой. „В кабинете министров,— гово
рил меньшевик Исаев (один из членов делегации),— работают 
люди деловые, желающие работать и сознающие настоящее 
серьезное положение. Нам остается непосредственно войти 
в деловой контакт с ними и дожидаться того момента, когда 
на Украине создастся здоровая центральная власть" *).

Несмотря однако на твердо выраженную попытку посте
пенно вытеснить собою Думу, местная Рада не имела ясного 
плана действий. В своем обращении к окружному украинскому 
комиссару Коморному от 1-го апреля, она, например, просит 
проинструктировать ее, „як ставити себе до городського само- 
управління44, а также добивается раз яснения по ряду вопро
сов текущей работы. Даже функции контролирующего агента 
Центральной Рады, роль полувласти, Николаевская Рада не 
в силах была сыграть как ввиду отсутствия у нея реальной 
силы принуждения, так и потому, что она не пользовалась ни
каким влиянием среди масс заводского пролетариата. Харак
терно, что на знамя Ц. Р. по подписному листу на заводе 
„Наваль44, где работало до 16 тысяч рабочих, деятелям мест
ной рады удалось собрать лишь 15 р. 75 к. (реальная стои
мость этой суммы в 1918 г. ничтожна). По воспоминаниям 
тов. Постоловского 2), влияние Николаевской Рады в основном 
распространялось на некоторую часть крестьянства, большин
ство сельського учительства, в городе же оно чувствовалось 
во втором „Кінном гарматном полку", Александрийском, З а 
порожском полках, среди части моряков флотского полуэки
пажа, части служащих и учителей. На заводах оно ограничив 
валось отдельными лицами и малочисленными группками,, со
стоящими, главным образом, из служащих 3). Украинской *)

Первые месяцы австро - германской оккупации в Николаеве 5 3

*) Протокол Николаевской Городской Думы от 22/IV 1918 г.
2) Восп. Постоловского находятся в Николаевском Истпарте.
3) Персонально: Зима, Кульчицкий, Брояковскіїй, бр. Ковали, Михай

личенко, Мороезенко, Лозовый, Зайченко, Лозенко, Улиско, Скнар и др.
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мелкобуржуазной интеллигенции, об’единенной в Раде, пы
тавшейся опереться на рабочих, но не имевшей корней в ра
бочем движении Николаева, приходилось иногда злоупотре
блять революционной фразой, особенно после мартовских дней/

Только под этим углом зрения понятен протест, который 
выразила Рада по случаю насильственной замены демократи
ческой думы цензовой. „Ми протестуємо проти такого насиль
ства над „нашими" обранцями і висловлюємо їм свій жаль", 
а также требование, выставленное в другой резолюции от 
29 марта и обращенное к германскому командованию, „щоб не 
було надалі розстрілів громадян без суду і щоб на суді обо
в ’язково був представник від місцевої ради.. “ 1).

После рабочего восстания в Николаеве, как мы уже виде
ли, демократические излияния слишком раздражали оккупантов, 
и Рада разделила судьбу своей политической соперницы — де
мократической Думы. В конце апреля Киевом назначен был 
в Николаев на пост гражданского комиссара Чапковский для 
восстановления „нормальной" жизни в городе.

С приездом его Рада отступила как бы на второй план, ее 
значение уменьшилось, правительственные функции, поскольку 
это не противоречило политике немецкого командования, пе
решли к украинскому комиссару. Отношение к Чапковскому 
со стороны рабочих было крайне враждебное, так как своим 
стремлением угодить немецкому хозяину он доходил до край
ностей, ежедневно производя многочисленные аресты; даже 
цензовая Дума не выдержала и обратилась по этому поводу 
с  жалобой в Киев.

НЕМЕЦКО - ГЕТМАНСКИЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ

Мартовские события, помимо огромных материальных убыт
ков, причиненных городу, обескровили рабочих.

Обессиленный безработицей и голодом, деморализованный 
жестоким поражением восстания, без вождей и идейного руко
водства, николаевский пролетариат до конца немецкой окку
пации находился в тяжелом положении; производившиеся в среде 
рабочих аресты и расстрелы, казалось, не вызывали с его сто
роны активного протеста.

Продовольственное положение города резко ухудшалось. 
В мае месяце фунт мяса по твердым ценам стоил 1 р. 25 коп. 
и выше, за пуд пшеницы платили 18 руб. Только на собствен
ное потребление немцы забирали до 10 тисяч пудов муки 
в месяц, что составляло свыше Ю°/0 потребления города. Они 
закупали через агентов гурты скота и угоняли его за границу 
Мясопромышленники бешено спекулировали на германских 
поставках 2). Чтоб увеличить свою долю в общей массе хлеба,

х) Дело Николаевской Рады. — Николаевск, истпарт.
2) Протоколы Управы от 13 мая, 20 мая 1918 г.'
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немцы предложили управе сократить норму выдаваемой жите
лям муки до 0,8  фунта на человека *). Спекуляция на хлебные 
продукты, с приходом цензовой думы, достигла невероятных 
размеров. Чтобы приобрести себе несколько фунтов черного 
хлеба с примесью ячменя, необходимо было, в большинстве 
случаев, стать, чуть ли не с вечера в очередь, продежурить 
всю ночь и все же не быть уверенным, что получишь хлебу 
ибо его не хватало 2). В июне месяце цена куля муки на воль
ном рынке доходила уже до 150 — 200 руб., при полном от-^ 
сутствии у рабочего заработка вследствие почти абсолютной 
безработицы.

Благодаря спекуляции, рабочие не получали и того не
большого количества хлеба, на которое могли бы еще рассчи
тывать при организованном распределении. Подвоз из дере
вень, в связи с полевыми работами, упал. Привозимое на базар 
распродавалось в 6 — 6V2 час. утра, попадая, главным образом, 
в руки перекупщиков: „Недостаток продуктов заставляет хо
зяек надбавлять цену друг перед другом, к удовольствию пере
купщиков, устанавливающих в разных концах базара свою 
весьма произвольную цену", — писала „Трудовая Газета" (от 
26/IV 1918 г., №  2623).

По грубому подсчету союза металлистов, прожиточный 
минимум человека в июле месяце равнялся 11 руб. в день, 
а средней семьи в 4 чел. — 32 руб., при голодной же норме, 
ниже которой нельзя опуститься для той же семьи — 21 руб, 
В этом же месяце дневной заработок занятого квалифициро
ванного рабочего выражался в среднем в 9 — 12 руб. и черно
рабочего— в 4 — 6 руб. Ясно, что даже занятый рабочий, 
вынужденный довольствоваться половиной голодной нормьг 
в лучшем случае и четвертью — в худшем, обречен был на 
вымирание. Таково было положение работающих, но . . .  коли
чество их было ничтожно мало, т. к. безработные насчитывались 
десятками тысяч. Уже в мае на бирже труда зарегистрировано 
было 15^2 тыс. безработных, не считая членов семей. Эта 
цифра к тому же, надо полагать, сильно уменьшена ввиду 
того, что безработные перестали обращаться к услугам биржи^ 
ставшей бесполезно:'! вследствие восстановления посредниче
ских контор для частного найма3). В августе наступило ухуд
шение. На душу отпускалось по карточке V2 фун. хлеба, по 
цене 40 коп. за  фунт, приварок же (картофель) стоил 25 руб. 
пуд. У многих рабочих оказался распроданным весь домаш
ний скарб 4).

*) Отношение Продотдела от июня за №  2408.
2) „Путь социал - демократа" от 18/V 1918 г.
3) Игнорирование безработными биржи выступает в том факте, что из- 

15V2 тыс. зарегистрированных в мае безработных правильно посещало ее 
только 5.355 человека. „Путь социал - демократа № 1920 от 15/VI.

4) „Путь социал-демократа" №  79 от 30/IV 1918 г.
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Помимо бешеной вакханалии цен, к концу лета жители 
рабочих кварталов пережили ряд эпидемических заболеваний 
{„испанка" и др.), особенно распространившихся осенью и зи
мой при полном отсутствии топлива А). Ко всему этому присое
динялся и политический гнет, которому подвергались рабочие 
в течение всего лета до конца осени — момента разложения 
германской армии на Украине. По распоряжению немецкой 
комендатуры запрещены были рабочие собрания 2). Собрания 
союзов, чтение лекций и рефератов допускались с разрешения 
комендатуры, при условии изгнания политики и по особому 
ходатайству украинского комиссара. Пьесы и кинокартины, 
лишь с намеком на политическую окраску запрещались ; в слу
чае ослушания наказывались владельцы зрелищных предпри
ятий. Хождение по улице разрешалось лишь до 7!/г час. ве
чера, за появление в более позднее время угрожал арест 3). 
Членов рабочих организаций арестовывали, а заподозренных 
в большевизме и пребывании в рядах красной гвардии расстре
ливали 4). Сборища на улицах более 3 - х человек запрещены 
были приказом, за исполнением которого следили специальные 
патрулиб). На кватировладельцев возложена была ответ
ственность за благонадежность квартиронанимателей ; о лицах 
им не известных или подозрительных они обязывались сооб
щать германскому коменданту. З а  обнаружение в домах оружия 
ответственным объявляется и домохозяин. Газеты были запре
щены, за исключением немецкой.^ В официальном отделе 
немецкой газеты ежедневно об’являЛся список расстрелянных 
рабочих за найденное оружие, за  участие в восстании, за на
падение на немецкий патруль и т. д. Все, что в той или иной 
«степени растраивало их планы, оккупанты считали причастным 
к большевизму и подвергали жестокому преследованию.

В эти трагические дни, когда для множества рабочих се
мей жизнь означала медленное умирание, когда десяткам 
тысяч рабочих действительно нечего было терять, ибо все 
до детской кроватки было продано на „толкучке", ежеминутно 
мог вспыхнуть голодный бунт. Это видели все — и немцы, 
и гласные цензовой Думы, и гетманский ставленник Шатоха. 
Беспокойство властей было настолько велико, что 10 - го июня 
по предложению германского командования состоялось собесе
дование между полковником Эпиндорфом и Шатохой с одной сто
роны и представителями рабочих организаций (соглашателями) —

г) В течение одного ноября месяца зарегистрировано больных: сыпным 
тифом 188, брюшным — 609 и ряд других — всего 855 случаев. („Трудовая 
газета* №  2789 от 1918 г.).

3) Дело завкома „Ру ссуд" №  45 исход, журнала.
3) „Николаевский Вестник* (орган немцев) NqNq 14, 19 от 19 и 25 ап

реля 1918 г.
4) Дело завкома „Рассуд* исход. №  27.
5) „Николаевский Вестник" №  1 от З /IV 1918 г.
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с другой. Немецкий полковник пожелал выяснить поводы не
довольства рабочих немецким командованием и подчеркнул, 
что последнее готово всегда разрешить недоразумения мирным 
путем, избегая острых столкновений и вооруженных действий. 
Тут. же было указано, что, по сведениям рабочие готовятся 
вооруженной демонстрацией добиться своих требований и что 
это неизбежно вызовет обратное действие оружием. Эпиндорф 
просил предостеречь от- нежелательных выступлений.

В ответ на эти пожелания представителями рабочих было 
указано на то, что благодаря военному положению, уничтожив
шему свободу собраний и печати, рабочие организации оторваны 
от масс, а потому и не могут выражать настроения последних. 
Далее было отмечено, что почва для эксцессов создается, прежде 
всего, отчаянным экономическим положением, что даже та  
скудное обеспечение, которое заводоуправления должны были 
выдать при закрытии заводов, выразилось лишь в выдаче 
удостоверений, по которым рабочие сейчас ничего не могут 
получить. Представители далее жаловались на переход заводов 
во владение немецких властей, на разгон выбранной всем 
населением Думы, на аппетиты торговцев и домовладельцев, 
взвинчивание цен на продукты первой необходимости, на по
литику репрессий по отношению к рабочим организациям1 
(роспуск отдела труда, выселение Биржи Труда, покровитель
ство частным конторам займа и т. д ). Рабочие организации— 
говорили они — не связаны с массой, которая прислушивается 
к разговорам различного рода темных элементов (намек на 
большевиков — А. А.)

Несмотря на указания делегации, немецкое командование 
ограничилось лишь неопределенными пожеланиями и обеща
ниями. Опасения перед возможными волнениями, однако, ни
сколько не остановили оккупантов в проведении своей политики, 
наоборот, явились лишь мотивом для усиления репрессий. 
В начале июля губернатор Николаевщины, генерал майор 
Моргенштерн - Деринг, об’явил о переходе заводов со всем 
их имуществом во временное владение германских военных 
властей х). Согласно разработанного немцами проекта, николаев
ские верфи и заводы перестраивались в акционерное предпри
ятие, главным акционером которого становилась немецкая* 
фирма „Блюм и Ф ос“ . Заводы предполагалось немедленно 
пустить, при чем для рабочих, судя по заявлению директора 
завода Юреньева, устанавливались такие условия : прием
рабочих будет производиться через германскую комендатуру, 
рабочий день удлиняется до 9112 часов, а заработная плата 
устанавливается в пределах между 5 — 12 рублями в день2). 
„О  существовании фабрично-заводских комитетов и сохране

]) „Николаевский Еестник“ № 45 от ЗО/V 1918 г. ‘
2) „Путь социал-демократа* от 15/V и „Труд. Газета- от 15/V 1918 г.
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нии коллективного договора,— заявил Юреньев,— и думать не 
приходится" 1).

Соответственно всей политике оккупантов правовое поло
жение рабочих также ухудшалось с каждым днем. Забастовки 
были запрещены. З а  участие или призыв к ним виновники 
наказывались тюремным заключением до 2 - х лет или йгграфом 
до 7х/2 т ы с . рублей. Равному наказанию подвергались и ра
бочие, препятствовавшие» другим трудиться (узаконенное штрейк
брехерство— А. А.). Спорные вопросы между работодателями 
и рабочими разрешались германскими офицерами 2).

Требования германских войск выходили за всякие мысли
мые для городских средств пределы. Даже цензовую думу, 
всегда готовую услужить оккупанту, они ставили в тупик. 
На одном из заседаний управы городской голова Матвеев 
отметил, что „претензии немцев бывают непомерны". Только 
некоторые случайные цифры позволяют судить о приблизитель
ных размерах городских убытков, понесенных от одного лишь 
постоя германских войск. Например, расходы по оборудованию 
электроустановок в помещениях, занятых оккупантами, вырази
лись в сумме 71.000 рублей. Довольствия на первые три ме
сяца отпущено было на 40.000 руб., при чем эту последнюю, 
как и многие другие суммы, оккупантами было предложено 
занести в счет убытков, понесенных, мол, городом от больше
виков'. 212 - й пехотной дивизии отпущено было одновременно 
46 голов скота стоимостью в 5.0001 руб. Содержателю Лон
донской гостиницы за постой офицерства было выдано 
15.000 руб., на устройство почетного кладбища для оккупан
т о в — 3.000 рублей, не считая работ по поставке лесного ма
териала. По предложению германского командования, больных 
солдат лечили в городской больнице, при чем неизвестно, во 
что это обошлось городу. Много припасов оккупанты закупали 
сами у частных лиц за счет города3).

Николаевские атаманы и цензовая дума явились прямыми 
пособниками этой политики, занимая положение подчиненных 
при оккупантах. Перед „публикой “ постоянно демонстрирова
лись единство взглядов и добрососедские отношения. В начале 
июля атаман, полковник Черепанов, выразил свои лучшие 
чувства цензовой думе и надежду, что ему удастся „рука об 
руку с н а с т о я щ и м  с о с т а в о м  д у м ы  преодолеть все 
трудности по управлению городом". Дума отвечала такими же 
любезностями, заявляя атаману, что найдет в его лице „по
мощника, просвещенного администратора и покровителя" 4).

В чем же выразилась деятельность атаманов в Николаеве? *)

*) „Путь социал - демократа" от 4 сентября 1918 г.
2) ^Николаевский Вестник", №  37.
3) Дело у правы' № №  41, 63, 165, 87, 12, 9, 16.
4) „Путь социал-демократа", 1918 г.
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Николаевские атаманы в первую очередь полностью 
восстановили капиталистическую собственность. То, что со
глашательской Думой делалось половинчато с опаской, то ата
маном решалось с грубостью солдафона приказным путем: 
„оповіщаємо — говориться в одном из атаманских приказов — 
що всі судни, яких узяв бувший союз моряків і річники тор
говельного фльоту, на підставі декрета про націоналізацію 
суден, повинні бути негайно повернені власникам". . .  и т. д .1). 
С  откровенностью сообщается в официальном органе гер
манцев, что „власть гетмана будет опираться на собственников 
крупных и мелких, которые будут защищать эту власть не за  
страх, а за совесть" 2).

Если охрана собственности составляла главный пункт 
атаманской программы, то дополнением к нему служило прямое 
и косвенное обирательство трудового населения. В сентябре, 
когда в Николаеве трудно было отыскать занятого на произ
водстве рабочего, по распоряжению гетмана, с населения взи
мался подоходный налог за пять лет, начиная с 1913 года: 
„До мене надходять відомості, що робітники ухиляються від 
подачі заяв про свої прибутки за 1917 рік, гадаючи, що по
даток встановлено виключно для заможньої кляси населення . . .  
заробітна платня,— поучает далее приказ,—є той же прибуток. . .  
необхідно пам’ятати, що при невиконанні зазначеної вимоги 
робітники будуть штрафуватись до 300 крб. . .  податковий 
погляд зобов’язує правити невиплачений податок за п’ять 
років" 3). Другим способом извлечения средств служил выпуск 
украинских бумажных денег, хождение которых обеспечивалось 
принудительным порядком „в интересах населения". Нельзя 
не упомянуть о таком характерном для деятельности гетман
щины факте. Некий Айзенмейстер обратился к атаману города 
с ходатайством о выдаче ему разрешения на открытие домой 
терпимости. Атаман отнесся к этой просьбе с большим со
чувствием и при соответствующей резолюции прошение Ай- 
зенмейстера направил в Думу. Но, повидимому, даже цензовой 
Думе стало неловко от этого проекта, и она высказалась про
тив открытия таких „домов“ из санитарных соображений.

Все завоевания революции были уничтожены. Уничтожены 
были коллективные договора, 8 - мичасовый рабочий день; 
арестовывали, ссылали, расстреливали по подозрению в рево- 
люцинной деятельности, преследовались даже эсеро - меньше
вистские демократические организации ; восстанавливались 
права и собственность домовладельцев, предпринимателей, 
трактирщиков; милиция снова превратилась в полицию, куда 
стекались старые городовые, и т. п. Реакция с остервенением 
искореняла все то, что принесли с собою две революции.

]) „Николаевский Вестник*', № 37.
2) Там же.
а) Протокол Городской управы № 75 от 30 августа 1918 г.
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ПАДЕНИЕ ГЕТМАНЩИНЫ

«Уже в августе - сентябре правительственные круги в  го
роде находились в состоянии смутного беспокойства, которое 
передавалось населению. Октябрь, ноябрь и первые дни де
кабря были временами нарастания надежды и боевого духа 
в рабоче - крестьянских массах с одной стороны и панических 
настроений среди имущих слоев — с другой.

В городе пошли лихорадочные приготовления имущих 
совместно с властью к самообороне от возможных рабочих 
волнений под благовидным предлогом создания охраны от 
уголовно - преступных элементов.

В начале октября состоялось секрётное совещание гетман
ских властей с бывшими офицерами, куда не были допущены даже 
представители прессы. На совещании обсуждался вопрос о 
создании „национальной гвардии" и принципах ее комплекто
вания. Выявилась тенденция составить гвардию исключительно 
из офицеров, и только по настоянию некоторых авторитетных 
участников совещание согласилось и на допущение рабочих, 
р е к о м е н д у е м ы х  о ф и ц е р а м и  1).

На ряде таких же заседаний Цензовая Дума по инциа- 
тиве атамана Де - Бонди в глубоком секрете намечала меры 
на случай ухода из города немцев, при чем гласным, повиди- 
люму, не давали высказываться, заставляя сказанное город
ским головой принимать к сведению. Такой необычный порядок 
„обсуждения" наиболее жизненных Для имущих классов во
просов вызвал даже письменный протест со стороны одного 
либерального гласного, инженера Грушицкого. Грушицкий по
рицает секретные заседания Думы, усматривая в них лучший 
способ обострения „межклассовой розни"...  „в среде бедней
шего населения", пишет он, открыто говорится, что задачи 
охранной организации сводятся далеко не только к помощи 
варте против преступних элементов города. . .  Ни для кого 
не составляет тайны, что в массах, главным образом, бедней
шего населения со дня на день растет общее недовольство 
современными условиями жизни"...

Грушицкий торопит гласных принять срочные меры по 
борьбе с безработицей и голодом, указывая на то, что „го
раздо лучше раньше итти на неизбежные материальные жерт
вы, чем в последствии расплачиваться еще своим спокойствием, 
а может быть и жизнью за вольные и невольные ошибки и 
близорукость... 2) Умбнастроение николаевских рабочих, од
нако, к этому времени оказалось гораздо более революцион
ным, чем это казалось Грушицкому.
----------------- ^

*) „Путь социал-демократа* № 83 от 11 окт. 1918 г.
2) Заявление инженера Грушицкого в Николаев, гор. Думу от 15/XI

1918 г. Николаевск. Испарт.
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9 октября, когда атаман Д е -Бонди на совещании пред
ставителей от цензовых и рабочих организаций поставил 
вопрос об организации в городе самоохраны и оказания ей 
посильной материальной помощи, один из представителей от 
рабочих резко ответил : „рабочие тоже желают порядка и 
спокойствия, но вопрос в том, какой должен быть этот поря
док и от кого". Далее этот же рабочий, ознакомив атамана 
с тяжелым положением рабочих, закончил следующими, слова
ми: „в рабочих кварталах свирепствует голод „испанка", 
приближается зима, нет хлеба, нет одежды, многих за невзнос 
квартирной платы выбрасывают на улицу. Кто же в этой 
ужасной нужде приходит к нам на помощь? Только смерть. 
И теперь к нам обращаются за помощью по организации 
самообороны. Р а б о ч и м  н е ч е г о  о х р а н я т ь " 1). . .

На другом совещании, созванном по этому же поводу 
с участием представителей профорганизаций, представитель 
от союза металлистов заявил: „от нас требуется поддержка 
для борьбы с преступным миром, но мы прекрасно йонимаем, 
что лозунг борьбы с „преступным миром понимается к а к  
б о р ь б а  с б о л ь ш е в и з м о м " . . . 2)

Таким образом наметившийся с наступлением осени новый 
под’ем среди николаевских рабочих в конце октября вылился 
в форму смелых выступлений как устных, так и в прессе, 
против гетманской власти. Оторопевшая буржуазия между тем 
собирала офицерские останки и всякий иной сброд для своей 
обороны от диктатуры пролетариата, призывая одновременно 
к примирению классов: „слишком мало было сделано, пишет 
буржуазный публицист Накатов, чтобы заполнить пропасть 
между двумя лагерями...  в умах широких масс бродит неот
ступная мысль о необходимости перемены. . .  О прошлом 
{читай — советской власти — А. А.) говорить бесцельно . . .  Про
явлено ли хоть немного искренности в деле сближения верхов 
и низов ? .  . Пора уже смотреть на рабочий класс не сверху 
в н и з... П у с т ь  р а б о ч и е  в о о ч и ю  у б е д я т с я ,  ч т о  и 
б е з  б о л ь ш е в и к о в  м о г у т  б ы т ь  н а л а ж е н ы  м е ж д у  
к л а с а м и  ч е л о в е ч е с к и е  о т н о ш е н и я . . .  и т. д .3). Ко
роче, Накатов из боязни большевизма пытается расшевелить 
буржуазию, по * христиански поучая ее, что „деревянное равно
душие к страданиям ближнего — н е и с к у п л е н н ы й ,  т я ж е 
л ы й  г р е х . . .  (там же).

Однако все эти попытки вызвать буржуазию на жертвы 
во имя самосохранения не нашли отклика со стороны Цензовой 
Д умы; но зато домовладельцы открыто согласились увеличить 
оценочный сбор вдвое против сметного предположения в инте-

*) .Путь соц. -демократа* № 82 от 10 окт. 1918 г.
2) „Трудовая газета" №  2719 от 10/Х 1918 г.



62 Летопис Революції

ресах организации белогвардейской самообороны *)• Впрочем,, 
особенной щедрости буржуазия и в этом деле не проявила. 
Это видно из следующего. В ноябре атаман Д е -Бонди разо
слал буржуазии личные письма с просьбой о содействии обо
роне „во имя собственного благополучия и имущественной 
безопасности". И что же, едва собрали 60 тысяч руб. (один 
пуд муки стоил тогда свыше 200 руб. 2). Больше того, и эти 
расходы перенесли на рабочее население — по предложению 
атамана, городская Дума голосовала за специальний налог 
на население для организации и содержания добровольческих, 
дружин 3).

В ноябре среди рабочих пошло глухое волнение. Цирку
лировали слухи о предполагавшемся выступлении большевиков 
и что будто бы в связи с австрийским переворотом больше
вики виступят совместно с австрийцами, по рукам ходили 
воззвания подпольного комитета партии и т. п.

Буржуазия к этим слухам добавляла свои, что будто бы 
большевики собираются „в первую очередь вырезать весь 
состав членов Цензовой Думы, затем всех офицеров и всех 
без исключения жителей одесской и московской частей (зажи
точные кварталы4). Буржуазию обуял страх, который реак
ционная пресса всячески стремилась рассеять указанием на 
невозможность массового выступления большевиков в момент, 
когда в городе иностранные войска, что „в крайнем случае 
может выступить некоторая часть рабочих на почве нужды 
с умирающими детьми на руках, что такое выступление не 
может вызвать кровопролития, а должно пробудить сострада
ние и т. д.“ 5).

И действительно, уход немцев и связанное с ним паде
ние гетманского режима на Николаевщине не вызван был 
рабочим восстанием, хотя таковое явно назревало. Восстание 
не разразилось ввиду того, что на смену немецкой окупации 
пришли союзники, которые своим открыто - милитаристским на
жимом заставили революцию снова отступить.

Оккупация союзников временно суживала размах рабочего 
движения Николаева, снова распыляла его, делая уловимым 
для социал-демократических иллюзий, между тем как в лагере 
противников она вызвала восторженные надежды. Николаев
скому пролетариату предстояло пройти еще> одну полосу ис
пытаний.

*) Заявление инженера Грушицкого.
2) Прот. гор. думы №  136 от 28 ноября 1918 г.
3) іірот. гор. думы №  124 от 9 декабря 1918 г.
4) „Южное Слово" №  20 от 10 наября.
5) Там же.



К ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕ
НИЯ ХИМИКОВ НА УКРАИНЕ

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Союз химиков об’единяет рабочих стекольных и фарфоро- 
фаянсовых заводов, спичечных фабрик и ряда производств; 
вырабатывающих химические продукты. Почти все группы 
химической промышленности, кроме резинового производства, 
имеются на Украине.

Наибольшее количество стекольных и бутылочных заводов 
на Украине было в юго-западной ее части, где этому благо
приятствовали природные условия — большие леса, т. к. в на
чале 80 г. г. прошлого столетия главным видом топлива в сте
кольной промышленности было древесное топливо. Больше 
всего заводов насчитывалось на Правобережье — в одной Во
лынской губ. их было около 27 (выработка листового и лам
пового стекла), затем в Киевской губ.— 4 завода, в Чернигов
ской— 1. Выпускали эти заводы продукции на 403 тыс. руб.

! из чего можно заключить, что предприятия эти были небольших 
размеров. Рабочих на них было занято всего 1343 чел., в сред
нем— 41 раб. на предприятие. В южной части Украины, бед
ной древесным топливом, стекольное производство было раз
вито слабо, так, например, в Екатеринославской губ. было 
всего 2 стекольных завода с производительностью в 438 тыс. руб. 
и с 575 рабочими. Бутылочное производство также, главным 
образом, было развито в юго-западной части Украины, где 
было около 16 бутылочных заводов с количеством рабочих 
658 чел. На один завод в среднем приходился, как и в сте
кольном производстве Правобережья, 41 рабочий1). Что ка
сается других частей Украины, то один бутылочный завод 
был в Екатеринославе, на нем работало 175 рабочих, а другой 
в Одессе с количеством рабочих в 417 чел.2).

ШЛОСБЕРГ Д.

1) „Сборник материалов еврейского колонизационного общества*.
2) Микулин. „Фабрично - заводская промышленность в Херсонской губ. 

в 1898 году", стр. 34.
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Из вышеприведенных данных видно, что всего на стеколь
ных и бутылочных заводах Украины в конце XIX столетия 
работало 2.200 рабочих (сюда не включена Харьковская гу
берния). Характерно то, что в юго-западной ее части заводы, 
как стеклянные, так и бутылочные, были более мелкими и по 
количеству выработки и по числу занятых рабочих, чем заводы 
в южной части. Общая тенденция к концентрации крупного 
производства в южной части Украины, где имелись богатейшие 
перспективы минерального топлива, обнаруживалась уже и 
тогда в стекольном производстве. v

Мы имеем полные статистические сведения о развитии 
стекольного и фарфоро-фаянсового производства за более 
поздние годы в сборнике ЦСУ „Труд на Украине", том I, 
выпуск 18, составленном на основании сводов отчетов фабрич
ных инструкторов за  1910— 1914 г. г. В этом сборнике в от
ношении развития стекольной промышленности за 1910 г. 
приводятся такие цифры: предприятий с числом рабочих до 
50 чел. было 3 (а всего рабочих 103 чел.), до 100 рабочих — 9 
(676 раб.), до 500 раб.— 17 (3565 раб), до 1000 раб.— 1 
(782 раб.), свыше 1000 — 1 (1017 раб ), а всего 31 предприятие 
с 6143 рабочими. Аналогичные данные за 1914 год : до 50 раб. 
было 6 предприятий (151 раб ), до 100 раб — 5 (373 раб.), до 
500 раб.— 18 (3713 раб.), до 1000 раб.— 3 (2319 раб), свыше 
1000 ра(}.— 1 (1350 раб.), всего 33 предприятия — 7906 рабочих.

Эти данные показывают не только количественный рост 
рабочих стекольной промышленности, но и большую е е , к о н 
ц е н т р а ц и ю .  В конце XIX стол, на одно стекольное пред
приятие Волынской губ. приходилось в среднем около 41 раб., 
в 1910 году их числилось уже 127, а в 1914 году — 170 По 
всей же украинской промышленности на один стекольный завод 
приходилось в 1910 году — 126 раб., а в 1914 г.— 239 раб. 
Характерно, что в России в 1910 году на один завод прихо
дился— 221 раб., в 1914 — 224 раб. Таким образом, на 
Украине мы имеем более быстрый темп концентрации, чем в 
России, при чем этот процесс, как уже отмечалось ранее,, 
довольно ясно наметился в южной части Украины еще в XIX ст., 
а в начале X X  ст. по мере усиления индустриализации стал 
развиваться еще более быстрым темпом.

Что касается фарфоро - фаянсовой промышленности, то 
она в период 1910— 14 года была сосредоточена, главным 
образом, в Волынской губ. (9 предприятий) и только один 
Будянский завод находился в Харьковской губ. Хотя в Волын
ской губ. в эти годы и наблюдался процесс концентрации и 
роста мелких предприятий, но в то же время крупный завод 
Харьковской губ., насчитывающий в 1910 году 2067 раб., 
в 1914 году имел только 1476 раб., таким образом общее 
количество рабочих в фарфоро - фаянсовой промышленности 
за годы 1910 — 1914 почти не изменилось (3690 чел. в 1910
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и 3691 чел. в 1914 году). Что касается собственно химической 
промышленности, то сборник ЦСУ дает следующие данные 
(за исключением предприятий по обработке жиров, которые 
фабричная инспекция причисляла к другой группе): в 1910 г. 
на Украине было 67 предприятий с 9289 раб., из них боль
шинство было мелких, так: 38 заведений с количеством ра
бочих до 50 чел., 10 заведений — до 100 чел., 14 — до 500,3 — 
до 1000 и 2 — свыше 1000. В 1914 году количество мелких 
предприятий еще больше увеличилось. Так, из 70 предприятий 
42 предприятия было с числом рабочих до 50 чел., 14 — до 
100 чел., 7 — до 500, 6 — до 1000 и 1 — свыше 1000 чел. 
Уменьшилось и общее количество рабочих: с 9289 чел. в 
1910 г. до 9027 чел. в 1914 г. Вместе с тем наблюдается 
рост числа рабочих в крупных предприятиях. Так, на пред
приятиях, насчитывающих свыше 500 рабочих, в 1910 г. было 
занято 4342 чел., или 46,7% всех рабочих химиков, а в 
1914 г. на тех же предприятиях работало 5316 раб., или 
58,8%.

Характерна тенденция к росту женского и детского труда 
в фарфоро-фаянсовой и химической промышленности. Так, в 
1910 г. в фарфоро - фаянсовой промышленности было занято 
20,1 %  женщин, в 1914 г.— 35,7%. В то же время, при абсолют
ном росте труда подростков (226 подростков в 1910 году и 
462 подростка в 1914 году), удельный вес их уменьшился 
с 16,4% в 1910 году до 12,5% — в 1914 г. В химической 
промышленности женщин в 1910 году было 35%, в 1914 г.— 
32,2%, зато увеличился процент подростков с 21,3% в 1910 г. 
до 25,5% в 1914 году.

В стекольной промышленности также наблюдался абсо
лютный рост женского труда (1193 женщины в 1910 г. и 
1299 женщин в 1914 году) при уменьшении удельного их веса 
с 19,4% до 16,4%. Аналогичное явление происходит и с тру
дом подростков: 2012 подростков в 1910 году, или 37,7%, и 
2187 подростков в 1914 г., или 27,6%.

К вышесказанному необходимо добавить, что развитие 
стекольно - химической промышленности по различиям районам1 
Украины было различно. Это, в свою очередь, наложило харак
терный отпечаток на развитие рабочего движения в каждом, 
районе отдельно.

н» ♦*

До 80- х  годов законодательного регулирования найма ра
бочей силы не было. Последняя вербовалась капиталистами 
на рынке, куда стекалась огромная масса гонимых голодом 
и нуждой тружеников, готовых на каких угодно условиях про
давать свой труд. В 1886 году, правда, появился закон, пыта
вшийся внести кое-какое регулирующее начало в условия^ 
найма, но и этот закон вместе с другими законами по охране
5  Літопйс Революції № 5 — 6
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труда остался лишь на бумаге. Бороться с беззаконностью 
не в силах был и созданный еще в 1882 г. институт фабрич
ных инспекторов, назначенных правительством, которым вме
нялось в обязанность не столько защита трудящихся, сколько 
обеспечение на предприятиях порядка и спокойствия. Среди 
инспекторов встречались люди, которые детально знакомились 
с условиями труда. Сохранился дневник одного из инспекто
ров, Новицкого*); последний дает много ценных данных об 
условиях труда на предриятиях фабричной промышленности 
начиная с 1885 г. в губерниях: Киевской, Полтавской, Черни
говской, Волынской, Херсонской и Подольской, в частности, не 
мало места уделяет он и стекольно химической промышлен
ности, в которой трудовые отношения приняли своеобразные 
формы.

Любопытно следующее письменное условие (найдено на 
стекольном заводе при дер. Брачке, Житомирского уезда), за
ключенное в 1883 г. между арендатором завода с одной стороны 
и нанимавшимися отцом и сыном — с другой. В этом своего 
рода трудовом договоре оговариваются условия труда, а 
именно: отец нанимается на поденную работу с оплатой по 
30 коп. в день, сын - шураль — с оплатой по 12 р. в мес. Срок 
найма в договоре не обозначен. Согласно об’явлення, данного 
приказчиком инспектору, срок вышеуказанного договора рав
няется сроку аренды завода. (Этот завод, по данным инспек
тора, арендовался сначала на 3 года, потом на 6 лет, в впо
следствии и на 12 лет). '

Для большего прикрепления рабочих к заводу им предо
ставлялись еще хата, огород и сенокос, но так как всего этого 
зачастую было недостаточно для удержания рабочих на заводе 
(последние часто не выдерживали тяжелых условий и уходили 
еще до срока), то в этом договоре имеется пункт, согласно ко
торому за нарушение условий полагается неустойка 100 р. 
за  круговой порукой отца и сына, при чем оставление завода 
(переход на другой завод) не освобождает нанявшегося от 
.исполнения условий.

Имеется, правда, также пункт, указывающий, что ответ
ственность за  нарушение условия падает на обе стороны, но 
там не предусмотрены основания для такого нарушения со 
стороны хозяина, между тем как последнему предоставляется 
право удаления с завода за недобросовестную и неаккуратную 
работу (найти предлог для . удаления неугодных ему рабочих 
без уплаты неустойки, можно было всегда).

Согласно данным того же инспектора, на стекольном за 
воде в имении Шленкера возле .Житомира письменное согла
шение заключено у нотариуса на три года. Оно предусматри
вает 300 рублей неустойки за нарушение с чьей - либо стороны

*6б

а) Дневник инспектора Новицкого — архив Истпрофа ВУСПС в Харькове.
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условий соглашения. З а  каждый раз неявки рабочего на ра
боту с него взимается 3 р. штрафу; арендатор же обязуется 
дать мартеру работу в гуте в продолжение 10 мес. в году, 
в противном случае за каждый месяц бездействия завода он 
должен ему уплатить 20 р. И здесь мастеру дается хата, ого- 
род, сенокос.

На стекольном заводе в имении Зильбермана, в Житомир
ском уезде, контракт заключен на 21 год. В случае неявки на 
работу с мастера высчитывается 10 р. за  горшок.

На стекольном заводе при дер. Акцизовке, Житомирского 
уезда, контракт с мастерами заключен на 12 лет; неустойка, 
за нарушение контракта 200 р.; за  каждую неявку на работу 
с рабочего взыскивается 10— 12 руб.

Очень характерны взаимоотношения между арендаторами 
и мастерами на Адамовском стеклянном заводе. Мастера, имея 
при заводе помещения с огородами, выпасом и сенокосом, ве
дут совершенно самостоятельные работы на заводе, получая^ 
плату за выработанные изделия по таксе, от себя нанимая ра
бочих. Они имеют собственные станки и инструменты, а арен
датор выдает им все необходимое для производства сырые 
материалы и топливо и получает заказанные им изделия по 
установленной таксе. Таким образом, арендатор, беря в аренду 
завод вместе с мастерами и даже и имуществом, никаких ка
питалов почти не вкладывал, и мастера, по выражению инспек
тора, „всегда рисковали не получить от него даже выработан
ных денег". В случае оставления арендатором завода, рабочие 
рисковали остаться долго без работы до сдачи завода дру
гому арендатору, уйти же на другой завод они не могли, ибо< 
были связаны с имеющимся там хозяйством. „Поэтому,— за
мечает инспектор,— будучи поставленными в отчаянное поло
жение, рабочие принимают все меры к воспрепятствованию за
крытия завода, а именно: устраивают забастовки, требуют 
уплаты за станки и инструменты, ремонт помещения и т. п.“ *).

*  *
*

В отношении оплаты труда на предприятиях стекольной 
промышленности существовала большая пестрота. Почти повсюду 
мастера получали от 14 до 20 р. плюс сенокос, огород и хату,, 
не считая отдельных отклонений в ту или иную крайность; 
шураля' получали всюду от 10 до 14 руб., то же самое можно 
сказать и относительно других квалификаций, как высших, так 
и низших.

Мы попробовали на основании данных 27 актов обследо
ванных инспектором Новицким заводов за годы 1886 и 1887’

1) Архив старшего фабр, инспектора Киевского округа, папка Волын
ской губ.
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определить среднюю зарплату некоторых квалификаций, наи
более повторяющихся в актах инспекторат получили следую
щую таблицу:

П р о ф е с с и и Колич. раб. Среди.
зарплата

1. М а с т е р а ............................................. 388 20 р. 13 к.
2. Ш урали................................................. 52 10 р. 11 к.
3. Рабочие при сушке д ро в................ 26 8 р. 97 к.
4. Гончары................................................. 21 15 р. 87 к.
5. Баночники.....................................*. . 240 6 р. 61 к.
6. Относчики............................................. 153 3 р. 39 к.

К этому необходимо добавить, что относчиками на сте
кольных заводах работали почти всегда дети, а баночниками-— 
почти всегда подростки.

Более высокий размер зарплаты установился в Южном 
Крае, когда крупная химическая и стекольная промышленность 
были поставлены на широкую капиталистическую ногу. Харак
терна следующая таблица, составленная нами из материалов, 
приведенных в „Статистике Украины" (серия 3 -я , том 1-й, 
выпуск 8-й)  относительно размера годового среднего зара
ботка одного рабочего в трех главных отраслях стекольно- 
химической промышленности по всем губерниям Украины на
кануне и в начале империалистической войны.

С р е д"н ий г о д о в о й  з а р а б о т о к  о д н о г о  р а б о ч е г о  в 1913 и 
1914 г. г. в с т е к о л ь н о й  и х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  

по  г у б е р н и я м

Js?
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1 Зарплата 
в стекольной 
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Зарплата 
в фарфоро - 
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промышл.

Зарплата 
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1913 г. 1914 г. 1913 г. 1914 г. 1913 г.! 1914 г.

1. Екатеринославская . . . 408 р. 495 р. — — 458 р. 503 р.
2. Харьковская ................ 291 р. 495 р. 213 р. 257 р. 272 р. 375 р.
3. Херсонская ..................... 435 р. 432 р. — — 136 р. 430 р.
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5. В олы нская.................... 189 р. 130 р. 164 р. 195 р 244 р. 126 р.
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7. П олтавская..................... — — _ _ — 109 р. 265 р.
8. Черниговская................
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____ і

!
— — 103 р. 235 р.



Из этих данных мы видим яркий контраст в оплате труда 
в южных губерниях и на Правобережьи. Если средний годовой 
заработок стекольщика* составлял в 1913 г. на Волыни 189 р., 
на Киевщине 144 руб., то в Харьковской губ. он равнялся 
291 руб., Екатеринославской губ.— 408 и в Херсонской губ.— 
435 руб. Этот контраст еще больше сказался в конце 1914 г., 
когда в южных губерниях заработок достигал почти 500 р. 
в год, а на Правобережьи он остался почти без изменения 
(на Волынщине снизился, а на- Киевщине поднялся),

Труд в южных губерниях оплачивался выше, чем на 
Правобережьи, потому, что село здесь не выбрасывало так 
много лишних дешевых рук, как это было на Правобережьи, 
с другой стороны, и жизнь здесь стоила дороже, так как здесь 
мастера не получали ни огорода, ни сенокоса, ни пахотной 
земли.

Нужно упомянуть еще об одной форме эксплоатации, по
лучившей, по сообщению того же инспектора Новицкого, рас
пространение особенно на стекольных заводах Правобережья— 
это обязательный набор в заводских лавках, чем рабочие были 
очень недовольны, так как эти лавки служили новым источ
ником наживы для арендаторов заводов. Так, напр., на сте
кольном заводе Слуцкого в дер. Бердянки, Киевского уезда, 
рабочим выдавали вместо жалованья „квитки" в jvaBKy, нахо
дившуюся в ближайшем местечке. Такой же порядок был на 
стекольном заводе в Бабинцях, где лавка имелась при кон
торе. Инспектору заявлены были жалобы со стороны мастеров 
на слишком высокие цены продуктов, так, например :

В л а в к е  п р и  з а в о д е  Н а  р ы н к е  с. М а к а р о в к а
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Мука рж аная...................................110 к. 90 к.
С а х а р .....................................16 — 17 к. 10— 12 к.
П ш ено...............................................120 к. 90 к.
Гречневая мука...............................180 к. 115 — 120 к.

„Разница в ценах между заводской лавкой и частным рын
ком довольно значительная, а между тем рабочие вынуждены 
были покупать в заводской лавке, так как им вместо денег 
давали лишь квитки в лавку"— отмечает инспектор.

На стекольном заводе при дер. Середня Новоград - Во
лынского уезда 2/з жалованья рабочим выплачивалось квитками, 
которыми мастера расплачивались даже в м. Бороловке, где, 
по уверению бухгалтера, они шли в полной цене, если рабочие 
покупали в лавке, имевшей с заводом счета, в противном слу
чае квитки приходилось предварительно менять и при этом 
они уже учитывались. Такая же эксплоатация труда имела 
место, по данным того же инспектора, и на других поднад
зорных ему предприятиях химической промышленности.
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*  **

Такое же разнообразие на стекольных заводах существо
вало в отношении рабочего времени. Вследствие примитивного 
устройства заводов, работы на них производились в различ
ное время, в зависимости от продолжительности варки стекла 
выработки печи были неежедневные и работать приходилось не 
только днем, а нередко и ночью. При таких условиях никакого* 
контроля над рабочим временем со стороны инспекции не было. 
Почти повсюду дети и подростки работали наравне со взрос
лыми, несмотря на то, что уже тогда законом рабочий день 
для детей на стекольных завода был определен в 8 часов. 
На серноспичечной ф- к е  Дукёльского в Бердичеве рабочий" 
день продолжался с 7-ми часов утра до 8-ми часов вечера; 
малолетние работали наравне со взрослыми. Определенного 
перерыва на обед не было. Обедали рабочие в самой фабрике 
(в мастерских). В 1900 г. инспектором Новицким посещена 
спичечная ф - ка Селецкой в местечке Коростышеве. К моменту 
посещения в 8*/г час. вечера работы еще производились, а на
чались они очень рано,

По данным обследования промышленности в 1885 г. инспек
тором Харьковского фабричного округа, нами составлена сле
дующая таблица о рабочем времени в стекольно - химической1 
промышленности Харьковской, Черниговской, Полтавской и 
Екатеринославской губ., а также в области Войска Донского, 
об’единенных тогда в  один фабричный округ.

С р е д н и й  р а б о ч и й  д е н ь  по  п р е д п р и я т и я м  с т е к о л ь н о 
х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  (23 предприятия J)

18 час. раб. день в 4-хпредпр. 12 час. раб. день в 5 - ти предпр.
17 „ „ , « 2 - х  » 10 „ я я „ 4 - х
16 в я ■ »> 4 - х  8» ^ А °  » „ » , 2 - х  .
14 » 1» „ 1 - х  „ 6 « „ я 1 - X я

Таким образом, из 23- х  предприятий в 1 6 -ти рабочий 
день был от 12 до 18 час., в 6- ти предприятиях от 8 до.
10 час. Мы, правда, находим одно предприятие с 6 -тичасовым 
раб. днем, но нужно учесть, что в химпромышленности есть 
много вредных профессий, в которых рабочий день должен 
быть не больше 6 -ти часов.

Средний рабочий день 13 часов 30 минут.
По сравнению с другими видами промышленности у хи

миков рабочий день был длиннее, чем на других производствах, 
например, на табачных фабриках средний рабочий день был
11 часов, в типографиях 10 час. 30 минут.

*) В. В. Святловский. .Харьковский фабричный округ*, отчет за 1885 г.,, 
табл. 5, стр. 67 — 79.
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* *

Санитарно - технические условия работы были одинаковы 
■ скверные как на крупных предприятиях Донбасса, где хозяй
ничал иностранный капитал, так и на мелких, технически отста
лых предприятиях Правобережья. Инспектор Новицкий при
водит целый ряд примеров, иллюстрирующих неблагоприятные 
условия труда на предприятиях химпромышленности Правобе
режья ; так например, на вышеупомянутой серноспичечной 
фабрике Дукельского санитарные условия самые отврати
тельные.

Согласно описанию инспектора Новицкого, в одной ком
нате производится плавка фосфора, при чем тяга производится 
над плитой, через узкую трубу, впущенную в печь. „Никакого 
практического значения,— прибавляет инспектор,— эта тяга не 
имеет. К этой комнате прилегает находящаяся в непосред
ственном сообщении с нею другая, которая служит и мокальной 
и сушильней. Из мокальной идет дверь, наполовину заделан
ная, в комнату, где производится с’ёмка. Это отделение состоит 
из двух сообщающихся комнат, где производится и обандеро- 
ливание. Наборное и упаковочное отделения помещаются в 
двух комнатах, отделяющихся от предыдущих отдельным кор- 
ридором.

Для хранения фосфора имеется тут же чуланчик. Во 
всем помещении нет никаких признаков вентиляции". Эта фа
брика посещена еще раз в 1890 г. „Обстановка та же,— кон
статирует инспектор. Несмотря на раскрытые окна, все поме
щение переполнено сернистым газом ; в некоторые отделения 
просто нельзя было войти".

На спичечной фабрике Селецкой, в м. Коростышеве, — 
отмечает тот же инспектор,— в мокальном отделении, где вместе 
со взрослыми работали трое малолетних, ощущался сильный 
угар от растопленного парафина, вследствие отсутствия вен
тиляции при парафиновой плите, и впоследствии, еще раз 
посетив эту фабрику, инспектор отметил, что помещение ста
новится все теснее и теснее в виду расширяющегося про
изводства.

Наиболее ярким примером в этом отношении является 
большой содовый завод в Бахмутском уезде, Екатеринослав- 
ской губ., основанный еще в 1890 г. О- в ом Любимова, Соль- 
вени и К- о .  Завод представлял собой в техническом отно
шении одно из крупнейших сооружений Европы. Суточная 
производительность этого завода поднялась с 2.500 пудов до 
7.500 пд. Он давал обществу огромные прибыли, а между темі 
^Памятная книжка Екатеринославской губернии" за 1903 г.; 
отмечает, что все отделы на этЬм заводе устроены в такой 
степени неудовлетворительно, что рабочие во многих местах, 
его поставлены в совершенно пагу|бные Для их здоровья и жизни1
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условия. В отделении известковых печей, где в огромном ко
личестве производится выгрузка обожженой извести и гашение 
ее, нет никаких приспособлений для удаления известковой пыли* 
являющейся причиной тяжелых заболеваний рабочих. Такие же 
условия труда в упаковочном отделении готовой соды. В от
делении каустической соды мы имеем также целый ряд вред
ных операций, при которых выделяются, помимо вредной пыли,, 
еще и раскаленные пары едкого натра, от раз’едающего дей
ствия которых на кожу и слизистые оболочки не спасают ра
бочих и мокрые тряпки, повязанные на головах и лицах. 
А  в других отделениях из различных сернистых смердящих 
соединений выделяются всякого рода газы, очень вредно дей
ствующие на здоровье рабочих, часто жалующихся на голов
ные боли и головокружение. Поэтому - то на этом заводе, —  
отмечает „памятная книжка", — воспаление глаз, катаральное 
воспаление дыхательных органов, легких и плевры доставляют 
ежемесячно в среднем 10°/о из всего числа рабочих амбула
торных и до 200 чел. в год стационарных больных".

Чрезвычайно тяжелые условия труда „памятная книжка^ 
отмечает и на химическом заводе в Константиновке; особенно 
вредная работа в свинцовых камерах при загрузке и выгрузке 
белильной извести, насыщенной хлором. Рабочим приходится 
оставаться более или менее продолжительное время в этих 
камерах, а между тем нет никаких вытяжных каналов для уда
ления вредных газов. \

Краткий очерк не позволяет нам подробно остановиться 
на труде подростков. Особенно сильна была эксплоатация 
детского труда на предприятиях химпромышлеяности. Приме
нение детского труда на стекольных заводах, как мы видели, 
было очень распространено; относчиками большей части были 
дети, а баночниками были подростки, работавшие при масте
рах, которые сами чрезвычайно низко их оплачивали. По дан
ным того же инспектора Новицкого, на стекольном заводе 
в имении Шленкера 24 баночника получали от мастеров 3 - 4 - 5 р. 
в-месяц, 18 — 20 относчиков получали 2112-3  р. в месяц.

Инспектор труда Новицкий приводит в своем дневнике 
не только перечень малолетних, но и получаемую каждым из 
них зарплату на целом ряде заводов. Составленная мною ниже
следующая таблица дает представление об оплате труда мало
летних на наиболее крупных стекольных заводах в Ю го -З а 
падном Крае.

Число заводов
Число ма- 
лолет., не 

получ. зар
платы

Число мало- 
лет., получ. 
зарплату от 

2 до 3 р.

Число мал., 
пол. от 3 до 

4 руб.

Число мал , 
пол. от 4 до 

5 руб.

12 70 8 38 37
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Из этой таблицы мы видим, что около половины мало
летних работают с родителями или родственниками и доля их 
зарплаты не выделяется и составляет часть зарплаты члена 
семьи. Зарплата остальных малолетних составляет в среднем 
3 р. 75 к. в месяц. Не меньшая эксплоатация детского труда 
была на фарфоровых заводах и на др. предприятиях химпро- 
мышленности.

Краткий обзор условий труда на предприятиях химпро- 
мышленности на первых ступенях ее развития показывает нам, 
насколько трудящийся был беззащитен против предпринима
теля, как крупного, так и мелкого. Наиболее тяжелые условия 
труда были на предприятиях Ю го-Западного Края, в особен
ности, в стекольном производстве, остававшемся продолжи
тельное время на весьма низком уровне развития техники. 
На этих стекольных заводах преобладал еще в самой прими
тивной форме ручной труд, что и создавало с одной стороны 
чрезвычайно тяжелые условия труда, а с другой — потребность 
в специальном кадре квалифицированных и опытных мастеров, 
которые, как говорит проф. Крупский („Производственные силы 
России", стр. 95), „уже с давних пор сформировались, воспи
тавшись значительной частью наследственным преемством".

Выдувание стекла, этот самый тяжелый и вредный процесс 
в стекольном производстве, требовал большого искусства 
и обусловливал различные степени квалификации мастеров, 
а следовательно и различные условия их оплаты.

По обыкновению, оплата на всех стекольных заводах была 
штучная и заработок при одинаковых расценках был неодина
ков у разных мастеров, в зависимости от их умения. З а  брак 
мастеру не уплачивалось. Каждый заводчик был очень заинте
ресован в привлечении и удержании у себя на заводе хоро
ших мастеров, ибо от этого зависело нормальное развитие 
производства. Поэтому хозяева стремились к заключению с от
дельными наиболее опытными мастерами наиболее кабальных, 
наиболее длительных соглашений, своего рода трудовых до
говоров. Стекольные заводы на Правобережьи строились, как мы 
видели, в лесах. Отсюда и установившиеся обычаи на всех 
стекольных заводах Ю го-Западного края предоставлять' ма
стеру помимо заработной платы еще хату, огород и сенокос. 
Мастера до того привыкли к такой форме оплаты труда, что 
в случае невозможности предоставления им этого клочка земли 
и сенокоса очень трудно было с ними договориться на де
нежную компенсацию этих натуральных приплат к заработной 
плате.

Если на стекольных заводах рабочий закабалялся посред
ством контрактов, то фарфоровые заводы и спичечные фа-
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брики в таких контрактах не нуждались, т. к. в городах и ме
стечках достаточно было взрослых рабочих, женщин и детей,- 
искавших применения своего труда на всяких условиях.

Если в городе на крупные предприятия фабричный ин
спектор еще иногда заглядывал, чтобы напомнить о существо
вании законов о труде, то в предприятия, разбросанные по 
глухим углам, местечкам и селам (а к таковым относились, 
большинство предприятий химпромышленности в Юго - Запад
ном крае) инспекторский глаз заглядывал очень редко, и потому 
там наблюдались наиболее возмутительные случаи. Там можно 
было обнаружить наиболее дикие условия труда, наиболее 
длинный рабочий день, наиболее низкую заработную плату, 
наиболее жестокую эксплоатацию детского труда.

На стекольных заводах в Донбассе не было подобных 
кабальных отношений, здесь рабочим не предоставлялись ни
какие натуральные приплаты к их заработной плате, поэтому^ 
последняя была гораздо выше, чем на стекольных заводах 
Юго - Западного края ; здесь рабочий день был более короткий,, 
но и здесь, как мы видели выше, крупный капитал находил 
иные способы, чтобы довести до возможного минимума эту 
якобы более высокую зарплату.

Не мене характерно и то, что, несмотря на существование 
уже кое-какого, хотя и куцого, законодательства по урегу
лированию условий труда, в особенности детского, несмотря на 
создание органа инспекторского надзору за соблюдением этих 
законов, последние слабо исполнялись, особенно в отраслях 
химической промышленности. Здесь трудящиеся не чувство
вали еще этих законов, здесь продолжался самый грубый 
произвол хозяина в отношении рабочего, полное игнорирова
ние интересов последнего в установившихся трудовых отно
шениях; капиталистами, как крупными, так и мелкими, ничего 
не предпринималось для улучшения санитарных условий про
изводственной обстановки.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДО 1905 г.

Мы располагаем весьма скудными данными относительно 
экономической борьбы стекольщиков и химиков за период 
80-х и 90- х  годов, когда положено было начало развитию круп
ной химической и стекольной промышленности на Украине.

Первые проблески классовой солидарности можно уже 
отметить в конце 90- х  годов среди рабочих фарфоровых 
заводов в Каменном Броде. Выше мы видели, как предприни
матель Зусман использовывал религиозные предрассудки ра
ботавших на него единоверцев. Чаша терпения переполнилась, 
когда (после отстройки фабрики) с приобретением нового, 
более совершенного оборудования этот „благодетель" рабочих 
осмелился уменьшить на 20°/0 и без того чрезвычайно низкую-
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.зарплату под тем предлогом, что за оборудование пришлось, 
тлол, слишком много заплатить. Не только молодежь, но и ста
рики были сильно возмущены; почувствовали необходимость 
организованного отпора. Были попытки со стороны наиболее 
религиозно - настроенных элементов еще раз урезонить адми
нистрацию путем ссылок на священное писание, на бога и т. д. 
Потерпев на этом пути неудачу, они тоже присоединились 
к выступлению остальных рабочих против Зусмана. Вопрос 
о форме этого выступления обсуждался на общем собрании 
в синагоге, куда явились все рабочие : и евреи и русские. Ре
шено было не приступать к работе до тех пор, пока хозяин 
не откажется от понижения заработной платы. Всеми присут
ствовавшими, по рассказам участников этого выступления, была 
дана клятва солидарности в торжественно - религиозной обста
новке при зажженных свечах и вибранных свитках торы.

Администрация пыталась через своих агентов расколоть 
эту компактную массу, но ей это -не удалось. Администрации 
дан был срок до 12 часов следующего дня. Не получив опре
деленного ответа, вся масса двинулась пешком в г. Житомир 
искать защиты у фабричного инспектора. Решили всем вместе 
отправиться к инспектору, во избежание соблазна штрейкбре
херства. Не доходя до города, рабочие, голодные, утомленные, 
устроили очередной привал. Но администриция успела их 
опередить и предупредить инспектора о собирающейся к нему 
толпе. Тем временем кто-то из агентов администрации рас
пространил среди рабочих слух, что в Житомире вся полиция 
на ногах и что их ждет неприятная встреча. Поднялась паника: 
рабочие вернулись назад и стали на работу, так ничего и не 
добившись1). Так кончилось первое выступление каменноброд- 
-ских рабочих в 1894 году. Администрация, конечно, восполь
зовалась этим поражением рабочих и удалила наиболее активных 
’из них с завода.

В 1903 г. каменно-бродские рабочие опять вступили в борьбу 
уже под руководством возникшей там нелегальной организации 
„Бунда". Ими был выдвинут целый ряд требований, из которых 
наиболее важные — сокращение рабочего дня до 8 часбв, уве
личение зарплаты на 30°/0 и орудия производства за  счет кон
торы. Администрация также была более подготовлена, поль
зуясь услугами жандармерии и полиции, но рабочие стойко 
держались в течение 3 недель и сломили сопротивление хо
зяина. Последний пошел на частичные уступки; так, был со
кращен рабочий день до 10 часов, несколько увеличена зарплата 
и также вопрос относительно орудий производства был разре
шен в пользу рабочих. Эта хотя и частичная победа еще больше 
подняла авторитет революционных организаций в глазах ра- *)

*) Из воспоминаний старых участников в рабочем движении Каменного 
.Брода. Архив Истпрофа ВУК’а Химиков.
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бочих. Среди них выковалось рабочее ядро, постепенно при
общившееся к общему революционному движению.

Согласно воспоминаний целой группы старых рабочих, 
работающих сейчас на госфарфорзаводе в м. Олевске, но пе
решедших туда в 1909 г. с другого фарфорового завода 
в м. Борошах,4 принадлежавшего тогда полковнику Максимо
вичу, уже в 1898 г. на этом небольшом заводе вспыхнула стачка. 
Поводом для нее послужило то, что хозяевами введены были 
двоякого рода книги: легальные, по которым производились 
расчеты с рабочими, и нелегальные. Узнав об этой махинации? 
рабочие пожаловались ' губернатору, доставив ему в виде ве
щественного доказательства одну такую нелегальную книгу. 
Начато было следствие, которое ничем, однако, не кончилось. 
В этой тяжбе правым оказался хозяин. Сильно возмущенные 
этой вопиющей несправедливостью, рабочие бросили работу 
и избили некоторых ставленников хозяина. В силу недоста
точной еще организованности рабочих, стачка окончилась ничем. 
7 человек, заподозренные в руководстве стачкой, были уволены.

В 1903 г. на этом же заводе была опять забастовка в связи 
с тем, что зарплата выдавалась не деньгами, а бонами, которые 
принимались только в заводской лавке. К этому времени на 
рабочих имела влияние подпольная организация „Бунд“ , рабо
тавшая в этом районе. Стачка протекала уже более организо
ванно и длилась целый месяц; штрейкбрехеры избивались 
рабочими; продукты в лавке обливались керосином; несмотря 
на вмешательство полиции, рабочие добились выплаты зар
платы деньгами и улучшения некоторых условий работы. Никто 
из бастовавших не пострадал.

Как видно из вышеприведенных данных, до 1905 года 
забастовочное движение среди трудящихся химической и сте
кольной промышленности было совсем слабое. Мы могли из
влечь из материалов едва около десятка мелких забастовок 
которые имели место на Правобережьи и в Волынской губер
нии. В Харьковской губернии была лишь одна забастовка. 
Эти данные не явгляются вполне исчерпывающими; кой - какие 
стачки безусловно не были учтены.

В южной части Украины, где заработная плата была го
раздо выше и где хозяевами предприятий были большей частью 
иностранные капиталисты, было гораздо труднее вести эконо
мическую борьбу и забастовочного движения здесь почти не было.

Что касается характера забастовок до 1905 г., то они 
были чисто экономическими. Среди требований, выдвигаемых 
бастующими, мы не находим ни одного политического требо
вания. Главным образом пред'являлись требования повышения 
заработной платы, так как со стороны заводчиков и фабри
кантов наблюдалось постоянное стремление снизить зарплату.

Стимулом к забастовкам служила выплата зарплаты не 
деньгами, а товаром из заводских лавок, что особенно возму
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щало рабочих. Несмотря на то, что на предприятиях Право
бережья рабочий день был чрезвычайно длинный, мы находим 
очень мало требований в отношении сокращения рабочего вре
мени. Совершенно отсутствуют требования защиты труда под
ростков и улучшения санитарно - технических условий труда, 
бывших везде кошмарными.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1905 г о д  о т к р ы в а е т  н о в ы й  э т а п  в р а б о ч е м  
д в и ж е н и и .  События 9 января вызвали сильное возмущение 
даже в наиболее отсталых слоях рабочего класса, нанесшего 
в октябре мощный удар по самодержавию. Широко разлив
шееся йо всей России стачечное движение охватило в 1905 г. 
до 2V2 мил. рабочих, использовавших революционную ситуацию 
для улучшения своего положения. Трудящиеся стекольной й 
химической промышленности на Украине также были втянуты 
в этот круговорот.

Из собранных нами данных по стачечному движению после 
1905 г. мы приводим лишь наиболее характерные. 14 февраля 
1905 года вспыхнула забастовка на зеркальном заводе в Кон
стантиновне х).

Согласно воспоминаний старых рабочих этого завода, она 
продолжалась 8 дней. Рабочими были выставлены такие тре
бования : 1) повышение зарплаты на 10 коп. в день; 2) бес
платная квартира, отопление и освещение; 3) постройка сараев 
при рабочих жилищах и побелка последних два раза в годг 
4) уплата за время болезни в половинном размере; 5) разре
шение мыть руки за 5 минут до окончания работы; 6) уплата 
рабочему полного заработка при несчастном случае на заводе.

Вследствие слабой организованности рабочих, последние 
недостаточно упорно отстаивали эти требования, и администра
ция пошла лишь на частичные уступки, а именно: повысить 
поденную плату на 5 коп., взимать квартирную плату вместо 
5 р. 3 р. в месяц, а также понизить плату за уголь на две 
копейки с пуда. Все остальные требования были отвергнуты.

9 мая 1905 г. вспыхнула забастовка на бутылочном заводе, 
где рабочими были пред’явлены следующие требования: ^-уни
чтожить второй сорт и брак от стекла; 2) квартиры бесплатно; 
3) отопление бесплатно; 4) вовремя болезни полоплаты; 5) оди
наковый для всех тариф; 6) перемена администрации; 7) масте
ров не переводить на другие места; 8) отмена штрафов; 9) пла
тить помощнику, если он не выйдет на работу; 10) платить 
от стекла; 11) не разбивать бутылок без ведома мастеров; 
12) переменить доктора. *)

*) „1905 год на Украине".— Хроника и материлы. Изд. Истпрофа ВУСПС-
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Небезынтересно привести отдельные моменты о ходе этой 
забастовки, освещенной корреспондентом в свое время в га
зете „Социалдемократ" №  10 от 21 июля 1905 г., стр. 7, где 

-пишется следующее:
„Ког^а первая смена бросила работу, пред’явив зара

нее подготовленные требования, то вторая смена обсуждала 
эти требования у ворот и также решила присоединиться к 
забастовке. Когда полиция приблизилась к толпе, послед
няя не разошлась, несмотря на неоднократный приказ 
пристава разойтись. Блюститель порядка успокоился после 
того, как узнал, что рабочие выставили только экономи- 
мические требования. Рабочие разошлись по квартирам. 
Были вызваны казаки. На десятый день забастовки было 
вывешено об’явление, что всякий нежелающий работать 
должен явиться за расчетом. На другой день явилась вся 
рабочая масса завода; стоявший у завода во главе казаков 
офицер попробовал было уговорить рабочих пойти на ра
боту, но как один все рабочие требовали расчета. По
пытки администрации вербовать штрейкбрехеров оказались 
тщетными, и ей ничего не оставалось, как начать пере
говоры с рабочими. Переговоры велись при участии фа
бричного инспектора и уполномоченного от губернатора, 
пристава и даже казачьего офицера, но соглашения не 
было достигнуто. Положение было настолько напряжен
ным, что когда администрация привела несколько вагонов, , 
чтобы грузить оставшиеся изделия, то рабочие не давали, 
грузить и, как сообщает вышеупомянутая корреспонденция 
„. .. контора хотела забрать товарьі, но мы защищали 
свой труд, ложились на рельсы".

На седьмой неделе забастовки масса изголодалась и начались 
кое-какие колебания. В последний день забастовки вся толпа 

.двинулась к директорскому дому и потребовала директора. 
Когда последний явился, то рабочие его окружили и заявили, 
что не отпустят его живым, если сейчас же не подпишут 
условия соглашения. Директор уступил, но не все требования 
рабочих были удовлетворены. Рабочие одержали только частич
ную победу. Обошлась эта стачка без жертв, ибо пристав 
успокоился, когда узнал, что не было политических требований. 
Получив лишь частичное удовлетворение своих требований, 
рабочие бутылочного завода усердно принялись за создание 
своего союза и стали, как будет видно из дальнейшего, орга
низующим центром профессионального движения среди рабо
чих стекольной промышленности на Украине.

По сообщению корреспондента, рабочего бутылочного за 
вода, в журнале „Вестник Труда", №  7 о̂ г 26 ноября 1906 г., 
бутылочникам удалось добиться путем забастовки в этом году 
уже под руководством образовавшегося среди них союза:
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1) праздничного отдыха 42- х  ч. при 8-мичасовом раб* 
дне, 2) увеличения заработной платы на 30%  3), контроля 
рабочих при распределении работ, 4) упразднения эксплоата- 
ции рабочего рабочим.

Особенное значение имеет четвертое требование; На всех 
стекольных заводах было заведено, что мастера - выдувальщики 
имели еще помощников, получавших за  ту же работу более 
низкую плату, Таким образом один мастер эксплоатировал 
двух своих товарищей, что являлось часто одним из тормазов 
солидарного выступления этих двух категорий рабочих против 
эксплоатировавшего • их обоих капиталиста. Упразднение этой 
категории в первое время вызвало со стороны мастеров силь
ное сопротивление и даже привело к расколу в союзе. Но,, 
убедившись в том, что эта реформа совершенно не отразилась 
на их материальном положении (последнее даже улучшилось), 
мастера вскоре с нею примирились и союз еще более окреп*

В 1907 году на Мерефянском стекольном заводе Харь1 
ковской губ. было проведене 7 экономических забастовок, одна 
из которых продолжалась 29 дней. В этой забастовке денеж
ную поддержку оказывали рабочие Константиновского завода,, 
что свидетельствует о существовавшей тогда уже связи между 
стекольщиками, работавшими в различных районах. В воспо
минаниях старых рабочих этого завода упоминается о вывозе 
на тачке одного из ненавистных администраторов; забастовка 
была проиграна; часть рабочих была выкинута из завода, в 
том числе три члена правления профессионального об
щества.

В средних числах июля 1905 года на фарфоро - фаянсовом 
заводе в Каменном Броде опять вспыхнула забастовка, кото
рая отличалась большим упорством с обеих сторон. Она про
должалась 10 недель. Рабочими были выставлены такие тре
бования: 1) 8-мичасовый рабочий день; 2) 30% надбавки работаю
щим на машине и 40%  работающим на ножных станках; 3) уплаты 
причитающихся процентов с 1 мая; 4) уплаты за время стачки; 
5) полной оплаты за время болезни ; 6) полной оплаты за время 
безработицы; 7) вежливого обращения. Одновременно забасто
вали и рабочие на фаянсовой фабрике того же Зусмана в Горо
дище, выставив те же требования.

Настроение рабочих было настолько боевое, что губер
натор счел необходимым, очевидно, по просьбе директора, по
слать войска, которые были расквартированы в этих местечках1)* 
Войска производили обыски в рабочих квартирах, арестовы
вали отдельных рабочих, но заставить рабочих пойти на работу 
они все - таки были не в силах. Тогда администрация завода 
начала обрабатывать наиболее старых рабочих, предложив по
слать делегацию к владельцу завода Зусману. Молодежь была

*) „1905 год на Украине**, хроника рабочего движения.
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(против посылки делегации и настаивала на продолжении борьбы. 
Но, по настоянию более старых рабочих, делегация все-таки 
была послана. Среди рабочих, под влиянием голода, началась 
деморализация, дальше тянуть забастовку было нельзя. По 
воспоминаниям старых участников, Бундовская парторганиза
ция учла это положение, собрала всех рабочих на собрание в 
лес и после долгих обсуждений решено было забастовку пре
кратить и пойти на работу. Стройными рядами с пением рево
люционных песен рабочие из леса прямо направились на 
фабрику. Это поражение, однако, не сломило революционнрго 
духа рабочих. В октябрьские дни 1905 года, когда весть об 
объявлении конституции дошла до каменнобродских рабочих, 
они несколько дней не работали и уличными демонстра
циями, митингами выражали свою радость по поводу первой 
победы рабочего класса. Вскоре, правда, им пришлось на своих 
собственных плечах испытать все прелести этой царской „кон
ституции", т. к, обыски и аресты начались и среди каменно
бродских рабочих.

Из других фарфоровых заводов, охваченных забастовоч
ным движением 1905 г., следует остановиться на Мерхлевском 
(Довбышенском) заводе, принадлежавшем владельцу гр. Прже- 
быльскому и Барановским. В марте 1905 г. рабочие бросили 
работу, пред’явив следующие требования: уменьшение рабо-* 
чего дня на два часа, выплата зарплаты два раза в месяц 
деньгами. Администрация сейчас же пошла на уступки, увели
чив заработную плату на 15°/0 и отказавшись от требования 
обязательного набора в фабричной лавке.

Некоторую картину развития стачечного движения за до
революционный период дает следующая таблица, составлен
ная мною на основании собранных Истпрофом ВУСПС мате
риалов.

SO

С т а ч к и  в с т е к о л ь н о й  ф а р ф о р о - ф а я н с о в о й  и х и м и ч е 
с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  с 1880— 1916 г. в к л.

Губернии 1880 -  1904 1905 -1 9 0 7 1908 -  1916 В с е г о

1. Волынская . . . 7 14 1 22
2. Полтавская . . — — — 1

3. Херсонская . . — 33 3 36

4. Черниговская — 4 — 4
5. Екатериносл. . ’ — 13 2 15
6. Харьковская . . 1 И 2 14

По Украине . . 8 76 8 92
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Краткий, хотя и не исчерпывающий обзор стачечного движе
ния за весь дореволюционный период как в стекольно-фарфоровой, 
так и в химической промышленности на Украине дает нам 
картину развития этой стачечной борьбы как в различные 
отрезки времени, так и в различных частях Украины. Из 
вышеприведенной таблицы мы видим, что наибольшее коли
чество стачек, 82,8%, падает на годы: 1905, 1906, 1907, т. е. на 
годы наибольшего напряжения классовой борьбы, при чем 
1905 год является наиболее богатым забастовками. Очень 
мало забастовок мы имеем до 1905 года и за период 1907 — 
1916 г. г. -

Не менее характерным является распределение этого при
веденного количества стачек по районам. До 1905 года заба
стовочное движение концентрируется в Волынской губернии, 
где главным образом была развита стекольная и фарфоро- 
фаянсовая промышленность, при чем нужно отметить, что эти 
забастовки были по преимуществу на фарфоро-фаянсовых 
предприятиях.

** Начиная с 1905 года забастовочное движение протекает 
главным образом в южной части Украины, при чем движение 
это охватывает по преимуществу предприятия химической про
мышленности. В одной Херсонской губернии их было 36.

В общем нужно отметить, что на Правобережья, где было 
довольно много стекольных и фарфоро-фаянсовых заводов, 
где имелось не мало и других химических предприятий, заба
стовочное движение имело гораздо меньший размах, чем в 
других частях Украины, несмотря на то, что здесь сохрани
лись самые тяжелые условия труда. Здесь и после 1905 г. со
хранилась и меньшая зарплата и более длинный рабочий день.

Более или менее заметную активность в экономической 
борьбе как до 1905 года, так и в последующие годы проявляли 
фарфоро - фаянсовые заводы, находившиеся преимущественно 
в местечках и рабочий состав которых был преимущественно 
городской, а следовательно более восприимчивый к лозунгам 
классовой борьбы. На стекольных же заводах Правобережья, 
разбросанных по селам и лесам, рабочий состав был по пре
имуществу крестьянский, т. к. рабочий здесь имел непосред
ственную связь с хозяйством и работа на стекольном заводе 
была для него побочным заработком. Здесь все мастера, как 
мы видели выше, получали помимо хаты и огорода еще и кусок 
земли в 3 — 4 десятины.

Таким образом условия для развертывания классовой борь
бы здесь были менее благоприятны. Другую картину наблю
даем мы в промышленных губерниях; здесь мы имеем боль
шую концентрацию как химической, так в особенности стеколь
ной промышленности на небольшом количестве предприятий и
6 Літопис Революції № 5 - 6
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в городах. Здесь рабочие большею частью порвали с дерев
ней, живут в поселках при заводах, не имея никаких других 
побочных заработков, кроме постоянной работы на заводе. 
Они, следовательно, скорее были втянуты в общий вихрь заба
стовочного движения.

Не менее характерным является различие в характере 
самых забастовок, протекавших в различные периоды. Если 
до 1905 года, как это было уже указано выше, выдвигаемые 
требования сводились по преимуществу к увеличению зарплаты, 
то после 1905 года круг этих требований значительно расши
ряется.

Наряду с вопросами повышения зарплаты выдвигаются 
требования бытового характера, так; требования оплаты во 
время болезни, медпомощи, выдачи рабочему полностью зара
ботка при несчастных случаях встречаются требования оплаты 
во время безработицы.

Довольно большое место занимают требования охраны 
труда, например, сокращение рабочего времени до опреде
ленной нормы, был случай требования 8-мичасового рабо
чего дня, а также в одной из стачек было выставлено рабо
чими требование введения определенных норм для подростков.

Если до 1905 года среди требований не было ни одного 
политического, то после 1905 года последние довольно часто 
вкрапливаются среди других экономических требований.

Все это говорит за то, что начиная с 1905 года забасто
вочное движение носило уже более организованный характер 
и протекало большею частью под непосредственным руковод
ством профессиональных и социал-демократических органи
заций и экономическая борьба все больше и больше выходила 
за рамки узкоцеховых интересов, приобретала революционно
классовый характер, переплетаясь все более и более с обще
классовыми задачами рабочего класса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ ЗОВ

Стачечное движение среди трудящихся химической про
мышленности, как мы видели, началось в некоторых районах 
уже с 90 -х  годов. Оно вначале протекало стихийно, неорга
низован©, будучи естественной реакцией на постоянные при
теснения рабочих. Поводов для таких неорганизованных, сти
хийных вспышек на почве всякого рода недоразумений с хо
зяевами было довольно много, но среди рабочих в то время 
сознания о необходимости организоваться не было. Это созна
ние созрело лишь после 1905 года. Проследим этот процесс 
организационного оформления на примере рабочих - химиков и 
стекольщиков Константиновки.

По мере приближения ік 1905 году движение в Константи
новне принимает все более политический характер под в а й я -
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-нием оформившейся к тому времени Константиновской органи
зации РСДРП, в которую входили, согласно воспоминаний и 
утверждений ряда старых рабочих, следующие товарищи: 
Бобылев, Надвиков, Скиба, Ахонин, Кривоноженко и др. 
Под влиянием этой подпольной организации и протекала май
ская забастовка 1905 г. на бутылочном заводе. После этой 
забастовки среди бутылочников стала популярной мысль об 
организации союза. Согласно сообщению некоего М. в изда
вавшемся тогда журнале „Вестник Труда" №  9 от 23 декабря 
1906 г., вопрос о профессиональном союзе обсуждался на общем 
собрании рабочих, на котором были выбраны 10 депутатов для 
ведения переговоров с администрацией завода. Избранные ра
бочими депутаты следили за порядком на заводе, и рабочие 
охотно подчинялись их руководству. Считалась с ними и ад
министрация завода, охотно передававшая на их рассмотрение 
все конфликты с рабочими, что является для того времени очень 
характерным. Тогда же была организована стачечная касса.

Таким образом, союз существовал нелегально до 4 сентя
бря 1906 г., когда выработанный еще раньше устав профессио
нального общества был утвержден властями. К этому времени 
союз насчитывал свыше 500 членов. В него входили рабочие 
бутылочного, стекольного и зеркального завода в Константи- 
новке. Согласно воспоминаний старых рабочих, организаторами 
союза были т. Маида, Векшин Л. И., В. Белоусов, которые 
были избраны в правление; в последнее вошли еще Л. Игна
тов, Надвиков и Г. Е. Тимошков. Союз помещался на коло
нии завода, в здании библиотеки. Строился союз по производ
ственному принципу ; его структура была очень не сложная— 
общее собрание выбирало правление, которое и руководило 
всей деятельностью сою за; специальных комиссий по отдель
ным вопросам не было. Союз из членских взносов оказывал 
помощь своим нуждающимся членам, а также и членам других 
союзов.

В задачи союза, помимо его основной цели — организации 
<борьбы против капиталистов, входило поднятие культурного 
уровня об’единенных им трудящихся. Союзом была открыта 
на бутылочном заводе рабочая библиотека • читальня, где по
мимо беллетристики было много книг научного, а главным 
образом политического содержания; создан был рабочий ко
оператив, а также организована касса помощи безработным. 
Благодаря организации рабочих, как сообщает указанный кор
респондент, порядки на заводе стали совершенно иными, так, 
напр., рабочие добились от заводоуправления, чтобы прием и 
увольнение производились только с ведома союза.

Как выше было указано, начиная с момента организации 
союза, вся экономическая борьба проходила под его руковод
ством, что значительно содействовало росту его авторитета 
среди рабочих: масс. Союз не замыкается в узкие рамки эко- 
6*
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номической борьбы. Несмотря на начавшиеся в 1906 г. силь
ные гонения на рабочие организации, союз в течение 1906 г. 
принимает участие в организации 3 - х  политических выступле
ний : одно первомайское и два в связи с расстрелом дружков- 
ских рабочих и годовщиной расстрела петроградских рабочих 
9 -го  января. Все рабочие в этот день работали с черными 
повязками на руках. Политическая работа проводилась в под- 
польи в контакте с подпольной революционной организацией. 
В 1907 г. союз принимает участие в кампании по выборам в 
Государственную Думу и избирает в Думу т. Белоусова Гри
гория, социал - демократа.

Профессиональное движение 1905 г. захватило и рабочих 
государственного содового завода (в настоящее время завод 
имени Ленина). Как на других предприятиях, так и здесь под 
влиянием нескольких наиболее передовых товарищей в начале 
1906 г. было положено начало организации союза. По утвер
ждению т. Звонарева*), инициаторами организации союза были 
Яковлев Петр, Иванов Афанасий и Коваленко Григорий. Из 
тысяч работавших на заводе рабочих удалось вовлечь в союз 
до 120 человек, составлявших наиболее сознательное ядро ра
бочих завода. Организаторы союза старались с самого же на
чала его легализовать и послали выработанный ими устав на 
утверждение екатеринослав.ского губернатора. Последний дал 
разрешение на организацию союза лишь после тщательного 
корректирования представленного ему устава и удаления из 
него слова „стачка".

С  момента утверждения устава собрания союза созывались 
открыто, но требовалось каждый раз особое разрешение при
става, который и присутствовал на этих собраниях. На послед
них обсуждались как мелкие требования для пред’явлення их 
администрации, так и другие злободневные вопросы. Присутствие 
полицейского чиновника на собраниях суживало круг и харак
тер вопросов, что в полной мере соответствовало низкому клас
совому уровню этой в большинстве своем мелкособственниче
ской массы, не порвавшей еще с землей и не успевшей пере
вариться в капиталистическом котле. Этим об’ясняется то 
явление, что за все время, вплоть до революции 1917 г., на 
этом заводе не было ни одной стачки, бьілиґ лишь мелкие кон
фликты, которые быстро разрешались, благодаря взаимным 
уступкам администрации завода и союза. Одним из крупных 
завоеванией на этом заводе нужно считать введение 9 - тича- 
сового рабочего дня, который удерживался здесь во все годы 
реакции вплоть до февральской революции.

Попутно необходимо упомянуть о профдвижении на Мере- 
фянском стекольном заводе Харьковской губ. На этом заводе 
бывш. Ливенгорского Акционерного Общества, построенном В-

*) „Красный Химик", янв. 1918 г.
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1897 г., в 1906 г. было организовано профессиональное обще^ 
ство, учредителями которого были П. И. Сокольский, И. П. 
Блынский и Александровы. Эти товарищи, после долгих мы
тарств по канцеляриям, добились утверждения устава, который, 
само собой разумеется, был значительно урезан канцелярское 
полицейскими чиновниками. Председателем союза был выбран 
Блынский, а казначеем Сокольский П. И. Членов было 600 ч„ 
взнос составлял 2°/о. В сберегательную кассу внесено была
2.000 р.

В Одессе в 1905 г. организован был союз спичечников, 
который впоследствии об’единился со свечечниками* и кра
сильщиками, положив начало союзу химиков *). • В 1907 г. этот 
союз был закрыт, но продолжал свою деяльность в подпольи. 
Нужно отметить еще организацию профсоюза красильщиков в  
Одессе * 2).

Ниже печатаемая таблица указывает на количество лега
лизованных профессиональных союзов, возникших за период 
1905—1907 г. г. в стекольно - химической промышленности на 
Украине.

П р о ф .  о * в а  х и м и к о в  з а  1 9 0 6  г.
с<и _ а  ® І  во сос колич. чл. к приб. 

в том убыло оставалось к
ей 1 00 О СО о О 09 fct О началу года числе год. концу года

В  том в том
ч. жен. ч. жен.

Прачеч. Киевск. г. 1
„ Екатерин. „ 1 — — — - — — — —
„ Таврическ.,, 1
„ Херсонок. „ 1 1 — — j; — — — — —

Содов. зав. Екатер.„ 1 1 — 1; — — — — — —
Стекольн. „ „ 1 — 1 443 — 127 460 110 —

„ Харьков „ 1
Химики Херсонск. в| 1 1 — —* — — — — —

Итого по Украине 8 3 1 443 _ 127 460 110 _
Всего по России 22 4 1 443 . — 127 460 110 —

Таким образом из 8-ми зарегистрированных союзов 
6 союзов было в химическом пвоизводстве и всего 2 союза в 
стекольном производстве промышленных губерний, на Право- 
бережьи же не было ни одного союза. Не малое значение,.

*) „Рабочее Дело* от 15 авг. 1906 г.
2) Журнал „Профсоюз" № 14 от 1/1V 1906 г.
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конечно, имели здесь распыленность этих предприятий по 
селам и лесам и оторванность их от более культурных цен
тров, а с другой стороны—не малым тормазом являлась и край
няя отсталость рабочих кадров, вербовавшихся, главным обра
зом, из окрестных деревень, бывших теснр связанными с хо
зяйством на селе и не склонных к какой-либо организации. 
Даже на фарфоро - фаянсовых заводах, где преобладали местеч
ковые рабочие, не было союза.

Согласно воспоминаний старых рабочих, все попытки ор
ганизовать союз в Каменном-Броде кончились ничем, ибо этЪму 
мешал консерватизм старых рабочих. Наиболее активная часть 
рабочих — молодежь — была втянута в подпольные револю
ционные организации, которые удовлетворяли ее духовные 
запросы и оказывали, как это мы видели выше, необходимую 
поддержку в руководстве экономическою борьбою. Нужно еще 
учесть и то, что получить разрешение на организацию союза 
в местечках было особенно трудно. »

Потребность в создании более широких организаций для 
ведения экономической борьбы созрела и здесь. В марте 1905 
года в Каменном - Броде рабочими был создан комитет в со
ставе 12 человек для сбора членских взносов в забастовочную 
кассу; на этот комитет возложена была также обязанность 
вести переговоры в случае конфликта с хозяевами.

Такого же рода заводской комитет,, правда, с не совсем еще 
организационно оформленными функциями был создан в 1905 
году, согласно воспоминаниям старых товарищей, на токарев- 
ском фарфоро-фаянсовом заводе на Волыни; и здесь комитет 
собирал членские взносы с рабочих завода.

Но эти созданные своего рода нелегальные профессиональ
ные союзы не имели под собою прочной базы и быстро рас
пались. Этому содействовали аресты и высылки наиболее 
активных членов этих организаций, тем более, что в небольших 
местечках трудно было прятать нити более или менее широких 
организаций, в ликвидации которыхч были заинтересованы и 
хозяева.

. Но если на Правобережьи за весь период до февральской 
революции не было не только легальных, но и нелегальных 
профсоюзов среди трудящихся стекольно - фарфоровой, фаян
совой и химической промышленности, то в других промышлен
ных округах в процессе экономической борьбы зарождались 
той или иной формы профессиональные организации, которые 
на всем протяжении этого периода вплоть до 1907 года упор
но отстаивали свое существование. ✓

Здесь рабочие, как стекольщики, так и химики, работали 
компактными массами и имели дело не с мелкими арендаторами, 
а  с крупными акционерными компаниями, оперировавшими круп
ными капиталами и достаточно изо%щренными как в примене
нии наиболее утонченных методов эксплоатации труда, так и
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в наиболее искусном маневрировании в отношении требований 
рабочих. Имея против себя такого сильного и опытного клас
сового врага, рабочие химики и стекольщики уже с первых с 
ним столкновений почувствовали необходимость противопоста
вления ему своей сплоченности и организованности и, несмотря 
на наличие в их среде некоторой части отсталых рабочих, все 
же приступили к организации своего профсоюза. Тесно обща
ясь с передовыми слоями пролетариата крупных промышлен
ных центров, рабочие химики и стекольщики не могли не 
подвергаться революционизирующему влиянию этих масс, по
степенно втягиваясь в общее революционное движение, стано
вясь активными его участниками.

В годы реакции союзы сильно пострадали; наиболее пе
редовые рабочие были вырваны из их рядов; число членов 
значительно сократилось вследствие начавшихся репрессий 
против рядовых членов союзов. При содействии охранки 
в союзе бутылочников Константиновки были созданы из де
классированных элементов черносотенные группы штрейкбре
херов, сильно тормозившие деятельность союза. Среди его 
членов интенсивно велась агитация за ликвидацию союза — за 
передачу всех его ресурсов в пользу церкви; но усилия 
реакции оказались тщетными и, как отмечает кореспонден- 
ция одного бутылочника в газете „Живое Дело“ №  4 от 
16 февраля 1912 г., несмотря на все усилия черносотенцев и 
все усиливающиеся репрессии со стороны охранки, союз не 
ликвидировался, а продолжал свою маленькую кропотливую 
повседневную работу, выдвигая на место арестованных това
рищей других активных работников, отдававших свои силы 
профессиональной работе. Последняя сводилась, главным обра
зом, к поднятию культурного уровня трудящихся. По инциа- 
тиве союза была открыта школа для детей рабочих за счет 
администрации; организован духовой оркестр музыки и в 1911 г. 
был открыт вполне оборудованный сад, который служил луч
шим местом отдыха и развлечения для рабочих. Вероятнее 
всего, все эти мероприятия не были подлинной культурной 
работой союза, а носили характер культурничества.

С  наступлением реакции был закрыт союз на заводе 
„Донсода". Также было закрыто и профессиональное обще
ство на Мерефянском заводе.

Что касается забастовочного движения, то до 1912 года 
не было ни одной забастовки.

1912 год характеризуется переломом в рабочем движении: 
оживление во всех отраслях промышленности сопровождается 
усилением стачечного движения: более усиленным темпом 
работают и революционные организации, усиливается полити-
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чесная борьба. Это общее оживление во всей стране находит 
свое отражение среди трудящихся химической промышленности.

В 1912 году на Мерефянском стекольном заводе вспых
нула забастовка, которая длилась до 4 -х  месяцев,и в резуль
тате большая часть требований были удовлетворены. Успехом 
забастовки рабочие обязаны были своей поразительной стой
кости и выдержанности.

В 1916 году на этом заводе имела место еще одна заба
стовка, в результате которой пострадал один из активнейших 
работников — Петр Кузьмич Бурда. В 1917 году, испугавшись, 
очевидно, революции, Акционерное общество закрыло завод, 
который опять был пущен лишь в 1923 году.

Начиная с января месяца 1912 года в союзе бутылочников 
в Константиновке началась деятельная подготовка к праздно
ванию 1-го  мая, к которому решено было приурочить эконо
мическую забастовку. Но уже в феврале имело место событие, 
всколыхнувшее все рабочее население Константиновки. Аген
тами сыскного отделения предательски был убит и брошен 
в реку Торец рабочий бутылочного завода Бобылев, пользо
вавшийся большой популярностью среди рабочих, преданный 
делу рабочего класса и активный подпольный работник. Ра
бочее население этого района устроило ему торжественные 
похороны, ознаменовав день похорон однодневной забастовкой.

В конце апреля администрации бутылочного завода были 
пред’явлены новые, выработанные союзом требования. По
следняя их удовлетворить не согласилась, и 1-го  мая все 
рабочие бросили работу, за исключением работающих на га
зовых печах, а также небольших кучек рабочих - штрейкбре
херов, уже по традиции нарушавших общую солидарность 
рабочих. Несмотря на сильный нажим полиции и охранки, ра
бочие держались шесть недель, но отсутствие поддержки со 
стороны, длительная голодовка, а также проведенная админи
страцией, при помощи ксендза, работа по разложению рабочих, 
используя национальные различия, возымели свое действие: 
среди рабочих началась деморализация и забастовка была 
проиграна. 35 передовых рабочих, принимавших активное уча
стие в проведении забастовки, были выброшены из завода.

1913 год протекает в организации больничной кассы.
В период империалистической войны союзная работа со

всем замирает, нет никаких выступлений, ни экономических, 
ни политических; союз возрождается лишь после низвержения 
•самодержавия.

Характерной чертой для союза бутылочников является 
постоянная связь с нелегальной социал-демократической ор
ганизацией, т. к. наиболее активные ее работники одновременно 
^руководили и работой союза. Согласно воспоминаний Векшина, 
правление союза оказывало всяческую поддержку, как мораль
ную, так и матеральную, партийной организации. Под вывеской
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союза нередко проходили партийные совещания и конферен
ции. И когда в Константиновке была оборудована подпольная 
типография Р.С.Д.Р.П ., то союзом оказана была большая по
мощь не только людьми, но и деньгами. Таким образом, про
фессиональный союз бутылочников, не будучи формально пар
тийным, проводил свою работу в полном контакте с соц. демокр. 
организацией и был действительно революционным союзом.

Краткий обзор как стачечного движения, так и профстро- 
ительства среди химиков и стекольщиков показывает нам, что 
это профессиональное движение всегда почти тесно перепле
талось с политическою борьбою.

Еще до 1903 года наиболее сознательные рабочие вовле
каются в нелегальные кружки, в которых они получают не-̂  
обходимую подготовку, как борцы за рабочее дело.

Нелегальные кружки в стекольных, фарфоровых и хими
ческих предприятиях были созданы на Волыне, в Донбассе,, 
на Харьковщине и т. д. Экономическая борьба повсюду про
текала под непосредственным руководством подпольных соц.- 
демократических организаций, которые связывают эту эконо
мическую борьбу с общеполитическими задачами. Организо
ванные после 1905 года профсоюзы не отрываются от обще
политических задач.

Вынужденные приспособляться к правилам 4 -го  марта 
союзы всячески старались выйти далеко за рамки этого закона.

Во всех почти союзах химиков и стекольщиков большее 
или меньшее влияние оказывали социал-демократические ор
ганизации и, как мы видели выше, даже годы реакции, пара
лизовав значительно инициативу союзов, не остановили их де
ятельность. Закрытый в 1907 г. союз химиков в Одессе про
должал свою работу в подполье; то же самое и с союзом 
бутылочников; стекольщики, а также и химики в более про
мышленных центрах участвуют в празднованиях 1 - го мая и 
других политических выступлениях по призыву партийных 
организаций. В связи с майскою демонстрацией в 1912 г. среди 
рабочих бутылочного завода в Константиновке были большие 
аресты—до 60 чел., многие из них просидели до 3 мес. в тюрьме, 
а 20 рабочих были высланы с волчьими паспортами *).

О характере же партийных группировок среди работников* 
стекольно - химической промышленности за дореволюционный 
период данных имеется очень мало. На Волыни преоблада- 
дающее влияние имел „Бунд" и меньшевики. В Константи* 
новке преобладающее влияние имели большевики, хотя с.-д. 
организация там и не была формально большевистскою, но 
фактически она, как и профсоюз, проводила в своей работе 
определенно большевистскую линию* 2). В Мерефянском про-

2) Воспомин. Шашковского в „Раб. Химике." №  18/188 от 1/V 1926 года.-
2) Очерк по истории союза в Донбассе Векшина, из матералов ЦК ЕСРХ.
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фессиональном союзе председателем союза после перевыборов 
правления в 1906 г. был избран большевик т. Кузнецов1), и 
это оказало известное влияние на то, что Мерефянским проф
союзом была организована политическая стачка в день 1 мая 
1906 г.

Отсталый, частью, полуремесленный характер химического 
производства обусловил и соответствующий состав рабочих, 
занятых в нем. Это были, главным образом, выходцы из де
ревни, тесно с нею связанные, а также ремесленники городов 
и местечек Украины. Они и представляли собою достаточную 
питательную базу для мелкобуржуазных партий — меньше
виков и „Бунда", организации которых преобладали в химиче
ской промышленности. И только в Донбассе, в Константи
н о в а  и отчасти в Мерефе, как мы видели, известное влияние 
имели большевики.

Профессиональные союзы, таким образом, пользовались 
большим авторитетом среди рабочих, подчинявшихся всегда 
их постановлениям и выдвигавших в руководящие органы своих 
лучших товарищей.

Вначале с союзами считалась и администрация, предпо
читавшая иметь дело с организоранной силой, чем с неоргани
зованной стихийной бушующей массой, но в годы реакции, когда 
самодержавие в результате его побед над рабочим классом 
показалось буржуазии прочным и незыблемым, последняя по
чувствовала себя более смелой в своем наступлении против 
рабочего класса. Она стала нетерпима' к его профессиональ
ным органам и содействовала их ликвидации. Положение стало 
еще более тяжелым в период империалистической войны. 
Профдвижение на время замерло, возродившись с новой си
лой лишь после февральской революции. *)

*) Воспоминания Векшина.



СЛИЗЬКИЙ І. Ф,

КУРЕНІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ
(Гостомельщина — Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СЕЛЯНСТВА ДО РЕВОЛЮЦІЇ

Революційні події по селах колишньої Старо - ПетрівськоТ 
волости становлять визначну смугу в історії громадянської 
війни на Київщині.

Так званий економічний стан Старо - Петрівської волости 
перед війною 1914 р. був характерний своїм безземеллям се
ред селянства. Останнє, не кидаючи в основному обробляти 
землі, змушене було тому ходити на заробітки. Велика частина 
селян працювала на місцевих цегельнях. Частина візникувала, 
перевожуючи всяку-всячину до Києва та й у самому Києві. 
Дехто вдома в себе виробляв цеглу - межигірку. Були й такі, 
що мали свої власні або й орендні луки та продавали на 
київський базар сіно. З  деяикх сіл селяни йшли на лісний 1

1) Від редакції. Невеликий нарис тов. Слизького І. дав уявлення (хоча 
й далеко неповне) про один з найцікавіших і характерних епізодів гро
мадянської війни на Україні — про так зване К у р е н і в с ь к е  п о в  стан и  яг 
що відбулося в тодішній столиці України — Києві, влітку 1919 р.

Мова йде про район, який мав свої особливості, для певних районів 
України характерні (на Київщині, Чернігівщині та ін.).

■ Господарство, цих районів мало переважно т о в а р о в и й  характерг 
було тісно зв’язане з міськими ринками, з сільськими ярмарками й т. ін ., 
Маючи невеликий прошарок середняцтва, ці р - ки мали, звичайно, міцні кур
кульські шари, з одного боку, й велике число бідноти— з другого. Хара
ктерна риса цих районів в також тісний зв’язок сільської людности з міською 
дрібною буржуазією, з міським міщанством, перекупниками, дрібними тор
говцями і т. ін.

Загальний, майже для всього населення районів, зв’язок і залежність 
від міських і сільських ринків в умовах суцільної боротьби з останніми й 
намагання знищити їх в 1919 р., обумовлювали, часто-густо, спільний для 
куркульства і бідноти цих районів ґрунт для незадоволення з  радянської 
влади. Це, звичайно, спричинилося до того, що куркульство іноді вдогра- 
вало ролю керівника і часто - густо вело за собою проти Радвлади частину 
(іноді й чималу) бідноти. Куркульство тут становило міцну базу для націо
налістичної контр - революції і правило за резерви, звідки остання вербу
вала собі силу.

Все це й спричиняло в цих районах великий розвиток не тільки черво» 
ного партизанства, що було цілком природно, але й контр - революційного 
націоналістичного бандитизму.
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промисел. Останніми роками перед війною4 почало розвива
тись молочарство. Розвелося потроху майже по всіх селах 
ягідництво та садівництво, а в таких селах, як Старі - Петрівці 
та Горенка ягідництво становило більшу частину селянського 
бюджету. Городництво по селах Старо - Петрівської волости 
було майже не розвинено. Отже, хліборобило хоч і багато 
«селян в кожному селі — майже всі потроху, — але, як бачимо, 
хліборобство головною складовою частиною селянського бю
джету для сіл усієї волости не було. Тим то доводиться відзна
чити, що в Старо - Петрівській волості кожне село мало свій 
головний, властивий тільки йому самому,* тип господарювання1).

Зазначена різноманітність промислів, поперше, залежала 
від ґрунту землі, близькости населеного пункту до тої чи 
іншої місцевости з своїм промислом, як, наприклад, до це
гельні, лісу або м. Києва. Характерне явище майже для всіх 
сіл. Ст. - Петрівської волости це те, що тутешнє селянство, 
через близькість до Києва, крім хліборобства, здебільшого ще 
й торгувало різною продукцією, а то й просто перепродувало. 
Приміром, петрівчани здебільшого жили з Київського базару, 
що можна яскраво помітити навіть у побуті2).

Відзначаємо, що збут продукції ішов не тільки індивіду
ально, а почасти й колективно, бо селянство мало навіть де
які свої посередницькі організації. Приміром, скажемо, в Ст.- 
Петрівцях було міцне „Садово-ягідне т - в о 3), що об’єдну
вало садово' ягідні господарства. Крім цього, були ще й інші 
т -ва , як кредитове, молочарне, споживне. Отже, села Ст.- 
Петрівської волости мають здебільшого не виробничий, а спо
живчий характер, через що селянство жило в злиднях4).

*) Для докладності перелічимо, що за промисли й у яких селах вони 
пеоеважали : 1) Ст. - Петрівці — лісовий промисел, ягідництво - садівництво, 
хліборобство та робота на цегельнях. 2) с. Нові-Петрівці — кустарний про
мисел — вироблення цегли - межигорки, візникування, робота на цегельнях, 
хліборобство, молочарство. 3) Вишгород—сінокоси, робота на цегельнях, 
хліборобство, візникування. 4) с. Валки — візникування, хліборобство, робота 
на цегельнях. 5) с. Лютеж — хліборобство, візникування, лісовий промисел. 
6) с. Гута — хліборобство, лісовий промисел. 7) Бірки — хліборобство. 8) Мо- 
щун—хліборобство, лісовий промисел, візникування. 9) Горенка—молочарство, 
ягідництво, лісовий промисел, візникування, хліборобство. 10) Мостища — 
хліборобство, лісовий промисел. 11) Хутори - Берковець та Шевелівка — хлі
боробство.

2) Такі вислови, як „петрівський оболонщик" (Оболоньв — місцевість у 
Києві на Подолі, прилягав до Гавань - пристань ,,житник“), постійний відві
дувач Житнього базару в Києві „Подільський босяк4* тощо можна часто 
чути в розмові селян Ст. - Петрівської волости, а особливо петрівчан, вал- 
ківчан і вишгородців.

3) Т - во здебільшого складалось із заможних селян - куркулів, які після 
революції розтягли т - ське майно й не хотіли передати його теперішньому 
„Ягідному Т -в у 44, що зорганізувалося 1926 року.

4) Як один із прикладів для характеристики безземелля Старо - Петрів
ської волости можна взяти с. Валки, що кількістю та якістю земельної площі 
(наділ) тепер вважається за середньо - забезпечене проти інших сіл волости. 
В цьому селі населення 1111 душ; господарств — 225, з них середняцьких —
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Ось чому перед ним постала дилема: або виселитися ку
дись в іншу місцевість, де було б просторніше, або розподі
лити хоч ті вільні землі, що тут були (громадські та церковні). 
На перше селянство не мало охоти (спроба виїхати до Сибіру 
була ще перед війною, але селянство від Сибіру відмовилось). 
На друге — приставало скоріше, але провести це в життя в ті 
передреволюційні часи було або зовсім неможливо, або ж дуже 
важко. Отже й знято клопотання, щоб розподілити, насампе
ред, землі громадського значіння, особливо ті, що вже до 
того використовували орендуючи багатії, бо біднякові оренду
вати не було чим.

В наслідок цього перед самою війною по деяких селах 
був проведений розподіл цих земель „на число дворів", як 
тоді говорили. Приміром, у Старих - Петрівцях розподілено 
щось з 300 десятин, не зважаючи на те, скільки в кого землі 
було. Звісно, що такий розподіл був вигідний тільки курку
лям. Ось чому біднота й надалі залишилась незадоволена аж 
до Жовтневої революції на Україні.

Отже більшість селян Старо - Петрівської вол. це були 
бідняки, які або працювали на цегельнях*), в батраках, не 
мавши свого господарства зовсім і становили сільсько - госпо
дарський пролетаріят, або ті, що ходили працювати десь на 
стороні, але мали й свої маленькі господарства, тобто напів 
пролетаріят та ті, що мали злиденні господарства й сяк- 
так перебивалися, а часто-густо мусили уривками мати до
поміжний заробіток.

Друга група селянства мала свої господарства (ягідництво, 
молочарство, садівництво, звичайне хліборобство), з яких без 
допоміжних заробітків на стороні можна було сяк - так жити, 
або працювала коло кустарного промислу (домашній виріб 
цегли, горшків тощо), а також лісного (вирубувало ділянки 
лісу власними силами), а то й візникувала, не вживаючи най
маної праці.

40, незаможницьких— 185; всього землі — 986, 19 десятин, з них непридат
ної для хліборобства (яри, піски) 385 десятин, тобто придатної землі тільки 
601.19 десятин; з останньої — 328,66 десят. польової та 152,53 десятини 
сіножаті; під садибами— 119,86 д. Отже на господарство пересічно при па
дав 2,13 д. придатної земли плюс 0,54 що перебував під садибами. Коней 
у селян в 12 шт., волів — 4 шт., корів — 230 шт. (дрібного скоту не по
даємо). (Архів Валківської сільради. Акти обслідування від 7/VI 1927 р.).

Коли взяти такі села, як с. Нові - Петрівці, то тут забезпечення землею 
далеко гірше: більша частина села, це так звані „заробітчани*, що, крім са
диби, нічого не мали, а працювали на цегельнях, у лісі на розробках тощо. 
Далі йшли ті, що, крім садиби, мали ще якусь там грядку ягід, на чому 
літо сяк - так проводили, а взимку мандрували на заробітки.

Звичайно, зачислити ці райони до тих чи тих соціальних груп зале
жить далеко не тільки від тієї забезпечености. Тут велику ролю відогравали 
промисли, зв’язані з сусідством великого міста Киева — городництво, ягід
ництво, садівництво, цегельні та ін.

*) Щось з 15000 тутешніх селян працювало на місцевих цегельнях.
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Й нарешті — остання група досить міцна, — це куркулі^ 
що становили заможне селянство, хліборобів, які мали порів
няно багато землі, власні млини, садово - ягідники, городи;, 
власники й орендарі лук, молочарники, власники садків, лісові 
промисловці - підприємці, візники - „хазяйчики", що мали де- 
кілька виїздів, крамарі, перепродавці, лихварі, власники це
гелень (по межигірці), що вживали найманої праці.

Отож, розглянувши всі групи селянства, можна сказати, 
що більшість тутешнього селянства це бідняки, безземелля 
яких завжди гнало на сторонні заробітки, за ними йдуть се
редняки, а потім куркулі. Хоч куркулів, як бачимо, меншо. 
за всіх, але зверхництво та керівництво скрізь було їхнє.

Всі ці угруповання завжди провадили між собою заховану 
боротьбу. Загострення відносин дедалі все більшало й, коли б 
не відбувся громадський розподіл земель 1913 р., це загост
рення могло б набрати форм одвертої боротьби між замож
ними й бідняками.

Ми вже згадували вище, що цей розподіл не задоволь
нив бідноти й ґрунт для заворушень не зник, надто, коли 
взяти до уваги посилення експлуатації по цегельнях, ягідних 
господарствах та інші моменти (збільшення населення). Все 
це потребувало корінного розв'язання справи. Але це вже був 
переддень імперіялістичної війни.

РЕВОЛЮЦІЯ 1917 РОКУ
\

Імперіялістична війна приглушила була революційно - під
несені настрої села. Заможна частина, особливо та, що мала 
багато землі, була настроєна патріотично. Несвідома, забита 
частина селянства, бувши в оточенні, з одного боку, церкви, а 
з другого— „царських служак" та інших „приспішників", 
ставилися до їх проповідей та розмов досить довірливо.

Так минув перший рік війни. Починаючи з другого, на
строї по селах міняються. Розмови, що війна більше два мі
сяці не буде, не виправдалися. Війна точилася й далі. Прорив 
німців на Варшавському фронті так вплинув на тутешніх се
лян, що вони почали лаштуватися виїздити геть з села. Ко
жен селянин заготовив був навіть довгого воза. Всяк мав 
одно бажання — миру. До того ж селянство перестало йняти 
віри і в те, що німці це якісь „звірі" та „душогуби", як про це 
ширили царські урядовці і попи. Надто це виявилось тоді, 
коли селянство побачило полонених, а серед них і галичан.

Німецько-австрійський фронт наближався до Київщини. 
Розпочалися місцеві мобілізації копати шанці, що їх селянство 
не охоче то виконувало.

Війна тривала й дедалі більше розкладала село, міняла 
настрої селянства. Отже війна розбурхала селянство, а це 
останнє впливало й на армію. Армійці, повертаючись додому,
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тепер далеко критичніше ставилися до різних порядків на селі, 
ніж то було до війни.

З а  таких обставин застала Лютнева революція 1917 року 
колишню Старо-Петрівську волость. Проте ця революція не зро
била великих змін на селі. Села, основна маса яких все ще була 
в армії, індиферентно відкликалися на революцію. Органи влади, 
хоч і були замінені на нові, але орудували по селах заможні 
групи з тою тільки відміною, що це були інші особи й нова назва.

Отож, хоч Лютнева революція й не розгойдала ще ту
тешнього селянства, проте вона створила обставини для роз
в ’язання таких давно наболілих питань, як питання аграрне.

А  в тім, по цій революції незабаром виставлено, переду
сім, питання не аграрне, а національне. Ставилося так, що 
ніби національна справа є питання всіх питань, без розв’язан
ня якого не можна розв’язувати всі інші питання.

Проте багаго селян, що встигли повернутись уже з фронту, 
були настроєні більше-менше по - революційному. До того ж, 
революційні настрої села дедалі зростали ще й від того, що 
питання з землею та лісом було ще досі не розв’язане, а це, 
як відомо, більш за  все турбувало селян.

З  листування, що тоді завалювало канцелярії повітових 
та губерніяльних комісарів Київщини, які репрезентували 
Тимчасовий уряд та Центральну Раду, видко, як ставились 
до революції й розуміли її земельні власники і біднота. Ми 
знаємо, що біднота не тільки в Старо - Петрівській волості, 
а  взагалі на Україні, не спинилась на Лютневій революції — 
бідному селянинові вона майже нічого не дала,— а прямувала 
до Жовтня, почавши ще зліта рубати ліс та захоплювати землі. 
Не дивно, що земельні власники Межигірського манастиря (в 
Старо - Петрівській вол.), щоб припинити свавільні вируби 
лісу, звертаються до Київського губерніяльного комісара з 
таким проханням:

„Имею честь покорнейше просить Вас не отказать 
предоставить для охраны Межигорского монастыря, равно, 
как и принадлежащего ему лесного хутора, находящегося 
от Межигорского монастыря в 37г верстах, казаков, в виду 
того, что, как в монастыре, так и на хуторе, жизнь для 
совершенно беззащитных сестер является в настоящее 
время далеко не безопасным; тем более, что было уже 
замечено летом этого года несколько дерзких нападений 
в означенном лесном хуторе. Убедительно прошу Вас, если 
только имеется какая либо возможность, удовлетворите 
мою усердную просьбу. Вашего высокородия усердная 
слуга Настоятельница Покровского и Межигорского мо
настырей (подпись) 1)“ -

7  Канц. Київ. Губ. комісара, 1917 — 18 р. р. Справа №  16 ЯС бума
гами по разного рода предметам по Киевскому уезду*, стор. 104.
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Але козаки не могли приборкати селян. Свавільство й 
далі було. Ця ж настоятельниця Межигірського манастиря 
4/ХІ-17 р. пише вже до „Киево - Подольского Управления Зем
леделия и государственных имуществ" таке : „Считаю нужным 
известить Управление Земледелия, что на Монастырско - Ни
кольском хуторе вблизи Межигорья .. . окрестные селяне начали 
учащенную самовольную порубку л е с а " . . . г)

Проте не під силу було вже київській владі Тимчасового 
уряду й уряду Української Центральної Ради все це припи
нити. Досить зазначити той факт, що коли почалося голосування 
до виборів в Установчі збори, селяни Старих та Нових Пет- 
рівців, а також Валок спалили всі виборні списки та анкети 
й хотіли влаштувати самосуд над тими, хто провадив це го
лосування. З  цього приводу помічник Київського Повітового 
Комісару М. І. Дужкін до Повітового комісара Шаповала у 
свойому рапорті пише так:

„ . . .  в числе свыше 300 человек, собравшихся селян, я об’я- 
снял сущность самого закона о волостном земстве и нес
колько раз раз’яснял, что закон этот подлежит провести и 
что закон этот направлен на благо народа. Собравшиеся се
ляне самым категорическим образом высказывались против 
введения закона, заявляя, что: „Прежде всего вы нас накор
мите, дайте хлеба, муки, а потом проводите законы" (лапки 
Дужкіна — I. С.) или „не надо нам никакого земства, ибо 
земство нас грабит, не дает нам хлеба, строит никому не
нужные мосты, тратит на это большие деньги, не вызван
ные на это необходимостью, реквизирует худобу, скот, 
платит за них самые низкие цены и т. д., а теперь хочет у нае 
забрать хлеб и заставить нас обращаться за  этим хлебом 
в земство в Киев". Несмотря на мои раз’яснения о том, чта 
земство никакого отношения к продовольственной управе, 
ни к строительным отрядам округа путей сообщения и ми
нистерства земледелия не имеет, что это очевидно агитация 
каких-то темных сил и т. д., собрание постановило, что 
проведение волостного земства оно не желает" * 2).

Дальше перебування Дужкіна в селі Нових Петрівцях, як 
каже про це далі сам Дужкін,

„вызвало явно враждебное ко мне отношение, выразившееся 
даже в том, что селяне кричали о моем аресте и т. д. и лишь 
после пребывания нескольких часов в Петровцах и раз’я- 
снений представителей милиции, что я не земский комиссар, 
а и. о. помощника уездного комиссара Временного Правитель
ства, я выехал из Петровец. В заключении докладываю, что 
недоразумение, по моему мнению, происходит в виду агитации
*) Канц. К. Губ. комісара, 1917 — 18 рр., справа N? 16, стор. 104.
2) Архів Київського Істпарту.
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темных сил, влияющих на народную масу, а также и в виду 
наводнения села де?ертирами, борьба с какими возможна 
военной силой. 7/VIII 1917 г. Н. Дужкин* *).
Отже селянство, й особливо прибуле з фронту, всі ті події,, 

що відбувалися в другій половині 1917 року, як би їх не тлу
мачив Дужкін, розуміли по-свойому й цілком правильно; се
лянство вимагало таких політичних змін, які б розв’язали їхні 
соціяльно - економічні потреби. Ось чому селянство Нових - 
Петрівців під проводом селян-салдатів, що повернулися з 
фронту, відмовились од виборів і ухвалили таку постанову : 

„1917 года 5 -го  августа при собрании общества 
селян Новых - Петровец в церковно - приходской школе 
для раз’яснения о выборных карточках в волостное земство, 
а также для проведения дознания о переписи этих кар
точек по выяснению собрания общества села Новых - Пет
ровец относительно выборных карточек в волостное зем
ство, постановило: что мы, крестьяне, села Н овы х-П ет
ровец, волостного земства не желаем и считаем его 
упразднить. Мы, крестьяне, села Новых - Петровец считаем, 
как свободное гражданство свободно - демократической рес
публики сделать виборы в волостное не земство, а в 
волостное самоуправление, чтобы выборы только прошли 
в Волостное самоуправление, в чем и п о д п и сы в ае м с я . * 2)
Наведеного досить, щоб указати на те, що політика Тим

часового уряду і уряду Центральної Ради не могла задоволь
нити тутешнього селянства. Даремно намагався Київський По
вітовий Комісар Шаповал розв’язати події Старо - Петрівської 
волости військовою силою (надіслав 12 салдатів на волость). 
Він, між іншим, писав: „Проведение в действие С таро-Петров
ской волости закона о Волостном Земстве, может быть осу
ществлено лишь принудительным путем, т. е. военной силой, 
так как от добровольного составления избирательных списков 
население отказывается* 3).

Не цього вимагало населення, що бачив і сам Шаповал, 
коли звертався до Губерніяльного комісара від 19/ХІ 1917 р., 
і писав :

„По моему глубокому убеждению, организовать мо
рально народные массы вокруг руководящих кругов можно 
только путем немедленной передачи земель и лесов в 
заведывание земельных комитетов, что даст народу до
казательство, что защита народных интересов находится 
в надежных руках. Кто произведет это действие — тому 
народ отдаст свое доверие и покорност^. Тогда предста
вители власти смогут принимать решительные меры и

*) Канц. К. Г. комісара, 1917 — 18 р. р., справа №  16, стор. 106.
2) Там саме, стор. 111.
3) Там саме.
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проводить волю правительства в жизнь. Благоволите до
вести об этом до сведения генерального секретаря внут
ренних дел. Киевский уездный комиссар Шаповал" 1).

Ось чого вимагало селянство й розв'язати чого не могли 
ні Центральна Рада, ні Тимчасовий уряд Керенського, не пору
шивши основної підпори свого буття — приватної власности. 
Це міг зробити тільки Жовтень на Україні, що вже розпочав 
розгортатися в цей час по селах.

У волосному селі Старих Петрівцях, а потім і в Нових- 
Петрівцях незабаром із фронтовиків утворюється Ради сал- 
датських і селянських депутатів 2). Останні налагоджують зв'я
зок, з Києвом і посилають до київського робітництва своїх 
представників (тов. Варченка П. Д., Горшкова та ін.). Ото, 
коли в Києві розпочалась боротьба робітництва з Центральною 
Радою, селянство теж утягується в цю боротьбу. Деякі, на
приклад, із зазначених вище представників беруть участь у цій 
боротьбі разом з арсенальцями 3).

Прибувши до сіл, виряджені представники почали тепер 
організовувати нову революційну владу, владу бідноти. Розпо
чалася по селах волости організація „Рад салдатських депу
татів". Все це спричинило жорстоку боротьбу між двома основ
ними групами селян: заможних і незаможних.

„Салдати, прибувши з фронту,— каже самовидець В. П.,— 
зробили виступ на місцеву волость (мабуть на місцеві органи 
влади, де ще пробували учасники колишньої старої царської 
влади — І. С.), з вигуками: „долой кровопійців". Боротьба за 
кінчилась стріляниною, де вбито з рушниці старшого сина ко
лишнього старшини Макуху, що під його верховодством ви
ступала куркульня. Після цього з прибулих салдатів зоргані
зувався Волосний Виконавчий Комітет" 4).

Отже запанувала влада бідноти. Зразу відібрано землі 
Межигірського жіночого манастиря, церковні та лісництва, гли
нище цього манастиря приділено для Ново - Петрівських се
лян - кустарів, які досі купували глину в манастирі. Громадську 
землю малося теж розподілити. Ліс перейшов у відання Ви* 
конкому разом з лісництвом і селянство тепер рубало його 
скільки йому було завгодно5).

Звісно, що після цього місцеве селянство трохи підправи
лось, і хоч з лісу здебільшого наживався заможний елемент

*) Канц. К. Г. комісара 1917 — 18 р. р., справа № 16, стор. 155.
2) „Фронтовиками" називаємо тут салдатів - селян, що прибули з фронту 

додому.
3) Приміром, Варченко П. Д., якого на роботі зв'язкового затримали 

були петлюрівці-офіцери й, катуючи, вимагали, щэб він сказав, чи багато ро
бітників у арсеналі та яка в них в озброєна сила.

4) Із слів тов. Варченка П.— самовидця й учасника.
5) Селяни Нових - Петрівні в мали тепер і коні, відібравши їх у якогось 

перекупника чи поміщика, що їхав з Києва на Чорнобиль.
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(бо він мав чим його привезти), проте за господаря на селі 
була біднота.

Щось у кінці лютого 1918 року після евакуації Радвлади 
з Києва разом з цим по селах перестали існувати, як полі
тична форма, організації і виконкоми. Керівники організованих 
від Центральної Ради селянських управ „розпиналися" тепер 
про оборону рідного краю від анархії, „грабіжництва", „біль
шовицької босоти", за  „вільну" неньку Україну. Та недовго. 
Наприкінці квітня чи на початку травня гетьманська влада се
лянські управи скасувала зовсім.

ЧАСИ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ДИРЕКТОРІЇ

Як тільки розташувалися німці в Старо - Петрівській волості, 
швидко об’явився тут і колишній становий пристав Чубенко.

Незабаром із заможних елементів тутешніх сіл організува
лось у волості об’єднання „хліборобів", що мали задавати тон 
серед селянства *).

Щоправда, Старо - Петрівська організація „хліборобів", 
якщо її можна так назвати, була мала щось з  28 чол. й не 
зовсім помітна в своїй діяльності. Якщо по інших місцевостях 
Київщини та Чернігівщини,, „хлібороби" навіть організовували 
з себе загони „вільного козацтва", то з  Старо - Петрівських 
„хліборобів" 'чимала більшість ї х — це були пасивні глядачі.

З  половини літа політика гетьманщини почала набувати 
надто жорстоких та нечуваних проявів. Про помсту вже не 
доводиться згадувати. Усіх, хто брав участь у роботі викон
комів, переслідувано передусім, а коли вони тікали в ліси, 
то все окошувалося на бідноті. Був виданий наказ негайно 
знести всю зброю, в кого вона є. Коли ж її хто не приносив, 
а в нього знаходили, або приніс пізніше, того розстрілювали. 
Приміром, у Нових - Петрівцях прилюдно розстріляно парубка. 
Клебаня років з 20. З а  вбивство сина старшинив Старих-Пет
рівцях страшенно попобили селян шомполами, а потім на
клали контрибуцію. Накладено контрибуцію й за глину Межи- 
гірського манастиря. Вже влітку треба було платити (як штраф) 
за вирубаний ліс, повернути взяту землю.

Сходів селян скликалося дуже рідко. До того ж на зборах 
мали бути всі селяни села, бо тут розв’язувано такі справи, як 
стягання контрибуції, видача владі учасників виконкомів тощо* 
Хто не приходив — попадав під „опалу". Тому на збори йшли 
всі, хоч і „гомоніли".

В наслідок таких гетьманських утисків селянство — і Надто 
біднота — не могли спокійно господарювати. Запідозрені селяни 
завжди жили здебільшого по лісах та луках над Дніпром.

' *) Сюди вступили такі куркулі, як Макуха, Кацімон, Правдивий, Кірі-
енко, Литвиненко, дідич - ліберал Терський та інші. Наради Петрівських „хлі- 
боробів“ часто відвідували попи Горинський та Долинський.
7*
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У кінці літа та восени, цебто в передостанні дні гетьман
щини, стали траплятися випадки вбивства гайдамаків. Але це 
вже були останні дні панування гетьманщини. Настрій селян 
був зовсім не той, що перед гетьманщиною. Крім дуже замож- 
ніх селян, попів, все інше селянство було страшенно збурене. 
Всі чекали на зміну влади. Біднота, а почасти й напівзаможне 
селянство нетерпляче ждали більшовиків. Характерно, що коли 
перед гетьманщиною частина селянства індиферентно ставилася 
до влади, то тепер це майже зникло; всі згадували Радянську 
Владу. Отож, коли тільки по селах прогриміло: „до повстання*1, 
„геть німчурів та скоропадщину", все селянство з задоволен
ням відгукнулося на ці гасла1).

Повстання розпочалося після волосної наради, (десь у кінці 
листопада 1918 року) з волосного села Старих ■ Петрівців, де 
зорганізувався повстанський штаб і зосередилися головні сили. 
Повстанням керували щирі петлюрівці * селяни Старих «Петрів
ців: Духота Сак Іванович, що був за військового чиновника 
царської армії та Селега Тиміш, колишній офіцер царської 
армії. До Старих - Петрівців приєдналися Нові - Петрівці, 
Валки, Лютеж та інші села.

Розлютоване селянство кинулося гнати німецькі загони і 
з такою ж ненавистю ье милувало й гетьманських гайдамаків. 
Уже після повстання, повертаючись у свої села, учасники неза- 
доволені були з того, що підчас роззброювання німецьких за 
гонів у Києві керівники повстання не дозволяли бити німців. 
„Нас обманули,— говорили повстанці,— коли наступали, то ка
зали, що будемо бити німців, а коли вступили в Київ — забо
ронено"2).

Коли після гетьманщини владу посіла Директорія, то на 
оголошену мобілізацію селяни хоч і пішли, але за тиждень - 
два, надто тоді, коли стали посилати їх не проти гетьманців, 
а проти більшовиків, всі вже були дома Якоїсь певної форми 
політичної влади ще не було — чекали постанов майбутнього 
трудового конгресу, що нібито мав про це остаточно вирішити. 
А  покищо у волості керував усім уповноважений від Директо- 
р ї, а в кожному селі був староста або голова з десятниками. 
Перед у всьому вела куркульсько - офіцерська зграя, що ото 
стояла на чолі повстання проти гетьмана. Знову бідноті ду
мати про участь у владі не доводилося. Ні землі, ні лісу чі
пати теж нікому не дозволялось.

*) Для цього періоду нема нічого дивного, коли на чолі повстання проти 
німців і Скоропадського стояли, а також і брали участь яаможні Справа в 
тому, що гетьманський уряд і окупанти, збираючи поміщицьке добро й охо
роняючи поміщицьку „власність**, зачепили інтереси куркульської частини 
села, яка в аграрній революції й пограбуванні поміщика обганяла бідняка, 
більше розтягавши панське добро й забиравши кращу панську земельку. 
Сини куркулів, бувши офіцерами, підчас такого селянського заворушення 
силою подій ставали на чолі повстань. Ред .

. 2) 3  слів учасника В. П.
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Отож, і за Директорії біднота нічого не одержала самі ж 
національні форми боротьби без відповідного соціяльно - еко
номічного змісту не могли далі тримати бідного селянства, 
як би петлюрівщина не розвивала була шовіністичних настроїв. 
Це надто показово стало щось у кінці січня 1919 р. після де- 
клярації Директорії та маніфесту Тимчасового уряду радян
ської України.

КУРЕНІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ

По приході більшовиків біднота знову заворушилася. О р
ганізовано ревкоми, потім виконкоми й сільради1) ;  згодом 
розпочато й оргпнізацію комбідів (комітети біднота 2). Відібрано 
землі — церковну, попівську, манастирську та лісництва. Тим- 
часом про те. куди ця земля перейде, як її селяни будуть ко- 
ристати — ширилися різні чутки, а то й брехні. ‘ Говорили, що 
землю ро.-поділять на всіх селян, де хто плів, що землю від
дадуть тим, хто піде в комуну й т. ін. У всякому разі селян
ство до колективних форм господарювання ставилося негативно 
й обстоювало тільки розподіл землі, як це, приміром, і трапи
лося в Нових - Петрівцях. де попівську землю після приходу 
Радянської Влади зразу було розподілено серед селян. Потреби 
в лісі місцева влада задовольняла, видаючи спеціяльні для 
цього дов дки. Видко було, що більшість селянства від заходів 
Радвлади була задоволена. Проте неостаточне розв’язання 
владою справи про користування відібраною землею, як поба
чимо далі, стане за причину селянського незадоволення, а це 
останнє використають різні ворожі Радвладі угруповання, як 
„демократичні44 так і „монархічні44.

Завзята клясова політика Радвлади, зокрема розшарування 
села, рішуча її боротьба з куркульнею та попівством, а також 
заборона вільної приватної торгівлі, з чого найбільше жило 
тутешнє селянство, як садівники, кустарі та інші, спричинили 
велике збурення до Радянської Влади й дотого ж не тільки 
заможних шарів села. Заможне селянство за допомогою попів 
розпочало про.адити шалену агітацію проти радянських орга
нів. Вони були використовували кожну помилку, що трапля
лася в роботі місцевих органів і на цих помилках та загаль
них труднощах спекулювали.

Невиразне ставлення місцевих органів до форм користу
вання націоналізованою землею дало їм привід розповсюджу
вати чутки, що нібито з відібраної землі біднота користатися 
зовсім не буде. „Може буде вам, а може й жидкам"— гово
рили куркулі.

Згодом, коли одержано розпорядження організувати на 
націоналізованих манастирських землях та землях лісництва

J) Тоді їх називали „сельсоветами".
2) Називали їх „комбедами'1.
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(колишній хутір Нікольський) з бідняцьких сімей комуну, майже 
все селянство околишніх сіл обурилося. Глухе незадоволення 
розійшлося по селах, особливо в Нових - Петрівцях, Валках та 
Вишгороді. З  цього скористалися різні ворожі елементи й кур
кулі, що найбільше ширили всякі неподібні чутки. Почав де не - де 
заводитися бандитизм. Незабаром цілі ватаги, видаючи себе за  
червоноармійців, проходили через села й грабували їх. Щоб 
боронитись проти різних грабунків усяких бандитів, сільське на
селення почало організовувати самоохорону. Треба сказати,що 
цю самоохорону добре скористали сільські здеклясовані еле
менти, чи, як їх називали, „отльоти". Приміром, у Н. - Петрівцях 
та у Вишгороді зформувалися з них місцеві бандитські зграї, 
що грабували селян на шляхах, а іноді й пароплави на Дніпрі.

В цілому це призвело до того, що незадоволення дедалі 
більшало. До цього незадоволення треба додати ще й те, що 
радянські робітники, виїздивши з центру на місця, зчаста ви
являли в своїй роботі „русотяпські тенденції". Отже, петлю- 
рівщина, використовуючи все це, знову почала підіймати голову.

Вже десь у березні розпочалося по селах Старо - Петрів- 
ської волости готуватися повстання проти Радвлади Старо - 
Петрівський кооператив („Є СТВО ") використовується, як ле
гальна організація, для цієї роботи. Під маркою „ЄСТВА" 
виїздять у район Проскурова на нараду петлюрівських агентів 
представники від Петрівської волости — селяни Духота Т. А. 
та Козир В. (колишній прапорщик царської армії). 5 -го  числа чи 
4 -го  квітня (1919 р.) до петрівчан уже прибули^-три представ
ники від Струка1); один з них, офіцер Клименко (головний 
організатор повстання на Гостомельщині) зразу ж зв'язався з 
такими селами як : Н.- Петрівці, Ст.- Петрівці, Валки, Вишгород, 
Лютеж, Горенка, Гостомель, Мостище, Мощун, Старосілля, 
Сваром є на Чернигівщині та Куренівка в Києві Куренівка, 
між іншим, була за головний центр, що зв'язував петрівчан із 
Києвом. Тут сходились усі ті повстанські нитки, що мали від
рядити Радвладу з Києва. Сам Клименко пробував у Нових- 
Петрівцях, де спинився у чорносотенця (колишнього жандара) 
Правдивого Т., звідки й розпочав організовувати роботу.

На перший раз використано в -Нових - Петрівцях групу 
озброєних селян із „самоохорони". До них прилучилася й „са
моохорона" Вишгороду, Старих - Петрівець, Валок та інші. Вже 
напередодні повстання показали голову не тільки петлюрівці, 
куркулі та молода офіцерня тутешніх сіл, а й чорносотенці.

Організатори повстання, маючи за собою покищо таку 
невелику силу, щоб залучити до повстання селянські маси, 
вирішили розпочати повстання з єврейського погрому, нацьку
вавши малосвідоме селянство на євреїв, з  чого завжди почи
нала й чим кінчала петлюрівщина.

1) Відомий ватажок банди.



Куоенівське повстання 1G3

6/IV (1919 р.) справу про погром погоджено з головою сіль
ради Була ним, а вже проти ночі на 7/IV розпочався погром. 
Забирали єврейські сім’ї Нових та Старих - Петрівців до Межи
гір'я, хто ж сперечався, зразу забивали. Другого дня цієї ватаги 
вже стало ЗО чоловіка. На Вишгород, Горенку, Гостомель, 
Мощун, Лютеж та інші села з неї виряджено групи, щоб і там 
приєднувалися до повстання. Останнє подтверджують не тільки 
учасники, а й Бюлетень НКВ №  22, де говориться, що :

„Восставшие крестьяне Ст.* Петровской волости при
слали в Гостомель депутатов с требованием присоединиться 
к ним для совместного наступления на Киев. Требования о 
наступлении сопровождались угрозами. Были расклеены 
прокламации с призывом к избиению комиссаров, евреев 
и киевской власти Крестьянский сход с. Гостомеля решил 
присоединиться к наступлению. Волостной комиссар О ста
пенко, желая предупредить о восстании,, выехал в Киев, 
но был задержан крестьянами и убит".

На чолі так званої Межигірської комендатури, куди при
водили заарештованих осіб, стояв, відомий петрівський чорно
сотенець, син куркуля — Макуха В.; цей і розправлявся з за 
арештованими.

Коли в Києві дізналися про .події по селах, 8/IV звідти 
виїхав загін кінноти чоловіка з 20 на чолі з начальником кор
пусу війська ВЧК тов. Миколаєнком. Проте банда загін розбила, 
коні та зброю відібрала а з армійців тяжко познущалася1). 
Проти ночі на 9/IV повстанці заарештували ще щось з 103 чол. 
єврейських сімей й на широчині Дніпра потопили їх.

Заколот Ново - Петрівських петлюрівців, чорносотенців та 
різних здеклясованих елементів, розпочавшись з єврейського 
погрому, обернувся в повстання Старо - Петрівської волости 
та Куренівки. З а  центр цього повстання стали не Старі - Пе
трівці, як то було за гетьмана, а Нові - Петрівці. Місцева влада 
розбіглася. Більша її частина перейшла до повстанців, частина 
відійшла від усього геть, а ті, хто виступав проти повстання, 
змушені були покинути своє село. Тут же в Нових -Петрівцях 
на кватирі селянина Правдивого Т., згадуваного черносотенця, 
розташувався повстанський „Ш таб".

9/IV повстанці оголосили мобілізацію. Нові - Петрівці та 
Валки обернулися у військовий табір, куди прибували мобілі
зовані (здебільшого молодь) та добровільці околишніх сіл. 
У Вишгороді розпочинався фронт. Це був головний пункт, від 
якого залежав дальший хід повстання.

Ми вже згадували, що виряджений з Києва радянський 
загін повстанці розбили. Від полонених і закатованих червоно-

*) Осооливо зазнав мук начальник вагону т. Миколавнко, якому бан
дити відрізали но.*а, вуха, викололи очі, а вже під самий кінець, коли він 
став непритомний, розшматували живіт.
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армійців цього загону повстанці дістали деякі таємні відо
мості про пляни ліквідації цього повстання й зокрема про те, 
що з Києва має бути наступ на повстанців двома сторонами 
(Дніпром і з поля), та що цей заі ін мав їх зустріти певною 
сигналізацією відповідно до того, як стоятимуть справи.

Тим то, довідавшись про це, вишгородські повстанці стали 
готуватися до зустрічі з радянськими загонами. Частина їх 
засіла в шанці проти Дніпра на Вишгородській горі, друга ж 
з поля — на піщаних буграх, виставлено на відповідних міс
цях сторожу й порозставлювано кулемети1).

Пароплав - панцерник, маючи прибути з Києва до Вишго- 
роду — за словами учасника — тільки показався, як на зустріч 
йому виїхав од повстанців на білому коні з червоним прапором 
селянин. Забачивши відповідну сигналізацію, панцерник тихо 
став приставати до берега, але, помітивши, що не все гаразд* 
зразу рушив назад. Вишгородська банда зняла стрілянину 
й панцерник примушений був відступити.

Другого дня десь о півдні до Вишгород прибули тепер 
аж три пароплави - панцерники. Невеликий загін піхоти висів 
на вишгородських луках і розпочав наступати на Вишгород з  
поля. Обстрілявши с. Вишгород, панцерники увечері поверну
лися до Києва. Проте повстанці, вважаючи себе за переможців* 
вирішили наступати

Наступали на Київ двома напрямками : одна група з Вищ- 
города через хутір кол. поміщика Редьки на Поділ - Куренівку, 
(на чолі цієї групи стояв ст. унтер - офіцер царської армії, 
куркуль Вишгорода — Дорошенко В.), а друга — Чорнобиль
ським шляхом через Прюрку на Куренівку (за командувача 
цієї групи був струковець, офіцер Клименко). Повстанці йшли 
двома лініями: передня — була бойова, задня з мішками, що 
гадала поживитися після завойовання Києва.

Перед виступом і підчас його бандити розпочали ширити 
чутки, мовляв, коли б Радянська Влада дійсно була за селян
ство, вона б із - з а  кількох євреїв, знищених у Межигір’ї, не 
руйнувала Всього Вишгорода, а шукала б винних. Говорилося, 
що нібито робітники та військо в Києві тільки й ждуть, щоб 
селянство розпочало повстання, після чого вони зразу ж при
єднаються.

„Селяни, пригляньтесь до більшовиків, чи не жидівська 
це власть, коли за якийсь десяток утоплених жидків розстрі
люють із гармат все село Вишгород. Тепер вам, мабуть, зовсім 
ясно, що це за більшовицька влада. . — Такі розмови підбу
рювачів повстання передає один із самовидців.

1) За командувачів тут були вишгородські петлюрівці: Литвиненко К., 
Дорошенко В., Литвиненко Юх. (куркуль). Шкільний С. (колишній унтер- 
офіцер), Тищенко С. (офіцер), Кірівнко Н. (син валківського куркуля, студент) 
та ін іііІ.
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А бо ось як говорить другий:
„Тут (у Н. - Петрівцях — І. С .) під керівництвом 

цього струківського офіцера — Клименка збиралися йти 
на Київ видворяти Радвладу, a 9/IV о 10 год. вночі зга- 
мували все село дзвоном. Люди зійшлися, й Кацімон Опанас, 
наш селянин (активний учасник повстання, куркуль, цер
ковний староста, петлюрівець.— І. С .) виступив і сповістив, 
що прийшла делегація з Куренівського Дубзаводу й ска
зала, щоб ми йшли їм на допомогу Київ забирати. Зброю 
видадуть нам робочі. Дядькі старі хотіли втікати, але 
було пізно, бо кругом стояла сторожа. Кацімон далі об’
явив: „Хто не піде наступати на Київ, у того завтра за 
берем землю*. Й люди того ж вечора й старі, й молоді 
плелися до Києва. Коли наші селяни на світанку 10/1V* 
вийшли до Куліженка (місцевість коло Пріорки —; І С.), 
то нікого там не було, це була „машина** (цебто прово
кація, що робітники запрохували селян скидати Радвладу 
в К иєві— І. С.). Але селяни й далі наступали на Київ. 
На Куренівці та Подолі їм була дана „зустріч": червоно- 
армійське військо рушило на цю банду й банду розбито" 1).

З  вищенаведених слів самовидців видно, що проводирі 
повстання не гербували ніякими засобами, щоб втягнути селян 
у повстання. Тут і шовіністична агітація, і загроза відібрати 
землю, і провокація, що нібито київське робітництво закликає 
селян до повстання.

Цікаві свідчення про ці події робітника заводу Дубільних 
екстрактів (на Куренівці) П. Григоренка, який підчас допиту 
сказав:

„Крестьяне пошли на провокацию потому, что агита
торы им говорили, что в Киеве войска и все рабочие 
только и поджидают, когда подвернет крестьянство, сей
час же помнется содом и гомора — начнем . бить кому- 
нистов и учиним жидовский погром и конец существо
ванию советской власти. 7 - го апреля (видно помилка, бо 
це було 10/IV вранці — І. С.) в часов 6 утра из села стали 
появлятся на Приорку банды. Тотчас же с колокольни 
Приорской церкви раздался набат. Собрался сход и ре
шили наступать на Киев. На сходе задавали тон кулаки- 
огородники, их сыновья петлюровцы и попы. Вооружившись 
чем попало, банды со схода по трем направлениям, под 
командой (мабуть, офіцерів — I. С.) направились на Куре- 
невкуг выслав вперед делегации на фабрики и заводы. 
У рабочих достаточной организации в то время не было 
и не нашлось такого организатора, чтобы сорганизовать 
и дать банде отпор. . .  Когда делегация от банды пришла

*) Самовидець В. П.
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на Завдуб, рабочие стали расходиться, а те людишки,, 
которые в бандах опознали своих, начали перед делегацией 
метаться, старались созвать собрание всех рабочих, тре
бовали дать гудок и остановить завод. Благодаря угрозе 
своих людей, что, если кого найдут спрятавшимся, то тому 
не сдобровать, — на общее собрание собрались. На общем 
собрании выступавшие ораторы требовали идти бить 
коммунистов и жидов и о р г а н и з о в а т ь  н а с т о я щ у ю  
с о в е т с к у ю  в л а с т ь .  Нашлось таких на заводе человек 
с десяток, которые присоединились к бандитам и пошли 
на теплое дело. Банды двинулись по направлению Подола 
и Лукяновки, расчитывая, что по пути к ней будут при
соединятся рабочие и войска, но это не случилось" 1).

Отже, думка самовидця про „машину" цілком правильна 
й хоч зв ’язок петрівчан з Куренівкою був, але не з  організо
ваним робітництвом та військом Києва, а з к ркулями - огород
никами, їхніми синами - офіцерами, петлюрівцями, по іами* 
обивателями околиць Києва, кустарями та з подільсько - куре- 
нівськими крамарями й іншими здеклясованими елементами.

Організоване робітництво та військо Червоної армії, крім 
куренівських петлюрівців, не лише не підтримували повстанців, 
а зразу, як ми вже зазначили, виступили проти повстанців.

Тут якраз до речі згадати про ролю та участь різних 
партійних антирадянських угруповань, що працювали на відо
мій нам Куренівці й зокрема про у. с .-д . незалежників. 
Відома тепер річ, що українська партія у. с.-д. незалежників, 
намагаючись разом працювати з Радянською Владою, водночас 
готувала повстання проти неї, зв ’язуючись з різними бандитами* 
Маючи свою організацію й районний комітет на Куренівці (у 
Кирилівській лікарні), незалежники разом з правими есерами 
взяли жваву участь і в Куренівському повстанню2). При чому 
повстання готувалося під проводом цих партій не тільки на 
Куренівці, а й по всій Старо - Петрівській волості.

Про участь у повстанні цих партій наведемо цікаве свід
чення робітника заводу Дубільних екстрактів Степана При
щепи, який підчас допиту відзначив, щ о :

„Во время восстания на нашем заводе коммунистов 
не было, но были члены партии правых эсеров и украин
ские „незалежники". Утром, когда уже на заводе началась 
работа, территория завода неожиданно наполнилась кре
стьянами с белыми повязками на руках. Они забрали 
имевшиеся для охраны завода несколько винтовок, потре
бовали дать гудок и собрать рабочих. Гудок не был дан.

*) 3  мате рі ялі в Київського Істпарту.
2) Б. Ковельський у своїй книжці „Шлях зрадництва й авантур* від

значав, що повстання на Куренівці організував через своїх аґентів Зелений— 
відомий бандит. Ред.
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Но рабочие собрались и секретарь районного комитета 
украинских „незалежних левых с. -д-“ Волошин, работа
ющий на заводе слесарем, выступил с речью о присоеди
нении рабочих завода к восстанию. Затем стали выступать 
с речами бандиты и требовать, чтобы рабочие шли с ними 
бить коммунистов и жидов, потому, что он и  т о ж е  з а  
р о в е т ,  но т о л ь к о  б е з  к о м м у н и с т о в  и ж и д о в .  
Во время этих речей много рабочих ушло с завода, а 
оставшихся бандиты повели в район, где полковник с „ры
жей 'бородой" приказал брать винтовки и итти в насту
пление. Но неожиданно откуда - то появился поручик и 
что то шепнул на ухо полковнику. Полковник засуетился, 
приказал расстрелять евреев и ушел“ 1).

Колишній співробітник ВЧК т. Д. у своїх спогадах гово
рить: „по указанию Соколова был арестован правый эсер, 
штабе - капитан (фамилии не помню), у которого на квартире 
найдено возвание к населению о созыве Учредительного со
брания. Это возвание имелось в Ьиду опубликовать после 
свержения советской власти" 2).

Про участь кошр - революційних черносотенних організа
цій якийсь із учасників повстання на Куренівці Соколов на 
допиті ВЧК заявив:

„Прежде всего я должен сообщить причину, побудив
шую меня стать на путь откровенности с Вами. По поли
тическим убеждениям я монархист с самого начала ката
строфы (Лютнева революція — І С.). Не щадя сил, я работал 
для восстановления монархии. Вскоре после революции 
1917 года в мае я был организатором патриотической ма
нифестации с портретом государя в Киеве. Я глубоко 
верил, что возвращение монархии неизбежно и что дви
жение ее реставрации начнется с юга. К сожалению, в 
течении 2 - х  лет мне неоднократно приходилось задумы
ваться над тем, что для осуществления моих идей нужны 
крепкие духом, самые верные люди, а людей таких я 
встречал очень мало. И вот, в то время, когда адмирал 
Колчак подошел к Волге, а генерал Деникин стал сту
чаться в ворота Киева, организация, к которой я принад
лежал, решила перейти к активным действиям, ибо суще
ствовало общее мнение, что момент уже назрел. Для 
общей уверенности, за успех нашего дела, мы против 
собственной воли, завязали контакт с некоторыми демокра
тическими группами, выдвигавшими лозунг Учредительного 
собрания, так как численно преобладали в тех воинских 
частях, с которыми мы имели связь. Хотя день восстания 
и был заранее определен, но все пружины были проверены *)
*) 3  архіву Київського Істпарту. 
а) Там саме.
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и в успехе восстания никто не сомневался, а, наоборот,, 
приходилось слышать от людей, поставленных для руко
водства восстанием, что на худой конец они дорого про
дадут свою жизнь, для какой цели потребовали для себя 
в штаб лучший из имевшихся у нас пулеметов, хотя здра
вый разсудок диктовал отправить его в распоряжение от
рядов. Сегодня с утра все были раставлены по своим 
местам, и что же случилось. . .  При первых выстрелах все 
эти герои оказались подлыми трусами, они в панике по
зорно бежали. Выехавший в район востания для непосреД- 
ственонго руководства ими полковник Кейхель, заслышав 
пулеметную стрельбу, вскочил на лошадь и бесследно 
скрылся, а офицеры, из которых состоял штаб, как воры 
удирали через заборы"1).
З  наведеного вище більш - менш яскраво видно, як різні 

політичні угруповання, починаючи від „щиро - демократичних" 
українських „незалежників" і кінчаючи справжніми російськими 
чорносотенцями, хотіли використати цю селянську „армію".

Становлючи щось з 3000 людей, озброєних обрізами, 
ґвинтівками, мислівськими рушницями, самопалами, вилами, 
лопатами й навіть ціпами, під проводом куркулів і офіцерні, 
армія ця, крім згаданої зброї, прямуючи до Києва, озброїлася 
ще й порожніми мішками. Дійшовши до Житнього базару та 
Подолу й побачивши, що ні київське робітництво, ні червоне 
військо не приєднується до них, а навпаки— бандити кинулися 
панічно тікати назад.

Прибулі на допомогу гостомельчани, правда, трохи спіз
нившись, і самі стали тікати. Отже повстання, що розпочалося 
наступом на Київ 10 - го квітня о 5 - й год. вранці, вже о 7 - й 
год. аечора радянські частини зліквідували2).

Провідники „повстання" утекли до Струка.
*  **

Більша частина селянства, після денікінщини, випробу
вавши різних влад, мала тепер велику науку й стояла за Ра
дянську Владу. Надто змінився настрій селян, коли почули 
про розподіли націоналізованих раніш земель. Ревком став на 
сторожі оборони бідноти й почав налагоджувати громадське 
життя. Разом з комнезамом ревком переводив ліквідацію банд, 
що непокоїли й грабували селян.

Проте, налагодження мирного життя вже 1920 року пере
рвав наступ поляків, хоч, правда, деякі селяни петлюрівської 
орієнтації й настроїв раділи з наближення поляків та „україн
ського “ війська.

j ) Із спогадів т. Д. Архів Київського Істпарту.
2) В ліквідації повстання взяли участь Інтернаціональний полк та за

гони В>Ч К .
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Займавши села, поляки надто вибагливі були не тільки на 
„млеко й яйки“, а й на худобу, коні та інше селянське майно. 
Такі зазіхання польської військової влади зачепили не тільки 
бідняків, а навіть і частково заможне селянство. Повторилася 
історія з німцями. Знову все село було збурене. Знову неза
можники пішли в ліси й на луки. На цей раз петлюрівщина 
ще раз показала своє справжнє обличчя и остаточно викрила 
своє зрадництво й авантуру.

Селянство Старо - Петрівської волости в боротьбі проти 
поляків виставило організований на луках і в лісах загін неза
можників. який, пробуваючи в тилу, підчас наступу регулярних 
загонів Червоної армії, багато допоміг їй, завдавши полякам 
і шкоди, і сполоху.

Характерна на революційні й контр - революційні події 
Гостомельщина, чи власно колишня Старо - Петрівська волость 
на Київщині, спонукає зробити деякі висновки. Селянський 
рух тут, як бачимо ми, яскраво відбивав майже всі періоди 
громадянської війни на Україні.

Боротьба основної маси селянства за землю — ось канва 
усієї боротьби протягом багатьох літ. Тому, попри всі інші 
моменти, Куренівське повстання,— а правильніше повстання 
селянства Старо - Петрівської волости за проводом контр-ре
волюції з Куренівки,— заслуговує на нашу увагу, оскільки 
воно спрямоване було проти Радвлади, що остаточно для се
лянства розв'язала земельну справу.

Причин цього повстання треба шукати не тільки в об’єк
тивних обставинах суперечливої економічної дійсности селян
ства Старо - Петрівської волости, а й взагалі у збігові цілої 
низки обставин того часу, коли Радвлада, борючись на кілька 
фронтів, запроваджуючи харчову й аґрарну політику, щодо 
останньої допустилася на Україні певних помилок.

Гострота земельного питання на Гостомельщині нам уже 
відома. 1919 року взагалі на Україні ставлення більшої ча
стини середнього й навіть незаможного селянства до запрова
дження колективних форм господарювання, коли не було для 
цього належної бази не тільки „психологічної", але й мате
ріальної, спричинило серед цієї частини опір, а це останнє 
призвело до того, що незадоволення в обставинах громадян
ської війни використав куркуль, який збройно виступав проти 
Радвлади.

Конкретно, в Старо - Петрівській волості відомі нам про
шарування на селі поставилися тоді так. Куркульство, маючи 
найбільше землі й запаси хліба, посідаючи всякі промисли 
з найманою працею, та торговці, за наявности хлібної моно
полії й харчової розкладки („продразверстка") й взагалі через 
розкуркулення — цілком природно, виступали проти Радвлади 
й шукали собі спільника для збройного опору; середнє селян
ство (малоземельні хлібороби, садівники, молочарі, ганчарі,
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тощо), бувши здебільша зв ’язане з продажем своїх виробів на 
ринок, у обставинах забороненої торговлі, й потребуючи при
різки землі, на що 1919 р. у Радвлади достатнього настано
влення не було,— через усе це теж ставали в конфлікт з Рад- 
владою ; й нарешті третя найбільша група селянства, що 
становила бідняків, батраків, заробітчан (сільський цілком або 
частково пролетаріят), на яку власне Радвлада й мала наста
новлення спиратися, організуючи її проти куркульства,— з а  
в и н я т к о м  с в і д о м и х  к о м б і д о в ц і в ,  яких, до речі, було 
чимало, теж не могла бути надто задоволена від Радвлади, 
бо остання не організувала належно цієї бідноти не тільки 
навколо запровадження її земельної політики (на що тоді не 
було ні матеріяльних, ні технічних можливостей), а й узагалі. 
Це позначилося й на тому, що навіть комбідовці підчас 
повстання одійшли геть і не виступили активно в оборону 
Радвлади.

Чому з Куренівкою сталося об’єднання гостомельчан ?
Що контр - революція в Києві тут саме готувала центр 

повстання проти Радвлади, об’єднавши на цьому ґрунті всі 
ворожі радянській владі елементи — це так, проте економічна 
спорідненість петрівчдн з Куренівкою теж не маловажливий 
ф ак т1). Коли одні здебільша ходили коло садівництва, то 
другі — коло городництва; одні виробляли вдома цеглу та 
глиняний посуд, другі мали свої невеличкі майстерні (сто
лярні, слюсарні, кравецькі і т. ін.),* частинне хліборобство, 
молочарство, візникування, перепродаж різних виробів та про
дуктів харчування, поденна робота тощо — все це було і в тих 
і в тих. Отже спорідненість економічної дійсности й відціля 
всілякі економічні і інші зв’язки говорять за невипадковість 
цього сукупного повстання.

х) Т. Д. у своїх спогадах пише: „Все эти села (Вышгород, Старые и 
Новые - Петровцы, Яблонька, и еще несколько сел, как и прилегающие 
к Киеву „предместья Приорка и Куреневка, помимо основного источника для 
существования хлебопашества, занимаются торговлей, огородными овощами 
и молочными продуктами, которые продают в Киеве на базарах. Благодаря 
этому на Куреневке и Приорке издавна существуют очень много крепких 
кулацких хозяйств, при чем, владельцы их, благодаря близости Киева, давно 
приобщились к городской мещанской культуре, детей своих каждый из них 
стремился обучать в гимназии, дочерей выдавали замуж за разных мелких 
чиновников и торговцев, давая приданное деньгами или с содержанием моло
доженам натурой в течении одного, двух лет.

Сыновья этих кулаков - огородников во время войны 1914 г., когда был 
открыт доступ к офицерскому чину, хлынули в школы прапорщиков, с войны 
возвращались прапорщиками, подпоручиками и капитанами. Охотно воспри
няли петлюровскую идею „самостийность**, играя роль связующего элемента 
при формировании Петлюрой и гетманом воинских частей, словом эти люди 
стремились „выйти в люди" і вдруг революция, пролетарская диктатура. 
Конец мечтам карьере, а к тому же нависла гроза передела земель, нахо
дящихся под огородами^ В силу этих причин кулачня Куреневки и Приорки 
не могла оставаться равнодушной к агитаторам против соввласти, от кого бы 
эта агитация, не происходила0. (Архів Київського Істпарту).
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Це повстання дає також певне уявлення про наслідки де
яких заходів Радвлади 1919 р. в галузі земельної політики.

На прикладі Старо - Петрівської волости можна також 
бачити, як контр - революція на Україні, не зважаючи на роз
біжність „політичних переконань“ (українські незалежники, праві 
есери, монархісти) об'єднувалось для боротьби з Радвладою й, 
ошукуючи селянство не тільки середняцьке, а й бідноту, об'єд
нувала часто - густо й цих останніх під проводом куркулів для 
повалення Радвлади й здійснення своїх домагань. Але тим ча
сово. Бо завжди перемагала й кінець - кінцем перемогла про
летарська революція.





СПОГАДИ
II





ЗАТОНСЬКИЙ В.

З СПОГАДІВ ПРО УКРАЇНСЬКУ РЕВОЛЮЦІЮ1)
^ Ч а с т и н а  II

ПЕРЕРОСЛИ ЦЕНТРАЛЬНУ РАДУ

У Петрограді я пробув до кінця січня (1918 р.), коли 
одержано звістку, що наше військо просунулося мало що не до 
Києва. Властиво, українського війська в нас було дуже мало. 
Був у нас один загін червоного козацтва. Цей загін утворено 
ще наприкінці грудня, і його задумано, як регулярну військову 
частину, підпору радянської влади на Україні. Назву „червоні 
козаки" їм дано на противагу до „вільних козаків" Централь
ної Ради.

Згодом цей загін, що від самого початку був під командою 
тов. Примакова, доріс до розмірів кіннотного корпусу і тепер 
під назвою першого кіннотного корпусу червоних козаків стоїть 
у лавах Червоної армії. Та тоді це був лише невеличкий загін. 
Крім червоних козаків в наступі на Київ брали участь червоно- 
гвардійські загони з Донбасу під командою відомого Жлоби, 
загони з Харківських заводів — Паровознобудівельного та 
ВЕК’у й інші.

Проте основну силу, також не дуже то велику, становили 
загони Черво'ної гвардії, що прийшли з півночі під командою 
т. т. Березіна та Ремньова. Загальне керівництво доручено 
було відомому полковникові Муравйову.

Наші сили були нікчемні. Червоногвардійскі загони, скла
дені в більшості з  фронтовиків - салдатів, швидко розкладалися, 
безладдя було неймовірне. Якби село українське не зневірилося 
в Центральній Раді, то ці сили нічого не вдіяли б.

Ми були дужі безсиллям Центральної Ради. Щодо робіт
ництва, то воно ту Раду зненавиділо. Звичайно, харківське 
робітництво нам тоді мало що дало. Українські справи його 
не обходили. Та там, де Центральна Рада силкувалася свій 
справжній вплив установити над містом, всюди поставала кри
вава боротьба. Таке було в Катеринославі, в Одесі, і надто 
в самому Києві.

*) Продовження див. №  4 „Л.Р.“ за 1929 р«
З*
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Київ зазнав у січні славетного січневого повстання, коли 
билися старі, малі, й жінки майже зо два тижні. Київський 
пролетаріят виявив величезний героїзм. Загубив справу брак 
зброї, а надто набоїв. І, може, були б протрималися, доки наше 
військо надійшло, коли б не шахрайство Центральної Ради.

Радівці запропонували мир на умові цілковитої амнестії, 
і арсенал, знемігшися, мусив прийняти цю пропозицію. Хто 
піддався, тих негайно позабивано. Надто жорстоко радівці 
помстилися на своєму Шевченківському полкові, що передався 
на бік повстанського робітництва.

Підчас наближення нашого війська Київ являв собою жахне 
видовище : сотні й тисячі замордованих тіл.

Тут повторювалася історія подолання Паризької комуни. 
У Києві також розстрілювано тих, хто мав мозольні руки.

Наші червоиогвардійці поспішали на допомогу до Києва.
Власне кажучи, робітниче повстання розгромило петлю

рівське військо, що вже відступало. Центральна Рада вже 
не мала українських полків, що була їх навербувала на фронті. 
В бої під Крутами (залізнича станція на лінії Бахмач - Київ) 
з її боку орудували загони „вільного козацтва", що склада
лося найбільше з української інтелігенції — цвіту студентства. 
Там вони здебільшого й полягли. Рештки встигли подолати 
київський пролетаріят, та сами майже без бою дременули, 
скоро вчули, що наближаються, переслідуючи їх, червоно- 
гвардійці.

Я приїхав до Києва саме тоді, коли його було взято. 
Страшне, кошмарне видовище.

Побачивши купи пролетарських тіл, червоиогвардійці сами 
посатаніли. Тоді вперше почалася в нас боротьба до загину, 
пішли розстріли. З а  карний кодекс з  трьома роками найбіль
шої кари вже ніхто не згадував.

Можливо, ба навіть напевно, постраждали неповинні — 
у такому ділі всякого буває. Так, розстріляно українських 
есерів, по суті гарних хлопців, які тільки-тільки врятувалися 
від розстрілу, що його підписав Грушевський. Вони повтікали 
з-п ід  арешту підчас бомбардування, та коли наше військо 
увійшло до міста, у них були квитки членів Центральної Ради 
і, не зважаючи на їхні докази, їх порозстрілювано на місці.

Я сам мало не загинув : серед білого дня мене один із 
наших патрулів зупинив. Я йому показав посвідку члена Україн
ського Уряду, написану мовою українською, з печаткою Все
української Центральної Ради робітничих, селянських та черво- 
ноармійських депутатів. Мені кажуть :

— Га, піймався, голубе !
Та й тут же таки, мабуть, були б і розстріляли,— тоді ж 

це просто на вулиці робилося,— коли б, на щастя, у другій 
кишені не було другого мандата — члена Раднаркому Р С Ф Р Р  
за підписом Ілліча. Це викликало здивовання, і я запропону
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вав розв’язати його, відпровадивши мене до штабу. Звичайно, 
у штабі непорозуміння виявилося.

Як пригадую, В'етіло й М. О. Скрипникові. Його хтось 
прийняв за полковника царської армії, та ще й „очевидець" 
знайшовся, що його добре з обличчя знав. Знов таки якийсь 
випадок урятував нам Миколу Олексійовича.

Ображатися не випадало — стан червоногвардійц?в був 
зрозумілий. Гірше те, що командні їхні верхи: Ремньов, Му- 
равйов та компанія, ці пройдисвіти та авантуристи, спекулю
вали на чуттях маси, граючи на її розгнузданості, свідомо 
ту розгнузданість підтримуючи. Нам довелося взяти Мура- 
вйова в добрі лещата й примусити його забратися з Києва, 
а згодом вимели і Ремньова.

До речі, ми тільки в Києві довідалися про загибель Лео
ніда П’ятакова.

Він був перший, до кого радівці вжили терору. Вночі 
25 грудня, саме на свят-вечір, загін „Чорної гвардії" вдерся 
до хати П’ятакова, збив його на місці й напівживого повіє 
із собою. Тільки його й бачили.

Вже як Київ було взято, ми знайшли його тіло під По
стом - Волинським, верстов за шість від міста — покаліченого 
із слідами нелюдських катувань: усі нігті повиривано, тіло 
попечено розпеченим залізом, волосся повищипувано, очі ви
брані . . .  Це радівці мстилися за розклад своїх частин. . .

Мені пощастило. Господар тієї кватири, де я жив, доки 
виїхав із Києва, розповідав мені, що саме у свят-вечір якийсь 
загін гайдамаків приходив мене шукати й перевернув усе в 
хаті. Дещо й потягли при такій нагоді. Хазяїн цікавився, чи 
не можна одержати компенсацію.

Тоді тільки я довідався, що й мені могло бути те саме, 
що й П’ятакову.

До речі, як швидко розгорталися події й мінялися звичаї : 
коли П’ятаков зник, всі громадські організації київські з  
міською думою на чолі заявили протеста й вимагали від 
Центральної Ради пояснення. Радівці вдавали, наче нічого не 
знають, дехто з них справді щиро обурювався з поведінки 
своїх гайдамаків. А  ще через два тижні. вони вже спокій
нісінько розстрілювали робітників за їх мозольні руки.

Приїзд уряду до Києва зустріли всі, навіть обивателі, з 
радістю та надіями. Після січневих розрухів їм хотілося спо
кою. Радівці по собі залишили поганий спогад. Від нас споді
валися, що ми заведемо до річища бурхливих ремньовців.

. Та, звичайно, і підлизування було скільки хоч. Наприклад, 
така картинка : як виявилося, що я більшовик, та ще й член 
Радянського Уряду, мене звільнено з політехнікуму, де я був 
за  викладача. Я про це знав.

Вранці, приїхавши до Києва, виходжу із своєї кімнати в 
готелі, де я зупинився. Двері відчинялися до коридору. Я по-
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•спішав кудись, з силою відчинив двері й когось здорово 
пхнув просто в лице. Виявилося — директор політехнікуму 
прийшов до мене посвідчити свою пошану й радість з нагоди 
мого прибуття. На чолі він мав чималого синього ґудза, та 
вигляд силкувався зробити такий, наче ось - ось полізе чоломка
тися, тільки б це йому дозволили.

Взагалі треба сказати, що на Україні такого саботажу, 
який ми мали в Петрограді та Москві, не було. Більше було 
зрадництва за безконечної зміни влад, це правда, але назовні 
трималися лояльно й зраджували потай, поза спиною.

У Києві довелося нам бути недовгий час. Центральна Рада, 
викинута із своєї столиці, негайно наставилася скласти мир 
із німцями. До речі кажучи, німці вже знали, що Ради в Києві 
немає, та крилися з цим від українських делегатів, щоб ці 
останні не відмовилися тоді підписати миру. Українські деле
гати в Бресті знали, правда, про тяжке становище своїх на 
Україні, та, побачивши несподівану ґречність німців, що взагалі 
з ними не церемонилися, вирішили, що, мовляв, „пішли наші 
вгору", їхні справи, мабуть, поправляються, і почали навіть 
ставити свої умови, вимагаючи деяких поступок. Німці де в 
чому поступилися, де треба гримнули — і мир підписано.

Тоді вже радівським делегатам сказано, що, власне кажучи, 
вони вже нікого не репрезентують, бо Україна стала радянська.

Та, зрозуміло, німці з великою охотою взялися викону
вати той розділ угоди, що зобов’язував їх допомагати Цен
тральній Раді в її боротьбі з більшовиками. Дуже скоро пішли 
в Києві чутки, що розпочався наступ німецької та австрійської 
армії.

Мене знову послано на мирну конференцію до того ж 
таки Берестя.

БЕРЕСТЕЙСЬКА УГОДА

Пізно вночі одержано телеграму від Леніна негайно від
рядити делегацію до Берестя. ЦК ухвалило підписати мир з 
німцями й пропонувало Урядові Радянської України від себе 
запропонувати німцям мирні умови, такі самі для них вигідні, 
як пропонувала Центральна Рада, аби тільки німецьке військо 
не повело наступу на нашу територію. Умови Центральної Ради 
ми в загальних рисах знали. Формально вони були не такі 
вже важкі. Найважливіший для німців пункт було їхнє забов’я- 
зання допомогти Урядові Української Народньої Республіки 
вигнати більшовиків, бо це давало німцям змогу фактично 
провести окупацію країни.

Наша пропозиція німцям мала зводитися ось до чого:
— Вам потрібний хліб. Ми вам його дамо, вам же на ко

ристь— не треба буде витрачати сили, завойовуючи Україну, 
-бо ми своєю волею не піддамося.
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Відряджено було делегацію під моїм головуванням. До 
неї увійшов Неронович, український лівий есдек (з тої купки 
українських лівих есдеків, що підчас січневого повстання пе
рейшли на бік революції), далі — лівий есер Терлецький і поза
партійний селянин Руденко з Катеринославщини.

Поїхали ми до Петрограду, сподіваючися виїхати звідтіля 
разом із російською делегацією Сокольнікова. Приїхавши 
вранці, подзвонили з вокзалу до Смольного. Хоч було ще 
дуже рано — сьома година ранку — проте Ілліч наказав негайно 
приїхати до нього.

Виявилося, що російська делегація, не дочекавшись нас,, 
виїхала. Нам треба було спробувати її наздогнати.

Треба сказати, що настрій в Ілліча був дуже поганий. 
Берестейський мир не легко давався, та ще й невідомо було,, 
чи підпишуть його тепер німці.

Прийшов до Ленінового кабінету і Троцький, але й слова 
не промовив, сидів у куточку протягом цілого часу нашої роз
мови. Вигляд у нього був тяжко виснажений. Тов. Руденко, 
подивившись на нього, вирішив, що він не має чого їсти (у Пе
трограді тоді таки голодно було), і, як ми вийшли від Ілліча, 
він мене питає:

— А що, коли б ми їм лишили якого харчу з того, що 
взяли на дорогу?

Це в нього так щиро вийшло, що я не заперечував, і наш 
делегат, повернувшися сам один у кабінет до Ілліча таТроцького, 
таки подарував їм по білій булці.

Погомонівши з нами декілька хвилин, Ілліч знову запро
понував мені побалакати з ним сам-на-сам . Він ухвалив нашу 
постанову — підписати ті умовини,що їх пропонувала Центральна 
Рада, і взагалі порадив не дуже торгуватися з німцями. Най
важливіше тепер мати передишку, щоб вони нас не задушили, 
доки ми безсилі. Україну шкода буде втратити.

Ілліч сам особисто дав наказ відрядити нас негайно окре
мим паровозом. Ми сіли в якийсь салон-вагон із царських 
запасів. Ніколи ще не їздив я перед тим такими салонами, а 
наш делегат - селянин цілу дорогу просто отямитися не міг від 
такої пишноти і все промовляв:

— Ач, як жили! А  ще кажуть, що він до мене з лиця 
був подібний . . .

І справді, тов. Руденко надзвичайно подібний був до Ми
коли II. Нас привезли до кордону. Під станцією Струги - Білі ми 
зупинилися. Псков уже зайняли німці. Залізничий міст між 
Стругами - Білими та Псковом висаджений у повітря. Далі треба 
було їхати кіньми.

Там на кордоні зустріли ми товариша - матроса, що про
воджав російську делегацію і очікував, доки вона повернетьСя- 
Він нам допоміг дістати коней і сам запропонував удруге про- 
їхатися до Пскова. Він до Пскова й Сокольнікова випроводжав»
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Був лютий мороз, а ми похапцем виїхали, у Києві вже 
була весна, і ніхто нічого теплого не взяв із собою. Пови
тягали ковдри, хто їх захопив із собою. У мене — як мак, 
червона, в одного з товаришів — ясно-рожева. Позавивалися, 
їдемо.

Видовище цікаве й мало імпозантне.
Боялися стрінутися з білогвардійськими бандами. Ми вже 

знали, що у Пскові російські офіцери організували напад на 
нашу делегацію. Було киноту бомбу в помешкання, де пере
бували делегати, і коли б не збройне втручання німців, то де
легація так би й загинула.

Було досить таки моторошно. Ми могли опинитися в ла
пах тієї самої офіцерні, не доїхавши до німців.

Та ще й не знали ми, як сами німці поставляться, аджеж 
вони вже підписали мир із Центральною Радою, і нас, надто 
через те. що ми їдемо окремо від російської делегації, можуть 
визнати просто за самозванців і видати своїм союзникам — 
радівцям. А  ті, зрозуміло, поставилися б до нас, як до зрад
ників.

Таке становище далеко гірше від того, що почуваєш у 
бою, коли також дивишся смерті у вічі. Ми сами їхали в без 
вість назустріч небезпеці

Доїхали щасливо. У самім тільки місті побачили перших 
німців. Нас ніхто не затримував, навпаки, ми сами з превели
кими труднощами, бо погано знали німецьку мову, витлума
чили якимсь салдатам, яких зустріли на вулиці, щоб нас від
вели до-4соменданта.

Комендант, відгодований німецький лейтенант, з моноклем 
в оці та стеком в руці, дуже був здивований, як ми з ’явилися. 
Він знав, що радянська делегація вже проїхала, і ніяк не міг 
зрозуміти, що то за така українська делегація, що їде до 
Пскова. Перепустити нас до Берестя він відмовився, заявивши, 
що немає інструкції, і повинен наперед оповістити своє на
чальство. Тимчасом він запропонував нам зупинитися в нього 
у комендатурі на вокзалі й поставив коло нас варту.

Зовні важко було розкумекати чи то наша почесна варта, 
чи то ми під арештом Ф акт той, що без проводиря нас ні
куди не випускали. Мотивував це лейтенант тим, що напере
додні був замах на радянську делегацію (ми тільки на одну 
добу спізнилися). Лейтенант запропонував нам дати докладні 
відомості, хто ми, до яких партій належимо, з якою метою 
прибули. Що я — більшовик, це він розумів, та хто такі україн
ські ліві есери та ліві есдеки, цього ніяк не міг зрозуміти. 
І здається, він вважав, що ці люди ще небезпечніші від біль
шовиків. Не дурно ж вони якісь незрозуміло ліві!

Пі вздився з нами лейтенант зовні досить ґречно, але чути 
по ньому було великого хама — типовий пруський юнкер, бру
тальний, задиркуватий. Треба було бачити, як він цукав сал-
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даті в, або чути, як він у нашій присутності розповідав іншим 
офіцерам, що він ішов в атаку на російських боягузів із сте
ком в руках, ніколи не користуючися зброєю:

— Вони й так тікають ..  .
Як мова йшла про події останніх днів, то лейтенант ман 

рацію. Армія тікала під тиском німців, не ставлячи опору, ки
даючи зброю та знаряддя. Не дурно Ілліч так боявся даль
шого наступу. Вік розумів, що ми боронитися не зможемо.

Ми висиділи два дні в такій непевності. Десь був зіпсо
ваний зв’язок (лейтенант скаржився на якихось партизанів), 
і не можна було договоритися з генералом Гофманом, голо
вою германської делегації в Бересті.

Цікаво було спостерігати німецьких салдатів. По них уже 
ясно відчувалося втому від війни, і ще. що нас надто вражало, 
це — їхня заляканість. Офіцери, навіть при нас, дозволяли собі 
поводитися з салдатами так, як може не часто бувало й у 
російській царській армії. Раз - у - раз можна було бачити, як 
неуважного салдата били в лице, давали в зуби, ба навіть ви
тягали стеком.

Черговий телефоніст, що сидів у сусідній з нами кімнаті, 
був, як виявилося, познанський поляк, і ми з ним, як не було 
офіцера, балакали польською мовою. Та, скоро з’являвся будь- 
який лейтенант або фенрих (прапорщик), салдат удавав, неначе 
він польської мови не розуміє: він не казав, що він поляк, 
називав себе офіціяльно н.мцем, бо над поляками ще гірше знуща
лися. Нарешті одержано телеграму від Гофмана, де сповідалося, 
що Уряд України вже підписав мир і німецька мирна делега
ція не вважає за потрібне заходити в будь - які переговори з 
особами, що називають себе представниками Радянської України. 
Отже, Псковському комендантові запропоновано відправити нас 
на радянську територію.

Як лейтенант читав нам телеграму генерала Гофмана, ми, 
признатися, гадали, що вона закінчиться наказом заарештувати 
нас, і навіть трохи здивувалися, що наказано тільки відіслати 
нас на радянську територію. Відпровадили нас дуже ґречно, 
дали автомобіля й за проводиря дали молоденького фенриха. 
Йому ще, мабуть, не було й двадцяти років, ще зовсім зелений 
хлопчина, ані трошки не задерикуватий, без жодної ворожости 
до нас. Хлопчик дуже радів, що підписано мир бодай з одною 
країною і, очевидячки, хотів яко мога швидше повернутися з 
фронту додому.

їхали ми вже іншою дорогою, брукованою. Все було зава
лено рештками від обозів російської армії, що відступала: 
артилерія, похідні кухні, сила-силенна іншого майна. Видно 
було, що посторонки обрубали й усе кидали на призволяще. 
Загрузши в сніг, стояли автомобілі - вантажеві, панцерні та 
легкові. Навіть якийсь аероплян, ^що не встиг долетіти до ра
дянської зем лі. . .
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Подекуди важко було проїхати. Доводилося вилазити з ав
томобіля й скидати на бік вози, що загороджували дорогу.

Що ближче кордон, звичайно, умовний (точніше кажучи,— 
те місце, де можна було зустріти російське військо), то гірше 
трусився наш фенрих. Виявляється, що начальство дурило го
лову німцям, які вели наступ, розповідаючи всілякі жахи за 
„більшовицьке нелюдство". І, дарма що він їхав з нами, фенрих 
проте побоювався, коли б його оті самі більшовики не захо
пили та не замордували.

Серед німців ходили чутки про повстанців, ми про це йце 
в Пскові чули, І справді, на лінії німецької окупації почали 
з ’являтися маленькі партизанські загони. Саме в районі Струг - 
Білих орудував лівоесерівський загін під пишною назвою 
„Вовча Зграя".

Цікаво, що російські офіцери на території, що її зайняли 
німці, також організовувалися в загони, але загони, очевидячки, 
скеровані проти нас. Німці навіть опікувалися ними.

Проїхали ми верстов двадцять від Пскова, доки нас зупи
нила якась застава. Ми пояснили, в чому справа, наказали фен- 
риха з автомобілем пропустити назад і проїхали ще верстов зо 
дві, до найближчого села. Там попрощалися з фенрихом. Він 
на всякий випадок попрохав у нас записку, хоч заставі вже 
було дано словесного наказа.

Чи пропустили фенриха назад — докладно не знаю. Настрій 
був такий, що могли й пришити. Вже здіймалася ненависть 
проти німців.

Якраз при нас, у тім самім селі, збили німецького аеро- 
пляна. Збив його одним пострілом місцевий селянин - мисли
вець : він низько летів і куля випадково влучила в якусь жит
тьову частину. Аероплян сів. Літун хотів був утекти, але в 
лісі його спіймано й £араз же забито.

У Стругах - Білих сіли в потяг, що очікував на мирну де
легацію. З  Петрограду був наказ негайно, коли тільки деле
гати повернуться, привезти їх туди.

Знову вранці рано приїхали й знову годині о сьомій були 
в Леніна. Він за ці три дні постарів на кілька років. Мото
рошно було дивитися на нього. .. Очікував він не нас, а 
тов. Сокольнікова.

Що нас німці неї прийняли, то було не дивно. Дивно 
•було б, якби були прийняли. Ми їхали так, на всякий випа
док. Ілліча гірше непокоїло, що немає звісток від основної 
радянської делегації. Ввесь час не було звідтіля жодних відо
мостей.

Тільки останніми хвилинами перед нашим приїздом , одер
жано телеграму від Карахана, що був за секретаря делегації, 
приблизно такого змісту:

„Пришліть потяг до Струг-Білих для радянської деле
гації".
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За  мир, чи його підписано, чи відкинуто, ані мур - мур.
Виявилося, що делегація Сокольнікова приїхала до Пскова 

години за  дві після того, як-ми відтіля приїхали. А  ми взяли 
єдиний потяг, який був у Стругах. Тому Карахан і дав те
леграму.

Володимир Ілліч, та й кожен на його місці так би зрозу
мів, рішив, що, видно, німці відкинули мирні пропозиції. Того 
делегація нічого про підписання миру й не згадує, а чекає 
потяга, щоб самим до Петрограду проїхати.

Ілліч нервово ходив по кімнаті, щось міркуючи про себе 
й іноді промовляючи кілька слів. Пам’ятаю його ви раз:

— Так, тепер війна неминуча, а в нас нічогісінько 
немає. . .

Тимчасом одержалося, вже, здається, від Сокольнікова 
звістку про мир, що його все ж таки підписано. Я не прига
даю, як саме це сталося, тільки пам’ятаю, що Ілліч відразу 
змінився на обличчі й тільки міцно висловився на адресу 
Карахана.

До речі кажучи, цікаво, як поставилася тоді до Берестей
ського миру Москва. Я кажу про верхи організації, бо що діялося 
в масах, я не міг знати.

Коли ще ми їхали до Берестя, то нас на вокзалі зустрів 
Муралов, командувач війська Московської військової округи. 
Я тоді вперше з ним познайомився.

Муралов був у настрої досить войовничому, говорив про 
бадьорість московського пролетаріату та про те, що форму
вання загонів Червоної гвардії проходило вдало. Москва далі 
була від фронту й не відчувала яскраво, безпосередньо тієї 
небезпеки, що насувалася.

Москвичі нач$ трохи були розчаровані, що мир уже під
писано. Принаймні, скільки пам’ятаю, тов. Покровський Ми
хайло Миколайович, що з ним довелося бачитися, проїжджаючи 
назад на Україну через Москву, мав вигляд розчарованої 
людини.

КРИВДОНБАС ТА ПОЛТАВА

Ще в Петрограді ми довідалися, що наші товариші під 
натиском німців уже залишили Київ. Ми відразу подалися на 
Харків.

У Харкові ми побачили вже не Україну, а Кривдонбас. 
Так скорочено називалася Криворізько-Донецька республіка, 

. що її був організував тов. Артем. До її складу входили при
близно Катеринославська та Харківська губерні.

На тім самім місці, де був розташувався наш Народній 
Секретаріят, я застав Народній Комісаріат Внутрішніх Справ 
Кривдонбасу. Сам нарком внутрішніх справ, тов. Васильченко, 
сидів у комісаріяті й власноручно видавав перепустки на 
переїзд.
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Тоді вже починала заводиться система перепусток. Стояла 
величезна черга всіляких обивателів, мішечників тощо . . .  нар
ком виписував їм перепустки.

Я за Кривдонбас і гадки не мав. і мене ця картина дуже 
вразила. Доки він мені виписував перепустку на Полтаву, куди 
переїхав із Києва наш уряд, ми з ним провели невеличку ди
скусію з приводу того, чи доцільне існування такої кривобокої 
республіки, й розійшлися, очевидьки, не переконавши один 

одного.
Васильченко, дарма що прізвище в нього суто українське, 

був найгірший ненавидник усього українського, бодай і радян
ського, і щодо цього, то його перевищував хіба сам тільки 
тов. Жаков (також нарком кривдонбасівський).

У Полтаві я просто з потягу потрапив на засідання На- 
роднього Секретаріату України Там сталися великі зміни. 
Секретаріат уже мав голову— тов. Скрипника, зате тов. Бош 
вийшла з складу уряду. Через що це сталося, я зміркував 
пізніш, тоді , не було коли. Мені тільки розповіли, що Бош і 
П’ятаков, що повернувся на Україну з Петрограду, гостпо 
розійшлися з рештою народн х секретарів і пішли в загін Чер
воного козацтва, до тов. Примакова, де П’ятаков став на 
„бахмачській ділянці" фронту видавати газету.

Народній Секретаріят України обговорював, чи повинен 
З ’їзд Рад затвердити Берестейський мир Діло було в березні, 
IV з ’їзд ось-ось мав зібратися в Москві для ратифікації мир
ної угоди.

Настрій був більш, ніж неспокійний, ліві есери провадили 
завзяту кампанію проти миру їх у цьому підтримувано й від 
лівих комуністів. Опозиція Іллічеві в самій партії була надзви
чайно сильна.

Та ми ж знали історію справи. Володимир Ілліч ще з січня 
місяця, коли я був у Петрограді, настоював, що з німцями 
треба негайно мир підписати. Я пам'ятаю, як палко коменту
вали тоді його слова, що селянин ногами голосував за мир, 
тікаючи поспіль із фронту.

Та Ленін опинився в меншості, навіть у ЦК.
В першу хвилину він був відступив, та швидко перейшов 

у контр - атаку і досягнув свого, правда, з великим натиском, 
користуючись не тільки силою переконання, але й силою влас
ного авторитету. До речі, найдужчим, як здавалося, аргумен
том проти миру було відокремлення від Р С Ф РР України, 
-Латвії та Естонії. Це розуміли так, що ми віддаємо робітниче 
населення цих країн на поталу імперіалістам.

Надзвичайно важливо було, на яку позицію стануть пред
ставники цих країн. Ілліч цікавився тим ще тоді, коли ми ба
чилися в Петрограді, але тоді, зрозуміло, я не міг йому з при
воду цього нічого* сказати.

Останнє його напутіння було:
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— Ви передайте від мене українським товаришам, щоб 
вони виступали на з'їзді за підписання миру. Це тепер конче 
потрібне. Від них значною мірою залежить, чи втримаємося 
ми тепер.

Він двічі повторив мені ці свої слова.
Я потрапив уже на кінець засідання, коли більшість ви

словилася. Передав зборам слова Ілліча. Виявилося, що пере
конувати було майже нікого, тим, що більшість висловилася 
за те, щоб ухвалити Берестейську угоду.

П’ятакова, який міг би заперечувати, як я вже згадував, у 
Полтаві не було.

Тут таки відряджено делегацію на IV З 'їзд  Рад. Майже 
одночасно мав розпочатися II Всеукраїнський З ’їзд Рад у Ка
теринославі. Мені дано мандата на з ’їзд до Москви з доручен
ням виступати від України за Берестейський мир.

Цікава подробиця: такі справи в нас вирішувалося ви
ключно радянським порядком. Партійного центру в нас не було. 
Обраний у грудні в Києві Головний Комітет був бездіяльний, 
ні разу не збирався. Щоправда, більша частина його членів 
входили до складу українського урядового центру, та, здава
лося, можна було б їм зібратися, бодай .не всією дев’яткою. 
Проте й цього не було. Це характерно.

Правда, тут на Україні був свій організаційний внутріш
ній лад. Київська груднева партійна конференція не була за 
гальновизнана, але ж і радянський центр України мало хто 
визнавав. Та, опріч того, такі тенденції спостерігалося не 
тільки в нас.

Вже не скоро після того, у травні 1918 року, я в Саратові 
наткнувся на теоретиків цієї апартійности. Голова Раднаркому 
Саратовської Федеративної Республіки (точна назва) пере
конливо, як здавалося йому самому, доводив мені, що тепер 
час балачок, агітації словами вже проминув. Треба ділом, а не 
словами організовувати маси. А це тепер, очевидячки, справа 
Радянського Уряду. Отже, партія віджила свій вік, і центр 
ваги перейшов до радянських організацій.

Щоправда, тов. Антонов - Саратовський був тоді хорий і 
прийняв мене в себе вдома, лежачи в ліжку. Але казали, що 
він такі самі маячні думки висловлював і з нормальною тем
пературою.

На Україні ми жили якийсь час без партійного центру. 
Як у таких умовах можна було працювати,— це не дуже легко 
собі уявити. Фактично за партійний центр правила фракція 
Народнього Секретаріяту, але формально той самий Секрета- 
ріят підлягав ЦВК’ові.

Я пригадую тяжку картину одного із засідань нашого 
ЦВК’у в Харкові, як мали переїздити до Києва в січні 1918 року. 
Якраз мене, що тільки но прибув із Петрограду, відрядили 
вмовляти ЦВК переїхати до Києва. ЦВК затявся.
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Виявилося, що котрийсь із його членів, матрос - чорномо
рець, родом із Полтавщини, недалечко від Харкова, мав же
нитися і запрошував ЦЗК у цілому складі до себе на весілля . . .  
Хлопці, звичайно, більше воліли їхати на весілля, нід* до Ки
єва. З  великими труднощами вмовили ми цього молодого від
класти своє весілля на час „після Києва". Не знаю вже, чи 
встиг він одружитися до того часу, поки прийшли німці.

У нашому ЦВК першого скликання гостро відрізнялися 
два полюси: маленька купка старих революціонерів - більшо
виків, що майже поспіль увіходили до Секретаріату, і декілька 
десятків добрих, безумовно революційних хлопців із робіт
ництва та селянства. Останні мало не всі були з колишніх 
матросів або салдатів - фронтовиків. Товариство все було добре, 
та витримки, звичайно, жодної.

Було в ЦВК декілька лівих есерів, ба навіть якийсь анар
хіст. Та вони не відогравали жодної ролі й по суті мало чим 
різнилися від хлопців, що мали себе за більшовиків. Фактична 
всі вони значною мірою були анархісти. . .

ОКРАЇНИ ПЕРЕВАЖИЛИ

У Полтаві я тільки переночував і знову подався до Москви.
Ілліч мені загадав, що як приїдемо на з'їзд, то щоб за

раз же навідатися до нього. Він того ж таки дня тільки пере
їхав із Петрограду. Всі комісаріяти перевозилися до Москви. 
Москвичі нарікали, бо їм не дуже то хотілося мати в себе під. 
боком центральний уряд. Вони нічогісінько не мали проти того, 
щоб він залишився в Петрограді чи деінде, аби тільки десь 
далі. Це була найхарактерніша доба „влади на місцях".

Ілліча я знайшов у першому Будинку Рад, у №  115 чи 
117. Він тільки - тільки повернувся з якихсь зборів і пив чай. 
Тут були й Надія Костянтинівна, Марія Іллівна та Свердлов. 
До ріденького чаю подано було невеличкий шматок чорного - 
пречорного хліба, наполовину з висівками, і замість цукру — 
шматочок шоколади.

Ілліч зараз же накинувся на мене:
— Ну, як українці? З а  зрадників нас маю ть?
— Та ні,— кажу,— маю наказа голосувати за мир.
— От це добре,— каже Ілліч до Свердлова: — Це треба 

гарненько та вміючи. Ви обов'язково,— каже знову до мене,— 
візьміть слово, як обговорюватиметься справу на фракції, а 
ви,— вже до Свердлова,— у слушний час випустіть його.

Свердлов, сьорбаючи чай, промимрив з - під блюдечка;
— Та вже знаю, сами тямущі.
Ілліч, не прощаючися, вийшов до сусідньої кімнати й більше 

вже не виходив.
Ми з  Свердловим умовилися, що на фракцію я обов'яз

ково прийду і він дасть мені слово, коли, на його думку, треба
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буде. Він тільки ще раз нагадав мені, щоб я добре стежив за  
українцями, щоб між нами суперечностей не вийшло. Тоді ж 
Свердлов сказав мені, що кривдонбаські делегати також усі 
за мир. Отже треба буде виступати не від Кривдонбасу, 
а від усієї України, тому нам треба всім погодитися між собою.

— Та,— кажу я йому,— як ми погодимося, коли криводон- 
басівці себе за українців не визнають, а вже нас, то й не хо
чуть знати?

— Дарма,— каже,— це вже наша в тім голова, тільки сами 
не зачіпайте, а я вам ручуся. Як треба буде, визнають. . .

Видно, тов. Артем, що стояв на чолі кривдонбаської деле
гації, одержав відповідні інструкції. Тому другого дня, як ми 
з  ним зустрілися, він сам запропонував мені скликати об- 
єднану нараду всієї української делегації, в тім числі й дон- 
басівців.

Я зробив вигляд, наче аж ні трішечки цим не здивований 
і, не питаючи його, як це він так змінив свої погляди, почав 
умовлятися щодо нашої тактики. Між нами суперечностей не 
було. Ми умовилися разом обробити декількох не досить пев
них делегатів, і Артем сам запропонував мені виступити від 
імени всієї України .. .

Призначили загальні збори українців. А  щоб не сталося 
якого непорозуміння, Артем на ту саму годину й на тім самім 
місці оголосив збори делегатів Кривдонбасу. А  то на україн
ський виклик вони були б, напевно, не з'явилися. Треба ска
зати, що й тут дехто з кривдонбасівців уперлися й не хотіли 
себе за українців визнати, вважаючи за доконче потрібний 
самостійний виступ своєї, як вони казали, суто робітничої 
республіки. Та Артем, що мав дуже великий вплив серед 
них, швидко їх уговтав, покликаючись на те, що так треба : 
сам Ілліч наказав. . .

Тоді ж таки я зрозумів, що й помилка Артемова в справі 
з  харківською буржуазією пояснювалася не чим іншим, як 
тільки цілковитим браком бойових традицій у харківського 
пролетаріату. Вони тоді крови ще не нюхали й були м’я
косерді. Це швидко змінилося, скоро розпочалися серйозні 
важкі бої.

Загальні збори, при доброму натиску тов. Артема, намі
тили мене від об'єднаної української делегації до складу пре 
зидії з'їзду. І мені ж таки доручили прочитати декларацію, що 
її проредагувати знову таки доручено мені та тов. Гопнер, Се- 
рафімі Іллівні, делегатці від Катеринославу.

На засіданні фракції з'їзду точився завзятий бій. Виступав, 
звичайно, Ілліч, боронив справу миру...

Дуже гостро та гаряче посипалися ліві комуністи. Яких 
тільки слів не було наговорено!.. І зрадництво революції, і 
зрада України та Литви, і допомога германському мілітариз
мові, і інші сильні вирази.
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З  оплесків важко було зробити висновки. В кожнім разі 
ліві зорганізувалися добре й гармидер зняли здоровий. Часом 
здавалося, чи не за ними більшість.

Після промови лівого промовця, що надто гаряче накрутив 
збори. Свердлов моргнув мені й оголосив моє слово.

На диво всім, я від усієї української делегації оголосив, 
що ми цілком за те» щоб мир підписати, бо розуміємо немож
ливість збройного опору в даний час та потребу зберегти 
РСФ РР, як пляцдарм для революції, бодай за ціну тимчасо
вого зречення від України.

Слідом за мною вийшов латиш і сказав те саме від імени 
латвійської делегації.

Це відразу охолодило гарячку. Суперечки припинено. У 
прикінцевім слові Бухарін, як співдоповідач, вже не міг покли
катися на Україну й оперував більше тою затримкою герман
ської революції, яку несе Берестейський мир.

Та суть справи була не в цьому. Ліві комуністи, принаймні 
їхні лідери, і сами говорили це тільки задля фасону. В основі 
вони жахалися, що ми, підписавши мир і опинившися в капі
талістичному оточенні, не зможемо утриматися з боку госпо
дарчого, почнемо розкладатися й зогніємо на корені, не тільки 
знеславлені, але й шкідливо скомпромітувавши, мовляв, саму 
ідею революції. На їхню думку, краще було загинути із зброєю 
в руках на зразок паризьких комунарів.

Як гинути, так із сл аво ю ...
Я, між іншим, казав напівжартома, напівсерйозно лівим 

товаришам, що цього не забракне. Кому охота битися, просимо 
до нас, на Україну, ми їх охоче приймемо, бо нам іншого ря- 
тунку немає і ми будемо битися.

Фракція, як відомо, прийняла Іллічеву пропозицію підпи
сати мир. Та ліві комуністи ухвалили скликати окрему нараду, 
а на з ’їзді ж не голосувати, доручивши тов. Куйбишову ого
лосити від імени лівих деклярацію, що мов у душі вони все ж 
таки проти миру.

IV З ’їзд рад я описувати не бу^у. Все, що там відбулося, 
записано й застенографовано.

Взагалі, бодай із натяжкою, проголосували за мир (абсо
лютної більшости не було). Коли б ліві комуністи були голос
нули проти (а вони втрималися), миру не було б затверджено.

ЦВКУ

Попрощались українці з IV Всеукраїнським з ’їздом Рад. 
По оголошенню прощальної декляраиії ми поїхали просто до- 
Катеринославу, на II Всеукраїнський З ’їзд. До нас приєдналася 
купка видатних лівих комуністів із Москви та Петрограду: 
Бубнов, Косіор Ст. та інші. Ми з ними ще в дорозі добре
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зійшлися. На Україні вони нам у великій пригоді стали й зго
дом відограли значну ролю.

Потрапили ми на кінець з'їзду. Цей був не такий, як мо
сковський : куди сіріший і есерівський вплив значніший. Було 
чимало й меншовиків (проте меншовики були й на IV Всеро
сійському З  їзді), і також вони були проти миру.

Пригадую, що тов. Скрипникові, що керував ленінською 
групою, довелося дуже тонко балянсувати, щоб протягнути 
ухвалу лінії Раднаркому за  Берестейський мир.

л Обмірковуючи питання на фракції, він вкупі з лівими 
комуністами боровся з правими настроями так званих катери- 
нославців, що добалакувались до капітуляції перед Централь
ною Радою, а разом з катеринославцями розбив антибере- 
стейські вибрики лівих.

На самому з’їзді, де в більшовиків числової переваги не 
було, всі члени фракції тримались вже одностайно, а баляи- 
сувати доводилось між надто лівими російськими лівоесерами 
і так званими гайдамаками, цебто досить сильною групою 
націоналістичної української еєеровщини; перши лаяли нас 
зрадниками революції, а другі тягли під Центральну Раду.

Тов. Скрипник вдало провів потрібні резолюції, розбивши 
голоси,-але про це він, мабуть, сам краще розкаже.

Я, до речі, приїхав на кінець відправи, зТзд закривався..
Відомо було, що німці наближаються до Катеринославу. 

Ми розуміли, що нас б'ють, та дивно — не було яскравої сві- 
домости того, що радянська влада на Україні в легальній формі 
по суті вже скінчилася. Наче нічого й не сталося. Було об
рано ЦВКУ. По - російському він звався „ЦИК Украины", або 
скорочено „ЦИКУ“. Кривдонбасівці на глум переробили назву 
ще першого ЦВК на „ЦИКУК".

Формально кривдонбасівці брали участь на Всеукраїнському” 
З ’їзді. З 'їзд  скликано в Катеринославі, тобто на території Кри
ворізької республіки. Були делегати від Харкова, в тім числі 
меншовик Сан, та з Донбасу. Але одночасно існував Донецько- 
Криворізький Раднарком, Донецько - Криворізький обласний 
партійний комітет, і часопис останнього не вагався вміщати, 
справжні пасквілі на адресу „ЦИКУКИ".

Кривдонбасівці під натиском німецької армії були наста
вилися навіть зовсім відокремитися від України — заявити, що 
вони нічогісінько спільного з нами не мають, і запропонувати 
німцям зупинитися на кордоні Донецько - Криворізької рес
публіки, бо, мовляв, німці, за Берестейською угодою з Цен
тральною Радою, мають право зайняти тільки саму Україну.

Чому донбасівці гадали, що німців переконають їхні дер
жавні кривдонбасівські теорії, не можу взяти в тямки ще 
й досі.

Щоправда, одночасно вони готували й озброєний опір. 
Добре билися. Через Дін пробивалися добре, Царицин боро~
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нили також добре і, нарешті, здається, в Царицині, відчули 
себе українцями.

Та це між іншим. Повернімося до II Всеукраїнського 
з ’їзду.

На цьому з ’їзді есерів було більше, як більшовиків, і 
згідно з пропорційним представництвом у новому складі ЦВКУ 
есерів було на два чоловіка більше від комуністів (абсолютних 
точних чисел, скільки саме було есерів та скільки комуністів, 
не пам’ятаю).

Нас виручало те, що були ще ліві українські еедеки. 
Дарма що їх на з ’їзді було дуже мало, але, проте, всі вони, 
здається, увійшли до ЦВКУ: ми умовили есерів дати їм, як 
представникам дійсно української' партії, чотири місця (а їх, 
здається, і всіх не було більше).

На першім же засіданні ЦВК, ухвалено скоротити свій 
склад удвоє. Отже, скоротивши, вийшло есерів здається, 49, 
нас— 47 та ще двох українських еедеків і один ППС (лівиця). 
Точних чисел, знову таки, не пам’ятаю, але знаю, що разом із 
українськими еедеками ми мали перевагу над есерами якраз 
на один голос. Ліві українські еедеки цілком ішли за нами.

Власне кажучи, їх просто слід було прийняти до нашої 
партії. Ми їх навмисно зберігали для рівноваги в ЦВКУ.

Щ е й надто: нам довелося штучно підтримувати лівих 
еедеків „незалежних,,, як вони себе називали. Коли хтось із 
них був хорий або переходив у підпілля, справа стала, як же 
було бути з більшістю у ЦВКУ ?  І ми відрядили до них одного 
товариша, комуніста Кокошка. Його з поміж есерів мало хто 
знав, і він удавав питомого українського еедека. Самому йому 
було трохи ніяково, та в порядку партійної дисципліни чого 
тільки не доводилося робити.

Із справжніх українських еедеків ми тримали тов. Караб- 
чука, доброго такого, щирого хлопця, ще зовсім молоденького. 
Йому було років із двадцять, ніяк не більше. Він був на про- 
чуд наївний та простий.

До речі до ЦВКУ обирали не персонально, а просто певне 
число місць давалося певній партії. І кожна партія могла того 
чи іншого члена відізвати й завести на його місце другого. 
Взагалі звичаї були своєрідні й іноді дуже чудні.

Ми тепер сміємося з Англії та взагалі з  європейців, що 
вони так додержуються традиції, а згадаєш ті недавні часи,— 
як ■ не - як, всього 1918 рік, і люди ми, здається, дорослі 
були,— а які дурниці іноді робили.

Ну, ось, наприклад: чогось видавалося,— і це в ті часи 
коли ми мусили виїхати з Катеринослава під натиском німців,— 
що уряд треба утворювати обов’язково з усіма формальностями 
і з повним штатом народніх секретарів, аж до секретаря ос
віти, охорони здоров’я, соцзабезу тощо.
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З  есерами ми від самого початку не могли погодитися*. 
Ухвалили своїми силами скласти уряд з комуністів та україн
ських есдеків і довго міркували, як нам доцільно розподілита 
теки. Мене тоді обрано на голову ЦВКУ і властиво мені дове
лося начебто кабінета складати. Нагадую — партійної інстанції 
не було.

Тов. Шахрай дуже опирався, не хотів брати теки народ- 
нього секретаря земельних справ, бо він, мовляв, нічого не 
розуміє в земельних справах.- Посаду народнього секретаря 
внутрішніх справ призначено тов. Квірінгові, що був тоді за 
голову Катеринославської ради. Але він лишився ще на. 
кілька день у Катеринославі, а розподіл ролей проваджено 
вже у вагоні.

Тепер питання: куди їхати ? Ми цю справу вирішили та
кож у вагоні. Дехто пропонував податися на Куп’янку, інші— 
на Таганріг. Відступати однаково треба було, це ясно, надовго 
затриматися надії не було.

Через що Таганріг обрали? Та просто так. Це була про
позиція, здається, тов. Шахрая. Він — над морем, місто краще. 
НУ> й поїхали до Таганрогу без попередження.

Звичайно,'приїхали. Нас зустрічає місцева рада: хто такі, 
відкіля взялися ?

Спочатку було виникло маленьке непорозуміння, вони нас 
хотіли заарештувати. Ми свій загін чоловіка на ЗО виставили, 
під командою тов. Кулика. Справа в тому, що Таганріг раху
вався в Донецькій області,* а там і гадки не мали про Україну. 
Вже не пам'ятаю, чи то ми в географії помилилися, чи вихо
дили із самого теоретичного припущення, що Таганрізький 
повіт, де населення саме українське, мусить належати до 
України. Днів через два - три і нас уже визнали. Хлопці були не 
такі амбітливі, як у Харкові, але в Таганрозі всього тижнів 
зо три-чотири посиділи.

Треба зазначити, що таганрізьку неприємність на вокзалі 
нам „підстроїли" ті самі приятелі, ліві есери, що разом із нами 
їхали з Катеринославу. Вони зв ’язалися із своїми однопар- 
тійцями в Таганрозі, видали нас за якихось самозванців чи 
то авантурників, що везуть цінності, і спровокували спробу 
Таганрізької влади нас заарештувати. Це виявилося дру
гого ж дня.

З  есерами у нас взагалі були цікаві взаємини. Сюди, на 
південь, приїздили не сами тільки ліві комуністи, але й есери, 
ввесь цвіт їхній, тут зібралися на засідання ЦВКУ Карелін, 
Фішман та інші; Камков, здається, був у Ростові й наїздив 
до нас. Ми з есерами в Таганрозі, а може, ще й у вагоні по
чали переговори, але ні до чого не договорились, і есери ли
шилися на становищі опозиції. Вони вносили до ЦВКУ свої 
інтерпеляції. Вони висловлювали недовір'я до уряду з  різних., 
приводів.
9*
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Тов. Скрипник серйозно відповідав на інтерцеляції, хоч 
інтерпеляції їхні були не досить серйозні (ми з дуже поваж
ним виглядом підраховували голоси, при чому коли голова 
звіряв наслідки голосування, то обов'язково все сходилося: 
аджеж у нас разом із українськими есдеками була більшість).

Тепер дивно пригадати, до чого було розводити всю цю 
комедію, але англійці ж ще й досі роблять її, мабуть, добре 
себе почувають із своїми середньовічними парляментськими 
звичаями.

Та це зовні. Щождо суті, то, оглядаючися назад себе, до
водиться сказати, як - не - як, а чимало було й ділового в тому, 
що тоді робилося.

Між іншим, до речі тут згадати, що т. т. П’ятаков та 
Бош вийшли із складу Народнього Секретаріату ще в Полтаві, 
і саме тому, що не вважали за потрібне, як вони казали, ла
мати комедію радянського уряду, коли це робиться майже на 
фронті. Вони пропонували утворити звужений центр (що зго
дом увійшло в практику під назвою ревкомів) і найбільше, 
якщо не виключно, дбати про військову справу. По суті вони 
мали рацію, але разом із тим, коли б товариші були з ними 
погодилися й не зберегли бодай зовнішньо форми цього са
мого радянського уряду, не скликали II Всеукраїнського З ’їзду 
Рад, не утворили ЦВКУ з його комфракцією, що фактично 
відогравала ролю загальнопартійного центру, то, мабуть, ще 
тяжче було б згодом намацати вірний шлях партійного та ра
дянського будівництва на Україні. Кінець - кінцем, життя ви
магало б утворити і Раднарком України, і КПУ, та про те ми 
вже знаємо, якими манівцями та ярами довелося ходити, доки 
ми дійшли до такої простої речі, як ЦК КПУ.

В тому наївному „ЦИКУ" справді лежала здорова думка, 
що згодом допомогла нам закріпити своє становище на 
Україні.

Так сталося, що в останньому розрахунку правий вийшов 
не тов Артем з його кривобокою короткозорістю, ба навіть не 
П ’ятаков із його здоровим реалізмом, а тов. Скрипник, із 
своєю пунктуальністю та шакобою до форми. Я це кажу, ніяк 
не виправдуючись, і тепер підкреслюю, що ми тоді робили 
силу дурниць.

КАЛАМУТНА ХВИЛЯ

Перебуваючи в Таганрозі, ми намагалися в перший час 
ще хоч якбудь організувати збройний опір. Погодилися що
до цього з кривдонбасівцями, дарма що вони ввесь час нас цу
ралися.

Склали ми союз із Доном та Кубанню, де тоді було щось 
подібне до радянської влади. Я свідомо кажу „щось подібне," 
бо там стан був надзвичайно своєрідний. Самий тільки тов. Под
телков на Дону чого був вартий.
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Про це краще б т. т. Бубнову ̂ та Сирцову написати: вони 
тоді ближчі були до цієї справи.

Отож силкувалися ми скласти оборонно - наступний союз 
південно - східніх республік... Правду кажучи, то це була ви
гадка лівих комуністів, що дивилися, коли б хоч якбудь 
втягти Р С Ф Р Р  у війну з німцями, бодай із півдня. Якось не 
додумуючи, мабуть, до кінця, більшість нас, що взагалі обсто
ювали ленінську позицію. Також до того приєдналися і під
тримували ідею південно - східнього союзу. Москва нам за те 
добре намилила голову й заборонила Донові та Кубані входити 
з нами в будь-які формальні угоди, щоб не дратувати нім
ців. Проте німці, не зважаючи на Берестейську угоду, Ростов 
таки взяли.

Політика Москви щодо нас знову почала мінятися. По
дробиць я докладно не знаю. Мабуть, тов. Чічеріну та ЦК 
партії клопоту завдавало наше залицяння до Дону, та можливо 
(так воно, здається, і було), що Москва починала вже нама
цувати ґрунт у Києві, йшла мова про мир з Центральною 
Радою. До речі, і в нас на Україні, в Катеринославі, чути 
було деякі голоси, правда, поодинокі, за те, що можна визнати 
Центральну Раду та припинити одверту збройну боротьбу з 
нею. Але про це хай хто інший розкаже, бо сам я свідком 
того засідання Народнього Секретаріяту, де таку пропозицію 
вносилося, не був (адже я взагалі тепер пишу тільки з пам'- 
яти про те, чого сам був свідком 1).

Пригадую, з Таганрогу до Москви їздив, у найофіціяль- 
ніший спосіб, тов. Скрипник, як голова уряду Української 
Радянської Республіки. Його місія була досить таки невдала: 
обставини вимагали інших метод боротьби — комуністам Укра
їни час був переходити в підпілля, а урядові Р С Ф Р Р  посилати 
мирну делегацію до Києва.

Ну, й веселі ж ми були тоді! Тепер згадаєш — і дивним 
усе це видається, неначе сон. Я не пам’ятаю, шоб ми коли- 
будь більше та щиріше, з цілої душі сміялися, як тоді, у тому 
нещасному Таганрозі, стиснуті між німцями та козачнею, що 
підіймалася з Дону. Скільки сміху та дружнього гумору було 
з  приводу Скрипніківської подорожі до Москви. І це не були 
„жарти шибеника". Біс його знає! Було на прочуд легко та 
безтурботно, дарма що цілком свідомі були свого становища— 
іноді воно здавалося нам безвихідним.

Нарешті в двадцятих числах квітня стало ясно, що в Та
ганрозі нам уже далі сидіти не було чого. Німці були від нас 
за верстов сорок - п’ятдесят. У нас сили не було жадної, як не 
рахувати загонів тов. Кулика та одного лівоесерівського.

*) До речі зауважити, що позиція уряду РСФРР та наших Катерино- 
славців це речі принципово цілком різні: в першому випадку то державна 
політика „п ереп очи н кув другому — .капітулянтські настрої" частини ко
муністів перед класовим* ворогом у своїй країні. 17/ІІІ 1918 р. т. Квірінг
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Через Таганріг на Ростов щодня йшли ешелони. Чого» 
тільки там не було: загони, загони, загони, без кінця - краю, ї 
все більше анархістські — якоїсь Марусі Нікіфорової й десятки 
іншої наволочі та авантурників. У каламутній хвилі евакуації,, 
під натиском німців тієї нечисти розплодилося було хто зна & 
скільки. Не минало дня без якогось інциденту. Хто привлас
нив собі ймення анархістів, інші — лівих есерів, а хто навіть 
більшовиками називається, та всі на один копил: штани - 
кльош, шкіряна куртка, матроський картуз, ходить наспирту
вавшись та все аргументує ноганом. Іноді, задля різноманіт- 
ности, кулеметом або навіть і тридюймовкою. Усе це п’яне,. 
розгойдане, самовпевнене, самозадоволегіе і здебільшого бо* 
ягузне.

Люди гинули на фронтах, а ці авантурники, брудна піна 
революції, жили собі та поживали.

Мушу застерегтися, що, не зважаючи на це все, дехто 
з  цих хлопців, з ким ми в Таганрозі стикалися (і чимало при
ємних спогадів лишилося), згодом повиправлялися. Я по тому 
стрівав декого з них: один був за губвійськома, другий навіть 
секретарював у райкомі, і непогані хлопці з них вийшли. Це 
просто в них тоді буяла бурхлива кров, вони сп’яніли від. 
влади,— аджеж кожний тоді міг розстрілювати, а іноді й роз
стрілював,— захопила їх каламутна течія революції, а тоді 
перекинуло їх до іншої хвилі. Пообмивалися, пообтесувалися 
й вийшли хлопці хоч куди.

Отаке життя, а надто у той бурхливий період революції.
А  скільки разом із тим через той самий Таганріг перехо

дило тих, що відступали на схід, відданих товаришів, що го
ріли революцією. Та вони були соромливі, рідко притягали до 
себе чиїбудь очі, то й не дивно, що обиватель, цей тупий та 
короткозорий слизняк, який не любить вилазити з своєї чере
пашки, не уявляючи глибокого клясового змісту історичних 
подій у всьому процесі революції за  перші роки, до непу, вба
чав самий лише цей темний бік — авантуризм, очайдушне шкур
ництво й т. ін., що майже неминуче супроводить бурхливі 
хвилі революції, а надто в такій дикій країні, як наша. * 1

(представник „правих") подав був на засіданні Народнього Секретаріяту 
таку резолюцію :

„Визнати за потрібне боротьбу з У, Ц. Р. Визнати, що радянська 
влада в сучасний момент не мав під собою ніякого ґрунту дійти згоди з У.Ц.Р. 
на таких умовах:

1) щоб ради робітничих депутатів були залишені, як центри організації 
робітничих мас;

2) щоб не було ніякого переслідування більшовиків і була забезпечена 
легальна можливість їхньої діяльности (М. Скрипник— „Історія пролетарськ. 
революції на Україні. „Ч. Ш .“, 1923. стор. 66).

За день перед цим — 16/ІІІ — т. Квірінг підтримав резолюцію тов. Не- 
роновича, де говорилося: для того, щоб зберегти ради, треба ввійти в пе
ремови з Центральною Р адою ... („1 с’езд КП(б)У. Статьи и протоколы"- 
ГИУ. 1923, стор. 92).— Ред.
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Проте революцію, кажучи словами Ілліча, „у білих рука
вичках не робиться", і це стосується всіх країн, не виключа
ючи й „культурного" Заходу. Ґречна революція — це взагалі 
щось подібне до смаженого чобота або гарячого льоду. Про 
це свідчать очевидці та учасники.

Тільки переживши нашу революцію, можна зрозуміти те, 
що колись училося і не раз читалося, але за тих часів по суті 
не розумілося.

Перша велика революція у Франції, де також дивовижно, 
іноді кумедно, іноді й кошмарно, переплутувалися найвища 
самопожертва та героїзм з певним авантурництвом, ба навіть 
просто злочинністю.

От такий той кривавий, часом кошмарний, часто-густо 
дикий, завжди стихійно - динамічний, бадьоро - могутній, за
плутаний клубок стосунків людських, цебто класових, що зветься 
революцією.

Та ото ж у двадцятих числах квітня відчули ми, що 
наближається край легальному існуванню. Було скликано 
останнє засідання ЦВКУ, де ухвалено цей останній розпустити, 
передати його уповноваження революційній'дев’ятці, що скла
далася з чотирьох комуністів, чотирьох лівих есерів та одного 
українського есдека. Цю' постанову наперед ухвалено на 
засіданні фракції більшовицької з участю українського есдека 
(останній на той час тільки формально не входив до нашої 
партії).

Це засідання фракції взагалі можна назвати історичним, бо 
на ньому вперше цілком чітко та певно поставлено було справу 
потреби утворити всеукраїнське партійне об’єднання. З а  винят
ком тов. Квірінга, що демонстративно залишив засідання, всі 
на тому погодилися.

Комуністична фракція ЦВК України, того славнозвіс
ного „ЦИКУКИ", виділила із свого складу наприкінці квітня 
1918 року організаційний комітет у справі скликання І з ’їзду 
майбутньої комуністичної партії України. Тепер плутаються 
в голові окремі деталі, можливо що партійні питання вирішу
вала не просто фракція ЦВКУ, а широка нарада (туди 
бо приїхав з фронту т. П ятаков і інші), але безперечно 
фракція ЦВКУ була основним ядром та організаційним цен
тром1).

Ще й згодом чимало було в нас суперечок у цій справі, 
але сперечалися все за подробиці — за назву партії, за спів- 
взаємини з РКП та Комінтерном, але потребу КПУ заперечу
вали тільки найзапекліші кривдонбасівці, та й то лише ті, у 
кого мозок був остаточно перекривлений попереднім ходом 
історичного розвитку українських співвзаємин.

9 Мова йде про Таганрізьку Нараду. Ред.
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До радянської дев’ятки від нас увіходили ГГятаков, Скрип
ник, Бубнов та я. Есерів не всіх згадаю, пам’ятаю одного 
лише Мстиславського

Наостанку попрощалися ми по-доброму навіть із лівими 
есерами й почали лагодитися до від’їзду. Більша частина з 
членів ЦВКУ, хто перебував в Таганрозі, почали переходити 
в підпілля на Україну. Було ухвалено, що до Росії виї/:е лише 
певна кількість товаришів, що мають звідтіля керувати робо
тою на Україні.

ЧИ ПРОСКОЧИМО ? „ГЛАВКОМИХА"

Як і завжди, набралося чимало й супровідників із тих лю
дей, що потрібні були нам із собою в Росії, або непотрібні в 
підпіллі на Україні. Не хотілося залишати німцям у Таганрозі 
надто багато добра, а наслідком того набралося всілякого майна 
та барахла аж на три ешелони. З  першим поїхав тов. Скрип
ник на Ростов, Новочеркаськ, Лиски та Вороніж. Він проско
чив щасливо, а ми з Косіором мали вирушити другим ешело- 
лоном, ГГятаков та Бубнов — третім.

На той час знову спалахнула громадянська війна на Дону, 
Якийсь отаман, здається, Голубов, захопив Новочеркаське і 
вже підходив до Ростова. У самому Ростові набралася сила- 
силенна всякої авантурницької наволочі. Анархісти відкрили 
фронт у самому місті. Радянський центр на Дону мало не 
загинув два тижні до того, коли йому історія призначила* 
Нам довелося рятувати Дін, а разом із тим пробивати й собі 
дорогу.

Уже з фронту докотилися до Таганрогу червоні козаки, 
що ми їх послали визволяти донських товаришів. Тов. Прима
ков з полком червінців допоміг ліквідувати ростовських анархів, 
відігнав повстанців і взяв Новочеркаське. Отже наш ешелон 
і посувався слідом за ними.

Як ми переїздили через Новочеркаське, місто було ще в 
наших руках, а навпроти, через річку, у станиці Крив’янці, 
стояла озвіріла бородата донська козачня (проти нас висту
пали найбільше старі). Примаков лишився прикривати відступ 
останнього ешелону, а ми рушили далі. Перескочимо чи не 
перескочимо — наперед важко було сказати.

Ліворуч наближалися німці, в однім місті вони були за  
17 верстов від дороги, нас урятував якийсь китайський загін, 
зформований із тих китайців, що працювали в Донбасі. Китай
цям пощастило відтиснути німецькі аванґарди, і тільки завдяки 
цьому наш потяг перескочив небезпечне місце.

1) До „дев’ятки® увійшли більшовики — Скрипник,г Затонський, ГГятаков
і Бубнов, 4 ліві есери — Сдоєвський. Черлецький, Мстиславський, Сьомушкін
і один лівий уесдек Врублевський.— Ред.
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На південь від станції Лиски, праворуч та перед нами, 
«підіймалася хвиля козацького повстання. Незадовго у цих 
саме місцях загинув Донський радянський уряд з т.т. Под- 
телковим та Кривошликом на чолі. Ми їхали вперед, а на нас 
вовчим оком поглядали, та зачепити не наважувалися. Правда, 
ми годні ще були й здачі дати: опріч того, що всі пасажири 
були озброєні, з нами було два організовані загони — матро
ський (на чолі його стояла жінка одного з наших наркомів, 
прізвище байдуже) та чеський під командою Муна.

Чехів було небагато, чоловіка з сімдесят, та хлопці все 
були жваві, яскраво виділялися своєю дисциплінованістю. Муна, 
той самий, що я з  ним стрівався у дні Жовтневої революції в 
Києві, тоді, здається, формально ще не був членом партії, але 
фактично* вже йшов з нами. Ввесь загін — його однодумці, що 
відкололися з ним від реакційних чехо - словацьких полків, які 
пішли з України. Перше Муна відступав крок за кроком під 
натиском німців, боронячи з найкращими нашими червоногвар- 
дійцями Радянську Україну. Ми через довгу подорож близько 
зійшлися з Муною та його чехами.

Часи тоді були неспокійні, становище іноді зовсім таки „пі
кове". По залізницях саботаж, ось-ось підведуть нас, затри
мають та й віддадуть у подарунок німцям або козакам, а тут 
ще й матроси бешкетують.

У них, у вагоні, повно було спирту, через що всі поспіль 
були п’яні, щораз починали стрілянину — стріляли просто так, 
розважаючись, коли їхали і на зупинках. Але ми на все це 
мало звертали уваги: такий уже був тодішній порядок речей. 
Але гірша за всіх матросів була, як виявилося, сама „глав- 
комиха".

Днів через два після виїзду з Новочеркаського у найне- 
безпечнішім місці, під Лисками, де й так було всім гаряче, бо 
ось-ось могли нас запопасти, раптом чую — на станції галас, 
стрілянина, більша як звичайно, і, нарешті, страшний зойк у 
себе у вагоні. Виявляється, матроси з ноганами та бомбами 
стріляють, щоправда у повітря, а кричить не своїм голосом 
тов. Олександрів, що відав тоді у нас почтою та теле
графом.

Вискочили ми. Виявляється, що „главкомиха" звеліла за
арештувати й привести до неї Олександрова, а матроси вико
нують її наказ. Я переказав своїм чехам (їхній вагон був по
ряд мого), негайно вишикуватися на пероні, а свого адьютанта, 
тов. Туровського, післав тимчасом розважати матросів. Раптом 
знову стрілянина. Туровський підгинає одну ногу, а на другій 
починає кумедно підстрибувати. Виявляється, що його поранено. 
Переказую Му ні команду:

— Рушниці до бою!
Чехи швидко та спритно оточують матросів. Матросня 

відразу нишкне, а командир загону прохає тов. Туровського
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пробачити, що стався нехотячи постріл. На щастя, рана не
значна, зачепило шкіру на мизинному пальці, але Туров- 
ському більше чобота шкода. Матроси під чеським конвоєм 
тихенькі, хоч до рани приклади. Коли враз почувся голос 
„главкомихи", що гістерично вигукувала на пероні перед 
народом:

— Ви мого чоловіка знаєте?.. Він — велика людина!.. Я 
йому четверо дітей породила!. .

Передаю це слово в слово. Мені цей аргумент так спо
добався, що я його ще тоді ж таки записав. Далі йшла всяка 
лайка на адресу падлющого, паршивого й т. ін. Олексан- 
дрова:

— Я йому дамся в знаки, такому та ще он якому!..
Довелося підійти до гістерички й делікатно запропонувати

їй зайти до вагону й розповісти мені, в чому справа. Все ж 
таки незручно було залишати її перед юрбою. Вона не зразу 
погодилася, заявляючи, що нікого не боїться й не соромиться 
перед людьми, а обстоює своє право.. . Але з допомогою Муни 
ми рознервовану молодицю привели до її купе, і з її безлад
них слів я зрозумів, що той злочинний Олександрів декілька 
день тому, в Таганрозі, відмовився, як вона вимагала, дати 
їй простий дріт говорити з Ростовом, дарма що вона сказала 
йому, що вона „главкомиха". Цього вона не могла йому ви
бачити і все кричала, що його „розстріляти мало за таку не
шанобливість".

Сам Олександрів згодом ствердив, що й справді у них 
була невеличка сутичка на ґрунті простого дроту. Справа з'ясо
вувалася.

Я заявив „главкомисі", що Олександрова їй не видам, за
пропонував їй більше не скандалити і сказав, що якщо до 
чого, то мої чехи викинуть ЇЇ разом з матросами з ешелону. 
„Главкомиха" пообіцяла це мені пригадати, але вгамувалася.

Матроси також люди негорді:
— Не вигоріло — не треба...
Та вони сами й не були в цьому зацікавлені. Олександрів 

більше не з ’являвся на пероні, так всю дорогу й пересидів у 
свому купе.

Та на цьому справі ще не був кінець. На одній станції 
ми відчули, що щось негаразд: замість простого руху почало 
нас кидати назад і вперед. Посилаємо розвідати, що то ро
биться. Виявляється, матросики захопили паротяг нашого еше
лону й почали маневрувати в такий спосіб, щоб наш вагон 
викинути з потягу. Виявилося, що „главкомиха" наказала 
їм нас тут залишити на певну згубу. Вагон вже навіть було 
оточено.

Діялося це о п’ятій годині ранку, коли всі спали. Я ви
падково прокинувся вчасно, зчинив тривогу, почав стріляти* 
щоб збудити чехів. Чехи повискакували...
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Знову похід на матросів, знову матроси не наважилися 
стати до бою. На паротяга поставили чеську варту. Матросам 
зроблено останнє попередження, що гік щось подібне повто
риться, то ми їх перестріляємо. Вагона чіпляють назад, і 
потяг рушає далі на північ. Більше вже в дорозі інцидентів 
не було.

їхали якось навкруги, на Балашів. Шлях Грязі — Вороніж 
був так переповнений ешелонами, які відступали з України, 
що несила було пробитися. Всі станції, через які ми переїз
дили, було геть чисто повимітані, ніде ані одного паротяга, 
тому то ми мусили їхати одним величезним ешелоном з беш
кетниками - матросами.

На початку травня тим самим паротягом, захопленим у 
Новочеркаському, дісталися ми до Москви. Третій наш ешелон 
вже не міг перескочити через Новочеркаське. Донське повстання 
посилилося, німці підійшли під Лиски. Бубнов із П’ятаковим 
разом із рештками червоних козаків пробралися на Царицин. 
З а  кілька день і цей шлях уже був закритий. Товаришам, що 
з Кривдонбасівським Раднаркомом на чолі відступали з Доне
цького басейну, вже довелося силою пробиватися на схід, 
відбудовуючи залізниці та мости, ведучи невпинні бої з коза
ками, що насідали.

Пробившись до Царицину, донецькі робітники під коман
дою Ворошилова стали на захист Царицину, що вславився 
своєю героїчною обороною.

МОСКОВСЬКИЙ ЗАТИШОК

Я пригадую, як нам, здичавілим, призвичаєним до мандрів
ного життя, повсякчасної халепи, Москва видалася дуже див
ною. Там панував цілковитий лад (анархів незадовго перед тим 
ліквідували).

Тихо, на вулицях жодного пострілу, за вікнами чутно 
бадьорі радісні звуки „Інтернаціоналу**. Приглядаєшся — іде 
військова частина. Не наші звичайні „братішкі", а стрункі, 
дисципліновані, видко, тверезі, батальйони латишів. Наче на 
іншу планету впали.

І звичаї московські також не наші українські. Як останню 
новину, в партійних колах переказували, що Ревтрибунал за
судив до страти адмірала Балтфльоти Щасного, що продавав 
лас Англії:

Який ж ах! . .
Жах не в зраді, а в тому, що його мають розстріляти.
Я, признатися, нічого не розумів:
— Та чому ж не розстріляти адмірала - зрадника ?
— Та що це ви ? Страта на смерть за вироком суду І
Виявляється, громадська думка партійна не могла погоди

тися з відновленням у Радянській Росії страти на смерть,



140 Літопис Революції

що її була відмінила Лютнева революція. Товариші погоджу
валися, що в окремих випадках ще можна людину розстріляти,, 
але судовим вироком заводити, це варварство, азіятство и 
законі. . .

Скільки пам’ятаю, у самому ЦК РКП цю справу розгля
далося. Таки розстріляли адмірала.

Москвичі швидко заспокоїлися. Події тоді розвивалися з 
швидкістю блискавичною. Московські товариші від самого 
Жовтня крови не бачили й добре собі жили, скільки можна 
було добре жити на тодішньому пайку. І двох місяців не ми
нуло, як довелося розстрілювати лівих есерів, що зняли по
встання у самій столиці. Ніхто й оком не моргнув.

Життя вимагало рішучих заходів. Розкошувати не було 
коли. Та це характерно: ми не відразу й не легко прийшли до 
свідомости неминучого терору.

Всі ми читали про Велику французьку революцію, теоре
тично погоджувалися з рішучими вчинками Робес'п’єровими та 
Маратовими щодо аристократів та непевної жиронди; та коли 
в нас самих спалахнула революція, виявилося, що до рішучих 
дій ми все таки не підготовлені. Скільки лагідности виявлено 
було на перших початках — і не згадати.

Я добре пам’ятаю те вражіння, що справила на нас смерть 
генерала Духоніна, який був главкомом. Його, як відомо, на 
шматки рознесла юрба салдатів, розірвала на очах тов. Кри- 
ленка, який приїхав замінити його. Салдатська маса, інстин
ктивно відчуваючи затятого клясового ворога, по суті вчинила 
цілком правильно. Теоретично розумів це і тов. Криленко, та 
проте сам був надзвичайно обурений жахливим видовищем. 
Але й усі ми почувалися дуже таки ніяково, довідавшися про 
Духонінську історію. Це вже згодом „відрядити до штабу 
Духоніна" стало звичайною фразою., що нікого не об
ходила.

Та що й казати! Хіба сам Ілліч не відпустив на слово 
чести захопленого в полон підчас наступу на Петроград у жов
тні 1917 року генерала Краснова, того самого Краснова, що 
потім стільки шкоди наробив нам на Дону 1918 року, і знову 
під Петроградом року 1919. '

Жорстокість стала нам не дешево, ми заплатили за неТ 
десятками поразок і тисячами, багатьма тисячами марних смер
тей. Проте не марно, бо іншого шляху навчитися робити ре
волюцію, навчитися бути рішучими, а як треіба, то й жорсто
кими, немає. Жодна теорія не може того добре навчити, тільки 
безпосередній живий кривавий досвід.

В московському радянському ладі проти січня - березня 
чимало було змін. Ілліча вже по змозі почали боронити від 
безконечних відвідувачів. Правда, пройти до нього було легко- 
В перший же день, приїхавши, подзвонили до нього телефо
ном. Він запропонував зайти до нього.
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Як були з дороги, оброслі, бородаті, нечесані, пройшли до 
ньрго у Кремль. Ілліч запитував, як у нас поводилися ліві 
комуністи (він цією справою дуже цікавився). Розпитував про 
настрої українського селянина, цікавився, як гадаємо ставити 
роботу на Україні. Взагалі ухвалював ідею утворити україн
ський партійний центр.

— Це давно треба було зробити.
— Та як же, Володимире Іллічу, адже ви сами крізь пальці 

дивилися на криводонбасівців ?
— А  що ж,— каже,— мені втручатися незручно було. Вам 

на місці видніш.

(Продовження далі)



В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ *)
(На Украине в конце 1918 года)

Все обстоятельства, изложенные в предыдущих главах — 
своеобразие и сложность обстановки, сложившейся на фронте, 
угроза с Дона, недостаточное снабжение и вооружение, не
твердость линии высшего командования в отношении операций 
против гетманщины и немецких оккупационных войск, нелады 
в самом украинском Реввоенсовете и пр. — все это вызвало 
крайнюю затяжку в подготовке к активным операциям. 
И в результате — еще в середине декабря 1918 г. мы застаем 
украинские части (части т. ,н. Курской группы) топчущимися 
на месте.

БОРЬБА ЗА ХАРЬКОВ И ДОНБАСС. ГЕРМАНЦЫ, ПЕТЛЮРОВЦЫ, 
ДОБРОВОЛЬЦЫ. ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА В ХАРЬКОВЕ И БОРЬБА 
ПРОТИВ РАЕЮЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ОТХОД МАСС

ОТ ДИРЕКТОРИИ

К двадцатым числам декабря мы имели довольно отчет
ливое представление о положении на Украине.

Обильный материал давала ежедневная украинская печать. 
Усердно работала агентурная разведка повстанческих ревко
мов, с которыми мы находились в, постоянной связи. Особен
ную ценность представляли телеграммы петлюровских штабов, 
перехватываемые товарищами железнодорожниками (мы уста
новили точный „контроль" над телеграфной связью атамана

АНТОНОВ - ОВСЕЕНКО

*) Продовження. Див. „Л. Р.и, №  4, 1929 р.
В ід  р е д а к ц іАї. Друкуємо дальші розділи з записок т. Антонова - 

Овсіенка про громадянську війну на Україні, що їх готує автор до окремого 
видання.

В цих записках майже нема аналізи подій; в них висвітлюється лише 
один бік боротьби — „спеціально" військовий; вони суто хронікальні, вони 
заповнені сухими військовими зводками, відомостями, документами, „сирими" 
необробленими фактами.

Але цей їх н е д о л і к  є одночасно й їх велика своєрідна вартість. 
Вони подають велику кількість ф а к т и ч н о г о  матеріялу, досі не виданого, 
який допоможе краще з ’ясувати всю величезну картину великого повстання 
робітничих і селянських мас України проти германської окупації гетьманщини 
й петлюрівщини (Директорії).
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Балбачана, командовавшего петлюровскими войсками на лево- 
бережной Украине).

Немедленно после переворота в Германии и Австро- 
Венгрии началась лихорадочная эвакуация немецких оккупаг 
ционных войск из Украины.

'К с е р е д и н е  д е к а б р я  из  д в а д ц а т и  г е р м а н 
с к и х  д и в и з и й ,  з а н и м а в ш и х  У к р а и н у  е щ е  в о к 
т я б р е ,  на  е е  т е р р и т о р и и  о с т а в а л и с ь  в с е г о  
в о с е м ь  д и в и з и й .

Сводка разведот РВСР на 1 -е  января 1919 г. сообщала::
„Подтверждается присутствие в районе Гомеля частей 

47 ландверной дивизии, в районе Конотоп, Пирятин, Миргород, 
Сум — частей 95 лв. див., штаб которой в Конотопе. В районе 
Харьков — Купянск — частей 45 лв. див., штаб которой, вместе 
со штабом 1- г о  резерви, германского корпуса, в Харькове. 
Вторая дивизия 1- го  резерви, германск. корпуса расположена 
в Полтаве, номер не известен. Подтверждается присутствие 
в районе Киева частей 93 див. XVII резерви, германского 
корпуса. Штабы дивизии и корпуса — в Киеве. Немецкие войска 
стягиваются в Харьков и Полтаву, с целью эвакуации на 
родину. Части 11 лв. и 224 пех. див., до получения более 
точных сведений об их эвакуации в Германию, остаются в районе 
Коренево, а вторая — в районе Купянск и Ростов. В районе 
Житомира расположена 22 лв. див. В Крыму частей герман
ских нет, числившиеся здесь 217, 212, 15, 12 и 13 лв. див. 
с учета снимаются. (Эти части, очевидно, уже прошли в Фастово - 
Киевском направлении. Ч а с т и  А в с т р и й с к о й  а р м и и  
с о в е р ш е н н о  р а з л о ж и л и с ь ,  ч а с т ь ю  э в а к у и р о в а 
л и с ь ,  ч а с т ь ю  д е з е р т и р о в а л и .  Части 5, 11, 34, 5(1 
и 59 Австр. пех. див. и 2 кавдив с учета снимаются".

Эвакуация немцев, чрезвычайно интенсивная во второй 
половине ноября, в декабре затормозилась из - за недостатка 
подвижного состава.

Угоняемый с Украины, состав этот застревал где - то за  
Полесьем.

Вместе с тем, донеслись слухи, что немецких солдат, при 
проезде через Польшу, не только разоружают, но раздевают 
и грабят.

Эти известия внесли большую неуверенность в ряды 
оккупантов и побуждали их мечтать об эвакуации иными 
путями, в обход Польши. И так как южные пути лежали через 
территории, занятые союзниками, то возникла мысль об эва
куации через РСФ С Р. Отсюда попытки германских советов 
договориться з нами.

Как ни быстро разлагались германские части, однако, они 
продолжали сохранять старую воинскую организацию, прежнее 
командование и некоторую дисциплину. Но, наряду с прежней 
организацией, возникла новая — советы солдатских депутатов.
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Высший Солдатский Совет (Совет Восточного фронта) нахо
дился в Ковно. Местные (на Украине) советы не были с ним 
связаны и никаких директив от него не получали. Конституция 
.этих советов не была точно установлена. Г

2 Наблюдалось постепенное левение советов и усиление их 
авторитета. і

Германская солдатская масса ни о чем ином не помышляла, 
как только о возврате „домой". Было совершенно невозможно 
удержать ее надолго на Украине, где с каждым днем все более 
нарастали затруднения для передвижения по железным доро
гам и увеличивалась угроза и имуществу и самой жизни окку
пантов.

И как ни хотелось иным из комсостава германских частей 
повернуть их к планомерному вмешательству в украинские 
дела, но осуществить эти намерения не удавалось. Германские 
советы стремились держать „политический нейтралитет" в гра
жданской войне на Украине и использовать кого угодно, чтобы 
поскорее вырваться на родину.

Эти настроения германских солдат еще более усиливались 
благодаря нашему натиску и военноначальникам Антанты было 
крайне затруднительно провести свой план обеспечения на 
Украине „достаточного порядка" при помощи германских 
гарнизонов до замены их войсками союзного десанта и до 
организации достаточно многочисленной и боеспособной контр
революционной армии.

Германских войск уже к середине декабря нехватало даже 
для обычной гарнизонной службы.

Что касается гетмана, то у него как будто было доста
точно времени для того, чтобы под прикрытием немецкой 
оккупации организовать подобие регулярной армии. С  тех 
пор, как он принял (из рук фельдмаршала Эйхгорна) гетманскую 
булаву, он усердно работал над созданием вооруженных сил 
„Украинской державы". Немецкие штабы ему помогали. Всего 
заложено было 8 гетманских армейских корпусов. Их штабы 
по порядку номеров были в Киеве, Житомире, Виннице, Одессе, 
Чернигове, Полтаве, Харькове и Екатеринославе.
“  Но это были „штабы без армии". Для создания последней 
предположена была мобилизация десяти годов. Однако, ввиду 
явно антигетманских настроений в народных массах, пришлось 
ее отложить. Оформить удалось лишь некоторые части, в их 
числе сердюкскую дивизию в Киеве (кадр из украинцев, 
выделенных еще в конце 1917 г. из гвардейских полков, гл. обр. 
в Петрограде). Большинство этих частей оказались, однако, 
под явным влиянием петлюровцев, а в остальных шла борьба 
за влияние между гетманцами и петлюровцами. Гетмана под
держивала лишь часть сердюкской дивизии, да различные 
офицерские формированья, общей численностью вряд ли более 
10.000 штыков.
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И гетманцы и петлюровцы были слишком слабы, чтобы 
•удержать за собою все пункты, поспешно очищаемые немцами.

р  Донбассе — с ними конкурировали „добровольцы" и 
казаки, сохраняя, впрочем, видимость соглашения с гетманом 
Укропы.

К концу ноября вслед за австрийцами, стоявшими в Таган
роге и Ростове, из Донбасса ушла 2 - я германская кавалерий
ская дивизия. Отход немцев из Донбасса оголял левый фланг 
донцов. И уже в ноябре Краснов, озабоченный создавшейся 
угрозой, перебрасывает в Донбасс казачьи части. 19 - го но
ября в Луганск вступает „экспедиционный отряд особого 
назначения всевеликого войска Донского" и его начальник 
полковник Барлин заявляет в приказе №  1, что „по полно
мочию украинской державы" и с ведома и согласия герман
ского командования вступает в управление г. Луганском и 
всем Славяносербским уездом. Этим же приказом город и 
уезд об’являются на „осадном положении", предлагается мест
ным жителям сдать оружие, за неисполнение — расстрел. Рас
стрел на месте обещан также „грабителям и большевикам". 
О б’явлена регистрация всех офицеров и юнкеров. „Благо
мыслящие граждане" приглашаются к организации доброволь
ческих дружин.

По такому же образцу красновцы оккупировали и все 
остальные центры Донбасса.

1-го  декабря в Луганске и Дебальцево выгрузились еще 
два казачьих полка — до 1.250 штыков, несколько сот сабель, 
четыре орудия. К этому же времени казаками занято также 
Юзово. К 8 декабря, по агентурным данным, в Луганске 
находилось до 4.000 донцев, в Дебальцево — 1.500, в Ивановке 
(у Штеровки)—до 600, в Юзовке — 900. Немцы, уходя, передали 
часть оружия красновцам. К концу декабря в Донбассе уже 
появились части Добровольческой армии: 26 декабря добро
вольцы вступили в Никитовку.

В это время германские части стояли по линии Купянск — 
Попасная, в Славянске, Алмазной, Никитовке. Во многих 
местах происходили незначительные стычки между петлюров
цами и гетманцами - немцами.

Йз глубиьы Донбасса петлюровцы стягивались к южной 
магистрали (Харьков — Крым), уступая поле борьбы с добро
вольцами красным повстанческим отрядам. Правда, петлюров
ский атаман Балбачан грозил Краснову (29 ноября) расправой 
за насилия над гражданами в Донбассе, но это была только 
мелкая попытка снискать себе популярность среди донбасских 
рабочих.

В то время, как в Донбассе накапливались донцы, с юга 
подпираемые добровольцами и отчасти союзниками (суда 
которых появились в Бердянске), петлюровцы, сосредоточив
шись в Харьковско - Белгородском направлении, вели серьезную
10 Літопис Революції Мі 5 — б
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воєнно - организационную работу на Полтавщине и Чернигов- 
щине, систематически вытесняя гетманское влияние и напирая 
на Киев. В конце ноября в Харькове находился штаб петлю
ровского атамана Балбачана. Наша разведка числила в его 
отряде: 1-й  Валковский, 2 -й  Харьковский, 126-й, 117|-й и 
48-й  Карачевский пехотные полки, два эшелона пехоты на 
вокзале Ю. - В. желдорог, отряд в казармах бывшего ЗО^полка 
(всего до 1.90Q шт.). Первые два полка, повидимому, входили 
в „Слободскую дивизию", формировавшуюся в Харькове 
штабом добровольческого 7 -го  корпуса, названия остальных 
впоследствии не упоминаются — должно быть, это были лишь 
ничтожные численно кадры, влившиеся в иные части.

Постоянные конфликты петлюровцев с Харьковским Сове
тов рабочих депутатов вызвали у немцев, опасавшихся за 
„порядок", враждебную настороженность к петлюровскому 
командованию. А  когда Балбачан попытался принудить немцев 
действовать против совета, задержав передачу им для эва
куации подвижного состава (4 паровоза и т. д.), германский 
совет добился от своего командования ареста Балбачана и 
его штаба. Этот конфликт был, к пользе немцев, улажен 
только 11-го  декабря, когда штаб атамана был освобожден; 
сам Балбачан еще раньше выбрался из Харькова в Кременчуг, 
где и обосновался.

Штаб 7 -го  корпуса (и кадры 121, 122, 123 и 124 полков 
вначале были вне влияния петлюровцев) 8 декабря об’явил 
в Харькове от имени главнокомандующего ген. Деникина 
призыв офицерских отрядов (явка в штабы указанных выше 
полков). Петлюровский губернский комиссар назвал этот при
каз провокацией. Командир 7 - го корпуса, генерал Лигнау, 
вынужден был характерно объясниться:

„Среди обывателей распространяются совершенно лож
ные сведения о целях формирования офицерских отрядов 
при частях 7 - го корпуса. В официальных приказах и 
об’явленнях местной і украинской власти также дано совер
шенно неправильное освещение этого вопроса. Имея в виду, 
что указанное выше освещение вопроса создает крайне 
нежелательные последствия, так как, с одной стороны, 
нервирует обывателей, а с другой — возбуждает одну 
часть населения против другой, а также создает благо
приятную обстановку для преступной работы темных 
элементов, я считаю необходимым заявить следующее: 
1) формируемые части не преследуют никаких полити
ческих целей, 2) призванные офицеры организуются для 
самозащиты на случай анархических и большевистских 
выступлений, 3) формируемые части имеют задачей содей
ствовать поддержанию порядка и защитить мирное насе
ление от анархии и большевизма, 4) формируемые части
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. сохраняют нейтралитет в отношении местной украинской 
^власти, но требуют того же отношения к себе. При пося
гательстве на их неприкосновенность дадут самый реши
тельный отпор"...

Положение петлюровцев в Харькове пошатнулось после 
ультимативного требования германцев, точнее, Киевского Сол
датского совета (под давлением союзников), очистить крупные 
центры, отойдя от них на 20 верст.

Штабу Балбачана пришлось, как указано выше, покинуть 
Харьков, пробыв несколько дней „под арестом". Подобное же 
„недоразумение" постигло и штаб 1 - й особой запорожской 
дивизии, числившейся в составе 7 -го  корпуса. Этому штабу 
пришлось, под давлением немцев, перебраться из Купянска 
в Ковяги, при чем на ст. Славянск штаб этот был основа
тельно обобран немцами.

Вслед за  штабом запорожской дивизии 10 декабря из 
Купянска тронулся по направлению к Полтаве частично разо
руженный немцами 4 -й  Богдановский полк (его состав: 
в начале декабря — 400 шт., 300 сабель, 8 орудий легких и 
1 гаубица). Но из Ковяг, начдив 1 -й  запорожской приказывал: 
„Богдановцам оставаться в Купянске и держать фронт против 
большевистских банд, установив связь с полком Яна Карме- 
люка (выбитым „большевиками" из Волчанска) и 3 -м  гайда
мацким полком из Попасной“. И „богдановцы" задержались 
вблизи Купянска.

Гайдамаки 3 -г о  полка сохраняли некоторую боеспособ
ность: 6 -го  декабря они разоружили ескадрон немцев, затем 
разбили небольшой гетманский отряд. Относительно боеспо
собен оказался и второй Павлоградский полк, из состава 
той же запорожской дивизии, отстаивавший, при двусмысленном 
нейтралитете немцев, ст. Лозовую от наседавших красных 
повстанцев (Махно) и к 11 декабря, расположенный-у ст. Крас- 
нопавловки.

Положение петлюровцев под Харьковом сразу улучши
лось, когд$ 13 — 14 декабря Петлюре удалось заключить 
с германцами новый договор. По этому договору, немцы 
соглашались на вступление петлюровских войск в крупные 
центры Украины.

Об этом говорит следующая перехваченная нами теле
грамма от 13-го  декабря:

„Атаману Балбачану. С немцами уговорились на ввод 
войск в количестве, какое мы найдем нужным. Приехал 
представитель от Деникина. Дела с Лигнау еще не решены. 
Завтра в 11 часов сделаем распоряжение двинуться на 
Х арьков. . .  Нужно как можно скорей занять войсками 
Купянск, Белгород, ибо немцы эвакуируются . . .  Полковник 
Загродский с частью полка будет в Харькове 1 7 ..

0 *
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Эта же телеграмма подтверждена самым начальником Запо
рожской дивизии, полковником Загродским: „№  137. Срочно. 
Попасная, командиру 3 гайдам. полка, Попасная, ком. 4 БЬгда- 
новского полка, Волчанск, ком. полка Кармелюка, Лозовая — 
атаману Павлоградского полка. 13 дек. 9 ч. 30 м. Завтра 
отряд Запорожской дивизии вступает в Харьков. Имеется 
на это согласие немцев. Каждый час дела Украины улуч
шаются".

Из этих телеграмм видна согласованность действий пет
люровцев с германским командованием (германцы сообщают 
петлюровцам точно порядок своей эвакуации) и с деникин
ским штабом (шел, должно быть, разговор о замене комкора 7 
Лигнау петлюровцем и, как видно из дальнейшего, догово
рились).

Балбачан уточнил указания начальнику запорожской ди
визии.

„Приказываю вам с полком Дорошенка, Харьковским 
Слободским полком и конной батареей войти в Харьков. 
Вы назначены начальником гарнизона, временно исп. обязан
ности комкора 7 назначен полковник Чернышко".

Из этого приказа видно, что петлюровцы подчинили себе 
штаб 7 -го  корпуса.

Таким образом, немцы допустили сосредоточение значи
тельных петлюровских сил в самом Харькове. Вместе с тем, 
собираясь покинуть Харьков, они договорились о смене петлю
ровцами немецких частей, прикрывавших от нас Харьков. 
В газете „Южный Край" от 17 декабря мы прочли:

„16 декабря. В Белгороде спокойно. Вчера состоялось 
собрание железнодорожных служащих с участием представи
телей германского совета солдатских депутатов и украинских 
властей. Германцы заявили, что ранее 7 — 8 дней они Белго
рода не оставят, украинцы — что на смену германских войск 
прибудут значительные силы украинских войск".

Этим контактом с немцами петлюровское командование 
не удовлетворилось. Та же газета сообщала:

„Ультиматум украинского командования:
Республиканское украинское командование в Харькове 

пред'явило главному германскому командованию 1-го  
армейского корпуса следующее требование: 1) восстано
вить прежний фронт на участке Купянск — Волчанск — 
Белгород, 2) выдать представителю украинской республи
канской власти все оружие русского образца, снаряды и 
имеющиеся запасы ручных гранат, 3) сделать официальное 
распоряжение и фактически прекратить продажу и пере
дачу частным лицам и учреждениям имущества, необходи
мого для армии, 4) сообщить в губернскую комендатуру 
расписание эвакуации германских войск из Украины,
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дальнейшую эвакуацию производить с ведома украинских 
властей, 5) германским войскам оставаться на позициях, 
которые они занимали до 10 декабря, и впредь до факти
ческой смены их украинскими войсками и 6) если гер
манское командование не найдет возможным восстав 
новить положение на фронте до фактической смены 
украинскими войсками, то украинское командование будет 
вынуждено приостановить эвакуацию немецких войск из 
Украины".

Одновременно петлюровское командование принимало 
энергичные меры к пополнению своих частей. 16-го  декабря 
в Харькове был распубликован уездным воинским начальни
ком приказ от имени Балбачана о немедленной явке в войска 
офицеров, юнкеров и сверхсрочных унтер - офицеров до 43 лет 
включительно, студентов высших учебных заведений '1 - го и 
2 - го курсов, врачей и их помощников и т. д.

Особенное беспокойство проявляли петлюровцы за Вол- 
чанское направление, где им угрожали красные части. Х арь
ковский губернский комендант, атаман Труба, высказывал, к на
шему сведению, это беспокойство на страницах той же газеты 
„Южный Край".

„Харьковский губернский комендант Труба в беседе с 
нашим сотрудником сообщил, что в последние дни украинские 
части, под тяжелым напором большевиков, принуждены были 
отойти от Волчанска. Здесь борьбу с большевиками ведут 
курень Кармелюка, сотня п о б и т о в о г о  коменданта и доброволь
ческий отряд. В настоящее время украинская власть прини
мает все меры к тому, чтобы не дать возможности развития 
наступлению большевиков на северной границе Украины. С этой 
целью сегодня под Волчанск посылается военная помощь с 
приказом вернуть Волчанск обратно. В Белгород высылается 
курень Дорошевского запорожского полка. Сегодня же вы
едут на позицию другие части войск с артиллерией и пулеме
тами, кроме того, на северную границу из Черниговщины дви
нута дивизия серожупанников полковника Палия".

Большевистская опасность стала главной опасностью для 
петлюровцев. Чувствуя, что почва уходит из - под их ног, они 
перешли к преследованиям и репрессиям против рабочего 
движения и большевиков.

Перед лицом „большевистской опасности" петлюровцы и 
в Харькове склонялись к единству с добровольцами. 17 дека
бря состоялось в Харькове совещание представителей обеих 
сторон. Добровольцы подчинились петлюровскому командова
нию, но сохранили свои отряды и получили право формиро
ваний. ^

Закрепление петлюровцев в Харькове означало, конечно, 
новую волну репрессий против рабочих организаций. Недаром
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Балбачан еще в приказе от 25 ноября заявлял: „Никаких со
ветов рабочих депутатов не признаю". Совет тем не менее 
возник в Харькове. Избранный к 10 декабря, при бойкоте 
.правых есеров и меньшевиков, он был в подавляющем ,боль- 
шинстве коммунистическим (56 большевиков, 16 левых с. р., 
2  анархиста, 6 меньшевиков - интернационалистов и 10 беспар
тийных). На первом же своем заседании 11 декабря Совет 
провозгласил себя единственной властью в городе и об’явил 
всеобщую забастовку. „Город погрузился в тьмуа — сообщала 
об этом одна из „провинциальных газет". Забастовка привела 
к смягчению режима для рабочих организаций.

Характерно следующее сообщение нашего штабного 
Вестника" :

„Харьков, 15/ХІІ. Настроение буржуазии 'принимает 
панический характер. Началось ее бегство из города. З а  
доставку билета платят по 1000 руб. и больше. Бегут 
все, кто имеет наличные деньги. Те, чьи деньги лежат в 
банках, очутились в трагическом положении, так как де
нег получить нельзя вследствие забастовки банковских 
служащих. Одновременно в городе крайний недостаток 
продуктов, неимоверная и все растущая дороговизна".

Настроение крестьянских мае Харьковщины совпадало с 
настроением рабочих. Выборы в губернский совет крестьян
ских депутатов проходили с громадным оживлением, с револю
ционным под’емом, под открытым лозунгом — „Вся власть со
ветам !“ Выбирались исключительно большевики и левые есеры. 

В Харькове 17-го декабря произошло следующее:
Четыре тысячи мобилизованных крестьян явились к воин

скому начальнику. Узнав от него, что их призвала Директо
рия, они отказались служить Петлюре и направились к зданию 
Совета. Были вызваны члены президиума. Крестьяне потре
бовали от них „стоять и бороться за Власть Советов", пред
ложив себя в их распоряжение. После этого была устроена 
демонстрация под лозунгом „вся Власть Советам". К демон
странтам присоединился батальон петлюровцев. Петлюровское 
командование попыталось сломить эти настроения усилением 
репрессий. Однако они встречали все большее сопротивление; 
движение против них быстро распространилось.

20 декабря разогнан многотысячный митинг в театре „Мус- 
сури". Избиты рабочие в железнодорожном клубе. Арестована 
колегия железнодорожников Харьковского узла. Совет ответил 
об'явлением с двух часов дня всеобщей забастовки до удо
влетворения следующих требований: 1) немедленное освобо
ждение арестованных, 2) всеобщее вооружение рабочих, 3) пе
редача охраны железных дорог рабочей милиции, 4) свобода 
<слова и печати.
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В 2 часа дня 21 декабря весь рабочий Харьков бастует. 
Город без света, без воды, все городские предприятия, жел. 
дорога, трамваи стоят.

22 декабря в Харькове в помещении губернской земской 
управы должен был открыться губернский с’езд крестьянских 
советов. С утра в помещение управы были введены войска и 
было об’явлено, что „по распоряжению местной власти, с’езд 
допущен не будет1*.

В тот же день по городу был расклеен приказ губернского 
комиссара, в котором говорилось, что не приступившие к ра
боте до двух часов дня будут рассчитаны и высланы в Донскую 
область, „зачинщики будут растреляны в 24 часа!" Митинги, 
собрания будут разгоняться без всякого предупреждения, 
силой оружия.

Забастовка большинства городских предприятий, электро
станции, водопровода, канализации, пожарных команд и трам
ваев — решением совдепа была прекращена после того, как 
была освобождена арестованная коллегия железнодорожников. 
Городская управа об’явила, что не будет платить бастовавшим 
за „прогульное время".

Совет рабочих депутатов Харькова перешел на нелегаль
ное положение. 24 декабря, при разгоне интернационального 
митинга в театре „Муссури", петлюровцы стреляли без пре
дупреждения. Много раненых. Есть убитые.. .

БОРЬБА РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ

По всей Украине развертывалась ожесточенная борьба. 
При этом еще в процессе свержения гетманцев начиналось уже 
расслоение даже в петлюровских частях, „недоразумения" с 
советски настроенными частями и вслед за этим — борьба 
против петлюровщины. Последняя быстро разоблачала свою 
суть и поворачивалась всем своим фронтом против массового 
рабочего и крестьянского движения, против рабочих организа
ций и против коммунистов в первую очередь.

О положении на Украине можно до известной степени 
судить по следующей присланной нам в Курск сводке Опер- 
штаба Донецкого областного Комитета :

„Нами заняты города Новомосковск и Павлоград с их 
уездами, г. Каменское Екатеринославского уезда. По ли
нии ж. д. нами заняты: Пост-Амур-Гришиновключительно, 
участки Чаплино Пологи включительно. В направлении 
Пятихатки ст. Горяиново, станция Синельниково. Южное 
положение неопределенное, но вскоре будет занята. Ст. 
Павлоград - Варваровка также заняты нами. Город Екате- 
ринослав занят петлюровцами, Кайдаки нами, как и Верх- 
неднепровск. Александровск занят петлюровцами. По лини»
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ж. д. участок Сухачевка-Александрия занят петлюров
цами, есть и немецкие караулы. Намеченный план дей
ствий— стягивание сил к Екатеринославу и потом его 
занятие. Вне Екатеринославской губернии г. г. Бердянск 
и Мелитополь 'заняты офицерами. Херсонская губерния 
почти вся занята петлюровцами". (Печать оперативного 
штаба Донецкого Областного Комитета. Подписи пред
седателя, секретаря и проверявшего сводку Ц. К. тов. 
А л е к с а н д р а 1).

В Екатеринославе, выбив из него отряды Махно (овладев
шие городом 25 ноября) и после ухода отсюда штаба 16 диви
зии, укрепились петлюровцы, опираясь на казачий полк и 
сотню Ткаченко (1000 шт., 8 орудий и 4 броневика). Петлю
ровцам противостоял отряд добровольцев полковника Горобца, 
.связанный со штабом 8 го корпуса (800 шт. 3 пулемета, 
100 са б ), арт-парк (12 орудий), авиапарк (пять аэро). Немцы 
держались двусмысленно. Но более сотни из них перешли к 
добровольцам

Наши постепенно стягивались к Екатеринославу и к 15-му 
декабря почти замкнули кольцо вокруг него. Уже 6-го дека
бря „большевики" захватили 6-й милицейский участок города.
15 — 16 декабря на выборах в Екатеринославский Совет про
шли почти исключительно большевики.

Добровольцы поторопились скрыться от греха. В ночь на
16 е штаб 8- г о  корпуса и его отряды покинули город. 17-го 
они замечены у ст. Токмаковки, откуда направились к 
Борисполю-Николаеву. Петлюровцы к 20-му все еще господ
ствовали в Екатеринославе.

На П о л т а в щ и н е  еще в начале декабря определилось 
решительное преобладание петлюровцев над гетманцами.

По приказу Директории, восстание было здесь поднято в 
середине ноября атаманом Балбачаном, который стоял с запо
рожской и натиевской дивизиями в Черниговщине. Балбачан 
послал натиевцев в Донецкий бассейн (в дальнейшем эта ди
визия нигде не упоминается, очевидно, рассеялась, частью 
переорганизовалась), а с запорожцами повел наступление на 
Полтаву. Тем временем Полтава в тылу дравшихся гетманцев 
была занята нашими повстанцами.

Об этом нам сообщил повстанческий штаб следующее: 
„Полтава была взята 27 ноября повстанцами около 500 че

ловек, из них 150 было вооруженных, остальные нет. После 
того, как крестьяне узнали, что город взят повстанцами, со 
всех концов из деревень хлынули рабочие и крестьяне, так 
что их за два дня перебывало в городе около 20.000. Взято

0  Тов. Александр — это покойный Ш . А . Грузман, расстрелянный пет
люровцами в Екатеринославе в конце декабря 1918 г. или в начале января
1919 года. См. о нем „Л  Р .* № 5  — 6 за  1927 г. Ред.
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всего до 10.000 винтовок и (около — Ред.) трех с половиной 
вагонов патронов. Руководил восстанием Революционный штаб 
и Революционный Комитет, который после взятия города об’я- 
вил себя властью и продержался два дня.

Была об’явлена Советская Социалистическая Республика. 
По прошествии двух дней приблизился отряд Балбачана, ко
торым был назначен комендант и комиссары. Ревком заявил, 
что к власти Балбачана не допустит, тогда балбачановцьг 
вошли в согласие с немцами. Немцами окружены были крас
ные казармы, было обезоружено только около трехсот, осталь
ные своевременно были выведены — 2 кавалерийские сотни и 
6 пеших, всех до 3000.

Революционный штаб и Революционный Комитет был» 
арестованы. Начальника Ш таба хотели расстрелять, но когда 
вели его к допросу — бежал Остальных через несколько дней 
выпустили по настоянию политического красного креста. Бал- 
бачановцев было около 2000 с хорошей артиллерией, так что О' 
сражении с петлюровцами не приходилось и думать. Через 
два дня после разоружения нас немцы хотели разоружить и 
петлюровцев, ноте удрали в сторону Кременчуга и путь Пол
тава - Киев остался открытым (штаб Балбачана, как сказано' 
выше, вначале попытался осесть в Харькове, но и отсюда был 
изгнан и перебрался в Кременчуг). Несколько наших отрядов 
задержано белогвардейцами в районе Миргорода.

Относительно Махна, то его и близко не было возле' 
Полтавы, он сейчас оперирует в Новомосковском и дру
гих уездах Екатеринославской губернии. Настроение крестьян 
в губернии революционное и за власть Советов.

В настоящее время в Полтаве находится петлюровских 
войск около 700 человек пехоты, 6 орудий и 2 броневых авто
мобиля, но им дан приказ покинуть левобережную Украину в 
течение трех суток. В Кременчуге Балбачан об’явил себя 
главнокомандующим войсками левобережной Украины".

К 11 декабрю Балбачану удалось добиться от немцев 
освобождения своего штаба в Харькове и договориться, ввиду 
опасности со стороны „большевиков" из Новомосковска, на 
размещение в Константинограде двухтысячного гарнизона.

Еще к 7 декабря у Ромодана и Миргорода действовал 
гетманский контроль и гетманцы успешно отбивались от пет
люровцев у Хорола. Но к 12 декабря вся Полтавщина была 
очищена от регулярных ^ойск гетмана.

15 декабря Балбачан переехал со своим штабом в Пол
таву. Отсюда он мог более неотрывно руководить и группой 
атамана Загродского (Ковяги) и группой полковника Пали» 
(Конотоп), которая была направлена Петлюрой в распоряже
ние Балбачана. должно быть, в начале декабря.

Положение в частях Балбачана характеризуется следую
щим указанием Балбачана Палию от 7-го декабря:
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„Бахмач, Конотоп, Полковнику Палию. Если дела 
ваши плохи, то приказываю прекратить все активные дела 
и обратить все внимание на организацию вверенных вам 
частей. Возобновите мобилизацию родившихся в 1897, 98, 
99 год. Подробный штатив получите в штабе армии. Отно
сительно денег обратитесь через посланного в штаб ар
мии. Старшин генерального штаба нет ни одного и очень 
советую вам не гоняться за генеральным штабом, обойдемся 
без него. Если в районе Бахмача тяжело проводить орга
низацию, то в крайнем случае передвигайтесь в район 
Ромен - Ромодана".

Атаман Палий командовал дивизией серожупанников. Под 
его наблюдением шла усиленная мобилизация, об’явленная 
еще 21 ноября.

В Сосницком уезде формировался полк Тараса Шевченка. 
В Ромнах — еще полк. В Конотопском уезде — 1-я резервная 
стрелецкая дивизия.

О ходе ее формирования доносилось 11 декабря. „Фастов 
начальнику резерва полковнику Шаповалову. Конотопском уезде 
мобилизованные казаки разбиты по частям: первый полк — 
1109, третий полк — 436, четвертый — 684, артиллерийск. бри
гаде— 454, конных 201 инженерной — 244, нестроевых 21, в 
штабе дивизии подофицеров — 187, разных служащих — 124, в 
распоряжении уездного комиссара — 32, караульной команды 
охраны военного имущества — 20, санитаров эвакуационного 
госпиталя — 11, всего 3529. а штабе 1:й стрелк. казач. дивизии 
офицевов — 32л №  23806 Войсков. нач. Ворона".

В мелких стычках с отрядом генерала Литовцева, заняв
шим, судя по сводке гетманцев, 6 декабря Бахмач и угрожав
шим Конотопу, полк. Палий легко одерживал верх. Беспокой
ство за Киев заставило гетманцев очистить Черниговщину.

Большевистская угроза вместе с тем все более нависала 
и над гетманцами и над петлюровщиной. Так, еще к 10 дека
бря гетманский штаб сообщал:

„Главнокомандующему на Черниговщине.
Секретно разведывательная к 24 часам 9 декабря. Гомель

ском уезде без перемен. Районе Клинцов, посаде Ардон до 
тысячи червоноказаков при 6 орудиях, замечено появление 
китайцев (?). Противник накапливается деревнях Смолявичах- 
Гнилушки-Ардон-Унеча. Крестьяне охотно примыкают к бол- 
шевикам. Район Новозыбкова — по агентурным сведениям 
спешно чинится взорванный у Робчика мост, бронепоезда не 
замечено. В Унече — три батальона Бахмутского повстанче
ского полка, прибывшего из Зернова, командир полка Щорс, 
командир 4 батальона, оставшегося в „Зернове полковник Кра- 
пивянский, в батальонах по 150-200 Человек; дисциплина 
слабая, патроны без толку расгреливаются. В Унече — база, где,
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по заявлению ее начальника Тищенко, имеется 15 пулеметов^ 
6/ХІІ германцами совершенно уничтожен железнодорожный 
мост через реку Ревну, восточнее Семионовки. Новгородсеверск 
занят вторым Новгородским советским пехотным полком, чис
ленностью до 700 человек при 4 орудиях и пулеметах По слу
хам, предполагается дальнейшее продвижение на Костобобр. 
Мост через реку Певну взорван. Елионка и Солово, Старо- 
дубского уезда, заняты противником. Согласно телеграмы 41 
Гермкорпуса Глухов и Шестка будут эвакуированы немцами, 
10/ХІІ, 6/ХИ из Шестки прибыл делегат повстанцев, предло
живший услуги петлюровцев, по борьбе с бандами (советскими 
отрядами? — Ред.), угрожающими и их войскам. Делегат нами 
официально принят не был. Германский комендант заявил де
легату, что не допустит повстанцев к Глухову ближе чем на 
15 верст.

В северной части Путивльского уезда идет усилен
ная борьба с большевистскими бандами, наводняющими уезд 
при полной индеферентности немцев, несмотря на обращение 
к ним представителей правительства. Настроение гарнизона 
Путивля твердое, всякие активные попытки петлюровцев встре
тят должный отпор. В н у т р е н н и й  ф р о н т — в районе Крут 
идет бой отряда с наступающими от ст. Плиски и Британ 
сечевикамй, имеющими артиллерию, пулеметы. Немцы в Не
жине приняли охрану города на себя. Выслана совместно с 
немцами из Нежина разведка на Британы и Евлагиевку. Раз
ведкой нашего отряда в Муравейнике на Британы установлено, 
что вчера ночью в Верисочи было до 40 сечевиков, расклеи
вавших об’явлення о приходе сюда петлюровцев и о предсто
ящей мобилизации. Настроение крестьян благожелательное 
сечевикам. Разведка подтверждает занятие сечавиками Верки- 
евки - Прохоров. По непроверенным сведениям от железнодо
рожников сечевики двигаются по направлению Нежина. 02036. 
Наштакор 5 Котельников".

Эга сводка дает довольно точную картину нашего про
движения в Ч е р н и г о в щ и н у ,  но путает название частей 
(Богунский полк назван Бахмутским) и свидетельствует о стре
млении в одном месте петлюровцев действовать совместно с 
гетманцами против нас. Показывает она, что очень характерно, 
и дружественную связь гетманцев с немцами.

Сводка же отмечает борьбу с сечевиками в Нежинском 
районе. К 14-му Нежин был занят петлюровцами, так же, 
как Ромны, Лохвицы, Прилуки, Кролевец, Борзна, Глухов и 
Шостка, при чем любопытно, что на Шестовском пороховом за
воде работа пошла полным ходом (по свидетельству одной 
из перехваченных нами телеграм).

Положение в Чернигове оставалось неопределенным.
К середине декабря Ахтырка, Сумы также закреплены за  

петлюровцами.
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Тогда же Балбачан распорядился об’единить командование 
Сумско- Белгородским участком. Командующим назначен ата
ман Давидович (со штабом, должно быть, в Грайвороне)

Мобилизация, проводимая петлюровцами по всей левобе
режной Украине, шла, судя по целому ряду перехваченных нами 
телеграмм, довольно. успешно*)• Сверх упомянутых выше ча
стей атамана Палия (дивизия серожупанников и 1-й  резерв
ной) и частей 7 - г о  корпуса (1 -й запорожской и Харьковской- 
Слободской в Левобережьи действовали еще части 6-го пол
тавского корпуса. Петлюровцы не смогли овладеть штабом 
этого корпуса, но подчинили себе почти все его формирования. 
К началу декабря петлюровцам удалось заложить, в Ромен- 
ском и Прилуцком уездах, кадры трех полков, в Полтавской же 
губернии была сформирована Корсунская бригада, которая 
совместно с полком Хименко (500 чел. и бронепоезд) вела 
наступление из Яготина на Киев и из Золотоноши на Черкассы. 
15 декабря эти части преградили у Золотоноши путь герман
ским эшелонам (до 4000 чел.), сосредоточенным на линии 
Таловая-Звенигородка. Несколько сотен из частей Полтав
ского корпуса были направлены 15-го же декабря из Полтавы 
и Лозовой в поддержку Павлоградскому полку, дравшемуся 
уже с красными повстанцами.

Петлюровцы развивали усиленную деятельность и на юге 
Украины. Еще в августе в этот район был направлен атаман 
Григорьев с задачей подготовки вооруженного восстания. Судя 
по перехваченным нами обширным (и, как всегда у него, не
вероятно хвастливым) телеграммам Петлюре, он к началу де
кабря организовал 117 мелких отрядов, поднявших в ноябре 
по призыву Директории восстание. Получив от Петлюры при
каз взять Николаев, Григорьев повел быстро наступление 
к этому городу, одновременно отвлекаясь стремлением удер
жать за петлюровцами Екатеринослав и захватить Херсон. 
В Екатеринослав он будто бы послал один казачий полк и 
сотню Ткаченки.

Петлюровский бюллетень сообщает, что 6 декабря полк 
сечевиков занял Долгинцево и Веселый Кут, а затем и Долин
скую, к 7 декабря „весь Криворожский бассейн очищен от 
противника“.

10 декабря Григорьев телеграфирует из Явкино, что у него 
до 400 сабель, 200 „гренадер" и пехота („точнее сообщить 
телеграфно нельзя".. .). Его кавалерия у Раздельной, Лоцкино 
и Грейгово, часть же ее направилась в обход Николаева. 
В самом Николаеве у него будто бы два тайных отряда. 
В Верблюжке и Новой Праге им уничтожен офицерский отряд.

*) Следует иметь в виду, что нашим Ревкомом был дан лозунг — являться 
иа мобилизацию, дабы получить оружие.
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10 декабря в бою в 9 верстах от Николаева, у ст. Водо
пой, петлюровцы (500 человек и 1 орудие) разбили отряд доб
ровольцев (до 60 человек при бронепоезде, четырех пулеметах 
и двух орудиях) и заняли ст. Водопой.

По договору с немцами, Григорьев 13 декабря вступил 
в Николаев. 15 - го он телеграфирует, что прибывший сюда (из 
Севастополя 9  декабря) английский крейсер „Консербери" дер
жит город под орудиями, его команда захватила два броневика. 
Немцев в Николаеве до 6000. Они совершенно н е б о е с п о 
с о б н ы .  Масса складов с миллиардным имуществом, которое 
некому охранять. Н а с т р о е н и е  „ п о в с ю д у  б о л ь ш е  ви ст
е к  о е".  По  д о г о в о р у  с н е м ц а м и ,  Г р и г о р ь е в  р о з д а л  
о р у ж и е  н е м е ц к и м  к о л о н и с т а м .  Вознесенск, по его со
общению, у „левых", в Херсоне — анархия, офицерские банды 
вышли из города и держат его под обстрелом. Григорьев по
слал против них отряд.

22 декабря он сообщает, что прижал к Днепру остатки 
8 -го  корпуса (из Екатеринослава), в общем до 1.000 чел. Еще 
18 декабря добровольцы были выбиты из Кичкаса и отошли 
к Никополю. Григорьевым заняты Воронцовка, Грушевка, Кон- 
станская.

Из Елисаветграда сообщали, что там с середины декабря 
прочно обосновались петлюровцы. В городе до 2000 пехоты 
и 200 кавалеристов. В уездах производится мобилизация. Моби
лизованные из Елисаветградского и Александровского уездов, 
собравшись в Елисавётграде, самовольно избрали С о в е т  
с о л д а т с к и х  д е п у т а т о в  и постановили разойтись и со
браться вновь только по постановлению этого Совета. Совет 
вскоре постановил мобилизованным явиться не позже, как 
к 24 декабря.

Здесь, между прочим, отмечен ряд столкновений с нем
цами при попытке их разоружения.

Подробнейшие сообщения были доставлены нам Крымским 
Ревкомом. З а  исключением Керчи и Феодосии, были освещены 
в них все сколько - нибудь значительные пункты полуострова.

В Крыму преобладали добровольцы. Еще 9 ноября они 
явились в Керчь и выпустили призыв о записи в Доброволь
ческую армию. При поддержке кадетского Краевого прави
тельства, они начали в Крыму подготовку серьезной базы для 
дальнейшего продвижения к Харькову. 24 ноября отправлены 
в  Добрармию 15 000 винтовок, купленных у немцев.

В Крыму же обосновался и „Всероссийский Совет городов 
и земств", избранный 8 декабря под лозунгом Учредилки на 
С ’езде в Симферополе (в этом совете 9 ср., 9 сд., 9 кд., 
3  украинских ср.).

26 ноября в Крыму была об’явлена мобилизация офице
ров. Серьезные формирования намечены в Ялте — полк Вели
кого Князя Михаила Александровича и полк „имени импе-
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ратрицы Марии Федоровны". В первом числилось (к 10 де
кабря) 250, во втором — 400 чел., при пяти пулеметах, трех 
орудиях.

В Симферополе — до 2.300 чел. пехоты в формирующейся 
дивизии и кадры кавалерийской дивизии, две сотни донцев, 
сотня кубанцев, сотня терцев и два эскадрона татар. Особо — 
две пулеметных команды (до 30 пулеметов), два броневика,. 
две батареи, авиаотряд (6 аэро), бронепоезд (три орудия и 
пулеметы). Спешно сооружается второй бронепоезд, ремонти
руются пулеметы, приводится в порядок санитарная часть, обоз.

В Севастополе — незначительные отряды, несущие гарни
зонную службу. На рейде — английские и французские крей
сера, 6 миноносцев и несколько подводок. Но транспортов пока 
нет. Первые суда прибыли 29 ноября. Их встретила делегация 
городской думы с плакатом — „добро пожаловать, дорогие 
друзья!“

От Симферополя добровольцы выдвинулись к северу. 
В Перекопе — до 500 пехоты и артиллеристов, при одной по
левой батарее и пяти пулеметах, незначительное количество 
крепостных орудий, да и то в неисправности. В Чапли офи
церский конный отряд (до 50 сабель при 2 пул.). В Мелито
поле — карательный экспедиционный отряд, „полк Дроздова" 
(до 100 человек при двух горных орудиях и трех пулеметах). 
Ведется усиленное формирование кадр до 600 чел. из при
званных (с 1910 — 1919 г.) унтер-офицеров, фельдфебелей и 
прапорщиков. При кадре десять пулеметов. Сооружается броне
поезд. На товарной станции — две трехдюймовки. В Армянске — 
до 400 штыков, 40 сабель, пять пулеметов.

Эти сведения Ревкома, в общем, подтверждены воєнно - 
агентурным путем, при чем добавочно установлено, что добро
вольческие кадры присланы с согласия Крымского правитель
ства, ими командует генерал барон фон-Боде, об’явивший 
в Крыму мобилизацию офицеров, юнкеров и прапорщиков.

7 декабря в Севастополь прибыла, под командой адмирала 
Кельта, эскадра в составе 2 англ, бронепоездов, двух фран
цузских крейсеров, итальянские крейсера и истребители, двух 
французских, одного американского и греческого контр - мино
носцев. Прибыл и английский транспорт.

Позднее Крымревком сообщал1):
„В середине декабря отозваны все английские суда 

из Севастополя, причина— воздействие восставших англий
ских шахтеров на свое правительство (по перехваченному 
радио). Остались французы: один бронепоезд, один крей
сер, три миноносца и подводная лодка. Все перечисленные'

3) Естественно, к сообщению Ревкома, не всегда имевшего возможность
точно проверять свои сведения, получаемые в огне борьбы, следует относиться,
с  известной осторожностью.
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суда стоят на рейде. Французы несут .караульную службу 
во всех правительственных учреждениях. До 300 фран
цузов заключены в тюрьму, по распоряжению француз
ского командования, за распространение нелегальной лите
ратуры и вообще подпольную работу среди своих.

Во время Евпаторийского восстания 17 декабря была 
послана для усмирения французская миноноска, которая 
выпустила до 100 снарядов. Потерь не было. После об
стрела выступили евпаторийские белогвардейцы, для по
давления „Красной Каски" (название отряда местных 
повстанцев). На помощь белогвардейцам посланы были 
из Симферополя два эшелона, из которых красными по
встанцами переранено свыше 300 чел., сотня кубанских 
казаков обезоружена. Сотня не оказала никакого сопро
тивления и, по сдаче оружия, была отпущена. После обе
зоружения сотни казаков, белогвардейцы бы\и нашими 
окружены. Они оказали упорное сопротивление. Бой длился 
7 суток. Части белогвардейцев около 100 человек удалось 
прорваться на север, остальные, потеряв много убитыми 
и ранеными „сдались".

I
КИЕВ -  ОДЕССА -  АНТАНТА

Но основной задачей войск Директории было овладение 
Киевом. 14 ноября Директория (из Белой Церкви) провозгла
сила восстание против гетмана. Направленный из Киева отряд 
был разбит петлюровцами под Мотовиловкой. Но немцы вос
противились вступлению петлюровцев в Киев. 14 же ноября 
Петлюра издал приказ — разоружать и не пропускать герман
цев в том случае, если они не будут соблюдать нейтралитет. 
В результате переговоров с немецким командованием Петлюра 
добился негласного соглашения, на которое намекает разослан
ная 30 ноября от его имени по всем железным дорогам ин
струкция. В ней запрещается вступать с немцами в переговоры, 
так как отношения с ними уже выяснены. Там, где немцы не 
соблюдают нейтралитета, надлежит задерживать их эшелоны 
и не давать им, даже за деньги, продовольствия. Если немцы 
силой возьмут паровозы — разбирать пути.

Заключенное Петлюрой с германцами перемирие сильно 
встревожило гетманское правительство. Совет министров Ско- 
ропадского об’явил это перемирие недействительным и обра
тился к французскому генконсулу Энно за поддержкой *).

Энно из Одессы отвечал (29 ноября): „Уведомьте глав
ное немецкое командование и немецкий совет Солдатских 
депутатов в Киеве, что Антанта желает усилить существующее 1

1) Про інтервенцію на півдні України — див. роботу Гуковського „Фрай- 
цузская интервенция на юге России", про зовнішню політику Директорії — 
див. ст. Поссе в цьому числі „Л. Р й.
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(гетманское) правительство, так как желает прежде всего по
рядка и спокойствия. Никаких сношений с Петлюрой. В слу
чае противодействия и неисполнения требований, репрессивные 
меры против немцев". И далее : „Передайте оберкомандованию 
и Совету немецких солдат, что державы согласия ни в коем 
случае не допускают вступления войск Петлюры в Киев. Все 
попытки Петлюры или его войск в этом направлении будут 
рассматриваться, как враждебные действия по отношению 
к державам согласия".

Побудить этими нереальными угрозами германцев к актив
ному отпору петлюровцам было, конечно, невозможно. Если 
германцы и сопротивлялись вступлению Петлюры в Киев, то 
только из опасения, что этим сорвется их эвакуация. В связи 
с этими опасениями, они выдерживают по всей Украине ряд 
мелких стычек с петлюровцами. Однако, они потребовали 
(3 декабря) и добились от петлюровцев отвода ими войск 
на 20 верст от основных центров (Полтава, Харьков).

Гетману приходилось мечтать о подходе антантовских войск, 
а пока что рассчитывать реально только на свои силы. Но сил 
то этих было мало. 1 декабря петлюровцы заняли Житомир* 
захватив 7 орудий и 5 пулеметов. Через неделю они тесно 
блокировали Киев.

Мечты, питаемые пышными обещаниями благожелательных 
представителей Антанты, расцветали буйным пустоцветом на 
страницах киевской печати. Вот далеко не полный ряд дока
тившихся до нашего штаба этих сообщений киевской печати :

28 ноября — „И з Румынии к Киеву спешно двинуты ру
мынские войска под командой французских офицеров".

3 декабря — „В Киеве ожидаются две дивизии союзников".
5 декабря — „Оргеевский, Измальский. Аккерманский, Ки

шиневский, Белицкий и Сорокский уезды Бессарабской губер
нии заняты англо - французскими войсками. Хотинский уезд— 
румынами. В Могилево - Подольском румынская и французская 
кавалерийские дивизии, выступившие к Жмеринке".

„Из правительственных источников сообщают, что Жме
ринка занята двумя полками румыно - сербов. Ожидаются еще 
войска под командой Бертелло".

8 декабря — „Союзные войска вышли из Салоник и ожи
даются в Одессе 10 — 11 декабря. В Салониках идет усилен
ная погрузка французских и греческих дивизий. Ожидающиеся 
войска решено в Одессе долго не задерживать, а немедленно 
отправить их на Украину, для поддержания порядка".

„В настоящее время в Киеве находятся представители 
держав Согласия Ленсен и Мулен. По слухам, на совещании 
они заявили, что в ближайшее время добровольческая армия 
соединяется с Уфимской, а также будет создано единое вер
ховное командование над всеми войсками, действующими про
тив большевиков".
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14 декабря — „Союзное командование и консул Энно уста
новили постоянный контакт с высшим союзным командованием 
в Константинополе и Бухаресте. Помимо ряда радиотелеграмм 
в Константинополь к адмиралу Амету и генералу Франше- 
де - Эспре и в Бухарест к командующему фрацузской дунайской 
армией генералу Бертелло, отправлены курьеры с пакетами от 
местного союзного командования и г. Энно с просьбой о при
сылке немедленной помощи Украине. Помощь Украине должна, 
по мнению авторов пакетов, придти с двух сторон — со стороны 
Одессы, где должен быть сделан крупный дессант и со сто
роны Румынии через Волочиск, Жмеринку — на выручку Киеву. 
Пока получены определенные заверения относительно дессант- 
ной помощи: — радиотелеграмма из Салоник сообщает, что 
там идет теперь посадка трех французских и трех греческих 
дивизий, которые через несколько дней, если плавание судов 
не задержится необходимостью совершенно очистить путь от 
блуждающих мин, прибудут в Одессу".

Одновременно для придания импульса союзному командо
ванию, совещание в Киеве всех буржуазных партий, возглав
ленное „Советом государственного об’единения", направляло 
через того же Энно в Версаль призыв поспешить на борьбу 
с анархией в России, ибо и н а ч е  в с к о р е  в ы р о с т е т  и на  
Рейне и н т е р н а ц и о н а л ь н а я  „б о л ьш еви стск ая  армия"...

Скоропадского лихорадило. Слишком медлительный граф 
Келлер был заменен, на посту Главкома, князем Долгоруковым. 
Князь Долгоруков разражался грозными приказами, обеща
вшими расстрел всем, не сдающим оружие и нарушающим по
рядок. 9 декабря в Киеве началась мобилизация 1889 — 98 го
дов. От нее освобождены рабочие промышленных предприятий.. 
Мобилизация носила определенно - классовый характер, но 
все же протекала плохо. Буржуазные сынки уклонялись от 
выполнения своего классового „долга". А  на Подоле толпа 
рабочих прогнала приемочную комиссию и сорвала явку.

Тщетно французский консул Энно поддавал куражу гетману, 
тщетно он заявлял на весь свет: „Движение Петлюры? Но 
что представляют собою его силы? Каких нибудь полторы 
тысячи человек. Мы не можем относиться положительно к дви
жению, которое влечет за  собою большевизм и анархию. Мы 
прежде всего стремимся к восстановлению спокойствия, и все 
репрессивные меры мы примем против тех, кто сеет смуту и 
приносит беспорядок" (Киев 6 декабря).

11-го декабря, после высадки первого эшелона француз
ских войск в Одессе, Энно сообщает по радио:

„ „Державы Согласия поставили себе целью бороться 
против большевиков. Вследствие этого, отряды доброволь
ческой армии в Киеве должны почитаться военными отря
дами, находящимися под командою их (союзников) началь-
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ников. Отряды добровольческой армии должны'сохранить 
свое военноружие. Если же они были обезоружены, оружие 
должно быть немедленно им возвращено. При соблюдении 
этих условий, отряды добровольческой армии должны 
соблюдать в отношении украинской Директории полный 
нейтралитет. Прибытие в Киев последует после того, 
как я вступлю в сношения с командованием Союзных сил, 
находящихся в пути. После же моего прибытия, отряды 
добровольческой армии примут участие в борьбе против 

. большевиков и будут двинуты на Одессу, для дальней
шего следования в армию генерала Деникина. Считаю не
обходимым напомнить, что армия генерала Деникина поль
зуется поддержкой материальной и моральной держав 
Согласия".

Гетман понимал, % что поддержка его союзниками весьма 
ненадежна. Он видел и цену перемены отношения союзников к 
Директории. Уже 10 декабря, Энно в одесские газеты сооб
щал : „Если петлюровцы хотят, чтоб союзники с ними разго
варивали, то они должны немедленно прекратить военные 
действия и приняться за подавление большевистских высту
плений". То же заявил Энно и представителям Директории, 
ведшим с ним в Одессе переговоры.

Вот уже о гонении большевиков меньше всего следовало 
упрашивать Петлюру. Даже в момент самой горячей борьбы с 
гетманцами, петлюровцы повсюду показали себя более или 
менее явными врагами большевизма.

Директория не стала однако дожидаться благословения 
французского консула на вступление в Киев. Она продолжала 
нажим на германцев. 9 декабря она предложила желдорогам 
пропускать беспрепятственно только обезоруженных немцев. 
10 декабря она об’явила германцам, что считает перемирие, 
заключенное с ними 2 декабря, конченным.

12 декабря в Киеве собрался всеукраинский с’езд советов 
германских солдат. Должно быть на нем обсуждалось поло
жение, сложившееся в связи с решением Директории. И гер
манцы постановили — договориться с Петлюрой. 13 — 14 де
кабря договорились. Петлюровцы обязались содействовать 
скорейшей эвакуации германцев. Германцы передают излиш
нее военное имущество петлюровцам и допускают их беспре
пятственно во все украинские города, в том числе и в Киев. 
Предусмотрены и такие детали: „здание украинского держав
ного банка охраняется немецкими солдатами, украинские части 
охраняют жизнь и имущество граждан, центральный телеграф, 
телефон и места заключений". #

Киев сдан был 14, а 16 декабря по всем желдорогам 
опубликована следующая телеграмма гетманского министра 
путей сообщения Линдеберга: „Из Киева упр. Ю - Зап. №  6/40.
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Всем по линиям желдор. Украины сообщаю для сведения со
держание телеграммы представителя Союзных держав Энно:: 
„Уведомьте главное немецкое командование и немецкий Сов
деп в Киеве, что Державы Согласия, поддерживая существую
щее правительство, желают прежде всего спокойствия и поряд
ка. В виду этого они не. могут допустить, чтобы до прихода 
их войск немцы занимали отрицательную позицию при налич
ности угроз со стороны войск Петлюры и элементов беспо
рядка в Киеве и в стране. Державы Согласия могли бы еще 
менее допустить заключение перемирия между немцами и Пет
люрой и еще менее разглашение его условий, если только 
это перемирие не сделано, по меншей мере, на основании 
строгого сохранения воюющими войсками соответствующих 
позиций и при условии, если была учреждена контрольная 
комиссия с представительством теперешнего правительства в 
Киев$, которая бы наблюдала за точным исполнением этого 
перемирия. В своем сообщении правительствам держав Согла
сия я подчеркиваю особо пункт уже заключенного перемирия, 
касающийся оставления немцами войскам Петлюры складов 
оружия и аммуниции, находящихся в разных местах страны. 
В случае оставления в силе уже заключенного перемирия, я 
буду просить мое правительство принять все необходимые- 
репрессивные меры против немцев".

Однако Энно не ограничивается этим и направляет непо
средственно Директории следующую радио - телеграмму из 
Одессы: „Генерал Бертелло, командующий союзными воен
ными силами на юге телеграммой от 16 декабря, за №  260„ 
полученной 17 декабря, сообщает мне следующее: Прошу вас. 
передать главарям большевиков, а также Петлюре и Винни
ченко, что я их делаю лично ответственными за всякое вра
ждебное выступление и всякое стремление нарушить спокой
ствие в стране".

Между тем, Петлюра развертывал уже энергичную борь
бу против советской опасности. 13 декабря он издает сле
дующий приказ по железным дорогам Украины:

„Распоряжением Главнокомандующего войсками Рес
публики, приказываю обеспечить выполнение плана гер
манского командования на перевозку войск германских 
в Германию. Пропустить все германские эшелоны, а так
же исполнять все приказы по пересылке порожняка под 
германские эшелоны. Кроме этого, беспрепятственно про
пускайте поезда с углем и смазкой. Комендантов станций 
и комиссаров прошу не вмешиваться в распоряжения жел. 
дор. администрации по пропуску поездов, но обращайте 
внимание, чтобы не было проезда вооруженных частей 
контр - революционеров и б о л ь ш е в и к о в ,  а также не про
пускать на Киев российских офицеров. Коменданты стан-
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ции и комиссары имеют право задержать поезд, кроме 
немецких, если заметят, что передвигаются неприятель
ские силы, или неприятельская разведка. В случае необ
ходимости З К  (коменданту ст.) предоставляется право 
требовать вооруженную силу, для задержания контр-ре
волюционеров и б о л ь ш е в и к о в " .

$
Рядышком два распоряжения — о германцах и большеви

ках. Петлюра сбросил маску и открыто порвал с красными 
повстанцами, которые в Киевском районе шли об руку с ним 
против гетмана.

14 декабря — новая телеграмма об эвакуации немцев: 
„Для ^ыезда немцев на родину назначаются следующие по
езда: на линиях Бахмач — Гомель — Минск три поезда и на 
линии — Киев — Коростень — Сарны — Поворино от трех до 
пяти поездов, на линии Фастов — Казатин — Жлобин четыре 
поезда. Вывозу интендантских вещей не должно делаться ни
каких препятствий. Между немецкими и украинскими войсками 
немецкое и украинское командование должны создать друже
любные отношения. Охрану всех украинских складов и дер
жавных учреждений немецкие коменданты передают украин
ским. Украинские войска принимают на себя железнодорожную 
охрану, а немецкие войска оставляют за собой последнюю до 
тех пор, пока не придут республиканские войска, в 5 уездах 
Киевщины (Киевский, Васильковский, Радомысльский, Остор- 
жецкий и Переяславский)". і

14 декабря из Киева получилось такое сообщение: „После 
того как между Директорией Республики и немецким коман
дованием и Совдепом было заключено соглашение, со стороны 
Директории последовало предложение гетманскому правитель
ству немедленно сдать Киев без боя. Но предложение не 
увенчалось успехом. Гетманское правительство, расчитывая, 
очевидно, на офицерские отряды во главе с кн. Долгоруко
вым, решило защищать Киев. Под Киевом между республи
канцами и гетманцами произошел бой. Гетманцы потерпели 
поражение и отступили. Среди вступавших в Киев республи
канских войск царило приподнятое настроение. В него всту
пило только 15.000 человек, т .-е . такое количество войск, 
которое не превышает немецкий Киевский гарнизон. Осталь
ные войска стоят под Киевом".

Комедия проделана. Было будто бы сопротивление, был 
бой. На деле Скоропадский согласился сдать Киев без боя. 
14 декабря он опубликовал следующее извещение:

„Всем, всем, всем, по учреждениям Украины, всем 
войсковым частям и учреждениям : „Я, гетман всей Укра
ины, в течение 7 1І2 месяцев все силы ложил на то, чтобы 
вывести страну из того тяжелого положения, в котором 
она очутилась. Бог не дал мне сил справиться с задачей;
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ныне ввиду сложившихся обстоятельств, руководствуясь 
исключительно желанием видеть Украину счастливой, от 
власти отказываюсь. Павел Скоропадский".
Лишь небольшиё отряды белогвардейцев, на свой страх, 

попытались дать отпор петлюровцам, вступавшим беспрепят
ственно в Киев. Об этом Директория сообщала:

„14-го  декабря в З1̂  часа толпы киевского демокра
тического населения со слезами радости на глазах и ре
волюционными песнями встречали первые отряды украин
ских республиканских войск. После радостной встречи, 
при беспрестанных криках „слава", торжественное шествие 
продвинулось по Фундуклеевской улице на Крещатик, 
манифестация увеличилась демократическим населением 
без различия национальностей, что и делало еще более 
торжественным праздник победы демократии. Но случи- 

v лось нечто странное и преступное: русские офицерские 
банды гетманского правительства, несмотря на то, что 
правительство гетмана тогда уже капитулировало перед 
революционными войсками, вышли из Прорезной улицы 

, и открыли стрельбу по радостно настроенной манифеста
ции. Одновременно была открыта стрельба по манифе
стации из пулеметов с крыш домов по Крещатику, из 
окон квартир буржуазия бросала бомбы. Погибли взрос
лые манифестанты и малые дети. Решительными мерами 
была прекращена позорная провокационная бойня. Одно
временно некоторые добровольческие банды начали раз
гром складов на Галицком базаре. Ночью темными эле
ментами были сделаны попытки погрома на Подоле. Та
кою двойной провокацией окончило свое существование 
реакционное правительство гетмана и его черносотенная 
офицерская добровольческая армия“.
Насчет.„слез радостей" это „сильно преувеличено", ибо и 

Петлюра был „нечужим" человеком для Киева (конечно, под’ем 
в связи с свержением гетманщины был большой); а на счет 
стрельбы, это верно.

Какими силами располагал Петлюра под Киевом, нами 
установлено точно не было.

От Гребенки - Ромодана наступали к Киеву части Запо
рожской дивизии (номер неизвестен) — Корсунская бригада и 
полк Хименко, через Нежин отряды серожупанников Палия, 
от Ф астова — Черноморская и первая дивизия сичевых стрель
цов. Вторая Днепровская казачья (атаман Донченко), 16 де
кабря, после боев у Борисполя - Дарницы, вошла в Дарницу 
(ее штаб в Слободке). В петлюровскую армию влилась также 
1 -я  дивизия 4- г о  корпуса, изменившая гетману (Сердкж- 
ская дивизия, сохранившая некоторую верность гетману, была 
частично 17 декабря расформирована).
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Этот перечень не исчерпывает всех сил Петлюры. Ряд 
сведений говорит, что у него в Киеве и под Киевом, к 16 де
кабря, было сосредоточено до 30.000 войск. 18 - го об’явлень^ 
распущенными все ревкомы.

Начались первые выпады против „большевиков". По укаг 
занию Петлюры, 16 декабря, начштаб Тютюник приказывает 
строго наблюдать за возможностью „проникновения в ряды 
украинской армии и штабы враждебных элементов". Петлюра 
18 декабря издает длинный приказ о борьбе с „анархией",, 
заявляя, что беспощадно подавит агитацию против Директо
рии и всякие попытки захвата власти. /

Коновалец 18 же декабря в Киеве провозглашает запре
щение устной и письменной агитации против „независимости и 
об'единения украинских земель", против правительства Ди
ректории, главного командования и войск Украинской респу
блики. Запрещается также агитация, „намеревающаяся внести 
рознь - смуту в единство фронта воинских частей", „запреще
на деятельность партий и организаций, имеющих в виду бо
роться в той или иной форме с украинским . движением", 
отдельные лица и организации, действующие вопреки этому 
приказу „будут подвергаться ответственности по законам во
енного времени".

Директория одновременно пыталась вовне принять неза
висимый вид пред союзниками. 19 декабря она публикует ноту 
державам .Согласия, где об’являет союзникам, что не призы
вала их войска на Украину и просит обленить о целях пре
бывания этих войск на Украине.

Тут же расшаркивания по отношению к РС Ф С Р. Оффи- 
циальное УТА сообщает, что все украинские политические 
партии находят желательным сохранить дружественные отно
шения с Советской Республикой.

Таковы внешние акты, а на деле — провокационный по
ход на советы, закрытие границ Украины от провоза хлеба 
и сахара к северу.

Рабочие массы Киева тем временем усиленно организо
вывались. 18 декабря Бюро по организации рабочего совета в 
Киеве выпустило следующее обращение:

„Рабочий Совдеп организуется. Выбирайте немедленно 
своих представителей. Перед Советом стоят громадные 
задачи. Он должен явиться органом, вокруг которого 
сомкнут свои боевые ряды рабочие массы Киева и пове
дут свою дальнейшую упорную борьбу за восстановление 
полновластного Совета. Все под наши знамена. Все за  
дружную работу. Выбирайте только последовательных бор
цов за пролетарскую революцию".

Совет избран на 75 процентов — большевистский. Конеч
но, он не по нутру Директории. 23 декабря помещение Совета.
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разгромлено петлюровскими войсками. 24 - го, несмотря на 
сопротивление меньшевиков, киевский совет профессиональных 
союзов провозгласил однодневную забастовку протеста.

Петлюровцы не угомонились. Они не допустили заседа
ний комиссий по' созыву Совдепа. Так действовало „социали
стическое" правительство Винниченки.

К концу декабря Петлюре еще не удалось договориться с 
союзниками, не по своей вине однако. С немцами же он дого
ворился, но на деле последовал целый ряд конфликтов.

19 декабря в Екатеринославе украинский штаб пред’явил 
немцам ультимативное требование о сдаче всего оружия рус
ского образца.

В тот же день, у Ромодана петлюровский бронепоезд 
обстрелял германские эшелоны.

Тогда же — на ст. Елизаветград— эшелон германцев, требуя 
своей отправки на Знаменку, открыл стрельбу по петлюров
скому караулу и выбил его со станции.

Тогда же бой петлюровцев с немцами (до 1.000) в Але- 
ксандровске. К 22 декабря петлюровцы разоружили немцев в 
Виннице, Казатине, Жмеринке. В Житомире это им не удалось. 
К 22 декабря на линии Харьков - Ворожба застряли 11 гер
манских эшелонов, у Бахмача — 7, у Конотопа 4 и у Ворожбы 4.

К концу декабря немцы уже были совершенно неспособ
ны играть активную роль в борьбе на Украине. Ликвидация 
гетманцев шла также успешно. Петлюровцы оставались одни 
лицом к лицу с нами. Но в резерве у петлюровцев в Крыму 
и на побережьи накапливались добровольцы и союзники.

Особенное значение приобретали события, происходившие 
в Одессе, ибо Одесса явным образом становилась основной 
базой дессантных операций Антанты. Она же была одновре
менно и штаб-квартирой интервенции.

Сведения наши о событиях в Одессе были в декабре 
довольно скудны. Преобладающее значение в Одессе играли 
гетманцы. Петлюровцы 7 декабря находились в 50 верстах от 
нее — в Раздельной, но будто бы захватили Беляевку с го
родским водопроводом.

Все сообщения буржуазной прессы говорили об усилении 
союзнических войск. При этом желаемое в них часто прини
малось за действительное.

2 декабря в Одессу прибыл, впоследствии столь просла
вившийся, броненосец „Мирабо" и будто бы высадился отряд 
сербов. 8- го  декабря прибыли английский миноносец №  69 и 
броненосец „Суперст", но эти судна вновь ушли в море. 
Кроме того, стоял на рейде также итальянский крейсер „Акор- 
дате“ . 10 декабря прибыли три транспорта с дессантом сер
бов (?) под охраною двух миноносцев. 15 декабря высадились 
до 3.000 французов из состав 156 пех. дивизии. С  17 ими 
были предприняты серьезные оборонительные работы в порту.



168 Літопис Революції

С  французским дессантом прибыл и генерал Амет, главноко
мандующий морскими силами французов под Дарданелами. Ге~ 
нерал - губернатором Одессы назначен генерал - майор Гришин- 
Алмазов.

К 11 декабря петлюровцы, по договору с командиром 3 - г о  
корпуса ген. Бискупским, вступили в Одессу, силами до 1 дивизии.

16 декабря в штаб 3- г о  корпуса в Одессе явился француз
ский квартирьер лейтенант Бойэ с просьбой об отводе квартир к 
утру 17 декабря для прибывающего пятитысячного дессанта, в qo- 
став которого входят части иностранного легиона. Первый 
отряд дессанта следовал на семи больших транспортах из 
Салоник и в 21 часу 16 декабря, по официальным сведениям; 
находился у Царьградского маяка (36 миль от Одессы). Га
зеты дополняли: в нескольких днях пути следом идут еще 
десять транспортов. Дальнейший подвоз будет производиться 
в течение двух — трех недель беспрерывно. Всего ожидается 
к высадке до ста тысяч. На днях в Одессу прибудут пред
ставители высшего союзного командования. В ближайшем бу
дущем в Одессу прибывают транспорты из Галаца с дессан- 
тами генерала Бертелло“ .

Сейчас же по назначении Гришина - Алмазова, доброволь
цы, опираясь на поддержку польского легиона (прислан Д е
никиным из Новороссийска 15 декабря) и дессантный отряд 
французов, напали на петлюровцев. После довольно сильного 
боя, петлюровцы очистили Одессу. 20 декабря они закрепились 
у Дачной, выдвинув к Одессе бронепоезд и разобрав путь.

Телеграфно из Одессы от 21 декабря сообщалось, что 
ночью прибыли новые транспорты французских войск в общем 
до 8.000 чел. с сильной артиллерией.

На рейде три французских дредноута, итальянский крейсер 
и несколько английских и французских миноносок. Носились 
упорные слухи, что союзники намерены направить в Черно
морские порты не менее трех французских и трех греческих 
дивизий. Предвиделось, что это может быть выполнено ими в 
течение двух месяцев г).

Ген. Бертелло опубликовал в одесских газетах заявление, 
что союзники высаживают войска в „Южной России*) **, чтобы 
прекратить гражданскую войну и восстановить порядок.

Одесса должна была стать, таким образом, базой добро
вольцев, деникинцев для наступления на Украину при помощи 
союзнических войск, с тем, чтобы через Украину пройти в
РС Ф С Р.

*) Что эти сообщения основывались на заверениях весьма авторитет
ных военных кругов Антанты, свидетельствуют генерал Деникин и атаман 
Краснов в своих воспоминаниях. По Краснову, союзники сообщали, что к 
3 декабря одна их дивизия расположится от Одессы до Жмеринки, 10 де
кабря— две дивизии выедут из Константинополя в Одессу и до 15-го де
кабря к ним присоединятся еще две три дивизии.
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Такова в общем картина положения на Украине к концу 
1918 г. Рабочие и крестьянские массы, поднявшись против гет
манщины и германской окупации, развертывали все шире 
свое движение в направлении борьбы за власть Советов. Они 
не увлеклись при этом внешней якобы революционностью 
мелкобуржуазной контр - революции (Директории), петлюров
щины, которая вскореу правда, сбросила свою маску, с ее 
трудовыми радами и пр. и стали быстро переходить к реши
тельной борьбе против нее. В это время на юге Украины в 
Одессе выростала серьезная угроза Советской Украине и Рос
сии в лице вооруженных сил Антанты, поддерживавших Дени
кина, готовившихся поддержать Директорию.

К концу 1918 и началу 1919 г. г. пролетарские и широкие 
крестьянськие массы Украины имели против себя, таким обра
зом, двух врагов — петлюровщину и белогвардейщину, под
держанную Антантой.

ОПЕРАТИВНИЙ ДОКЛАД ГЛАВКОМУ. ПЕРЕГОВОРЫ И НЕДО
РАЗУМЕНИЯ С НЕМЦАМИ. ХАРЬКОВ ВЗЯТ!

20 - го декабря Главкому Вацетису был послан новый 
оперативный доклад (копии Предреввоенсовету Республики и 
Сталину).

В нем сообщалось следующее:
„По занятии Киева 14 декабря петлюровцами, отряды 

германцев и добровольцев были вытеснены со всей восточной 
половины Украины в течение нескольких дней. Но добровольцы 
усиливаются в Крыму, еще защищают Херсон от наступа
ющих из Николаева петлюровцев, держат Мелитополь, Бер
дянск, Мариуполь, пытаются организоваться в Харькове (моби
лизация офицеров), закрепляются в Изюме. Они действуют 
в связи и согласованности с Красновым и Деникиным и опи
раются на выдвинутые в Юзовку, Дебальцево, Родаково, Лу
ганск казачьи карательные отряды. Их численность не учтена, 
т. к. они в небольших партиях, рассеянных повсеместно, и 
кое - где уже об’единились с петлюровцами против нас.

Общая численность петлюровских войск — до 45.000 шты
ков, 3.000 сабель, 60 — 70 орудий. Мобилизация и формирова
ние производятся весьма энергично — запасы обильны, кадры 
значительны. Для формирования использованы кадры 8 кор
пусов, заложенных правительством гетмана. Из них на сто
роне Скоропадского остались лишь 1 (Киев) и 8 (Екатерино- 
слав). 1-й  — разбит и расформирован, 8 -й  — разоружен и ра
зогнан. Остальные корпуса, со всеми своими учреждениями, 
и все интендантские и артиллерийские склады в руках петлю
ровцев.

Главные силы петлюровцев (до 20.000) в Киеве и близ 
него: в правобережной Украине накапливание у Екатерин©-
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слава (до 2.000 шт., 6 — 8 орудий, 4 броневика), у Николаева—  
отряд Григорьева (из 6 -го  Полтавского корпуса), наступаю
щий в составе 500 шт. и двух орудий на Херсон. 5 -й  Чер
ниговский корпус (до 6.000 шт., 600 сабель, артиллер. бригада) 
и 6 - й Полтавский (почти в том же составе) сосредоточенные 
к 14-му у Киева, после боев у Ромодана, Гребенки и Нежина— 
Круты, в настоящее время повернуты против нас в поддержку 
7 - му Харьковскому корпусу, хуже других сформированному 
(до 4.000 шт., 500 сабель, 8 орудий легких, 2 гаубицы 2 бро
непоезда).

Главная задача этих частей — оборона „северного фронта^ 
от Купянска - Белгорода до Ворожбы - Новозыбкова. Части за 
весы в Донецком бассейне, прикрывавшие его от Красновских 
банд, снимаются и переводятся к Александровску, Синельни
кову, к южной железной дороге. В то же время особый отряд 
Черница (Павлоградский полк и части 6 Полтавского корпуса) 
получил назначение расчистить ту же южную дорогу со сто
роны Харькова. Главным пунктом сосредоточения петлюров
ских войск в левобережной Украине является таким образом 
Харьков.

С немцами петлюровцы внов наладили деловые отношения. 
По договору 14 декабря, немцам предоставлено Директорией, 
определенное количество поездов для отправки на родину*. 
Немцы обязались передать петлюровцам все местные интен
дантские и артиллерийские склады и допустили возвращение 
петлюровских штабов и войск в города: Харков, Полтаву,. 
Сумы и т. д., откуда недавно были изгнаны, согласно распо
ряжению Киевского Совета немецких солдат, следовавшего * 
требованию, немного зарвавшегося и ныне союзниками одерну
того, представителя держав согласия г. Энно.

Петлюровцы пытались добиться большего — 16 декабря 
Харьковский комендант пред’явил Совету 1 германского кор
пуса ультиматум о восстановлении прежней демаркационной 
линии у Купянска — Волчанска — Белгорода и удержания ее до 
подхода „украинских войск", и угрожал, в случае отклонения 
ультиматума, прекращением перевозки немецких войск на 
родину. Этот ультиматум немцами не был принят.

С нами немцы (совет первого корпуса) договорились к 
24 декабря очистить всю территорию до десятиверстной полосы 
перед линией жел. дор.Северо-Донецкой и Южной (до Во
рожбы), к 1 - му январю они предполагают покинуть Харьков. 
Всего несколько дней до того, они категорически отказыва
лись очистить Белгород раньше января и пред'явили нам ульти
матум об удалении за прежнюю демаркационную линию. Но 
после этого ультиматума и после удара в Волчанске, где у них 
отрядом анархистов захвачены 3  ̂ орудия и много другого 
вооружения, они сделались более сговорчивыми. В особом 
пункте оговорено, что за нами остается право перехода через
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указанную демаркационную линию (десятиверстная полоса ж. д. 
линии) в случае накопления где либо враждебных нам сил.

Немцы торопятся уйти из Украины до подхода союзников. 
Эти последние обнаруживают пока довольно мало енергии 
в переброске войск на Украину. Некоторый очень незначитель
ный десант заметен в Одессе (сведения впрочем лишь от 
13 декабря) и в Крыму. В Салониках будто бы грузится для 
Одессы 3 дивизии французских (не домой ли) и 3 греческих (?) 
но армия Румынская ожидается газетами уже с меньшей г) 
надеждой!

Н а ш и  с илы.  З а  отходом от нас Валуйской группы 
(1 бригада 3 сов. укр. дивизии), сформированной нами в со
ставе 3.000 шт., 200 сабель, 10 орудий, отряда Кожевникова— 
5.000 шт., 3 орудия, 4 продкавполк — 250 сабель; Северный 
чрезвыкомполк —11.300 штыков, 2 орудия, а всего — 9.300 шт., 
450 сабель, 15 орудий,— в распоряжении Реввоенсовета Укр. 
армии состоит: в советских украинских пехотных полках — до 
10 000 штыков, до 1.000 сабель, 18 орудий, в приданных с 
15 декабря частях погрохраны до 3.000 штыков, 150 сабель 
(без пулеметов), в запасных частях — до 6.000 обучающейся 
(почти без оружия и обмундирования) пехоты, до 300 артил
леристов.

С и л ы  п о в с т а н ц е в  внутри Украины не поддаются 
учету. Прежде всего петлюровские отряды в изрядной доле 
содержат элементы, склонные к поддержке советской власти. 
В Глухове петлюровцы, арестовав офицеров, перешли на нашу 
сторону. В левобережной Украине основным ядром повстан
цев является Полтавская их организация, насчитывающая 
до 4.000 чел. и обладающая некоторым запасом оружия. Пов
станческие настроения сильны в Конотопском, Путивльском и 
Черниговском уездах и в некоторых уездах Харьковщины (в 
Грайворонежском, в Змиеве, Чугуєве). В правобережной Укра
ине советская власть может рассчитывать вполне на южные 
уезды Киевской губернии и на весь Криворожский бассейн. 
В Екатеринославе совет восстановлен, весь Ново - Московский 
уезд и Верхнеднепро^ск в руках рабочих советов. Павлоград 
занят советским отрядом, поведшим наступление на Лозовую, 
отбито отрядом петлюровца Черница. В донецком бассейне 
действует оперативный штаб областного револ. комитета. Он, 
в связи с отрядом Махно, расчищает бассейн от белогвардей
цев и восстанавливает в нем советскую власть. В соприкосно
вение с красновцами эти отряды еще не вошли. Лишь недо
статок вооружения, интендантского и денежного снабжения 
мешают формированиям советских полков и повстанческих 
отрядов, к которым готовы примкнуть десятки тысяч рабочих 
и крестьян Украины. *)

*) Не разборчиво.
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О п е р а т и в н ы е  з а д а н и я :  Общая стратегическая об
становка :

1) Напряженность борьбы на внутреннем фронте Украины,. 
где слабые зачатки советской власти легко могут быть заду
шены петлюровскими бандами и где затруднения с десантом 
союзников дают возможность при наличии явного сочувствия 
нам со стороны широких народных масс, ожидать легких 
успехов над этими бандами в ближайшие дни.

2) Положение на южном фронте — сосредоточенние глав
ных усилий Деникинской и Красновской армий на Царицын
ском и Северокавказской наших группах с целью добиться 
ликвидации этой фланговой угрозы для развития заторможен
ного наступления вглубь советской России.

3) И наше продвижение на западном фронте — властно 
требует развития энергичных действий на Украине. Необхо
димо в кратчайший срок, до подхода союзников, до достижения 
целей Краснова — Деникина на Кавказе и у Царицына и за 
крепления на Украине петлюровцев (сегодня тайных, завтра 
явных соратников Краснова и добровольцев), необходимо 
поднять и организовать революционные силы Украины и прежде 
всего Донецкого бассейна, для поддержки наших армий юж
ного фронта. Та задача, которая ныне перешла к отряду 
Кожевникова,— удар на Чертково, Миллерово, входит состав
ною частью в общую систему предстоящих операций.

Необходимо: ,
1 1) Прикрываясь со стороны Киева энергичной диверсией

к Чернигову и к Полтаве, овладеть Харьковом и протянуться 
к Екатеринославскому району, в котором надо создать базу 
для действий против Киева — Одессы и против Крыма.

2) В связи с движением Кожевникова и в прямую ему 
поддержку, развить энергичное наступление от Харькова через 
Донецкий бассейн на Лихую — Зверево с энергичной дивер
сией к Ростову.

Стратегическая обстановка обязывает к решительным 
действиям, которые тормозятся отсутствием необходимых ди
ректив, полным отсутствием снабжения артиллерийского и 
скудностью денежного снабжения. Необходимы :

1) широкие кредиты не только для регулярных частей, 
но и для повстанческих отрядов внутри Украины и для работы 
военкомов;

2) броневой поезд, броневая колонна и 2 — 3 броневика, 
дивизион легкой и хоть взвод тяжелой артиллерии и бригада 
пехоты;

3) прежде всего — оружие, оружие!".
В этом докладе упоминалось, что 20 декабря нами под

писан договор с немцами (Совет солд. депутатов 1 * го резерв
ного корпуса), об очищении ими к 24 декабря полосы, лежащей 
на 10 верст к северу от железной дороги — Луганск — Лиман—
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Харьков — Сумы — Белополье. К 1 января они обещали очи
стить и Харьков.

Ввиду этого представлялось совершенно бессмысленным,, 
чтоб не сказать резче, соблюдать директиву Главкома — не 
развивать никаких операций к Харькову, а переорганизовы
ваться и формироваться.

21 декабря мы сообщали :
„Серпухов Главком Вацетису. Председателю Реввоенсо

вета т. Троцкому Москва Кремль Нарком Сталину.
„С  немцами условились, что они очищают к 24 декабря 

все до десятиверстной полосы ж. д. Ворожба— Сумы— Кириковка 
Люботин—Харьков—Змиев—Изюм—Лисичанск—Луганск. Это 
условлено с немецким корпусом, район которого до Ворожбы 
(далее по их словам 20 корпус). Оружие немцы не сдают и 
не продают. Станция Юсуповка вблизи Готни занята нашими 
войсками. Купянск немцами очищен 19. Между Белгородом 
и Волчанском немцами взорван ж. д. мост".

*  '

Договор з германцами был заключен т. Квирингом. Пере
говоры о нем чуть было не были сорваны нашим наступлением 
на Харьков.

Квирингом по этому поводу была послана следующая, с 
нами согласованная нота:

„X  а р ь к о в с к о м у  С о в е т у  С о л д а т с к и х  Д е п у т а т о в ,  
п е р в о г о  а р м е й с к о г о  к о р п у с а "

„Сообщаю, что Временное Рабоче - Крестьянское Прави
тельство по моему докладу приняло новый договор, заключен
ный мной с Советом 1 - го армейского корпуса.

В этом смысле Правительством сделаны соответствующие 
распоряжения военному командованию.

Вместе с этим, считаю необходимым сделать соответству
ющее раз’яснение по поводу взятия нашими войсками с бою 
города Белгорода. При от’езде из Курска в Харьков, было 
условлено, что я возвращусь не позже 2 -х  часов 19 - го декабря- 
О своем запоздании я не имел возможность предупредить 
наше командование, так как посланная мною через Белгород 
телеграмма была получена командованием только поздно 
вечером 19 декабря и, кроме того, записке, переданной па
трулем и подписанной „немецкая делегация", не придали 
значения.

В это же время командование Белгородским участком 
получило сведение об аресте в Харькове рабочих, депутатов 
Совета, о репрессиях против рабочего движения в Харькове 
и о железнодорожной забастовке. Имея такие сведения об
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общеполитическом положении в Харькове и не будучи уве
рены в благополучном возвращении нашей делегации, коман
дование девятнадцатого отдало приказ выполнить заранее под
готовленную операцию занятия Белгорода. Наступление было 
произведено как раз в момент переезда делегации через де
маркационную линию и в случае опоздания на 10 минут мы 
оказались бы под обстрелом. Остановить уже начатые действия 
командование не могло, т. к. действующие части были раз
бросаны на большом расстоянии. Вследствие того, что восста
новленное после занятия Белгорода телеграфное сообщение 
прервано бурей, я сейчас не имею еще точных сведений отно
сительно боя. Краткое донесение говорит, что германские 
части отступили на Харьков. Представитель Харьковского со
вета Рульф одновременно посылает телеграмму и подробное 
письмо. Надеюсь, что столкновение у Белгорода, вызванное 
вышеуказанными обстоятельствами, не послужит препятствием 
наметившихся Харьковским соглашением доброжелательных 
отношений между нашими войсками и войсками германскими. 
21 декабря 1918 г.

Уполномоченный по переговорам с 1 армейским корпусом 
Член Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Укра
ины К в и р и н г“ .

„Недоразумения" с немцами произошли не только под 
Белгородом. Командующий Суджанской группой т. Маслов, 
24 декабря сообщал, что им полученої от Сумского Совета 
германских солдат, депутатов требование об отводе войск на 
10 верст от жел. дороги и о воздействии на население в от
ношении доставки немцам продовольствия. Маслов предписал 
начбоевых участков остаться на местах, прочно закрепившись 
в опорных пунктах.

В этот же день представителю военного отдела т. Кулику 
в Суджу было сообщено:

„1) Ни о какой нейтральной полосе у нас с немцами 
разговора не было, устанавливается лишь демаркационная линия 
на 10 верст от дороги.

2) По договору с 1 - м германским корпусом, известному 
и 20-му германскому корпусу, мы имеем право не считаться 
с этой демаркационной линией всюду, где заметим за нею 
враждебные нам группировки.

3) Условия гарантии передачи нам железной дороги были 
предлагаемы немцам, они на это не согласились, но это имеет 
для нас мало значения ввиду указанного в предыдущем пункте 
условия.

4) Условия об установлении демаркационной линии у ст. 
Гомеля представляется нам делом западного фронта".

Переговоры с немцами вел, как сказано выше, Квиринг, 
со стороны немцев представителем был Рульф (левый соц. 
дем.) и от Совета 1 - го германского корпуса Вольраб. Тов.



В борьбе против Директории 175

Спунде— наш представитель при 1-м корпусе— телеграфировал 
Рульфу о необходимости распространить соглашение и на 
район Гомеля, „иначе бои неизбежны" (согласно сводке за
падного фронта, нами заняты были Лунинец, Мозырь, Речица),. 
на что Рульф ответил следующим :

„В районе Гомеля действуют не украинские, а россий
ские советские войска. Необходимо, чтоб Киев дал мне пол
номочия заключить в духе нашего — договор с Москвой, при 
посредничестве укр. совет, правительства, или чтоб Киев сам 
начал уже переговоры с Москвой. Для выяснения положения, 
у Гомеля сделан запрос нарком Чичерину. Ответ еще не по
лучен".

Немцы с своей стороны не особенно точно выполняли 
условия нашего соглашения. В связи с этим Квиринг 25 де
кабря телеграфировал им в Харьков, что, по донесениям на
ших войск, германцы еще 25 декабря занимали Казачью- 
Лопань (30, а не 10 верст от Харькова) и что нами прика
зано— считать все германские части, за условленной демар
кационной линией, враждебными нам, обезоруживать и напра
влять их в концентрационные лагеря, „для отправки на родину 
в общей очереди с остальными военнопленными".

Совет 1 - го корпуса в ответ на это затребовал обратно 
своего представителя при нашем штабе — Рульфа. Мы пред
ложили (28 декабря) направить в Ворожбу нашего предста
вителя при немецком совете — Спунде, для обмена на Рульфа. 
Попутно же указывали немцам, что Ъчитаем отзыв ими Руль
ф а— отказом От соглашения.

Одновременно шли переговоры с немцами и об их про
езде через территорию РС Ф С Р. Эти переговоры Привели 1C 
определенному соглашению, о чем свидетельствует следующее 
сообщение т. Спунде нам из Москвы по прямому проводу.

„После долгих переговоров, наконец, полчаса тому назад,, 
установили окончательный текст договора с немцами.

1. Временное Рабоче-Крестьянское правительство Укра
ины и Совнарком РСФСР, по взаимному между собой согла
шению, заключают нижеследующий договор с Советом солдат
ских депутатов 1-го  Германского армейского корпуса о 
пропуске солдат этого корпуса через Украину и Россию в 
Германию.

2) Путь следования немецких эшелонов устанавливается 
следующий : Курск - Орел - Брянск - Смоленск - Витебск - Двинск- 
Вильно - Ковно - Вержболово.

П р и м е ч а н и е .  Оба Советских Правительства оста
вляют за собой право, в случае нужды, изменить этот 
маршрут, но при этом обязываются сделать все зависящее* 
чтобы изменение маршрута не увеличило срок следования 
от Харькова до немецкой границы.
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3) Оба Советских Правительства представляют для пере
возки солдат 1 -го  армейского корпуса по указанному марш
руту необходимый подвижной состав; количество нужных ва
гонов устанавливается в момент погрузки в Харькове согла
шением представителей обеих сторон.

4) В полное возмещение расходов по перевозке, Совет 
Солдатских депутатов 1-го армейского корпуса передает все 
имеющееся у него оружие, артиллерийское и инженерное иму
щество (по предложению немцев, мы условились не заниматься 
вычислением величин наших расходов, и равно стоимостью их 
военного имущества, мы наперед считаем, что эти две суммы 
взаимно друг друга погашают).

5) Продажа какого бы то ни было имущества, как продо
вольствия, обмундирования, санитарного имущества каким бы 
то ни было лицам и учреждениям, кроме Рабоче - Крестьянского 
Правительства Украины, безусловно не допускается.

6) Провозимые войска могут иметь при себе походные кухни, 
батальонные ротные повозки и повозки под вещевое и провиант
ское довольствие, с соответствующим им числом лошадей в ко
личестве, установленном по соглашению между Советом Сол
датских депутатов 1 - го германского армейского корпуса и Вр. 
Раб. Крестьянск. Правительством Украины.
\jjk 7) Весь же обоз, служащий для перевозки оружия, артил
лерийского и инженерного имущества, за исключением сани
тарного имущества, передается Вр. Раб. Кр. Правительству 
Украины на условиях, указанных в пункт'е 4.

8) Оба Советских Правительства берут на себя обязан
ность посылать при каждом транспорте немецких войск, в пре
делах территорий обеих республик, воинскую силу, достаточ
ную для обеспечения полной безопасности проезжающих не
мецких солдат. Эта охрана должна составлять не менее пяти
десяти человек при двух пулеметах.
^  9) Забота о заготовке продовольствия на все время сле
дования лежит на Совете депутатов 1 - го германского арм. 
корпуса.

10) Ввиду ограниченного количества подвижного состава 
и острого кризиса топлива, эшелоны могут снабжаться продо
вольствием и фуражем по обычной в германских войсках норме, 
ве  более чем на 30 дней.

11) Оба Советских Правительства обязуются пропускать 
ежедневно по два эшелона с немецкими войсками, если к этому 
не^встретится непреодолимых препятствий.

г 12) Каждый эшелон должен быть доставлен в Вильно че- 
рез^8 дней по выходе из Харькова.

13) В случае непредвиденных технических затруднений, 
этот срок может быть продлен.

14) Отправка эшелонов из Харькова не позже, чем ?ерез 
сутки по подписании настоящего соглашения.
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15) Каждый эшелон сопровождает ответственный совет
ский комиссар. \

16) В случае, если на территории обеих республик про
изойдёт нападение и ограбление проходящих эшелонов, оба пра
вительства возмещают происшедшие от этого личные имуще
ственные убытки.

і Т е к с т  о к о н ч е н .
Добиться такого по здешнему компромисного решения мне 

стоило очень и очень больших усилий. Склянский ставил бе
зусловным требованием не только полную сдачу оружия, но 
также ртобрание буквально всего обоза, лошадей и вообще 
пред’явАял сугубо - драконовские требования. Я, Чичерин, Ра- 
ковскии, отчасти Ильич, заместитель Кобы1) — Каменский счи
тали, что, при данных условиях, политически недопустимо 
давание пропуска более или менее вооруженным группам, 
результат/ как видите, компромисный.

Здешние немцы вполне принимают условия, готовы под
писать их немедленно, по получении ответа от Вольрабе. Мы 
достоверно знаем, что до сведения берлинских шейдемановцев 
уже дошел факт наших переговоров. Очень вероятно, что они 
попытаются соглашение сорвать, заявивши, что войскам, про
ходящим через совдепию, не будут подаваться встречные эше
лоны по немецким, ж. д. Вы, конечно, знаете уже, что спарта
ковцы по поступившим сегодня утром сведениям обстрели
вают правительство тяжелой артиллерией и аэропланами. 
Поэтому мы гоним переговоры во всю. Сговоритесь сейчас же 
с Вольрабе и дайте к утру ответ. Укажите ему, что вышеука
занный договор здешними немцами принят охотно, в подтвер
ждение чего сейчас передаю их официальную телеграмму Со
вету Солдатских депутатов 1-го корпуса: „Харьков. Прини
майте договор и отвечайте по телеграфу немедленно, дабы 
здесь подписать. Отопление для вагонов берите с собою с 
места. Герман. Делегация Вольрабе".

Можете еще в виде аргумента указать, что последний 
пункт, где могла грозить какая либо опасность со стороны 
польских легионов — Вильно, взят нами и идет продвижение 
наших войск к Ковно. Затем Мануильский сегодня сообщил о 
состоявшемся соединении с Гомельской группой, которая сле
дует тоже на Вильно. Впрочем, немцы советуют употреблять 
этот последний аргумент лишь в крайнем случае. Они не хотят, 
чтобы у Харьковских солдат немцев появилась бы боязнь, что 
из-за занятия пути подоспевшими ранее гомельцами, они застря
нут в Вильно или около нее, причем если нужны будут дополни
тельные сведения, то лучше всего вызвать меня лично к аппарату. 
Я  оставлю мой адрес и через двадцать минут после вызова буду 
здесь. Заклинаю Вас раздобыть к утру согласие Вольрабе".

J) Коба-Сталін.
12 Літопис Революції № 5 — 6
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Hey становлено к какому числу относится этот разговор- 
Помнится, что немцы согласились на этот договор и это бла
гоприятно повлияло на их отношение к нам при вступлении 
в Харьков.

*  *
*

Петлюровцы в спешном порядке стягивали силы к Харь* 
кову.

28 - го декабря через Полтаву прошел из Киева в Харьков 
3 Запорожский полк (2 полк стоял в СІелещине на охране 
складов).

Из Харькова нам сообщали:
„Среди буржуазии паника страшная. Все поезда Киев- 

Севастополь берутся с боем. Немцы тоже бегут из города, 
платя огромные деньги за то, чтоб к их эшелонам прице
пили паровозы. Вечером город погружается в абсолютную тем
ноту. Нет электричества, трамвай не работает. Скоро может 
прекратится работа водопровода. Вчера уехали в Киев все 
иностранные консульства. Жители с минуты на минуту ожи
дают большевиков. Озверевшие петлюровцы хватают и рас
стреливают без всякого суда и следствия всех, на кого будет 
указано, что он коммунист или совработник. Ежедневно на Х о
лодной горе расстреливаются ими десятки рабочих. Не доверяя 
массам петлюровские главковерхи отменили в Харьковщине 
призыв 7-ми лет с 1891 г. по 1898 г. Это совпало с резким 
наступлением петлюровцев на харьковских рабочих и с пере
говорами петлюровцев с деникинцами о совместных операциях 
против большевиков. К 20 декабря в Харьков из Дебальцева 
прибыла делегация из представителей добровольческой армии 
и немецкого командования. Делегация промышленников Харькова 
и Донбасса обратилась к Деникину с просьбой понудить, че
рез союзников, германское командование взять на себя охрану 
всего угольного района и содействовать формированию отря
дов добровольческой армии. Часть делегации выехала в Кон
стантинополь, для непосредственного контакта с союзным ко
мандованием.

В настоящее время в Харькове находится только петлю
ровская охрана в количестве 200 чел. из бывших солдат, для 
несения караульной службы. Караулы стоят при штабе Балба- 
чана, комендатуре, тюрьме, и военных складах.

С 28/ХІІ организована городская самоохрана из горожан 
от 18 до 47 лет, для охраны города от 20 до 6 час. утра. 
Самоохрана вооружена 200 винтовками. Город не освещается, 
трамваи не ходят. Всю ночь идет редкая стрельба. Очень часты 
уличны^ грабежи и налеты на магазины и квартиры. Налет
чики бывают в петлюровской форме. Купцы грузят вагоны, 
буржуи бегут из города. Рабочие подавлены арестами и рас
стрелами на Холодной горе.
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До 30/ХІІ в городе стояли 800 петлюровцев, N молодых сол
дат. При них несколько пулеметов и немного легкой артилле
рии. Петлюровцы вели занятия по 4 часа в сутки строю и 
стрельбе. Кроме них был отряд добровольцев в 400 чел. из 
офицеров студентов и юнкеров. В настоящее время обе эти части 
находятся на фронте. Раньше их выступили # а  фронт — полки 
Дорошенка, Харьковский - Слободской и кончая батарея, при
бывшие в Харьков из Ковяг с 15 на 20- е декабря. Через 
Харьков на фронт прошли также Павлоградский полк, пришед
ший из района Лозовой и полк серожупанников. В последнее 
время каждый день приходили в Харьков по шесть эшелонов 
из Киева и Полтавы (в общем с тремя тысячами солдат). Нем
цев в Харькове мало, между ними много коммунистов. Они 
спешно грузятся для от’езда через Сумы на родину. Военных 
операций на фронте с нами не ведут.

В Харькове и уезде об’явлена мобилизация призыва 19 и 
20 годов. Призывные, явившиеся на сборные пункты 30 и 31 
декабря, были распущены по домам, впредь до особого распо
ряжения. Вновь мобилизованные петлюровцами молодые и быв
шие солдаты большей частью отказываются идти сражаться 
против большевиков и заявляют себя сторонниками советской 
власти. Главными и активными силами петлюровцев являются 
солдаты бывших гайдамацких полков и добровольческий отряд. 
По слухам, ожидается прибытие из Киева восьми офицерских 
гайдамацких рот гетмана Скоропадского.

Дополнительно к этим сведениям, наша разведка устано
вила, что в Сумах находится отряд в 300 петлюровцев, при
бывший 26/Х1І из Харькова, командир его Азаский, состоит 
отряд, преимущественно, из гимназистов, реалистов. Отряд ожи
дает пополнения из Харькова. В Сумах и уезде произведена 
мобилизация офицеров, прапорщиков и вольноопределяющихся 
(от 18 до 30 лет). Мобилизация дала 200 офицеров и 500 сол
дат. 27/ХІІ все мобилизованные отправлены через Конотоп. 
В Сумах же стоит до 200 немцев при 3 - х  пулеметах и кон
ной батарее на позиции, вблизи станции. Вблизи города отряд 
гайдамаков (338 ч. 2 пул.). Гайдамаки заключили соглашение 
с петлюровцами. Город охраняется 50 офицерами, несущими 
караульную службу при банке и военной складе. Фактический 
хозяин города — немцы. В городе безваботица, грабежи. Сто
явшие в Сумах немцы 3 5 -полка в составе 250 чел. вые
хали на родину. Перед от’ездом они произвели широкую ре
квизицию скоти, фуража и хлеба. Оставшиеся немцы служат 
на жалованьи у местной буржуазии. На сахарном заводе Ха- 
ритоненко до миллиона пудов сахара. В Белопольи — до 500 
немцев и батавея при 4 - х  орудиях, на станции — 150 немцев. 
На Роменском шляху, в 3 — 4 верстах от города Сум, роют окопы.

О немцах дополнительно мы выяснили, что 25 декабря 
они очистили' Никитовку (центр Донбасса) и сосредоточили 
12*
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свои силы в Лозовой. Никитовку заняли красновцы. 30 де
кабря немцы передали петлюровцам Селещинские артиллерий
ские склады. К концу декабря в Белополье было — 2.000 гер
манцев, в Ворожбу из Сум прибыло 200 германцев 98 полка,, 
там же находилась часть 424 - го полка. На ст. Ворожба стоит 
3 эшелона с двумя гаубицами и частями 217, 17 и 211 полков.

Немцы, по имеющимся у нас сведениям, приступили к эва
куации. Под давлением нашей угрозы (22 декабря в Харькове 
мы им обещали ответить партизанской войной, если не будут 
лойяльны), они не проявляли особых симпатий к петлюровцам. 
А последние лихорадочно готовились к сопротивлению нашему 
натиску и к борьбе с восстанием против Директории, которое 
быстро назревало. Они издавали основательно разработанные 
приказы по мобилизации, сопровождаемые угрозой военно- 
полевым судом всем, кто „будет задерживать организацию 
республиканской армии" (напр., приказ нач. мобилизацион. отд. 
хорунжего Гейненрейха за №  1007/1262 от 22 декабря), сосре
дотачивали в угрожаемых пунктах силы и т. п.

Но несмотря на принимаемые меры, положение петлюров
цев на левобережьи было критическим. Атаман Палий, на ко
торого возлагались такие надежды в петлюровских газетах, 
именем которого угрожали большевикам, посылал отчаянные 
призывы своему непосредственному начальству (телеграммы 
эти получены нами благодаря товарищам железнодорожникам). 
Эти телеграммы чрезвычайно характерны для создавшегося 
тогда на Украине положения.

„И з Конотопа от 25 - го декабря. Кременчуг шт. арм. 
лев. бер. Украины Балбачану. , Положение по всей Чернигов
ской и части Полтавской губерний, какие входят в район мо
его командования — с фронта очень тревожно, а внутреннее со
стояние еще тревожнее. Вверенными мне войсками занята же
лезнодорожная линия от Нежина до Кролевца и изгнаны раз
личные комиссары, образовавшиеся при большевиках. Главари 
этих банд, какие называют себя анархистами, в последние дни 
дошли до того, что открыто хотели разбить штаб армии и ст. 
Конотоп. Предводители есть из местного населения, которое 
не твердо для подавления большевистского движения и большая 
часть его заражена большевистским духом. Из Киева мне сооб
щают, что получена телеграмма, якобы уже погружена и от
правлена вторая черноморская дивизия, которая Должна занять 
фронт Новгород-Северск-Белополье. Но пока еще дивизия не 
прибыла. По прибытии будет обязательно отправлена по мар
шруту прифронтовой линии. Стрелковая Казачья дивизия имеет 
перейти на правый берег Днепра".

На следующий день, 26 декабря, Палий дополнял:
„Положение в районе вверенных мне войск в Черни

говской и Полтавской губерниях тревожно, особенно
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в прифронтовых полосах от Гомеля, Новгород-Северска, Кро- 
левец, Глухов, Путивль, Ромны и Лохвицы. С  каждым днем 
число большевистских агитаторов увеличивается, к которым 
пристает анархический элемент местного населения из мо
лодых людей, в большинстве рабочих. В районе Коропа, 
который занят большевиками, эти банды, грабят население, 
идут в направлении Конотопа. Кролевец еще пока в на
ших руках, но отрезан. По телеграфу командир стрелко
вого полка доносит, что в его гарнизоне до 600 солдат, 
но в бой с большевиками они вступать не хотят. Такое 
же настроение солдат и в других частях, которые отказы
ваются идти против своих, как они заявляют, братьев. 
В самом Конотопе положение тоже нетвердое и тревожное. 
Уже 2-й  день идет ж. д. забастовка рабочих депо. По
езда от Ворожбы до Бахмача совсем не ходят. Нет ли 
сейчас каких - нибудь верных частей для налаживания по
рядка? Забастовка началась и з-за  ареста 4 - х  большеви
ков, которые назвали себя анархистами и угрожали разбить 
бомбами штаб. На станции Конотоп сейчас вследствие за
бастовки собралось много пленных и другого анархиче
ского элемента, вместе с бастующими рабочими в несколько- 
тысяч человек, бродят возле станции и хотят идти к тюрьме 
освобождать арестованных. Гарнизон Конотопа из респу
бликанских войск отказывается идти разгонять толпу. Мною 
приняты меры, чтобы на охрану власти в Конотопе встали 
немцы. Если такое настроение продлится и дальше, то воз
можно, что не сегодня — завтра появятся большевики из 
своей Совдепии и, совместно с туземцами, восстановят 
Советскую власть, заарестовавши всех офицеров штаба и 
полков. Минуть всего этого нашими войсками и войсками 
республики из местного населения, как я доносил, невоз
можно.

Необходимо принять меры из центра, ибо занятие 
Черниговской и Полтавской губ. большевиками грозит, как 
Киеву, так и правому берегу".

О б с т а н о в к а  н а м  б л а г о п р и я т с т в о в а л а  и мы 
р е ш и л и  р а з в и т ь  с т р е м и т е л ь н о е  н а с т у п л е н и е  к 
Х а р ь к о в у ,  у Сум - Белополья оставить только погранчасти, 
а в Рыльске — формирования Беленковича, намеченные к от
правке на Полтаву.

28 - 29 декабря командующий армией, находясь в Белгородег 
получает сведения, что сосредоточение 2-й  дивизии проте
кает успешно. Но в штабе ее недоумения, опасения. Нач- 
оперод (бывший генерал Зарубин) отмечает, что разведкой 
дивизии установлено накапливание неприятельских сил в рай
оне — Сумы - Белополье - Ворожба, эти силы могут грозить глу
бокому тылу нашего продвижения...
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Пришлось крепко нажать, для исполнения приказа, о со
средоточении всей 2-й  дивизии в Харьковском направлении. 
Наш натиск встретил серьезный отпор под Казачьей Лопанью. 
Одно время казалось, что мы будем оттеснены, так как сил 
неприятельских здесь было не менее, чем у нас. Но наши пов
станцы, одушевленные близостью Харькова, откуда их звали 
на подмогу рабочие, дрались отлично и сломили лучшие от
борные из „старшин" части Запорожской и Слободской ди
визий Петлюры.

Оперсводка нашего штаба от 30 декабря сообщала: „У ст. 
Казачья Лопань, петлюровцы открыли артиллерийский огонь 
по нашим передовым частям. Перейдя в наступление, мы за
няли станцию Казачью Лопань и продвинулись на 8 верст к 
Харькову. При взятии Казачьей Лопани, захвачены 11 пулеме
тов, много винтовок и снаряжения*4 (Казачья Лопань 34 версты 
к северу от Харькова).

2 января в 2 часа ночи внезапно вызывают из Белгорода 
к прямому. На ленте Ю за читаю : „Ц. К. Украинских комму
нистов сообщает из Харькова: первого (? — Ред.) января на
чинаем выступление. Сообщите Ваши распоряжения и намерения. 
Немцы берутся задержать украинские войска, заняв совместно 
с нами вокзал. Действуйте решительно напролом. Украинские 
войска очень ненадежны, перед смелостью отступают. Линия — 
Лозовая - Екатеринослав в наших руках. Если прорваться через 
Харьков, то в наших руках окажется Донецкий бассейн. Сооб
щите о ваших планах. Подписи членов бюро — Эпштейна и т. д.

Тотчас же шлем ответ: „Действуйте решительно. Мы на
ступаем". f

И одновременно рассылаем град боевых приказов:
„Начвосо — задержать все движение Курск - Харьков, кроме 

военных, которое вести без задержек**.
„3 часа 2 января командиру 7 - го советского полка Боч

кину— копия военком Дыбенко. В Харькове восстание рабо
чих. Нами занята ст. Слатино. Предписываем немедленно взять 
подвижной состав, на ближайших станциях взять паровозы, 
спешно погрузившись экстренно ехать к Харькову на соеди
нение с дивизией. О предписании известите товарищей Ма
слова в Судже, Беленковича в Рыльске. О получении теле
граммы и исполнении срочно уведомить. Всякое промедление 
явится предательством революции. Антонов, Затонский".

„Начвосо. Немедленно направить Вольфино 60 вагонов для 
погрузки 7 полка".

г „Суджа. Комучастка Маслову. В виду изменившейся обста
новки 7 полк направляется Харьков. Вы с оставшимися у вас 
частями входите в подчинение Беленковичу, находящемуся 
в Рыльске, от которого получите^ инструкции, относительно 
дальнейших действий, в том числе и относительно действий 
у Сум".
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„Начвосо. т. Фуфрянскому: Немедленно прицепите к бро
нированному поезду № 2 паровоз №  9 и экстренно отправьте 
этот поезд к станции Слатино".

История бронепоезда №  2 — 9 такова. В Курские мастер
ские прислали два бронепоезда для ремонта. В №  2 был „бо
лен" паровоз, в №  9 — состав. Мы и распорядились, пока идет 
починка, здоровые части бронепоездов запречь в работу.

К сожалению, не удалось распорядиться броневиками в Орле, 
не были под рукой, хотя срочно телеграфировали Троцкому; 
„По приказу Реввоенсовета Республики, в распоряжение Укра
инской группы идут из Арзамаса броневики, но время при
бытия неопределенно и ясно, что прибыть во время и принять 
участие в бою за  Харьков они не смогут. Между тем, в Орле 
в распоряжении губвоенкома находится пять броневиков, не 
имеющих там работы. Просим распоряжения вашего о немед
ленном направлении к нам из Орла, хотя бы трех из находя
щихся там броневых автомобилей".

Это в подкрепление к такому призыву:
„Орел Окрвоенкому Семашко копия губсовдеп 19 г. 2 ян

варя. В Харькове началось восстание рабочих. Наши части у 
предместья Харькова. Именем революции прошу экстренно 
выслать два броневика, Харьков Реввоенсовет Украинской со
ветской армии".

„Начальнику 1-й  советской дивизии Локотошу. Рабочие 
Харькова восстали. Немцы их поддерживают. Бобырев занял 
Слатино. У Чугуєва бой. Лозовая, Павлоград - Синельниково в 
наших руках. В Полтаве восстание. Левее вас Беленкович ведет 
наступление. Вам немедлить, самым энергичным образом вести 
наступление в известном вам основном направлении. Антонов, 
Затонский".

Беленковичу (Рыльск) по прямому проводу: „Рабочие 
Харькова восстали. Немцы их поддерживают. Бобыревым за 
нята ст. Слатино у Харькова. У Чугуєва бой с петлюровцами^ 
Лозовая, Павлоград, Синельниково в наших руках. Локотош, 
заняв Городню, наступает на Чернигов. Наши части из Воль- 
фино перебрасываются в Харьков. Вы назначаетесь начальни
ком первой запасной дивизии. Вам подчинены: 3 -й  полк 
в Глухове, все части в Рыльске и его районе, погрохранный 
полк в Ивановском, запасная бригада в Судже. Лично подчи
нены Маслов, Логинов, Павелин. Ваша задача — захват Пу
тивля, Ворожбы, Сумы и движение на соединение с Юрием 
Коцюбинским".

Повстанцам Полтавщины даем директиву : „Юрию Коцю
бинскому 1919 г., 3 января, Белгород. В Харькове восстание 
рабочих. Сейчас наши части ведут наступление у Дергачей. 
Советские украинские войска в 20 верстах от Чернигова. 
В районе — Глухов, Рыльск, Коренево, Суджа сформированы 
кадры запасной дивизии, под руководством Беленковича, до
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3.000 шт. с 15 пулеметами и 200 сабель. Орудий нет. Белен- 
ковичу дано предписание занять Сумы, Ворожбу и идти на 
соединение с вами. Крайне важно при существующей обста
новке, чтобы Вы, по меньшей мере, помешали продвижению 
неприятельских войск от Киева к Харькову и Конотопу. Само 
собой разумеется, если Ваши силы позволят, следует поднять 
немедленно восстание на Полтавщине, захватив Ромодан и 
Кременчуг* Держите с нами постоянную, связь, специально 
в штаб армии направляйте через Белгород. К Вам от нас на
правляется т. Крапивянский. С  товарищеским приветом Рев
военсовет Украинской Советской армии. . .

Среди этих распоряжений опять был поставлен вопрос о 
моем снятии J).

И опять же неизменные директивы Главкома — отбивать 
шаг и „фортификоваться". В ответ мы шлем Главкому с ко
пией Сталину, в которой, изложив записку из Харькова, докла
дываем :

„Учитывая сложившуюся обстановку, Реввоенсовет Укра
инской армии постановил начать решительное наступление на 
Харьков, в поддержку восставшим рабочим. По последним све
дениям, наши части в 20 верстах от Чернигова. В Полтаве го
товится восстание. Линия Харьков - Ворожба нами перерезана 
в Басах. По направлению к Харькову мы сосредоточиваемся, 
исходное положение в 15 верстах от предместья Харькова. 
Противник из Золочева отброшен в Богодухов. У Чугуєва 
идет бой повстанческих отрядов с петлюровцами. Просим санк
ции отданного распоряжения. Просим предписать Глаголеву 
оказать, в случае нужды, нам поддержку. Просим об оружии, 
броневиках. Броневые поезда №  2 и 9, чинящиеся в Курске, 
нами соединены в один, из неповрежденных частей, из девя
того взять паровоз из второго состава. Этот поезд двинут 
в Белгород, остальные части спешно ремонтируются. Просим 
оставить нам эти бронепоезда. Из Харькова двинемся согласно 
общего Вашего плана. Лев Давидович здесь. Ему доложено. 
Распоряжение не отменено".

Не дожидаясь ответа от Главкома, от’езжаю к Белгороду, 
оставив А уссему- начштаба такую записку:

„Выезжая на Харьковский фронт, прошу Вас:
1) Наблюдать за  исполнением начснаб. предписания 6 до

ставке на этот фронт грузовой колонны, белья, ручных гранат, 
ракет и ракетниц. 2) Наблюдать за исполнением т% Беленко- 
вичем предписания спешно с’организойаться для выступления 
к Полтаве и выступить с наличными кадрами, не дожидаясь 
конца формирования. 3) Пропустить 7 -й  полк, снабдив его

1) Справа йде про боротьбу між лівими та правими в українській вер
хівці, що ми про неї згадували в №  4 „А. Р.“ й що буде освітлено в спога
дах т. Затонського в наступних номерах журналу. — Р е д.
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в Курске всем необходимым. Если 7 - й полк не выступит не
медленно в Белгород, именем Реввоенсовета предписать Бе- 
ленковичу расформировать этот полк, арестовав его команди
ров и других саботажников. 4) Подготовить штаб к отправке 
в Белгород, каковую произвести лишь по особой телеграмме от 
Реввоенсовета из Белгорода. 5) В Курске оставить представи
телей отделов связи и оперода, отдела инспекции, отделу снаб
жения оставаться до специального указания. 6) Специально- 
проследите или оставьте расторопного парня, за обещанным 
Троцким броневым с 75 милим, орудиями с матросской коман
дой и за  броневиками. 2 января 1919 г. Антонов".

В свой черед, член РВС т. Затонский по прямому в Ми- 
рополье:

„Правительство Украины Аверину копия ЦК Жуковскому. 
Каково положение Харькова? Нами дан приказ действовать 
решительно. Предупреждена ли Полтава ?  Передайте Харькову, 
что мы их поддержим трудовою (? — Ред ), пускай действуют. 
Важно сохранить мосты, послан броневик. Что касается тру
дового конгресса, то это та же Рада. Никаких соглашений.- 
Уездные собрания использовать, как митинги, где это воз
можно. Таково мое мнение. Пятаков и Квиринг не вернулись' 
и известий от них кет. Артем вчера уехал также в Москву. 
Ясно, что смены командования до окончания операции не будет. 
Таково мнение и Льва Давидовича — он проездом здесь. Время 
для. интриг и грызни подходящее. Еще раз напоминаю : Пере
дайте Харьков о предпринятом общем наступлении, мосты важ
нее всего. У нас сил достаточно. Предупредите Коцюбинского — 
пускай подымается, загораживать путь от Киева и помогает 
Беленковичу прорваться на соединение через Сумы - Во
рожбу".

. А в это время от начштаба 2 дивизии в 20 час. 2 января 
в Белгород поезд 701. „Наши части подходят к Харькову. 
В Харькове слышна орудийная канонада".

Утром 3-го  января мы вступили в город.
В 15 часов 27 минут 3 января из Белгорода шлем теле

грамму Серпухов главком Вацетису. Председателю Реввоенсо
вета республики Троцкому Москва Кремль.

Нарком Сталину Козлов командюж, Волоконовка Команд- 
группы Кожевникову. „После упорных боев под Казачьей Ло- 
панью, Слатино, Грайвороном и Золочевым, петлюровцы очи
стили Харьков. Советские украинские войска вступают в город. 
Наши потери до трехсот убитых и раненых. Настоятельно хо
датайствуем перед Реввоенсоветом Республики о слиянии с нами 
группы Кожевникова. Это во всех отношения безусловно не
обходимо. Основная директива будет проводится строго. На
стаиваем также на необходимости единства командования на 
нашем фронте, включая Курск. Реввоенсовет Украинской Со
ветской армии".
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Тогда же даем телеграмму начштаба А уссему: „Готов
тесь выезду Харьков. Бєлгороде должен быть базисный мага
зин и отделение связи армии. Все наличное оружие, снаряды 
Харьков. Белгороде доставить половину ручных гранат, пат
ронов, остальное Харьков. Интендантское снабжение на пять 
тысяч человек. Вышлите Быка для постановки санитарного 
дела Белгороде. Быку выслать лучшего врача для Яшвили, 
лежащего Белгороде в очень тяжелом положении. Пошлите 
именем Реввоенсовета за нашими подписями категорическое 
предписание Беленковичу о немедленном выполнении указан
ной ему задачи. Телеграфируйте нам Харьков — Реввоенсовет".

И к 17 часам 3 января вагон Реввоенсовета вместе с бро
непоездом №  2 — 9 в ’езжал в освобожденный от петлюровцев 
Харьков.

Так со стороны широких рабочих и крестьянских масс 
на Украине, с одной стороны, и украинских партизан, Сор
ганизованных в дивизии на территории братской Р С Ф С Р  — 
с другой, под руководством коммунистической партии больше
виков Украины, был нанесен первый решительный удар по 
Директории. Эго послужило сигналом к чрезвычайно быстрому 
развертыванию во всей Украине массовой борьбы против 
Директории за власть Советов.

(Продолжение следует)



РЕК1С О.

В ДЕНІКІНСЬКІЙ КОНТР-РОЗВІДЦІ І В’ЯЗНИЦІ
(З спогадів про одеське підпілля 1919 р.)

В серпні 1919 року радянська влада покинула Одесу. Від
хід трапився несподівано. Хоч становище Одеси й ставало 
дедалі більше безнадійне (в наслідок безперервного пересування 
лінії фронту на північ), проте ніхто не сподівався такого швид
кого й навального розгортання подій.

Треба сказати, що більшість партійців Одеської організації 
довідалися про евакуацію із проклямацій, розліплених по місту. 
Ревком, випустивши їх, оповіщав населення про те, що купка 
білобандитів висіла біля берегів Одеси, і що вжито рішучих 
заходів, щоб ліквідувати десант. Проте, в другій частині про- 
клямації повідомлялося про цілковите згортання радянських 
установ. Удень відбувалася гарячкова й безладна евакуація.-

Коли навантажувалося й виряджалося ешелони, „доблестная 
союзная эскадра" розпочала обстрілювати двірець („вокзал"). 
Важкий бризантний гарматень („снаряд4*) потрапив у ешелон 
і розбив два вагони. Чимало товаришів було забито й пора
нено. Отже, нормально провадити евакуацію стало неможливо. 
Червоноармійці й комуністи окремими групами до вечора пішки 
вибиралися з міста.

Нараз по вулицях з ’явилися загони білогвардійської молоді,, 
які затримували й обезброювали всіх прохожих.

Сталося так, що більшість партійців застряла в місті.
Розпочав лютувати білий терор. Природно, що комуністи, 

залишившись у місті, не зважаючи на це, стали налагоджувати 
зв ’язки з підпільною організацією. Принаймні, мені це дуже 
швидко вдалося. Комітет був повідомлений про моє місце про
бування й доручив тримати зв ’язок зо мною Розі (у підпіллі 
її звали Роза Лаврентія). Пригадую, що ця остання приходила 1

1) Редакція вміщав спогади т .  Рекіса тепер, у дні десятиріччя пе
ремоги над денікінщиною на Україні, спогади, що до певної міри даю ть  
уявлення про ти х , здебільшого, невідомих самовідданих героїв - комунарів, 
які провадили уперту боротьбу вденікінському підпіллі і які т а м  за 
гинули, як стійкі й незламні революціонери за  перемогу пролетарської‘ 
революції.
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до мене разів зо два й передавала про те, що я мушу зостава
тися в місті й не виїздити. Щождо моєї роботи, то мені запро
поновано прибути на вулицю Пет]ра Великого ріг Новосель- 
ської, де в підвалі в якійсь майстерні була призначена явка. 
Тут я бачив т.т. Гордона, Павла Логінова й Віру Лапіну. Також 
тут ще раз сказали, що мені треба зостатися, і згодом одер
жати спеціяльну роботу.

Пригадую ще, що хтось з присутніх, дивлячись на мене, 
пожартував, обізвавши: „комиссаром в отставке". Проте, більше 
мені ні на цій, ні на інших явках уже не довелося бувати. З а  
два дні мене несподівано на квартирі заарештовано.

Бувши студентом юридичного факультету, я сидів дома і 
вивчав історію римського права. Одного дня підчас цієї роботи 
раптом удерлися до моєї квартири два офіцери, стали вимагати 
документа й зробили трус. Не знайшовши нічого огудного, вони 
стали м^не питати про мою роботу, похЬдження й т. д. Паш- 
порт у мене був на ім’я Грінберга, а в шпальті професія 
було написано прикажчик. Бувши одягнений у студентську 
форму й сидячи коло римського права, мені не малося змоги 
доводити, що цей документ справді мій. Отже, я вигадав такий 
плян: заявити, що документ, мовляв, не мій, назвати своє 
справжнє прізвище й з ’ясувати придбання фалшивого паш- 
порту небезпекою відповідальности за радянську службу. Так 
я й заявив у приміщенні вже контр - розвідки на Новосельській 
64, після того, як мені поставили обвинувачення, що я втікач 
із Москви Блюмкін. 1

Після допиту ,;з пристрастю" мене відпровадили до камери, 
де я зустрів знайомих — Волохова з дружиною (колись член 
Виконкому Ради Салдатських Депутатів і член слідчої комісії 
при Ревтрибуналі). Обвинувачували його в тому, що, нібито 
він „анархіст - бомбіст", що, звичайно, було зовсім безглуздо, 
бо він був спочатку есер, а потім став позапартійний.

До камери приводили все нових людей. Більшість з  цих 
мали жахливий вигляд з синяками, руки їм тремтіли. Зрідка 
до камери долинали приглушені крики й поодинокі постріли. 
Говорили, що контр - розвідка з багатьома чинить розправу 
тут же у дворі. Всі, хто сидів у камері, вважали себе за засу
джених.

Із контр - розвідки побитих і вимучених заарештованих, як 
правило, відряджали до Бульварного „участку" з чого зробили 
другу в’язницю через переповнення основної. Умови в камерах 
цього „участку" були жахні, бо в кожній, на двох - трьох 
чоловіка, камері містилося близько 15.

Скупченість була така велика, що вночі, щоб уміститися 
лягали не на спину, а на бік — інакше місця не вистачало. 
Камер зовсім не опалювано ; шибки у вікнах були порозбивані; 
холодно в камерах як і на дворі; підлога цементова й покрита 
рідкою грязюкою. Ні підмосток, ні соломи,—не то що матраців,—
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не давано. Доводилося спати просто на сирій і холодній під
лозі. На стінах виднілося багато написів засуджених на кару 
(приміром, залишилися гасла й заклики, що їх написали Чек- 
ванна, Чоп, Ткаченко перед смертю й багато інших, зде- 
більша сороміцьких.

Годували в „участку* паскудно. Вранці видавали по lU 
або *І2 ф. хліба. Вдень давали у відрі помиї — рештки юшки 
або борщу після обіду сторожі. Отже, харчувалися з „волі". 
А  хто не одержував „передачі", того підтримували товариші. 
Крім „передач"t все що завгодно, можна було купити через 
сторожу.

До речі треба сказати, що дисципліна серед сторожі 
була дуже слаба. З а  невелику плату сторожеві купували га
зети, продукти й навіть передавали записки. Ця слабість була 
в наслідок загального нехлюйства апарату денікінців. Позна
чався також успішний наступ у цей час Червоної армії й 
успішні дії партійців у тилу. Це деморалізувало сторожу. Ба
гато, своїм добрим ставленням до ув’язнених, хотіли забезпе
чити собі реабілітацію на випадок перевороту. До числа таких 
осіб, що порівняно лояльно ставилися до ув’язнених, належав, 
наприклад, помічник пристава Маджоров.

Умови ув’язнення набагато полегшувала можливість пере
ходити із одної камери до другої, а також гуляти на коридо
рах. Склад ув’язнених був надзвичайно різноманітний. Ув’яз
нених розподілювано на дві категорії: на карних і „осіб запі
дозрюваних у більшовизмі". Серед цієї другої групи, однак, 
було дуже мало справжніх більшовиків. Були тут специ й кан
целяристи радянських установ, чиновники, що потрапили в 
радянські установи на виборні посади (як, наприклад, члени 
місцевкомів тощо), молоді люди — євреї, очевидячки тільки 
національною ознакою, і навіть буржуа й торговці, яким „при
шивали" більшовизм, щоб легально й безкарно пограбувати їх. 
Пригадую сидів робітник - металіст Морозовський, якого обви
нувачувано, що він був за  комісара фінансів, тоді як насправді 
Морозовський був за  члена міської думи від есерів. Сиділи 
також група есерів, які і у в’язниці провадили агітацію проти 
радянської влади. Серед есерів був єврей-прапорщик, що 
демонстративно носив медалі та георгієвські хрести, одержані 
за війни. Сидів у повному складі страйковий комітет пошти 
й телеграфу, що в основному був із позапартійних чиновників. 
Ув’язнена була М. Я. Пейхель, літня жінка, яку обвинувачу
вано в тому, що її син служив у Вознесенському в ЧК. Сидів 
довгий час і господар одної великої тютюнової крамниці. 
Заарештували його через те, що, нібито, серед обгортувального 
паперу для цигарок, у крамниці знайдено радянську газету. 
Він доводив, що газету йому хтось підкинув. Те, що він жод
них симпатій до радянської влади не мав — це було цілком 
очевидно. До того ж він не раз про це заявляв ув’язненим.
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Арешт мав один сенс — пограбувати його майно. Такий випа
док був зовсім не поодинокий.

Уже в перші дні прибуття денікінців, єврейська буржуазіяг 
яка зустрічала білу ґвардію з квітами, була надзвичайно збен
тежена. Розстріляно декілька синків великих буржуа без слід
ства й суда тільки за своє національне походження. Колиг 
делегація буржуазії звернулася з цього приводу до команду
вання, то одержала неврозумливу відповідь, що хоча команду
вання й жалкує з  приводу того, що сталося, проте євреї по
винні вплинути на свою молодь, яка, мовляв, загалом із біль
шовиків.

Більшовиків, членів партії за весь час, „в участкові" була, 
порівняно, невелика група. Сидів т. Сергеев (тепер Голова 
ЦУМОР’у) дуже побитий у контр - розвідці. Декілька день про
був „в участкові" т. Хворостін, цілком розшматований у роз
відці; він увесь час лежав, аж докине забрали його на страту. 
Сидів, обвинувачуваний у більшовизмі робітник Попандопуло *) 
Самуїл Зехцер, відомий робітник Одеської організації 2). І на
решті, група партійців та комсомольців, притягнутих у зв ’язку 
з відомою справою 17.

Охорона була дуже нехлюйна, проте втекти було вельми 
важко. Камери були на третьому поверсі, 'сторожа стояла коло 
камер, внізу біля виходу і, нарешті, біля воріт. До того ж, у 
казармах у дворі постійно стояв резерв.

Незважаючи на такі труднощі для втечі, люди, однак, ті
кали. Приміром, утік згадуваний вище Самуїл Зехцер. Сталося 
це так. У в’язниці лютував плямистий тиф. Тому, що ув’язне
них напала нужа (,,вши“), небезпека захворіти на тиф дуже 
загрожувала. Вигадано, що Самуїл буде симулювати тиф, і 
коли його в такому разі переведуть до лікарні він звідти 
втече.

Куплено для Самуїла п’ять цитринів („лимонов") і він їх 
з ’їв. Декілька день лежав схудлий і не вставав на „повірку". 
Щоразу, коли перевірювано, ув’язнені голосно вимагали за
брати „сипнотифозного". Проте, це, однак, не спричинило ніяких 
наслідків, і навіть лікар ні разу не приходив до камери. Тоді 
вирішили „підмазати" лікаря. З  тією приключкою, що мене 
напала короста я попросився до лікаря. Він оглянув мене й 
дав трохи карболки на руки. По цьому, я звернувся до нього 
з проханням визволити нашу камеру від „сипнотифозного" й 
поклав на стіл гроші на „витрати". Другого дня лікар прийшов 
до Самуїла й виміряв температуру. Самуїл набив її до 39 °... 
Покрутивши недовірливо головою, лікар пообіцяв докласти 
помічникові пристава. Цей довго не згоджувався перевести 
Зехцера, але після переговорів з ув’язненими дав відповідне

*) Потім я його зустрічав у лавах нашої партії.
2) Член бойової групи Одеської організації; 1925 р. розстріляний за

грошову розтрату.
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розпорядження. Виходячи він додав: „Я певний, що він звідти 
втече". Це зауваження швидко справдилося. Вже через день 
по газетах у відділі подій можна було прочитати таке: пере
одягтись у жіночу одежу, втік із тифозного бараку ув’язнений 
Самуїл Зехцер — видатний політичний злочинець".

Другий випадок трапився під ту ніч, коли стратили девя- 
тьох. Але про це нижче.

З а  три місяці пробування „в участкові" два рази сюди 
прибувало „начальство". Обходив камери товариш прокурора, 
вислухував заяви, щось занотовував у книжці. Однак, жодних 
наслідків потім од цього відвідування не було. Приїздив також 
ї помічник поліцмайстера з почетом („свитой"). З  ним ніхто й 
не розмовляв. На мить відчинялися двері камери, виднілася 
фельдфебельська фізіономія з великими вусами, побіжно огля
дала камери й двері ^ шумом пристукувалися. Як тільки „на
чальство" виїздило, життя „участку" знову йшло, як звичайно. 
Читали вголос газету, обговорювали події; били вошей, розби
рали інциденти між окремими товаришами.

Кримінальники пили, гуляли в карти, нюхали кокаїн, зну
щалися з новаків. Смерком, як звичайно,, співали гуртом. 
Лунала в камерах стара тюремна пісня: „Как дело измены, 
как совесть тирана, осенняя ночка темна"...

* **

Останніми днями грудня ув'язнені Бульварного „участка" 
були надзвичайно схвильовані появою великої групи нових 
політичних — усе молоді — по - звірячому побитих і замучених 
контр - розвідкою. Спочатку об’явився Пельцман з зовсім пере
битим переніссям. Він нічого не говорив і поводив себе за- 
критно. Потім привели Розу Любарську й Раю Ларину (Брон- 
фенбфепер). Пригадую, як до нас у камеру прибіг захекав
шись один із кримінальників (у в'язниці їх називали „урками"^ 
і повідомив, що до камери №  14 посадовили двох молодих 
„баришень" (жінок - злодійок, проституток садовили взагалі в 
камеру №  7). Тим то всі відразу зрозуміли, що прибули по
літичні.

З  кількома товаришами ми побігли до чотирнадцятої ка
мери, де увесь час сиділа сама М. Я. Пейхель. В камері 
на брудній соломі сиділо двоє дівчат. Одна лежала й ма
рила, а друга сиділа біля неї й злякано оглядала незвичну 
обстанову, наші сміховинні, закутані в ганчір'я, постаті й за
рослі брудні обличчя. Марфа Яковлевна турбувалася коло 
хворої, заспокоювала всіх і виганяла з камери цікавих „урок". 
Того ж вечора Рая нам розповіла, що вони обидві вчаться на 
Одеських Вищих Жіночих курсах, що їх заарештував відомий 
контр - розвідчик Аркадьєв, перевели їх з контр - розвідки, що 
на Новосельській 64, і що їх обвинувачують у більшовизмі.
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З а  скількись день Дора й Рая звикли у в’язниці, й швидко* 
зблизилися з невеликою групою політичних. Часто вони були 
в нашій камері, разом пили ч^й, обідали, разом проглядали 
газети й жадібно ловили повідомлення про переможний наступ 
Червоної армії. Частенько розмовляли про партійну роботу, 
партійне становище, про спільних знайомих партійців. А  одного 
разу Дора й розповіла про те, як їх заарештовано.

Олена (Соколовська), яка керувала закордонною роботою, 
виїхала за кордон. Дора її заступала. На квартирі в неї пере
ховувався увесь архів, де було різне листування, зв ’язане з 
закордонною роботою — мандати, підписані Оленою, багато 
партійних документів тощо. Квартира була добре законспірована 
і провал майже виключався. Знало цю явку вельми обмежене 
коло людей. e J

Удерлися контр - розвідники до цієї квартири зовсім неспо
дівано, о другій годині вночі. Наскоком керував полковник із 
контр - розвідки Іванов. Сховати або спалити документів не 
малося жодної змоги. Зваживши становище протягом кількох 
мить, Дора подала Іванову мандат, де зазначалося, що Дора 
Любарська є секретар закордонного Бюра РКП і уповноважена 
Комінтерну. Допитував у контр - розвідці досвідчений контр - 
розвідник Аркадьев. Наскокники грубо рилися серед її листів, 
віршів, малюнків, перекладів. Сам Аркадьев підчас допиту 
зацікавився, скільки Дора знає мов і, коли довідався, що вона 
володіє декількома мовами, іронічно промовив: „Шкода інте
лігентної людини.. .  А втім, якщо будете відверті можливо, що 
двадцятьма роками відбудете".

Далі Дора наївно розповідала, що їй вдалося переконати 
Аркадьева в тому, що вона не член партії, а тільки кандидат, 
і в тому, що Рая не має жодних стосунків до комуністичного руху. 
Вже потім я довідався, що в контр - розвідці після свідчення 
Дори, справді, гадали, що Рая непричетна. Проте, один із не
стійких заарештованих заплутав і її. Підчас оповідання Дора 
й Рая кілька разів повторяли, що вони готові вмерти, але що 
їм шкода Бориса (Туровського) й Іду (Краснощокіну), яких 
катували і які для організації становлять величезну вартість. 
Надто їх турбувало те — чи добре й гідно революціонера вони 
поводили себе на допитах. Я пригадую, що кілька разів, пере
пиняючи розмову, Дора вдавалася то до одного, то до другого 
із політичних і запитувала : „Скажіть . . .  правда я себе поводила 
гідно, яка і треба доброму революціонерові?

Політичні ув'язнені дуже швидко полюбили молодих рево
люціонерок. Всі старалися чим-небудь їм допомогти. Разів 
зо два їх викликали знову на допити. Ці допити нового нічого 
не давали, крім того, що Рая довідалася, що її зовсім розшиф
ровано.

Згодом через кілька день „в участок" привели дуже по
битих сестер Барк. Молодшій було всього п’ятнадцять років,
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а старшій ледве вийшло дев’ятнадцять. Особливо попобито 
старшу сестру— Полю Барк, яка вся була в синяках і набре- 
сках („отеках").

Майже тоді, як привели сестер Барк, одержано розпоря
дження тримати Дору й Раю в самотньому замкненні. Пристав 
Бульварного „участка" поспішив виконати це розпорядження 
начальства і їх незабаром переведено до камери №  3.

Важко собі уявити, щось більш жахливе, ніж камера №  3. 
Півтора аршини завширшки й три з половиною аршини за
вдовжки; стіни брудні, сірі й вогкі, помальовані цинічними на
писами й малюнками; на стінах вода; підлога цементова; на 
ній на півтора вершки бруду; високо у стіні ґратчасте вікно, 
без шибок, недбало забито фанерою, у дверях невеличка „ква
тирочка" („волчек"). От і все.

Жити в цій камері було зовсім не можливо. Отже, ми 
стали голосно протестувати проти такого варварського роз
порядження. Наші протести мали свій вплив. Сторожовий на
чальник доповів помічникові пристава й цей прибув для пере
говорів з нами. Підкресливши кілька разів, що він не має \ 
права касувати розпорядження контр - розвідки й що він ри
зикує, дозволяючи такі потурання, помічник пристава, однак,, 
дав розпорядження повернути їх до чотирнадцятої камери. 
Перемогу здобуто.

В січні розпочався процес. Всіх учасників сконцентровано 
в Бульварному „участкові“ . Сюди ж привели Іду й Бориса, 
Зиґмунта, Петренка, Ройфмана, Таню Бабочкову й інших. Ми; 
довідалися про всю історію цього провалу, що стався за таких 
обставин.

Підпільний комітет виділив групу товаришів, яка мала була 
відрядитись у тил денікінської4 армії в район Вознесенського 
для організації повстанського руху. Пельцманові доручено на
йняти підводу. Очевидно, вже на базарі його прослідкували 
шпигуни й на квартирі Пельцмана влаштували засідку. Всіх, 
хто приходив до Пельцмана (Борис, їда та інші товариші), за
арештовувано.

Треба відзначити, що молоді підпільники — це було за
гальне явище — були погано знайомі з правилами конспірації. 
Про це свідчить історія арешту Іди. З  її слів арешт стався 
так. їда з Борисом верталася додому трамваєм. Дорогою Борис 
згадав, що йому ще треба забігти на квартиру Пельцмана. Він' 
зайшов і сказав їді, що буде вдома за годину. їда чекала дві- 
три години, а далі стала хвилюватися й пішла по нього на 
квартиру Пельцмана, де на неї чекала засідка.

Щоправда, цей провал не обмежився тільки „вознесен- 
ською“ групою. Були заарештовані Дуніновський на квартирі 
Сергія (Інгулова), сестри Барк у себе вдома, Дора Любарська. 
й Рая Ларина.

Чим же з ’ясувати ці всі арешти?
13 Літопис Революції № 5 — 6
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Виявилося, що нелюдські катування, що їх зазнали учас
ники процесу 17, змусіли деяких із них дати відомості контр
розвідці.

Приміром, Поля Барк стверджувала, що коли її виводили 
з  дому, вона бачила коло будинку Пельцмана з  двома невідо
мими. Ніяких пояснень з цього приводу Пельцман не міг дати. 
Останній знав адресу і Дори Любарської. Можливо, що під 
впливом катувань Пельцман дав відомості про Барк і Дору. 
Іду катували два дні, вимагаючи відомостей про Сергія. Не 
перенісши жахливого катування і знущання, їда сказала адресу 
Сергія, знаючи, що він там не буває. Хоч його на квартирі 
й не знайшли, проте випадково затримали Зиґмунта Дунінов- 
ського, який сюди зайшов. Отож, Іду ввесь час мучила думка, 
що Зиґмунт загибає через неї.

Не зважаючи на все, молоді революціонери підчас арешту 
були вийнятково мужні. Тільки нелюдські катування примусіли 
двох - трьох уже напівпритомних дати контр - розвідці деякі відо
мості. Тортури ж були жахливі. Приміром, Зиґмунта били 
Гумою, ногами, одну, ногу притягували до обличчя, другу—до 
потилиці, клали на підлогу й танцювали на тілі. Молоду дів
чинку Таню Бабочкову по-звірячому бив сам Аркадьев. Після 
побиття він її зґвалтував. Іду били по голому тілі ґумою, 
шомполами, затуляли рота ганчіркою, душили, кололи булав
ками, мерзотно знущалися.

Першими числами січня всіх 17 викликано до воєнно - польо
вого суду. Важко якось'відновити в пам’яті, скільки день тривав 
суд, скільки разів їх приводили й знову забирали. Наступні 
події були такі яскраві, що заслонили собою все минуле.

Пригадую неймовірну жахливу, незабутню кошмарну ніч, 
жоли всіх їх — 17 — привели з воєнно - польового суду. Ніби 
хтось нараз штовхнув мене і я ледве впізнав; у напівтемряві 
неясну постать, яка, припиняючись, прошептала: „Товариші, 
прокиньтесь.. .  привели вже. . .  Дора смертниця. . .  їда, Борис, 
Зиґмунт теж". Жах стиснув почуття. А в цей час з другого 
боку коридору доносилися молоді, бадьорі голоси: „Наша 
:жизнь коротка, все уносит с собой"...

Ми лежали на брудній соломі, в ганчір’ї, обняті жахом без 
думок і почуття, а коридором лунали слова: „Тесней, тесней . . .  
чтоб троны царей розрушились скорей"...

Хтось засвітив свічку. Тусклий тремтячий вогонь освітив 
блідо - сіруваті довгі обличчя. На дверях стояла Марфа Яков
левна Пейхель. Вона беззвучно тужила й промовляла: „Товариші, 
ідіть туди, всі. Вони хотять вас бачити. Шуро, ідіть".

Ми швидко вдяглися й пішли напівтемним коридором. 
В камері №  3 сиділи всі приведені з суду. Я переступив до 
камери. Біля самої стіни, зовсім нерухомо, сидів робітник (з 
-заводу кол. Ропіт) Купчинський, втягнувши голову в плечі і 
обнявши її руками. Поруч нього, просто на підлозі, сиділа бліда 
13*
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з виразним обличчям їда, зігнувшись і поклавши голову на 
коліна лежав нерухомо Співак, а хтось коло нього возився £ 
випроставшись на весь свій високий зріст, стояла Таня Бабоч- 
кова, нервово ходив по камері Зиґмунт. До мене кинулася 
Дора з словами: „Шурик, я смертниця*. . .  Я не мав слів для 
відповіді. ..

Ми з нею вийшли у коридор, а за нами залунало „Выпьем^ 
за того, кто Эйхгорна убил*. . .

В камері №  14, де була. М. Я., ми сіли на ліжко й Д ора 
тихим голосом розповіла про те, як їх судили, як вони один 
одного мужньо виплутували і як по-геройському поводила себо 
їда, перебравши всю вину на себе. Сторожа били їх прикла
дами, комедія суду мала мерзотний характер. Судді були п’янів 
Допитували сам на сам, заяви про побиття вислухували з іро
нією. З а  свідка виступав контр - розвідник Іванов. Потім за дві 
довгі години наради катів оголосили вирок. Дев’ятьох засу
джено на смерть: Полю Барк, Зиґмунда Дуніновського, Ід}г 
Краснощокіну, Дору Любарську, Бориса Туровського, Василя 
Петренка, Михайла Пельцмана, Якова Ройфмана й Ф едька 
Співака. Засуджено на смерть і робітника Купчинського Це 
на нього так вплинуло, що він упав навколішки і став бла
гати відправити його на фронт» проти червоних, бо його, як: 
він казав, „жиди" обдурили.

„Судді" переглянули щодо нього присуд і замінили смерти у  
кару відрядженням на фронт. Це був єдиний випадок легко- 
духости на суді. Як хоробро поводили себе революціонери на 
суді, свідчить уже той факт, що голова після оповіщення присуду 
сказав їді:— „ В п е р ш е  і н а п е в н о  в останнє  в жит т і  б а 
чу  т а к и й  в и н я т к о в и й ,  т а к и й  в і д д а н и й  г е р о ї з м " .

Оповіщення присуду засуджені зустріли співом Інтерна
ціоналу. Всі, крім Купчинського, відмовилися написати про
хання, щоб їх помилували.

Далі Дора розповідала, як довго їх водили, як вони чекали: 
на розстріл, як знущалася з них сторожа.

Кара на смерть дев'ятьох була фактом. Думка, як вряту
вати цю мужню молодь, опанувала всіх політув'язнених. Якось, 
так трапилось, що один з смертників був братом у перших, 
(„двоюродним") сторожового начальника. Бажаючи його вря
тувати сторожовий начальник запропонував такий плян: пере
дати на волю, щоб невеликий загін розпочав уночі стрілянину 
„по участку". Малося на увазі, що сторожа покине.зброю й, 
засуджені будуть урятовані. Цей плян прийнято. Проте, від
рядженого на Болгарську вулицю сторожового офіцерський* 
сторожовий затримав і відпровадив до „участка". Плян про
валився.

Від другого ранку (5 січня) розпочалися муки щохвилин
ного чекання смерти. Години бадьорости з а с т у п а л и  пе
ріодами важкого занепаду. Із камери смертників долинали то*
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співи, то приглушені ридання. Кожну чутку з жадобою під
хоплювалося, як проблиск надії. То сповіщали, що здобуло 
радянське військо Херсон, то говорили про масові вимоги 
робітників скасувати смертну кару.

Зранку заступив новий сторожовий начальник, жорстокий 
і злий. Перемовлятися стало неможливо. Я написав декілька 
щідулок і передав їх через „кватирочку". З а  деякий час я одер
жав од смертників чимало листів для товаришів і знайомих *).

6 січня о сьомій годині ввечорі сторожовий начальник 
сповістив нас, що їх зараз забируть для страти. З  труднощами 
ми домоглися в нього дозволу попрощатися з  смертниками. 
Наша поява в камері й наші обличчя сказали їм усе. Попро
щавшись з -усіма, я останні слова почув од Іди: „Більше муж- 
ности. Треба стояти над особистим".

Через скількись хвилин прибув загін катів - кокаїністів. 
Засуджених уже в коридорі почали бити. Розстріляли їх у 
підвалі Бульварного „участка". Деякі ув’язнені бачили, як кати 
виходили з підвалу й виносили речі розстріляних. Сторожові 
розказували, що після перших пострілів згасла лямпа. Поча
лося жахливе биття в темряві...

Після розстрілу сторожа остаточно деморалізувалася. Всі 
боялися близької розплати. Це використали кримінальники, які 
сторожу споїли й. зв ’язали, а сами навтіки. . .  Камер політичних 
вони не одчинили, отже ніхто із них вийти не міг.

Кривавий злочин білих катів бу^ один із останніх. Не 
минуло й двох тижнів, як кати ганебно тікали, благаючи со
юзників узяти на суда. Над звільненою Одесою замаяли чер
воні прапори.

ЛИСТИ ЗАСУДЖЕНИХ НА СТРАТУ
“(Додаток до статті Д, Рекіса)

Д о р о г и е  т о в а р и щ и

Я был арестован во вторник, т. е. неделю тому назад. При мне ничего 
не найдено. При аресте били, не веря, что я поляк. Весь вторник я провел 
•в уголовном розыске (Новосельская, 64). Ночь со вторника на среду я про
вел в Петропавловском уч. Утром меня обратно привели в уголовный розыск 
заменивший собой контр - разведку. Приблизительно до полудня был спокоен, 
то есть думал, что меня отпустят скоро. Через полчаса меня позвали на 
допрос. Там меня били около часа, били резиной, ногами, крутили руки и 
ноги, одну ногу притянули к лицу, другую к затылку, поднимали за волосы, 
клали на пол и танцовали по телу, били в лицо, зубы, но так, чтобы не 
осталось повреждений,— наконец, взбешенный моим молчанием, Иваньков
ский, первая сволочь в/ мире, ударил меня револьвером по голове. Я упал, 
обливаясь кровью. Несколько раз падал в обморок. Под влиянием нахлынув
шей апатии, я сознался, что работал. Мне грозит смертная казнь, если до

*) Цього дня до мене прибув на побачення тов. Бромберг, через якого
всі листи передані були до партійної організації. Деякі з  них подається в
ориґіналах до нашого спогаду.
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того не случится чего - либо исключительного. Ночью я два раза пытался 
выброситься из окна 4 * го этажа, но меня хватали и снова били. На рассвете 
меня опять вызвали на допрос, требуя, чтобы я назвал фамилии или адреса 
товарищей, работавших со мною. Снова меня били долгое время и ничего 
не добились, т. к. на все вопросы я отвечал незнанием. Велели подписать 
дознание в том, что я уже сознался. Я подписался, после чего Иваньковский, 
махнув рукой, велел отправить меня в какой - нибудь участок.

Фактически я уже распрощался з  жизнью и, если волей случая останусь 
жить, это будет для меня приятный и неожиданный подарок, выигрыш жизни. 
Теперь, когда рана на голове зажила, когда боль во всем теле не так ощу
тительна и живительные силы снова овладели организмом, а ближайшие 
перспективы на воле так заманчивы, хочется жить, жить во что бы то ни 
стало. Без борьбы я не сдамся; без борьбы не умру, и, если все же при
дется умереть сейчас, то встречу смерть с высоко поднятой головой.

Прощайте. Ваш Зиг[мунд]

* **
Я уже писал Вам, что пал жертвой провокации. Под влиянием пыток 

и избиений, я сознался. Сегодня предстоит скорый суд, но нс правый. Меня, 
возможно, расстреляют. Ухожу из жизни со спокойной совестью, никого не 
выдав. #

Будьте счастливы и доведите дело до конца, чего мне, к сожалению, 
не удалось.

Прощайте. Ваш Зигмунд

* *

Пишу в то время, когда осталось 24 часа жизни. Только что окончилось 
заседание воєнно - полевого суда, которое присудило меня и других товарищей 
к смертной казни через повешение. Настроение очень веселое, бодрое, ибо 
знаем, за что умираем. Я уверен, что мои младшие братья пойдут по моим 
стопам и отомстят кому следует. Писать больше не хочется. Привет всем. 
•Оставайтесь счастливы.

Борис (Туровский)

М и л ы е  р о д н ы е

Через двадцать четыре часа меня повесят „в назидание потомству".
Ухожу из жизни с полным сознанием исполненного долга перед рево

люцией. Не успела много сделать. Что-ж. Глубоко убеждена, что процесс 
17 человек имеет большее значение для революции, чем смерть 9 человек 
из их числа.

Милая сестра, не тужи обо мне, будь революционеркой, успокой маму. 
Завещаю твоему малышу сделать то, чего не успела сделать я на революцион
ном поприще.

Очень бодра, удивительно спокойна и не только я, а и все остальные. 
Поем, ведем беседы на политические темы. После двух недель ареста сразу 
почувствовала себя свободной. Только жалею и тужу, что осудили ели аком 
строго. Мне 20 лет, но я чувствую, что за эго время стала гораздо старше. 
Мое желание в настоящий момент, чтобы все, мне близкие, отнеслись к моей 
смерти так, как отношусь я — легко и сознательно. Прощайте.

Да здравствует коммунистическая революция.

Ида Краснощекина
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С л а в н ы е  т о в а р и щ и

Я умираю честно, как честно прожила свою маленькую жизнь. Черев- 
8 дней мне будет 22 года, а вечером меня расстреляют. Мне не жаль, что* 
погибну, мне жаль, что мало мною сделано для революции. Только теперь- 
я действительно чувствую себя сознательной революционеркой и партийной 
работницей. Как вела я себя при аресте, при приговоре, Вам расскажут мои 
товарищи. Мне говорят, что я была молодцом. Целую мою старенькую 
мамочку товарища. Чувствую себя сознательной и не жалею о таком конце. 
Ведь я умираю, как честная коммунистка. Мы все приговоренные держим* 
себя прилично, бодро. Сегодня читаем в последний раз газету. Уже на Бори
слав, Перекоп наступают. Скоро, скоро вздохнет вся Украина и начнется* 
живая созидательная работа. Жаль, что не могу принять участие в ней.

Ну, прощайте, будьте счастливы.
Дора Любарская



В ТЫЛУ У ДЕНИКИНА

В конце июня 1919 года Красная армия, под давлением 
деникинско - шкуровских войск оставила Екатеринослав. Екате- 
ринославский губком, отступивший в Кременчуг, откоманди
ровал меня, как человека знакомого с организацией партизан
ского движения, в распоряжение Зафронтбюро ЦК КП(б)У.

Совместно с тт . Бубновым и Колосом был обсужден 
вопрос о возможности организации партизанских отрядов в тылу 
Деникина и разработан план охвата местностей, удобных для 
организации мелких отрядов.

Командующим повстанческими советскими войсками Лозово- 
Синельниковского направления Зафронтбюро назначило т. Ко
лоса, а я был назначен начальником штаба этих войск. Местом 
пребывания штаба был выбран Казачий Гай, Новомосков
ского уезда*

Задачей нашей было—тревожить и дезорганизовывать всеми 
способами тыл неприятеля и охватить революционным влиянием 
крестьянскую массу Новомосковского и Павлоградского уездов. 
Мне была дана явка в Екатеринославский подпольный ревком 
и намечена явка в Казачьем Гаю („переправа" на реке для 
работников посылаемых из ЦК).

|В ТЫЛ £

“  З а  два-три дня до нашего от’езда из Кременчуга, З а 
фронтбюро ЦК раздобыло для штаба типографскую машинку, 
пудов шестьдесят шрифта, два пулемета и немного оружия. 
Все это мы увезли с собою в Турово (быв. Царичанской во
лости Кобелякского уезда). По приезде туда мы с тов. Коло
сом разработали детальный план кампании. После этого штаб 
наш созвал совещание командиров и политработников, распо
ложенных в нашем районе тыловых регулярных красных частей. 
Мы раз’яснили им стоящие перед нами задачи и просили под
держки людьми, продовольствием, оружием и проч.

На этом совещании для работы в штабе были выделены 
политработники, партийцы — Данченко, Чарый, Дрелевский

:НИКЦТИН - МАКАРОВ н . м.
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и др. Была образована политтройка (политтройка просущест
вовала до конца июля) в составе т.т. Данченко, Чарого и Ко
лоса. На эту тройку была возложена обязанность выявления 
надежных партий у ев, посылки их для руководства печатанием 
агитационной литературы (газет, воззваний и проч.), а также 
снабжения посылаемых лиц соответствующими удостоверени
ями и т. п.

Установку типографии и налаживание ее работы я взял 
на себя. Редактором газеты был тов. Колос, секретарем ре
дакции— тов. Шампанский. Типографию мы поместили в кв. 
Галагана и Турова, откуда названным составом редакции было 
выпущено три номера газеты „Большевик" и несколько десят
ков тысяч воззваний к крестьянам Украины и рабочим Екате- 
ринослава. Эти газеты и воззвания (когда была налажена связь 
между Туровым и мною) присылались в Казачий Гай (на кв. 
тов. Чуприны) и в е .  Васильевку, а оттуда уже распространя
лись по селам и ревкомам, расположенным в тылу неприятеля..

На совещании на меня была возложена работа в тылу 
неприятеля. По окончании его я сейчас же стал собираться 
в тыл. Пока для нас печатались газеты и воззвания, тов. Ко
лос раздобыл из регулярных красных частей оружие, патроны, 
бомбы, подводы и организовал из самых надежных доброволь
цев отряд человек в тридцать, в которы й входили т.т. М. Морозов, 
П. Кузнецов, Н. Кононов, Гр. Карякин, П. Иванов и др. (фа
милий остальных не помню) и три сесуры милосердия.

Нагрузив на подводы продовольствие, 300 шт. винтовок, 
несколько ящиков с патронами и бомбами, взяв два пулемета 
и только что отпечатанные воззвания и газеты, 10 или 11 июля 
1919 г. я двинулся с отрядом в тыл Деникина, поставив себе 
целью, как можно скорее достичь Казачьего Гая и там обо
сноваться.

Из Турова мы должны были ехать через Байбаковку 
и Прядивку. Здесь кончалась наша территория. Дальше возле 
Топчанских хуторов проходил фронт белых. Нам предстояло 
пробраться через Голубовку и Попасную до Васильевки — 
нашей будущей базы. (Васильевка расположена на правом бе
регу Самары, а на левом начинается Казачий Гай).

В Байбаковке и Прядивне к нам уже начали примыкать 
красноармейцы, потерявшие связь со своими частями, просто 
дезертиры из Красной армии, желавшие попасть к себе домой, 
и лица, сочувствующие нам. Тут же в Прядивке мы встретили 
партийца т. Мслибогу (Депаниоти), которого я знал по работе 
еще с 1918 года. Молибога (Депаниоти) выразил горячее жела
ние примкнуть к нам. Согласовав вопрос с полковым комис
саром о его откомандировании в распоряжение нашего штаба, 
я поручил ему организацию партизанских отрядов в с. Зна- 
меновке (Новомосковского уезда— 18.000 чел. населения} 
в 8 - 9  верстах от Васильевки.
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'Фронт мы перешли довольно благополучно (дорогой имели 
лишь несколько легких стычек с неприятелем) и на вторые 
сутки добрались до места назначения. По пути следования 
мы уничтожали телефонно - телеграфную связь неприятеля, 
снимая аппараты и пряча их у надежных лиц среди населения, 
чтобы в дальнейшем их использовать (в с. Попасном, напри
мер, мы сняли всю телефонную станцию, что в дальнейшем 
принесло нам огромную пользу).

ПЕРВЫЕ ОТРЯДЫ И БОИ

По плану, разработанному с Зафронтбюро и тов. Колосом, 
здесь, в Казачьем Гаю, в лесном урочище, расположенном на 
левом берегу Самары, шириной версты в три и длиной верст 
в семь, должны были помещаться наш штаб повстан. сов. войск 
Лозово- Синельниковского направления, а также явка Зафронт
бюро. Явка была назначена на переправе, возле мельницы. 
Здесь день и ночь дежурили ответственные Т.Т., выявляя лич
ности проходящих работников.

Добравшись до Казачьего Гая, мы приступили к работе. 
Слух о нашем отряде уже успел распространиться и белые 
даже писали в Новомосковской газете, что в Самарском лесу 
организовался красный отряд в 1000 человек, якобы под ко
мандой пред. Чека тов. Валявки. Мы этого, конечно, не опро
вергали.

Удачный переезд, смелые действия отряда, распространяе
мая нами литература, симпатии бедняцкого крестьянства, а также 
оставленная нами агентура в населенных пунктах, через кото
рые мы проезжали, сделали свое дело и к нам потянулись 
все недовольные белыми, особенно из крестьянской бедноты. 
Отряд стал численно расти и за несколько дней мы уже смогли 
отобрать 150 чел., наиболее надежных и нужных для наших 
операций людей.

Повстанцы были разбиты на три отряда. Один, под коман
дой т. Григория Чуприна (парт.), охранял наши запасы в Ва- 
сильевке х второй, под командой т. Мих. Мороза (парт.) и Гри
гория Корякина был ударным оперативным отрядом, в задачи 
которого входило уничтожать телефонно-телеграфное и железно
дорожное сообщение в тылу белых и вообше дезорганизовать 
их работу; третий, находящийся непосредственно в моем ра
споряжении, нес разведочную службу, держал связь с Турово 
и со всеми селениями и товарищами, на которых мы опирались 
и через которых вели организационную и агитационную работу.

Нашей задачей было — выявить в районе надежных людей 
для партизанской работы и установления связи.

Прежде всего мы связались со Знаменовкой, куда отпра
вился тов. Молибога. Там был выявлен местный работник 
т. Герасименко, активный й смелый (впоследствии член нашего
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штаба). Молибога уже подготовил там почву, а помощь т. Ге
расименко оказалась своевременной и очень ценной. Как ме
стный человек, он весьма успешно провел всю дальнейшую работу- 
по организации партизанского отряда и довел его до 700 чел.

В самый короткий срок нам удалось создать опорные ор
ганизационные пункты и выявить ряд новых местных товари
щей, которые взялись за намеченную штабом работу: в Кар- 
биновке — тов. Бузюн; в Межиричах-Булахово— т. Кучеренко 
и Шинкаренко; в Вербках (возле Павлограда) — тов. Миронец 
(парт.); в Юрьевке — т. Громадский (парт., ныне убит); в Ко
чережках — т. Лобко (парт., убит); в Вольном — т. Заврайский; 
в Голубовке — т. Северин.

Посланы были также люди для связи в с. Петропавловку, 
Юзовку, Гришино. В Ю зовке связались с т. Покко, в Петро
павловке— с т. Журавлевым, в Гришино — с Петром Луневым> 
и Гордеем Меренковым.

Всем им была роздана привезенная литература (газеты, 
воззвания) и даны указания по организации партизанских 
отрядов (задачи, снабжение оружием, продовольствием и т. п ).

Для пополнения запасов оружия, мы сейчас же приступили 
к сбору его. Особенно много оружия (винтовок, патронов, 
пироксилину и артиллерийских снарядов) мы получили в Голу
бовке и Попасной, где оно было спрятано партизанами еще в. 
1918 г. З а  этот же срок удалось связать прямым телефоном Ва- 
сильевку с Новомосковском. Через телефониста на городской 
станции в Новомосковске мы были в курсе всех разговоров- 
белых по телефону.

Наконец, были организованы явки. Адреса явок я сообщил 
Зафронтбюро, которое непрерывно посылало нам политработ
ников и необходимых людей для подпольной работы, органи
зации ревкомов и т. д.

В течение первого периода нашей деятельности, были орга
низованы ревкомы : в Прядивке, Марьевке, Попасном, Вольном,. 
Михайловке* Всесвятском, Карабиновке и в Межиречах - Була- 
ховке. Ревкомы совместно с намеченными штабом работниками 
вели подпольную работу, организовывали мелкие партизанские 
отряды и т. п. Отряды пополнялись главным образом за счет 
крестьянской бедноты.

Попытка связаться с Екатеринославом окончилась безу
спешно, так как в это время шло наступление красных на 
Екатерйнослав и пробраться туда было трудно1).

По окончании подготовительных мероприятий из Знаме- 
новки было получено сообщение, что там уже организовался^ 
крупный отряд, готовый к действиям. Отряду было послано 
300 винтовок, 4 ящика бомб, патроны, пулемет, продовольствие 
и дано распоряжение приступить к действиям.

*) Это было во время прорыва на Екатерйнослав регулярных красных, 
частей.
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Дуб в лесу Казачий' Гай (возле с. Васильевки), в дупле которого 
хранились секретные документы и воззвания повстанческого Штаба
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Оставив своим заместителем Григория Кучеренко, я взял 
*с собою 35 человек, с которыми незаметно, окольными путями, 
пробрался в Турово, где доложил обо всем тов. Колосу.

В скором времени тов. Колос был назначен командующим 
повстанческими советскими войсками Левобережья Украины 
и председателем Реввоенсовета повстанческих советских войск 

.Левобережной Украины и уехал из Т урово ...
Деникин наступал, наши войска отступали. . .

*  **
В политическом отношении район, который предстояло 

охватить нашему штабу, можно было территориально разделить 
на следующие части:

1) Селения, расположенные по линии жел. дор. Новомос
ковск, Николаевка, Губниха, Голубовка — находились под вли
янием отчасти левых эсеров, отчасти боротьбистов.

2) По линии реки Орели: села Пригородная, Мануиловка, 
М. Каменка, Бабайковка, Нехвороща, Котовка, Перещепино — 
находились под влиянием петлюровцев, хотя в Нехвороще 
и был отряд Покуса, успешно боровшийся с петлюровцами 
и тесно связанный с нами, а в Петриковке — удачно работал 
тов. Лантух.

3) Селения, расположенные по линии Синельниково - Чап
лино и по направлению Александровска — находились под 
влиянием махновщины..

Между этими тремя характерными линиями и за их гра
ницами расположены были селения, бывшие исключительно 
под влиянием большевиков, как - т о : частично Кобелякский, 
Константиноградский уезды, Новомосковский уезд: Песчанка, 
Орловщина, Знаменовка, Васильевка, Карабиновка, Вербки, 
Петропавловка и весь ее район, Поливановка, Марьевка, Маг- 
далиновка, Прядивка, Шевские и Топчаные хутора; Павлоград- 
ский уезд: Булахово, Межиречи, Вербки, Петропавловка и весь 
ее район, Ханделеевка, Юрьевка, Язивок, Лозовая, Кочережки.

В такой сложной обстановке нам пришлось разворачивать 
свою работу. После отозвания тов. Колоса, руководство и органи
зация партизанских отрядов были поручены мне. Политтройка 
также уехала с Колосом ; в Байбаковском районе остались лишь 
братья Дрелевские Филипп и Григорий, Орленок Антон и Га
лаган Григорий, которым тов. Колосом было дано задание 
организовать в этом районе повстанческие отряды, снабжать 
их оружием и продолжать работу типографии. Названные че
тыре товарища представляли собой организационный центр 
повстанческого движения в Кобелякском уезде. Из них т. Дре- 
левский Григорий был командиром отряда, находившегося 
в лесу возле Байбаковки.

Впоследствии тов. Орленку, Галагану и братьям Дрелев- 
.ским был поручен Кобелякский район и они должны были
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перевести типографию в лес возле Кобеляк, продолжая вести 
политическую работу среди прифронтового селянства. Здесь 
в лесу типография и работала все время, печатая приказы. 
и всевозможные воззвания.

В Турово пробыли мы дня четыре, набрали литературы, 
винтовок, патронов, бомб и, пополнив свой отряд (вступило 
пятнадцать добровольцев), двинулись снова в Каз ачий Г ай. По до
роге узнали, что фронт белых уже продвинулся в Прядивку, заня
вши одним флангом Байковку, а другим — Могилев. В Прядивке 
были сосредоточены глаэные силы неприятеля, которые, надеясь 
на свою численность и на охрану флангов, были спокойны.

Так как Прядивка лежала на нашей прямой дороге, то мы, 
учитывая беспечность неприятеля, решили прорваться именно 
в этом пункте. Отряд наш состоял из двадцати человек кава
лерии, двух тачанок с пулеметами, восьми подвод для пехоты 
и десяти подвод с винтовками, патронами и бомбами. Дождав
шись ночи, часов в 11, мы пустили вперед на Прядивку часть 
своей кавалерии с пулеметами и, бросая направо и налево 
бомбы, во весь опор промчались через Прядивку и к 4 - м часам 
утра добрались благополучно до Светлицкого монастыря, где 
и сделали привал.

Часа через два неприятель нас обнаружил и послал в мо
настырь несколько снарядов со ст. Кильчень, куда он выслал 
бронепоезд. Это заставило нас немедленно сняться и пере
двинуться на Голубовку, в шести верстах от монастыря. Но 
здесь нас, видимо, тоже ждали, так как тотчас же по нас был 
открыт сильный огонь из пулеметов и двух орудий бронепоезда.

Оставалось одно — спасать обоз и принять бой. Обоз мы 
отправили влево обходной дорогой, а сами заняли позицию 
на голубовском кладбище и связались с местным подпольным 
ревкомом. К нам тотчас же присоединился находящийся там 
отряд партизан под командой тов. Северина. Местные кре
стьяне нам помогали, кто чем мог.

З а  это время белые уже высадили из бронепоезда отряд,, 
который при поддержке орудий повел наступление. Не выдавая 
места своего расположения, мы послали тов. Северина с от
рядом при одном пулемете занять позицию между отрядом 
противника и бронепоездом, прикрываясь жел. - дор. насыпью, 
чтобы ударить по отряду белых с тылу. Этот маневр Северину 
удался. Команда бронепоезда бросилась врассыпную ; мы за
няли бронепоезд, сняли несколько пулеметов, поснимали с ору
дий затворы и подорвали ж.-д. путь. В это время появилась 
неприятельская кавалерия со стороны Новомосковска, насту
павшая на село Голубовку. Мы привели в порядок орудия броне
поезда и под общим огнем заставили кавалерию отступить 
обратно на Новомосковск. После этого, испортив, что было 
возможно на бронепоезде, мы спешно отправились вслед за. 
своим обозом, имея двух пленных белых офицеров.
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В селе Попасном к нам присоединился новый отряд хо
рошо вооруженных партизан под командой тов. Земляного (че
ловек 39 кавалерии и 20 пехоты), что вместе с примкнувшими 
к нам в Голубовке и Попасном вооруженными крестьянами 
составило отряд около 300 чел.

В селе 'Васильевке против переправы мы наткнулись на 
засаду белых, но, благодаря своевременному предупреждению,, 
нам удалось прорваться в Казачий Гай, обойдя их с тылу. 
В Казачьем Гаю мы приготовились их встретить, заняли пози
цию, но белые не наступали, видимо разбежались, как разбе
жалась, кстати сказать, и часть наших партизан. Довезя благо
получно оружие до места, мы его частью зарыли, частью* 
спрятали по крестьянским клуням в Васильевке.

По прибытии в Казачий Гай, место расположения нашего 
штаба, члены штаба т.т. Герасименко Никита и Кучеренко 
Григорий доложили, что за время отсутствия работа шла хо
рошо, даже лучше чем они предполагали. В этом помогали 
сами белые, которые в поисках большевиков арестовывали, 
грабили и расстреливали направо и налево часто совершенно 
невинных людей. Например, в с. Голубовке был схвачен 
тов. Куценко (партизан), с него с живого сняли полосы кожи* 
на груди вырезали звезду и еще у живого вырезали шашкой 
сердце. Или в с. Юрьевке пачками арестовывали крестьян, 
которых грабили, а потом группами расстреливали на глазах 
у населения. Эти и подобные им, зверства сильно возмутили 
крестьян окружающих селений и они в несколько дней дали 
партизанский отряд в 300 человек, а когда представился удоб
ный случай, то обозленное кресьянство отомстило белым. 
Когда через Знаменовку проходил отряд белых, человек в 50, 
то крестьяне его разоружили и перебили. З а  это к ночи в Зна
меновку неприятель выслал крупный отряд с батареей и об
стрелял ее, но не решился в нее вступить. После этого началось 
массовое стихийное формирование в районе партизанских отря
дов. Нашей задачей было как можно лучше и быстрее снабжать 
вновь формируемые отряды обмундированием, вооружением 
и продовольствием, что мы и делали, как при поддержке то
варищей, оставшихся в Турове, так и поддержке самого на
селения. База снабжения была, как я уже ранее упоминал, 
в с. Васильевке у тов. Чуприны. Таким образом численность 
партизанских отрядов к началу августа достигала до 400 чел., 
из которых 50%  было вооружено винтовками, а остальные 50%  
были вооружены чем попало.

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ

Ознакомившись с положением дел, в начале августа мьї от
правились с объездом по району для проверки состояния работы 
и численности отрядов, а также для проверки их политической
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гнаправления, а особенно лиц руководящего состава. Пришлось 
об’ехать Карабиновку, Булаховку, Межиречи, Юрьевку, Хан- 
далеевку, Язивок, Кочережки, Знаменовку, Попасное, Всесвят- 
ское — во всех этих селах руководящими товарищами были 
большевики и политическая окраска отрядов и населения была 
советской. Села же Голубовка, Вольное, Николаевка, Губиниха, 
хотя и были советского направления, но руководителями там были 
частью левые эсеры, частью боротьбисты. О б’езд выявил, по
ложительные и отрицательные стороны работы, выявил, на что 
мы можем расчитывать, когда наступит решительный момент 
и придал больше уверенности нашим дальнейшим действиям. 
На заседании штаба, совместно с политработниками, прислан
ными тов. Колосом, как - то: тов. Булинским и др. было решено 
усилить партийное влияние на советские отряды, расширить сеть 
связи, во что бы то ни стало связаться с Екатеринославским 
Ревкомом, усилить пропаганду не только среди населения, но 
и среди белых тыловых частей, особенно среди казачества, 
возможно больше тревожить неприятеля, держа его в постоян
ном напряжении и дезорганизуя, главным образом его связи, 
снабжение и пути сообщения.

Для расширения связи был выделен ряд т. т., например, 
Земляной с Попасной, Чуприна Григорий, Алексей (фамилии 
не помню) „Маруся" *) и др. Через „Марусю" мы связались с 
губревкомом и получили указания действовать осторожно, не 
увлекаться, а также прислать им литературу для распростра
нения среди казацких частей.

Типография наша в это время уже переехала в Кобеляки 
и мы немедленно отпечатали на пишущей машинке воззвание 
к казакам, размножили его на шапирографе и до 1000 штук рас
пространили в уездах Новомосковском, Павлоградском и Кон- 
стантиноградском и в самом Екатеринославе* 2).

2) Партизанка „Маруся*, крестьянка с. Мануиловки Новомосковского 
уезда, М. Г. Макарова.

2) В о з з в а н и е  ш т а б  а „к к а з а ч е с т в у " .  (Подлинник хранится в 
Днепропетровском Истпарте). Воззвание от повстанцев Украины к товарищам 
казакам.

„Товарищи казаки Дона, Кубани и Кавказа, опомнитесь и взгляните, 
с кем Вы воюете, кого убиваете, кого грабите и насилуете. Грабите и уби
ваете таких же самых бедняков, как и Вы, насилуете их матерей, жен и до
черей. Прислушайтесь к проклятьям трудового народа, проклинал он вас 
в дни царизма и сейчас, а буржуазия — помещики и офицерство торжествуют.

Что вы казаки отнимаете у трудового народа фабрики, заводы, землю 
м восстанавливаете царскую власть. Товарищи казаки, бросайте убивать 
освободившийся народ и поверните свое оружие против своих же палачей и 
совместно с Красной армией укрепите советскую социалистическую власть 
во всем мире.

Да здравствует свободное казачество.
Да здравствует братский союз всех народов.
Да здравствует социалистическая советская власть.

П о в с т а н ч е с к и й  ш т а б  У к р а и н ы .
Начальник штаба — Н и к и т и н " .
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Воззвания в свою очередь перепечатывались местами, раз
множались и распространялись. В Екатеринослав мы отослали 
также до 300 штук тех воззваний, которые были привезены 
в первый раз из Турова. Мы отпечатали также массу воззваний 
с призывом не идти по мобилизации в белую армию, а при
соединяться к партизанскому движению и развили устную аги
тацию.

Успех воззвания „к казакам", особенно среди кубанских, 
казаков был громадный. По дошедшим до нас слухам, кубанцы 
даже отказались наступать на Самарский лес и на Знаменовку.

Для распространения нашей литературы и получения необ
ходимых сведений от белых мы пользовались часто услугами 
крестьянских девушек, которые во время танцев засовывали 
в карманы своих „ухажеров" запретные листки *), узнавали от 
них нужные нам сведения и проч., благодаря чему мы были 
в курсе, как численности, так и расположения неприятеля. 
Для переноски литературы и секретных документов, исполь- 
зовывали часто детей и всегда очень удачно. И вообще часто 
женщины - крестьянки не оставались в стороне от нашей ра
боты и некоторые из них выполняли успешно задания, как по> 
агитации, так и по связи и информации.

К концу августа из подпольных Ревкомов были выделены 
подсобные . штабы вокруг Казачьего Гая, через которые мы 
держали связь с районами. В Новомосковском направлении 
таким штабом была Знаменовка, в Павлоградском — Булахово - 
Межирич, в Лозовском — Кочережки и Хандалеевка и по Me- 
рефо - Херсонской жел. дороге — с. Вольное.

Желая испытать прочность организации и ' подготовить ее 
к активным действиям, штаб об’явил секретную мобилизацию 
партизанских отрядов, назначив местом явки Казачий Гайг 
пустив слух, что белые заняли Самарский лес. Явилось до 
9000 партизан, которые в боевой готовности прошли в течение 
трех суток лес с разведкой впереди, с кавалерией и пехотой

*  **

Наряду с развитием советского партизанского движения,, 
стало возникать неорганизованное движение, тоже носившее 
название партизанского. Эти отряды называли себя, в боль
шинстве случаев, махновцами, они не имели часто организа
ционной связи с каким либо центром и действовали на свой 
страх и риск. Они, хотя и вступали в бои с белыми и причи
няли им вред, но не делали из этого никаких политических 
выводов. Многие из них сбивались на своеобразную уголов
щину; празднуя победу, топили свою удаль в море самогона

*) Примером может служить Нижнеднепровск, когда в столовой, вагонных 
мастерских, где помещался Тимир, во время танцев с казаками девушки вкла
дывали в карманы казаков воззвания и листовки.
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и, как победители, требовали жертв и платы за свое удаль
ство от населения. Дебоши и грабежи были обычным явле
нием с их стороны и это сильно подрывало авторитет и со
ветского партизанского движения. Поэтому нам пришлось 
вести войну, так сказать, на два фронта и с белыми, и с этими 
бандами. Бандитов мы уничтожали беспощадно, в чем немало 
помогало и само население, выдавая нам бандитов с головой, 
так что к половине октября наш район был почти целиком 
очищен от этих вредителей. V

Из наиболее нашумевших банд была банда Перещепин- 
ского района человек в 25, называвшая себя петлюровцами, и 
банда, оперировавшая в районе Попасной, возле Павлограда, 
Топчанских хуторов, Прядивки и Бабайковки (человек 50), 
называвшая себя анархистами - махновцами. Часть последней 
банды мы расстреляли, а остальные влились в отряды Махно.

і
*  *

*

Выше мы упоминали, что наш штаб охватывал районы с 
различной политической окраской. Это вынуждало нас быть 
постоянно на чеку, особенно тщательно следить за районами, 
не считавшимися вполне „благонадежными", и принимать ряд 
мер, с одной стороны, привлекающих крестьянские массы к нам, 
с другой — развенчивающих авторитет руководящей верхушки, 
недостаточно надежной, идущей к нам лишь „постольку - по
скольку" и могущей при первом представившемся случае за
хватить руководство в свои руки, выполняя директивы своей 
партии.

Действительность подтвердила наши опасения. В сентябре, 
когда положение наше упрочилось и партизанское движение 
пустило глубокие корни в районе Новомосковского уезда — 
с. Вольное, Губиниха, Николаевка, Голубовка, зашевелились 
боротьбисты, начавши „обработку" некоторых активных пар
тизан.

В половине октября начали проявлять себя и петлюровцы, 
пытаясь создать свои партизанские отряды в Перещепине, Ко- 
товке, Нехвороще, Мануйловке и Каменке *). Особенно актив
ную работу повели они после присылки и з-за  кордона — Се- 
денко (быв. жителя с. Васильевки), который по приезде при
слал было нам письмо с просьбой разрешить приехать ему 
к нам поработать. Мы ему ответили „приезжай", „посмотрим4*. 
Получив такой недружелюбный ответ, Седенко к нам не приехал, 
а  принял активное участие в организации петлюровских отрядов 
в Перещепинском и Котовском районах. В противовес этому

*) В Перещепине и Котовке работал петлюровский бандит Матвиенко,
расстрелянный в 1921 г. В Мануйловке и Каменке работал тогдашний петлю
ровец Манжелей Ив. Ив., Горяной Николай, Чайка Федор и др.
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нашим штабом своевременно были приняты меры, в резуль
тате которых Седенко, Матвиенко и др. петлюровцы не за 
вербовали к себе ни одного человека и лишь значительно 
позднее, в 1920 году, уже при Советской власти им удалось 
создать петлюровские части.

В первых Числах ноября от Махно приехал Брова и стал 
вербовать людей в махновскую армию, но эта попытка тоже 
провалилась, так как среди крестьянства успеха не имела, за 
исключением случаев, когда к петлюровцам или махновцам 
переходили отдельные бандитские шайки.

МАССОВЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

На основании приказа Колоса за № №  3, 5 и 6 1 * * * * об * * * * * * * 14) о начале 
военных действий против белых с целью подготовки их изгнания 
из пределов Украины, а также учитывая прочность повстан
ческого движения, принявшего соответствующие организацион
ные формы и пользующёгося сочувствием крестьянства, штаб

]) П р и к а з  по  к р а с н о п о в с т  а н ч е с к и м в о й с к а м  л е в о -
б е р е ж н о й  У к р а и н ы  и ю г о - в о с т о ч н о й  ч а с т и  п р а в о б е р е ж 
но й  У к р а и н ы .

„Приказываю всем комбригам, комполков и отдельным отрядам по сфор
мированию ударной группы независимо от количества, не выжидая приказа
об общем выступлении, начать военные действия — делать беспрерывные на
леты, открытых боев не принимать.

К о м а н д у ю щ и й  ( Ко л о с )
15 сентября 1919 года.

П р и к а з  №  5

П о  к р а с н о п о в с т а н ч е с к и м  в о й с к а м  л е в о б е р е ж н о й  и юго-  
в о с т о ч н о й  ч а с т и  п р а в о б е р е ж н о й  У к р а и н ы .

„Приказываю всем командирам бригад, полков и отдельных отрядов *с 
получением сего, выделить подрывные команды численностью от пяти до 25 .че
ловек и независимо от того, что данная бригада, полк или отдельный отряд 
находятся в стадии формирования.

Подрывные команды должны выполнять приказы, издаваемые вслед за 
сим приказом®.

К о м а н д у ю щ и й  ( Колос )
15 сентября 1919 года.

П р и к а з  № 6

. Вс е м к о м а н д и р а м  п о д р ы в н ы х  к о м а н д  п о в с т а н ч е с к и х  с о
в е т с к и х  в о й с к .

„Приказываю с получением сего прервать всю неприятельскую связь 
телеграфную, телефонную, взрывать железнодорожные мосты, имеющие 
малое значение, мосты же по Днепру могут быть взорваны только по осо
бому приказу. Разрушать железнодорожные пути сообщения, взрывать и 
сжигать склады вооружений, если таковых нельзя захватить в целом; взры
вать и пускать под откос воинские эшелоны, делать беспрерывные налеты 
на штабы белых, а также их учреждения.

К о м а н д у ю щ и й  ( Ко л о с )
Сентябрь, 1919 года.
14 Літопис Революції № 5 — б



210 Літопис Революції

дал распоряжение начать эти действия. В сентябре происходит 
ряд первых серьезных боев с белыми в районе Знаменовки, 
Павлограда, Лозовой, Петропавловки, Каховки, Константино- 
града, Кобеляк и Ворсклы Кременчугского уезда. Не всегда 
эти действия оканчивались удачей. Неудачных было больше, 
но зато они сплотили и закалили партизан, а также и крестьян, 
оказывавших нам помощь.

К октябрю была налажена связь с Полтавским, Киевским, 
Харьковским и Донбасским штабами и отрядами, а равно с  
отдельными отрядами, как - то : дивизией Матяша, кавалерией 
Огарка, дивизией Бибика - Кручковского (считавшейся со
ветской).

К половине октября уже во всех направлениях: Синель
никове, Лозовая, Новомосковск, Полтава, Кобеляки — идут во
енные действия против белых. Были произведены такие опе
рации: в Павлоградском районе разбит карательный отряд 
белых, так называемая, государственная стража, состоящая, 
главным образом, из кулаков. Эта стража сильно терроризи
ровала население. Уничтожены станы государственной охраны 
в Юрьевке, Попасной, Надеждовке, Перещепине, Котовке, Ба- 
байковке, Царичанке, Козельщинах, Петриковке, Орлике и 
Петропавловске, в которых содержалось много арестованных.

В ответ на наше наступление деникинцы усилили репрессии,, 
налеты на села, грабежи, массовые расстрелы, поджоги и под
тянули крупные регулярные части. Население, в свою очередь, 
бросилось в наши ряды, доверяясь руководству нашей партии 
и группируясь вокруг Ревкомов.

Особенно решительная борьба велась с белыми в районе 
сел Вольного и Знаменовки, где в половине октября белыми 
предпринималось наступление на указанные села раз Шесть и 
все неуспешно, т. к. поголовно все население от стариков 
до детей вставало на защиту. Неоднократно белым наносились 
крупные потери.

В Константиноградском районе особенно проявил себя 
тов. Покус с отрядом 500 человек, неоднократно разбивавший 
крупные части белых. В Бабайковском лесу отряд тов. Гала
гана, Орленка и братьев Дрелевских терроризировали белых 
так, что они в печати писали, что там стоит целая армия.

В Знаменовку белые послали несколько полков с артилле
рией, прорвали наш фронт, но мы ударили им в тыл, захватив 
около 20 пулеметов, до 1000 винтовок и патронов, а также 
массу всякого военного снаряжения. С  этих пор белые не ре
шались наступать на эти села.

НОВОМОСКОВСКИЙ С Е З Д

В связи с упомянутой выше директивой т. Колоса о на
чатии военных действий, оживилась борьба за влияние на пар
тизанское движение. Новомосковский ревком, состоявший,, глав-
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ным образом, из боротьбистов и левых эсеров, решил созвать 
уездный с’езд с участием представителей наших подпольных 
ревкомов.

Наш штаб приготовился к нему и заранее выработал соот
ветствующую декларацию, которая была распространена среди 
партизан и ревкомов с соответствующей обработкой через 
активистов.

На с’езд явились представители от 39 ревкомов. Прези
диум с’езда состоял из боротьбистов: Кучеренко-Гая, Дикого 
и секретаря Павловского.

С ’езд происходил в лесу в Н. - Михайловке и длился три 
дня. Белыми был выслан крупный карательный отряд с целью, 
видимо, захватить с’езд. Была ли это случайность, или чья 
нибудь измена — осталось невыясненным, но нам приходилось 
неоднократно отлучаться со с’езда и участвовать в бою.

1 Предварительная работа, а также определенно больше
вистское настроение половины с’езда сыграли решающую роль, 
и наша декларация была принята с’ездом, наши же идейные 
противники получили хороший урок.

По докладам с мест было постановлено перейти к более 
активной работе и организации повстанческого движения. По 
вопросу об отношении к петлюровцам, а также к коммунистам и 
другим социалистическим партиям была принята такая резолю
ция : „как Директория об’единяет собой украинские партии С. Д. 
и УСР, так и коммунисты - большевики, левые социалисты и др. 
борятся с черной реакцией — деникинцами, как (боремся) и мы 
крестьяне Новомосковского уезда, то чтоб не дробиться и не 
вести партийной борьбы, которая нас губила и губит, необхо
димо соединиться вместе и вместе аушить буржуазию. Об этом 
довести до сведения всех организаций, стоящих на платформе 
борьбы с реакцией и завязавших с нами боевую связь".

По вопросу о политической платформе партизан Новомо
сковского уезда (докладчиком был Кучеренко - Гай) постано
влено было: „бороться за свержение существующей власти 
злотопогонников и, по свержении таковой, право постройки 
жизни и власти трудового народа передать на его волю".

О тактике партизан Новомосковского уезда в резолюции 
было сказано: „беспощадно бороться со всеми врагами тру
дового народа, как с белогвардейцами, так и бандитами".

Наконец, была избрана инициативная группа в составе 
Никитина, Кучеренко Григория и Бровка (большевики). Таким 
образом, после с’езда в Новомосковске руководство перешло 
в руки большевиков.

Некоторая расплывчатость формулировок постановлений 
с’езда объясняется разнородностью состава с’езда и тем, что мы 
имели дело с крестьянами, не особенно разбиравшимися в пар
тийных группировках. Для нас же в то время было важно 
сплотить силы, удержать за собою инициативу, чтобы подго- 
34*
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товить с тыла изгнание Деникина. Насколько мы справились 
с этими задачами — показали дальнейшие события.

Постановления с’езда, да еще принятые в такой боевой 
обстановке, под музыку боя с белыми, воодушевили партизан 
и придали им новые силы. Наши идейные противники, если 
не были вполне разбиты, то под давлением масс должны были 
отложить свои надежды на более продолжительное время.

РАЗГРОМ ДЕНИКИНЩИНЫ

К ноябрю месяцу от Колоса поступило распоряжение уси
лить работу по укреплению отрядов, усилить нажим на белых 
по всему фронту, чтобы создать перелом. Тов. Колосом был 
прислан следующий приказ:

П р и к а з  №  9

По  к р а с н ы м  п о в с т а н ч е с к и м  в о й с к а м  л е в о -  
б е р е ж н о й  и ю г о - в о с т о ч н о й  ч а с т и  п р а в о б е 
р е ж н о й  У к р а и н ы .  Действующая армия. Октября 11 дня 
1919 г.

„ П р и к а з ы в а ю  всем повстанческим отрядам юга дви
гаться в северном направлении, где неприятель сгруппи
ровал силы против Красной армии и делать беспрерывные 
налеты". К о м а н д у ю щ и й  К р а с н ы м и  п о в с т а н ч е 
с к и м и  в о й с к а м и  (К о л о с ). А д ’ю т а н т  ( М а к с и 
ме н к о ) .

Партизаны к этому времени уже порядочно потрепали 
белых и сильно разложили их тыл. Штаб не успевал реги
стрировать вновь образуемые отряды, количество которых до
стигало уже нескольких десятков тысяч (35.000) человек, а 
стихийный рост их все продолжался и далее. Так в районе Шан- 
дровки организовался отряд тов. Лазуренко в 150 человек, в 
Вольно - Кошенеровской волости действовал отряд Покка в 
300 человек, в Петропавловском районе широко развил ра
боту т. Будинский, не только по организации отрядов, но и по 
реорганизации махновских отрядов в крупные советские еди
ницы, которые неоднократно разбивали шкуровцев. Особо сле
дует отметить работу тов. Лантуха Иосифа в Петриковском 
районе, где им было организовано несколько крупных отрядов, 
ведших успешно беспрерывные бои с белыми, отвлекая этим 
крупные силы последних.

По имевшимся у штаба сведениям, тов. Лантух был при
слан из Зафронтбюро и в своей работе подчинялся, как и мы, 
Енатеринославскому Губревкому. Работал тов. Лантух серьезно 
и энергично, собирая массовки, подпольные собрания кресть
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янской бедноты, раз’ясняя сущность советской власти. Так как 
район этот был петлюровский, то работа тов. Лантуха была 
особенно трудна. ^

- •)• ¥*

Имея телефонную связь в Васильевке, Новомосковске иг 
телеграфную связь в Н/Днепровске *), мы быстро узнавали а  
намерениях противника и о наших успехах.

Развитое партизанами наступление дало свои результаты. 
Был занят Константиноград, Кобеляки, вся железнодорожная 
линия от Лозовой до Кременчуга. Бибиковская дивизия заняла 
даже Полтаву, Матяш занял Хорол, а 1 -й  Революционный 
Новомосковский полк, под командой тов. Депаниоти (Молибога)г 
выдержал двухнедельный бой со 2 -й  Казачьей Донской Ди
визией у села Знаменовки (переходившего несколько раз ив 
рук в руки), имея беспрерывное пополнение (в то время, как 
силы противника таяли) и 12 ноября, при помощи наших ре
зервов из Петропавловского района, он отогнал противника в 
беспорядке к Екатеринославу и занял Новомосковск, удерживая 
его в течение десяти дней.

Эти события вынудили Деникина снять с фронта лучшие 
свои войска, дивизию Шкуро в количестве 15.000 человек и
1-й  Донской кавалерийский офицерско - казачий полк и пере
бросить их для ликвидации партизанского движения.

Первые сильные бои со шкуровцами были в районе с. Воль
ного, где совместно с Бибиковским отрядом, с первого же 
удара, ряды шкуровцев, пытавшиеся несколько раз обойти 
Вольное с тыла и заставить наши отряды отступить в лес ,— 
были сбиты. Много помогла нам сильная кавалерийская группа 
Огаркова2), не дававшая возможности противнику обойти нас 
с тылу.

Вследствие создавшегося положения пришлось стянуть 
войска в район Перещепина, т.-е. в Полтавском направлении. 
Отряд Матяша (я ездил встречать его в район Хорола, Пол
тавской губ., но опоздал на несколько дней) не пошел в Са
марский лес, а через Царичанку и Петриковку пошел на Ека- 
теринослав для соединения с Махно, а разбитый отряд, под 
командой т. т. Огия и Орленка отступил на Петриковку и 
Царичанку. Тов. Орленку было дано приказание направить 
эти отряды в Самарский лес.

*) Телеграфистом был тов. Иваница из села Каменки.
2) Отряд анархиста Огаркова в 1.000 человек появился у нас (из-под- 

Харькова) в мое отсутствие и по неизвестным мне причинам ушел впослед
ствии к Махно, захватив с собой человек 400, а остальные 600 человек вли
лись в наши партизанские отряды вместе с оружием и тачанками с пуле
метами.



214 Літопис Революції '

Выполнить этот приказ тов. Орленку не удалось, так как 
эта часть отряда после побега Матяша рассыпалась на банды 
и разбрелась по всем направлениям, бросив оружие и военное 
снаряжение. Лишь позже они были опять собраны тов. Огием 
и, перейдя в подчинение Кременчугского штаба, вели бои в 
Кобелякском и Кременчугском направлениях за советскую 
власть.

В середине ноября наш штаб получил новый приказ — 
организовать поголовное восстание крестьян и повести оконча
тельное наступление на всех фронтах. Приближались советские 
войска. Деникин отступал. В районе Лозовой было опрокинуто 
несколько его эшелонов, разбито несколько кавалерийских от
рядов, были взорваны мосты в районе Константинограда, Ме- 
рефо - Херсонской железной дороги, под Новомосковском; здесь 
же была разрушена и железная дорога. Разрушением полотна 
ж. - д. занялись сами крестьяне под командой старика Авель- 
цева — 59 лет, крестьянина села Вольного. В одну ночь было 
снято 3 версты.

Партизаны перешли в наступление по всем направлениям. 
В наши отряды вливалось сотнями крестьянство. Помещичьи 
усадьбы пылали, подвергались разграблению. Я встретил од
нажды крестьянина, несшего из экономии кирпичи; „Хоч трошки 
■ своєї крови візьму", заявил мне крестьянин. Дивизия Бибика 
и отряд Огия делали чудеса Крупные части белой армии от
ступали часто не по линии железной дороги, а просто в пешем 
порядке за Дон.

З а  несколько дней до прихода Красной армии в районах 
Харьковском, Полтавском до Екатеринослава, а также до 
Юзовки — партизанскими отрядами белые были совершенно 
дезорганизованы.

Вступавшие красные войска принимали в свои отряды 
партизанские боевые части и с радостью встречались крестьян
ством. В селе Знаменке, например, все село встретило регу
лярную армию с красными флагами.

Как только прогнали белых, был дан приказ о ликвидации 
партизанских отрядов. По передаче нами отрядов в Красную 
армию, я выехал с докладом командующему войсками лево- 
бережной Украины, тов. Колосу. В Кременчуге тов. Колос 
поручид, между прочим, из’ять из баз и от партизан нашего 
района оружие и передать его в Кременчугский ликвидацион
ный штаб, что было почти полностью выполнено.

Так закончилась борьба против деникинщины на одном 
jH3 участков украинского революционного фронта.
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П а р т и з а н с к и е  о т р я д ы ,  о р г а н и з о в а н н ы е  ш т а б о м  л о з о в о -  
с и н е л ь н и к о в с к о г о  н а п р а в л е н и я

Место нахождения Численность
Комсостав Примечание

отряда и Ревкома отрядов

Командующий Колос. с. Турово
Начштаба Никитин-Ма- Казачий Гай, с.

каров. Васильевка
Ч л е н ы  ш т а б а :

Герасименко Ф. К. Члены
Кучеренко Г. С.
Шинкаренко Л. Л. КП(б)У
Бузюн Д. В.
Крупский И. И.
Журавлев С. И.

1 -я  б р и г а д а
Герасименко Ф. К. с. Знаменовка 3.000 чел.
Полк Депаниоти (Моли- Знаменовка, 1.500 , ••

бога). Песчанка, 100 *
Орловщина. 20Э „

Чуприна Гр. Васильевка 150 „
2 -я  б р и г а д а

Кучеренко Г. С. с. Булахово 2.500 „
Отряд Кучеренко. » to о о

я Шинкаренко
Л. Л. Межирич 150 ,
„ Бузюна Д. В. с. Карабиновка 100 „
„ Махненко Ив. I. с. Вязовск. 200 . Бесп.
„ Ловко Даниил с. Кочережки 300 „ КП(б)У
„ Г романский с. Юрьевка ! 150 КП(б)У убит
„ Журавлев. с. Городище 100 „ „ »
„ Г романский с. Хандалеевка 100 „  ̂ » п
„ Миронец с. Вербки 100 „ >1 п
3 -я  б р и г а д а

Будинский с. Петропавловка 2.500 „ 1 » и
Отряд Панасенко К. А. с. Петропавловка 1.000 „ 1 » »

„ Чаплыгин Петр с. Петровка 100 „ }) 1»
„ Таранов Ал - др. Николаевка 400 „ » >»
„ Крупский И. И. Цыгановка т о  „ » ??

Троицкое 300 „ »» У)
Славянка ► 350 „ >» »»

„ Василенко Ф. Коховка • 200 „ » »»
4 -я  б р и г а д а

Зауральский Д. Н. с. Вольное 2.000 „ лев. с. р.
Отряды:

Зауральский Д. Н. с. Вольное 250 „
Свычкаренко с. Николаевка

с. Губиниха 300 „ Член КП(б)У
Дикий. Голубовка 300 •, лев. с.-р.
Валявка. с. Поливановка 150 „
Галаган. Прядивка 200 „ Член КП(б)У
Вашленко. с. Бабайковка 400 „ я (убит)
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, Комсостав
Место нахождения 
отряда и Ревкома

Численность
отрядов

Примечание

Дрелевские, Орленок Натасивка 150 чел. Член КП(б)У
район Бабайковка 

Нехвороща 400 1» я
Покус Нехвороща 200 » і»

Шевский и 
Топченный хутор 300 я

Ч

» .
Дралов с. Марьевка 50 п беспартийный
Земляной Попасное 200 я лев. с. - р.
Назаренко Новомихайловка 100 чл. КП(б)У
Павленко Андреевка 100 п ч я
Видлога Всесвятское 150 » і „ м
Отряд штаба 
Чуприна Григ. 
Отряд 
Лазуренко

Васильевка 200
1

я
;

Константиноград 400 » я я
Д и в и з и я  Б и б и к а  
Бибик

і

Полтава (район) 200 я убит
Крючковский и 
Гаркуша

Д и в и з и я  М а т я ш а  
• Матяш Крейенчуг, 

Хорольск. район 2.000 п дев. с. - р.
Ка в .  по л к .  О г а р к а  

Огарков Харьковск. район ' L000 п анарх. - ком.
Лантух Петриковск. район • 800 ” чл. КП(б)У



З ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ В „НЕЙТРАЛЬНІЙ
ЗОНІ"

(До десятиріччя 1 див. Червоного Козацтва)

В кінці квітня 1918 року німецьке військо окупувало майже 
всю Україну.

По відновленні німецькою владою старих царських порядків 
на Україні, запровадженні на Україні поміщицької влади, пом
ста поміщиків над селянами, що захопили були підчас революції 
землі й поміщицькі маєтки, після приходу німецького війська 
на Україну дедалі набирала гостріших форм. Селяни повста
вали проти окупантів і, бувши не організовані й не озброєні, 
тікали в ліси, де й організовували партизанські загони. Багато 
таких загонів пробивалося боєм через усю Україну в РСФ РР, 
і отаборювалося на вузенькій смузі, на „нейтральній зоні". 
Всі протестанти селянські проти німецької й гетьманської влади, 
кому життя не було в своєму селі чи районі, мали тут притулок.

Організовуючись, вони зрідка робили напади й наскоки 
на німецькі застави, забирали зброю, харчування, люто розт 
правлялися з окупантами й поміщицькими прихвостнями гетьман
ської України.

Ця робота потім мала наслідки : звідси пішли перші полки 
й дивізії Української повстанської армії проти гетьмана й Ди
ректорії.

Автор цих рядків за тих часів пробував на території „нев- 
тральної зони1*, що проходила північною частиною Новгород- 
Сіверського повіту й займала Середино - Будську, Івотську, 
Чорнояцьку, Протопопівську Дмитрівську,Хильчичську *) волості.

Здається в кінці травня 1918 р. на цій території відбулася 
організація партизанських загонів в с. Антонівці, Дмитрівці, 
Олтарях та інш. 2). А  вже на початку серпня під проводом

PQMAH4EHK0 Ю. А.

*) Тепер ця теоиторія поділена на два райони: Середино - Будський і 
Хильчичський Глухівської округи.

2) Автор, бувши рядовим учасником партизанських боїв на невтральній 
зоні, про всі подробиці організації загонів не був обізнаний.
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Довнар - Запольського*) партизанські загони пішли в наступ 
на Новгород - Сіверське.

Проте раніш треба трохи сказати про саму організацію 
загонів. Наш (де я пробував) Дмитрівський загін складався з 
40 чоловіка. Щоб утримувати партизанів, наказ Повстанкому 
.№ 28 дозволяв використовувати „все доходности с мест" ..  .

Організований на загальних зборах Революційний Комітет* 2) 
швидко запроваджував його (наказ) в життя.

Перший наш прибуток надійшов від продажу 350 штук 
дощок, що належали торговцеві Острику. Далі Ревком мав 
гроші за сухий ліс колишньої казенної дачі „Забичишшя". 
В роботі Ревкому, звісно, не обійшлося й без скандалів з місце
вими ворогами радвлади.. Але всьому цьому покладено край.

Незабаром дістали і зброю. Відряджений від Ревкому до 
•Середини - Буди партизан Ю. А. Романченко зустрів там т. Бо- 
женка3), який і став у пригоді: дав для нашого загону два 
ящики рушниць (40 штук) і 8 ящиків набоїв. Дмитренко Ф . 4 5) 
приставив їх у наше село й за два дні загін був озброєний.

Проте мати зброю цього мало. Треба було навчитися нею 
володіти. Цю справу ми доручили тов. Савченкові X .6). Як 
колишній унтер-офіцер старої армії, він міг навчити молодь 
військової справи й охоче взявся до цієї роботи.

Понад усе до обов’язків Савченка належало порядкування 
сторожею („караулом").

Пильно Савченко „сторожував": було хто не пройде й не 
проїде, сторожові миттю затримували й для впізнання особи 
приводили до Ревкому. Звісно, кого звідси відпускали геть, 
а  кого відряджали в „штаб Духоніна". Не треба гадати так, 
що загін тільки самооборонявся. Ні, загін був зв ’язаний і з 
іншими партизанськими загонами. Характерно, що партизани 
не відривалися від своєї домашньої роботи. їздили на поле й 
забирали рушниці. І тільки постріл сторожових, як усі з  поля 
з усією сім’єю, захопивши з  собою вила, коси, бігли в село 
на оборону.

*) Довнар - Запольський прибув до „невтральної зони*] для’ організації 
військових бойових одиниць.

2) Ревком загону був з таких т. т.: голова В. А. Гончаров, , секретар 
Ю. А. Романченко і член Ф. Н. Гончаров.

До речі, коли давали назву загонові, виникли суперечки : деякі товариші 
хотіли назвати не партизанський загін, а повстанський. Проте більшістю го
лосів ухвалено назвати „партизанський*, мовляв, слово повстанці не підходить, 
бо ж „ми не під німцями живемо*.

3) Командир партизанського загону командував потім таращанцями 
помер од розриву серця в Житомірі.

4) Селянин - середняк, активний партизан, був з 1915 до 1917 року за 
писарчука в податкового інспектора; член КП(б)У з 1918 р. начальник тепер 
постачання червоного козацтва.

5) Селянин - бідняк, активно допомагав організовувати загін; тепер працює
в лісництві..
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„В сім’ї не без урода". На наше нещастя, не тільки серед 
Дмитрівських партизанів, а й інших сіл, об’явилися грабіжники. 
Хто їде чи йде, гляди обібрали когось. . .  Цих „барахольщиг- 
ків" рішили ми вивести. Наш перший загін поклав цьому край.

Одного дня, в неділю — загін (тепер нас було вже 43; 
чоловіка) вийшов до Максимівської дачі на облаву. Години* 
зо три попоходили, але так нам і не пощастило спіймати будь- 
якого грабіжника.

Через тиждень чуємо знову грабунок. В одного селянина 
забрано в лісі, де він спинивсь ночувати, 20 крб. керенками й 
мішок борошна. Хоч і наказали йому „барахольщики" нікому 
про це не говорити, проте обібраний другого дня прибув до 
нашого Ревкому й розповів про своє горе.

Догадувалися, що в цій історії взяли участь, мабуть, йе 
хто інший, як наші хлопці. Зібрали загін і почали допит.

Скривджений громадянин розповідав, що чув як грабіжники,, 
перемовляючись між собою, звали один одного Єгор і Хведос, 
а далі глянув на вишивану сорочку одного партизана й 
пізнав. . .

„Якщо признаєтеся, то 10 шомполів, а ні — в штаб „Ду~ 
хоніна" відрядимо" — такий вирок Ревкому почули присутні 
партизани Жах „штабу Духоніна" загрозливо навис над гра
біжниками. Обидва учасника грабунку визнали свою провину 
й тут же повернули грош і. . .

Трохи згодом на площі Дмитрівни, де стояли всі селяни,., 
виконувано присуд Ревкома. . .  „Барахольщики" вивелися.

не **
Н Час минав. На правому березі Десни лютували німці з* 

гайдамаками. Цілими ватагами прибігали в наші села втікачі й 
розповідали про жахи німецької окупації. Ми, слухаючи їх,, 
проймалися гнівом і* збиралися по тім боці Десни „погуляти". 
Відбувалося поспішливе готування.

У Дмитрівці влаштовано нараду організаторів партизан
ських загонів. Зібралися організатори з Дмитрівни, О лтарів*),. 
Антонівки* 2). М. Грива (керівник загону з с. Олтарів), повернув
шись з Москви, як демобілізований, звеселив партизанів. З  його- 
слів він десь у Москві почув, що на Україні розпочнеться

*) Олтарівський загін виявляв анархічний ухил. Це залежало від керів
ника загону М. Гриви, що прибув до села анархістом - синдикалістом, як він 
називав себе. Потім підчас громадянської війни партизани загону сталий 
дезертири.

2) Добрим словом треба згадати організатора Антонівського партизан
ського загону т Красняка Тихона. Селянин с. Антонівки, він за імперіялі- 
стичної війни, пішов на воєнну службу й відмовився взяти зброю, за що,- 
як зрадник , отечеству®, був укинутий до в’язниці. Революція визволяв - 
його й він кидаетьея на оборону Жовтня. З  партизанським загоном 1920 р. 
йде в Червону армію, де його й забито. Тепер переймовано с. Антонівку на- 
Красня нку.
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громадянська війна, яка має набрати широкого руху. Німці— 
передавав він— мають швидко покинути Україну, а уряд Ско
ропадського упаде сам. Отже, партизанські загони стали зби
ратися на Новгород - Сіверське.

5£ **

Одного ранку в селі знялася стрілянина. Всі партизани— 
,до штабу. Це був сигнал для виклику. О 9 год. вранці в по
вному бойовому порядкові Дмитрівський загін вирушив на 
с. Олтарі. З а  три дні в загоні вже було щось з 600 чоловіка.

Організовуємо штаб, Ревком — все як треба — й рушаємо 
в напрямі на Новгород - Сіверське.

Середина липня. Спека. Одяга в партизанів різноманітна. 
Той у свиті, інший у сорочці, а хто й без неї. З а  те в усіх 
одна мета: вигнати німців й гайдамаків і встановити владу 
робітників і селян. На чолі загону Довнар - Запольський.

Йшли великим шляхом через с. Хильчичі, Бірин.
Дорогою до с. Бірина до нас приєднався під командою 

Золотарьова загін Протопопівської волости (за Тимчасового 
уряду називали її  Родзянівською, тепер Лісною). В самому 
Бірині загін мав 900 чоловіка. Тут же спинились на відпочинок.

Як на дворі смеркло, ми знову рушили. Біринський ліс 
од Новгород - Сіверської сторони був прикриттям, так що пря
муючи на Новгород - Сіверське не видко було від ворожої 
сторони, куди загін посувається. В лісі, де ми стали відпочи
вати, до загону під’їхав відомий завзятий партизан з с. Во- 
робйовки Черняк Т. В .х). Звертаючись до загону, він закликав 
нас виступати не страшучись нічого, говорив, що за Десною 
повстання селян охопило багато сіл, і що на нас там чекають. 
„Вперед за  більшовизм Iм— захоплено закінчив свій заклик.

Уже недалеко від Н.-Сіверського деякі партизани почали 
вимагати від т. Довнар - Запольського зброї.

— Чи є зброя, чи є кулемети, а чи здобудемо ми місто, 
ча не обманюють нас, що там селяни' повстали ?  — ось які 
запитання сипалися Довнар - Запольському. Врешті сталася 
нестійкість, хитання серед партизанів. Довелося Довнар - З а 
польському запевняти, що все є й здобуття міста залежить 
од їх самих* 2).

*) Був за військома Новгород - Сіверського повіту. Коли прибули німці, 
з'явився в с. Воробйовку з двадцатьма рушницями, нашвидко оогавізував 
загін з ЗО чоловіка; перейшовши за Десну, у невтральній зоні об'єднався з 
організованими партизанами, з  якими робив удалі наскоки на німців*, приміром, 
в с. Вороб’ївці. Спочатку був командир батальйону, далі полку, 1919 р. 
командир бригади; 18 серпня в Новоград - Волинському його забив сотенний— 
галичанин, що перейшов набік до радянського війська. Бригада його була 
бойова й непохитна, й по заслузі мала назву „чортова®.

2) Ке буде зайво відзначити, що селяни деяких сіл, приміром Олтарів, 
їхали за загоном підводами, щоб після здобуття партизанами міста можна 
було трохи „поживиться".
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Смеркало. А  партизани пороном, човнами переїздили на 
правий беріг Десни1). Переїзд тривав цілу ніч. Ото, коли 
помічено було, що деякі партизани підчас нічного переїзду 
стали тікати, забираючи з собою зброю, 1 сотні наказано 
на чолі зо мною залишитися на лівім березі за заставу, щоб 
припинити дезертирство й підбадьорити боягузів. . .

Вже коли світало, наша сотня переїздила на правий беріг.
В напрямі передніх частин чути вже було постріли. Обга

няючи інших партизанів, ми поспішали на передні позиції.
В Новгород - Сіверському стало вже відомо, що на місто 

наступають партизани. Перша наша сотня пішла на с. Домо- 
тканове, друга — горою до Новгород - Сіверської станції, а 
третя — захищала долину, де нас німці, між іншим, могли вільно 
обійти кругом.

Знялася стрілянина. Зразу з рушниць, далі і з  кулеметів, 
а потім од німців загули, перелітаючи через голови партизанів, 
і набої.

Треба відзначити, що в цім бою дуже хоробро поводив 
себе тов. Довнар - Запольський. Дарма, що німецькі кулі сипа
лися мов той град, він не зважав на це і, сидячи на яблун- 
ковому огиреві, керував і підбадьорював партизанів. Незабаром, 
де не взявся дощ, як із відра, а далі упав туман.

Навколо усе біліє, нічого не видно. ^
Це атмосферне явище скористали німці й почали обходити 

нас. Невитримані, панічні партизани почали кидати зброю 
й тікати.

Сталася серед партизанів неймовірна паніка. Всі кинулися 
до Десни, на другий бік. До кулемета, а він як на гріх, теж 
перестав стріляти. Ця паніка ще побільшала, як на третьому 
переїзді під тиском народу перекинувся порон і всі стали тонути.

Крик, галас, розлягався навколо й нагадував щось жахливе. 
Нашвидко створено з бойових і стійких партизанів групу для 
оборони тилу й місця відступу. Партизани лаялись, мовляв, 
нас підведено та інш. Підбадьорені ще відстрелювалися.

Нарешті і остання оборонна група переїздить на той бік. 
На березі вже „невтральної зони" кожен командир почав скли
кати своїх партизанів. Однак, паніка не вляглася й обмочені 
панікери швидко тікали в свої села. . Щоб залишити зброю, 
довелося миттю організувати загін для роззброєння. Нараз 
розійшлася чутка, що німці вже зайняли „невтральну зону" й 
чинять розправу над сім’ями партизанів.

Галас, крик, плач носилися в повітрі. Швидко організована 
група кінних розвідувачів поїхала в найближчі села й, повер
нувшись назад, сповістила, що в селах нема нікого й що це 
чистісінька брехня. Доки повернулись розвідувачі, панікери так 
розійшлися, що навіть стали загрожувати зброєю.

3) Місто Новгород - Сіверське лежить на правому березі Десни.
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Невдалий наступ призвів до того, що більшість партизанів 
покинули загін і помандрували в свої села. Однак, організо
ване в с. Бірині ядро після наради керівників поклало за всяку 
ціну почату справу провадити далі1).

Через небагато день штаб загону оголосив себе Револю- 
люційним Комітетом Лівобережжя Десни. Організовано вій
ськовий, харчовий і громадянський комісаріяти цього Ревкому.

Військовий і громадянський комісаріяти розпочали прова
дити мобілізацію людей, кінного транспорту та збруї, харчовий 
комісаріят закупав хлібо - фураж, продукти, м’ясо і провадив 
реквізиції в куркулів та в тих, хто втік служити до гетьмана.

В серпні місяці (1918 р.) стало чути, що приїздить до нас 
відомий організатор і керівник Червоного козацтва із Почепа 
Віталій Примаков.

Налагодивши зв ’язок з належними інстанціями, Ревком t 
Лівобережної Десни оголосив мобілізацію всіх громадян 
території невтральної зони народження 1897— 1898 р.

*  **

Здається 11 серпня прибув із Почепа в с. Хильчичі і Примаков 
з червоними козаками. Відбулося розставлювання партизан
ських сил невтральної зони. Партизани Дмитрівської волости 
мали влитися до примаківського загону червоного козацтва, 
партизани Протопопівської, Чорнояцькбї, Серединобудської — 
до загону тов. Боженка, що стояв у Юринівці (Степному). 
Пригадую, що деякі налякані партизани не хотіли були йти до 
примаківського загону, боячись наступу через Десну, і надсилали 
своїх товаришів до Боженка для переговорів прийняти їх „під 
своє командування". Одначе, Боженко категорично їм відмовив.

У Дмитрівці наш загін вирішив пристати до червонців
і. мене відрядили повідомити про це самого Примакова. В Хиль- 
чичах у штабі козацтва на моє запитання, де Примаков, останній 
хоч і був перед мене, відповів, що „нема" й зразу запитав 
„навіщо" ?. Запрошений сісти, я розповідав про наміри Дми- 
трівського загону пристати до червонців. Нараз убіг якийсь 
козак до кімнати й, звернувшись до Примакова, викрив його. 
. . . — „Можете приєднатися" — і закінчив на цьому зо мною 
розмову.

Через три дні Дмитрівський загін вступив в х. Таборщину 
(Юркевич), де й улився в 3 батальйон тов. Туровського.

*) Треба сказати, що тоді, коли наш загін на чолі з Довнар - Заполь- 
ським наступав на Новгород - Сіверське, в той самий час Антонівська група 
партизанів (до неї входили партизани с. Шатрищ, частина вовнян, іво'ян, 
шкирмановців, а найголовно антонівців та колеевців, наступала на м. Шо- 
стку, щоб підняти проти скоропадщини робітників Шостенського порохового 
заводу. Проте, добре озброєні німці й їх розбили.
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Тепер трохи про самого Примакова Віталія.
Худорлявий, років з 23 — 24, Примаков був суворий 

начальник, „душа-чоловік" поза службою. Завжди у френчі, 
чоботи, штани з лампасами та біла витерта й заломлена назад 
барашкова шапка позначали його, як командира.

Попалюючи люльку, він інколи сміявся з партизанів.— „Ех 
ви, українці, де ваші Оксани, вишневі садки, і хто тепер їх 
кохає" . . .  Хлопців трохи тривожило таке глузування, але злість 
брала не на Примакова, а на німецько - гетьманську наволоч.

На кінець серпня партизани Новгород-Сіверського району 
зосередились навколо примаківців і склали три куріня на
1.000 чоловіка в кожному1 * *). На чолі першого куріня; стояв 
тов: Довнар - Запольський, другого — Черняк Т. і третього — 
тов. Туровський.

Перший загін розташувався в с. с. Погребки — Остро- 
вушки — Бірин з штабом у Бірині; другий — Боровичі — Оч- 
кань — Мефедівка — Кренидівка, з штабом у Мефедівці, і третій — 
х. Таборщина (Ю ркевич)— Кривоносівка. Червонці з Прима- 
ковим зоставалися в с. Хильчичах, звідки йшли керування 
діями курінів.

На початку в загонах справи були хороші. Але незабаром 
у з курені почали ширитися брехливі чутки про комуністів. 
Провокатори з мобілізованих почали агітувати проти комуністів 
і навіть об’єднали деяких несвідомих партизанів. Сталося так, 
що майже половина куреня почала вимагати пустити їх до
дому. — „Ми любимо більшовиків, але* не комуністів, бо вони 
жидівські захисники. Комісари всі з жидів". — Так говорили 
партизани. Жодні вмовляння не могли розвіяти цих чуток. До 
того ж сильних комуністів, які б могли переконати масу, не було.

Пригадую — пізно ввечорі біля штабу третього куреня 
в х. Таборщині зібралися всі партизани. Почався мітинґ. Пер
шим виступив командир куреня Туровський. Взявши з примі
щення штабу червоний стяг, він голосно звернувся до парти
занів і закричав: „Хто з нами, той під червоний стяг, хто 
проти, той може йти геть". Найкраща частина партизанів зде- 
більша з добровольців підійшли під стяг, друга частина вага
лася й частина стояла на місці, а потім ці дві останні й собі 
перейшли.

Мітинґ скінчився. Бойовий настрій відновлено.
З а  два дні прибув до х. Табор щини П’ятаков Ю. Влаш

тували мітинґ, де П'ятаков виступив і з  запалом говорив про

1) Організацію й об’єднання в курічі провадив штаб Примакова в с. Хіль- 
ч^г^ах з безпосередньою участю тов. Багінського П. ( щружпульпарка°).

В ід  ред.  „Потім один курінь було передано отаманові Бог$енку для
формування Таращанського полку, один курінь — Щорсові для формування
Богунського полку, а з третього куреня зформований був Новгород - (Твер
ський полк під командою Черняка (Збірник „Червоное казачество*4 1923. 
JA . Р .“ та „П. П.“ Харків).
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клясову боротьбу, керівництво нею партією, про продажи и цьку 
політику Скоропадського, про те, що діється на Україні, як 
там готуються до повстання проти німецько - гайдамацької оку
пації та інше.

Єнтузіязм, збурена ненависть до буржуазії виливалися 
в дедалі більшу дисциплінованість партизанів. Вже у вересні 
1918 р. мали розпочати наступ на окремих ділянках.

Одержавши наказа 1 сотня 3 куреня мала перейти в с. Бо- 
рович заступити втомлену сторожу черняківців (так ще звали 
партизанів 2 куреня).

Ми вирушили.
Проте не встигли навіть розташуватися, як нас сповіщають, 

що німецьке військо хоче забрати в сусідньому с. Рогівці всю 
селянську череду. Не довго думавши, рогівчани стали перега
няти корів через Десну^

Згодом прибув і німецький загін. Лаялися німці добре за 
корови та не вернеш. Врешті, запримітили німці наші застави 
й розпочали рушнично - кулеметну стрілянину, що на неї ми 
теж відповідали.

На вечір загула й німецька артилерія.
На чолі з  партизаном Хвостецьким партизани добре від

бивали атаки ворога. Жодних втрат, крім одного пораненого, 
ми не зазнали.

Вночі німці покинули село. В Боровичах ми ще простояли 
декілька день і, одержавши розпорядження про зміну позицій, 
вирядилися на х. Таборщина, звідки рушили через с. Хильчичі, 
Дмитрівну, Феофилівку на допомогу боженківцям, що стояли 
в Юринівці (Степному). Це був відомий вересневий невдалий 
наскок на німецько - гайдамацькі загони, що стояли в х. Михай
лівському та с. Ямполі, з метою вирівняти фронт. В ньому брали 
участь партизанські загони Баляса, а далі Щорса з Боженком, 
займаючи ділянку ст. Зерново — с. Каменка — хут. Дорошен
ків — с. Шатрища — с. Антонівку. \

Крім того, що наші гарматники зруйнували у Ямполі 
церкву, де був німецький сторожовий пункт, нам не пощастило 
розбити німців і ми відступили!). Це примусило командування 
на початку жовтня шукати нового пляцдарму для розвитку 
наступу на німців. Отож визначено було ділянку — Грем’яч — 
Андрейковичі — Стародуб, тобто на північній частині кол. Чер
нігівщини, а не на північно - східній, як це було досі.

Всі рушили на нову територію. Відтепер розташування 
загонів міняється. 2 -й  курінь — Черняка залишається на старих 
місцях Борович — Очкинь — Мефедівка, 1-й  — Довнара-Заполь- 
ського прямує на Андрейковичі - Кістер, а 3 -й  — Туровського 
йде на Грем’яч* 1

1) В цей час з розпорядження тов. Довнар - Запольського робить наскок 
на пароплав на Десні партизан Циганков Г.
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З а  дві доби переходу на командування став дехто з пар
тизанів нарікати, мовляв, своє кидаємо, а кудись ідемо. Дово
дилося декого просто розстрілювати за таке підбурювання1).

На третю добу над вечір наш 3 курінь з  Туровським на. 
чолі дійшов до с. МуровТ Грем’ячської волости й на ранок став 
був до першого бою з гайдамаками, де між іншим чимало було- 
селян з с. Грем’яч.

Через день після взяття с. Муров*! ми вже взяли м. Грем’яч.
На Україні дедалі більше посилювалася німецько - гетьман

ська реакція. Всі* хто тікав з України, мав притулок у „ней
тральній зоні", звідки „народ” гуртувався й робив наскоки на 
німецькі загони й, звісно, тривожив їх. Це спричиняло до того, 
що німецьке командування не раз нагадувало урядові Р С Ф С Р  
про те, що він підтримує більшовиків - повстанців і загрожу
вало розпочати воєнні дії.

Невтральна зона дедалі ставала тісна для партизанів. Шість 
волостей не могли прогодувати великого числа людей, надто,- 
коли прибули ніженці, пластунці та таращанці. Навіть трапи
лося саме через це заворушення серед селян. Приміром, у с.с. 
Лютій Вулиці, Стегайлівці Лісної вол. селяни викинули гасло 
„об'єднуйтеся" проти „Ревка", бо він нас „об’їсть". „Не тро
гайте німців, бо вони зруйнують наші халупи".

Отже таращанці (на чолі їх був Боженко), ніженці та пла
стунці за  маршрутом Юринівка — Рудня — Зноб — Вітемля 
пішли на м. Стародуб. Проте вибити ворога з Стародуба, не 
зважаючи на левову боротьбу таращанців, не вдалося й вони 
під Стародубом тільки закріпились.

Щ е один епізод. Пригадую як черняківці (2 курінь) насту
пали на с. Каменську Слободу, 3 курінь Туровського йшов 
з Грем’яч їм на допомогу через с. Михальчино, а 1 — Довнар- 
Запольського провадив у с. Андрейковичах спостереження. 
Швидким наскоком через Десну черняківці забили 250 гайда
маків і захопили дві тридюймові гармати. Наш (3-й) курінь, 
зачувши стрілянину, рушив допомагати, але „справу" зроблено 
швидко й переможцям довелося зазнати тільки сполоху. 1-й  же 
курінь, спостерігаючи за німцями, які стояли в с. Бучках, 
прогавив, як німці підступили до Андрейковичів, і зазнав 
поразки. Тікаючи, він залишив бомбет, чимало набоїв, а сам 
розбігся. Правда, тут багато шкоди завдали андрейковичські 
куркулі: коли відступав курінь, вони зіпсували міст, через 
що лишився бомбомет та інші збройні припаси. Довелось 
після цього 3 куреневі заступати на лінію Кістер — Андрейко- 
вичі, де він і простояв з тиждень.

Ми вже згадували про невдалий наступ на Стародуб. Ц е 
та й усі інші наскоки спричинилися до того, що командування
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*) Начальника батареї Балишова (з с. Красючки) т. Кропив’янський за< 
Це розстріляв.
15 Літопис Революції № 5 — 6
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почало обговорювати справу, як далі бути, бо не вистачало 
харчів і ін.

7 - 8 листопада відбулася в с. Борщово нарада штабу 
(Примаков, Черняк, Туровський, Довнар - Запольський і Ба- 
гінський), яка й ухвалила кількісно зменшити загони, а якісно 
зміцнити. Отже стали провадити демобілізацію. Спочатку від
пускали мобілізованих, а далі вже й інших.

Черняківці бойовим порядком потягли назад до старого 
місця — в с. Хильчичі. Таращанцям треба було або пробувати 
німецький фронт» або ж розійтися. Але куди ?  Аджеж оселі 
їхні на окупованій території. І зосталися вони в Погарі чекати 
слушного моменту *).

*  **

Проти ночі з  8/1X на 9/ІХ діставши на руки відпускні 
посвідки, нас чоловіка з ЗО (а далі набралося 60) рушили додому. 
Хоч і озброєні проте ми опасалися наскоку німців. Однаково б 
край був Умовилися слухати, як командира, одного кого 
небудь. Наближаючись до своїх сіл, партизани групами розхо
дилися додому.

Нам передавано, що загін Черняка зачекав два-три дні, 
налагодив з німецьким командуванням Стародуба зв ’язки й 
розпочав переговори. Видко було, що німці от - от чекали на 
повідомлення про евакуацію до Німеччини, й коли їхнє коман
дування офіційно одержало наказа про відхід з України,, чер
няківці без бою вступили в Стародуб. Тут до них пристало 
чима*о добровольців і всі разом рушили на Новгород Сіверське.

В десятих числах листопада червонці з ст. Почеп збиралися 
виїздити в інший район. Збиралися покидати Україну і німці*

Партизани готувалися до наступу на Україну проти геть
манщини та петлюрівської Директорії, за відновлення влади Рад.

Ч Здається, ці останні провадили переговори в організованими части
нами Червоної армії, командування якої поопоновувало їм відрядитися на
східній фронт проти чехо - словаків і колчаківців.



БЫСТРУКОВ

ГАЛАКОВЩИНА

Галаковщина — одна из самых кровавых страниц в истории 
бандитизма на Украине.

И в начале революции и во время гражданской войны 
Черниговщина представляла из себя арену обостренной клас
совой борьбы на селе, особенно в Городнянском и Чернигов
ском уездах.

Еще в 1905 году Черниговщина прославилась, как рево
люционная губерния. Еще живы свидетели знаменитой кара
тельной экспедиции генерала Д  у басова. Уцелела и часть немых 
свидетелей разрушенных в 1905 году панских гнезд, из кото
рых крестьяне выкуривали огнем помещиков.

Жестока за то была и расправа в годы реакции.
С начала гражданской войны Черниговщина превратилась 

в удобную арену для ее развития. Вся территория Чернигов
щины во время гражданской войны была усеяна различными 
мелкими, а иногда и крупными бандами. Большие лесные мас
сивы и обилие болот создавали весьма выгодные условия для 
бандитских операций, а близость Черниговщины к Польше 
еще более осложняли и без того сложную обстановку борьбы 
с бандами.

Особенно были охвачены бандитизмом Городнянский к  
Черниговский уезды.

Нужно сказать, что в напряженной и тяжелой борьбе с 
бандитами, которую пришлось вынести на своих плечах крас
ным отрядам, трудно найти отдельных героев. Причины успеш
ной ликвидации бандитизма лежат в совместной, сплоченной 
и беззаветной работе партийных организаций, комнезамов, 
комсомола и красных партизан.

Колоссальную работу в этом направлении проделали и: 
органы ЧК *).

]) В описываемый период автор воспоминаний был председателем Воєн- 
совещания в Городнянском уезде, наиболее наводненном бандитами, и вел 
дневник. У автора сохранился дневник Он и послужил основным маїериалом для 
воспоминаний, которые в виду этого могут претендовать на некоторую исто
рическую точность и последовательность. — Б.
15*
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Одной из самых ярких фигур среди атаманов разных банд 
является фигура знаменитого Галаки, работавшего по зада
ниям польского генштаба в районе Полесья. Этот человек - 
зверь лично насиловал, резал, четвертовал, вешал, обливал 
людей керосином и наслаждался видом живых факелов.

Иван Галака (Васильчиков), сын мещанина лесопромыш
ленника, еще и до революции попадался в разных кражам и 
налетах. После Февральской революций Галака был уличен 
в краже лошадей. Местные крестьяне устроили над ним само
суд, запрягли в хомут и в базарный день начали пахать на 
нем базарную площадь. В помощь ему припрягли и его отца.

После этого Галаку посадили в арестное отделение. Но 
оттуда ему удалось бежать, и некоторое время о нем ничего 
не было слышно.

В 1918 г. Галаке удалось под видом повстанца попасть в 
красный Богунский полк. Будучи в рядах Красной армии, Га
лака, с целью грабежа, продолжал заниматься мелкими нале
тами, был уличен в этом, но успел бежать, захватив с собою 
бричку, тройку лошадей и небольшой отряд кавалеристов, со
стоявший из преступного, примазавшегося к армии элемента.

В 1919 году Галака снова появился на Городнянщине, в 
селе Пилипче, Репкинской волости, где начал вести контр
революционную агитацию, призывать к еврейским погромам и 
свержению соввласти, стремясь об’единить вокруг себя пре
ступные элементы. К этому времени относятся и распростра
нившиеся слухи о том, что Галака через каких то агентов, 
живущих на Черниговщине, имеет связь с Польшей. К поимке 
Галаки были приняты соответствующие меры, но ему снова 
удалось скрыться.

В самый разгар деникинского наступления Галака снова 
появился в районе той же Репкинской волости. Местный вол- 
ревком опознал Галаку в одном из кавалеристов остановив
шегося в Репках красного эскадрона под командой тов. Вла
сова и принял меры к его аресту. Особый отдел 44 дивизии 
(в это время в Репках стоял штаб 44 дивизии) предал его 
суду воєнно - революционного трибунала. Суд состоялся в 24 
часа, и Галаку приговорили к расстрелу. Но опытному бандиту 
удалось бежать в тот момент, когда его вели к месту рас
стрела. Бежал он на правый берег Днепра, где наладил связь 
с  Булак - Балаховичем и по заданиям польского генштаба за 
нялся организацией банд. Он был связан с известным банди
том, жандармским полковником Ходько, по кличке „Добрый 
вечерtt, из Лоева, а также с поручиком Виноградовым, рас
стрелянным вп ^следствии губчека в Чернигове за связь с поль
ским генштабом. По другим сведениям, Галака успел побывать 
и непосредственно в отрядах Булак - Балаховича.
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Так или иначе, но в 1920 г. во время наступления бело- 
поляков Галака был уже атаманом банды. Банда не только 
терроризировала евреев, коммунистов и комнезамы, но и про
сто занималась грабежами.

Во время наступления поляки использовали Галаку, как 
хорошо знающего местность с ее непроходимыми лесами, бо
лотами, трясинами и запутанными дорогами.

Поляки, расположившиеся на правом берегу Днепра, устрсР 
или переправу и заняли м. Любеч, расчитывая потом занять 
Чернигов непосредственно, или же перерезать гомельское 
шоссе. Однако им не только не удалось занять Чернигов, но 
под напором красных они вынуждены были оставить и Любеч. 
Что же касается гомельского шоссе, то для этой операции 
удобнее всего было использовать Галаку. Но Галака счел за 
лучшее не отрываться от польской армии, как как знал, что 
в этих местах находились коммунистические части и красные 
партизаны, хорошо его знающие и следящие за каждым его 
шагом.

Галака деятельно помогал полякам, разгоняя организации 
КНС, расстреливая коммунистов, милиционеров и т. д. Во время 
налетов банда продолжала расти, пополняясь за счет кулаков 
и уголовных элементов. Когда же, под натиском Красной армии, 
поляки стали очищать правый берег Днепра, Галака со своей 
бандой отступил только до Мозыря. В м. Лоеве он организо
вал свой подпольный штаб, продолжая пополнять свою банду. 
Его задачей было — дезорганизация красного тыла. В состав 
штаба входили: Галака, жандармский полковник Ходько (по 
кличке „Добрый вечер"), поручик Виноградов и матрос из 
Лоева — Слесарь.

*  **

Скоро бандиты дали себя почувствовать. Во многих селах 
стали пропадать хорошие лошади, начались систематические 
ограбления кооперативов и т. п. Банда занималась также гра
бежами на шоссейных дорогах. Один из грабежей (в конце 
1920 г. в районе Репок были ограблены 35 чел., ехавшие в 
дилижансе) наделал много шума. К поимке банды были при
няты энергичные меры, но никого поймать не удалось.

В начале января 1921 года бандитизм охватил район 
Ярилович и Добрянки. Участились случаи бандитских налетов, 
сопровождавшиеся большим количеством жертв. Черниговский 
и Городнянский уезды были почти целиком охвачены банди
тизмом.

Меры, предпринятые ЧК., не привели ни к каким резуль
татам. Банда имела хороших осведомителей, и о всяком приезде 
отряда или какого - либо незнакомого лица ее немедленно 
ставили в известность. Впоследствии оказалось, що сообщники 
банды имелись и в губернии.
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После нескольких убийств в Яриловской волостгі банда, 
направилась в Минскую губернию для пополнения.

З а  январь 1921 г. ЧК. все же удалось поймать восемь 
бандитов из шайки Галаки, которые дали сведения о числен
ности банды и ее политической физиономии.

Уходя за Днепр, Галака оставил своих агентов, которые 
занялись вербовкой бандитов в Любечской, Петрушинской 
Репкинской, Яриловской и Добрянской волостях.

В конце января месяца Галака назначил в м. Лоеве, 
Минской губернии, с’езд, на который должны были с’ехаться*. 
руководители отдельных бандитских отрядов, а также и пред
ставители „политического состава", как Ходько и др О со
зыве с’езда стало известно волревкому, который послал в банду 
одного товарища для собирания необходимых сведений. Этот 
„бандит", пробыв в банде две недели, успел многое узнать, 
между прочим, и то, что на с’езде будут представители тех 
сел, которые давали пополнения бандитским шайкам.

Репкинский секретарь волостного партийноїо комитета 
тов. Хвост, желая захватить бандитский с’езд, организовал из 
актива отряд и под командой начальника милиции тов. Богмы 
выслал его в Лоево. Отряд быстро оцепил хату, где должен 
был быть с’езд, ворвался в нее и захватил 11 чел. бандитов.

Во время начавшейся перестрелки один из бандитов был 
убит. Главарей банды из- за  излишней торопливости красного 
отряда захватить не удалось. В момент нападения на бандитов, 
Галака и „Добрый вечер" находились, как оказалось, недалеко 
от хаты и, услышав стрельбу, успели скрыться. После этого 
деятельность банды на некоторое время снова затихла, Галака 
ушел за Днепр для вербовки новых пополнений.

Когда численность банды возрасла до 200 человек, Галака 
снова начал свои операции и под натиском отрядов Гомель
ского ЧК перебросился на Городнянщину. Снова стали рас
пространяться легендарные слухи об успехах банды. В это 
время бандиты были уже прекрасно вооружены винтовками* 
револьверами, бомбами и имели даже два пулемета. Во время 
дер ких налетов банды распространялись прокламации от имени 
„союза освобождения родины" с лозунгами за свержение совет
ской власти и созыв Учредительного Собрания. Как в Минской, 
так и в Черниговской губернии банда немилосердно распра
влялась с продовольственниками, жестоко издеваясь над ними 
при этом.

В январе после двух удачных налетов на красные от
ряды в с. Клубовке в руки бандитов попали винтовки, лошади 
и три пулемета, и банда, пополнив к этому времени и людской 
состав, стала еще наглее.

Разоружение довольно крупных красных отрядов вызвало 
тревогу в губернии. Но, несмотря на предпринимаемые меры, 
банда попрежнему оставалась неуловимой. Терроризированное
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население боялось выдавать бандитов, а хорошие лошади 
спасали их от преследования наших отрядов.

Временами банда сворачивалась, оставляя лишь самое не
значительное организационное ядро, но в нужный момент 
умела быстро развернуться в крупные отряды. Было ясно, что 
банда работает по чьим-то заданиям и кем-то идейно руко
водится (потом выяснилось, что идейным вождем банды был 
„Добрый вечер").

16 февраля банда произвела налет на торговое местечко 
Репки, расположенное в 83 верстах от Чернигова. До этого 
времени бандиты все время оперировали в его окрестностях, 
вызывая большую тревогу населения, особенно его еврейской 
части.

15 февраля по местечку поползли слухи, что банда соби
рается нагрянуть в Репки. Посланной разведке не удалось 
ничего выяснить.

16 февраля тревога среди еврейского населения усилилась. 
В местечке шли упорные разговоры о том, что к средине дня 
банда будет в Репках. Об этом дали знать ГИК’у, которым 
были предприняты меры к установлению местонахождения банды 
и дано распоряжение о посылке отряда. Жизнь в местечке 
замерла. Еврейское население в большинстве попряталось по 
погребам и сараям.

Ровно в 11 часов утра банда Галаки в количестве 50 са
бель и 80 штыков пехоты ворвалась в местечко. Волисполком 
был окружен и разгромлен, а все дела сожжены. Бандиты рас
сыпались по местечку и начали погром.

Из еврейских домов, хижин, из погребов и сараев неслись 
отчаянные крики и напрасные вопли о помощи... пощады не
было никому — ни старым, ни малым. Расшибали о стены 
грудных детей, насиловали и убивали матерей. Издевались и 
калечили молодых девушек. С особой дикой радостью издева
лись над коммунистами. Эга картина никогда не изгладится 
из памяти тех, кто наблюдал ее.

Пьяная озверелая банда продолжала свою гнусную работу 
почти до самого вечера.

Секретарь волпаркома, т. Хвост, бывший в это время в 10 
верстах, узнав о налете от председателя волревкома т. Ющенка, 
едва успевшего бежать от бандитов, направился окольными 
дорогами в Чернигов. В Чернигове было созвано экстренное 
военсовещание, на котором было решено бросить на банду 
максимум имеющихся сил, в том числе и Ревтрибунал.

Однако настигнуть банду не удалось. Побывав в Пилипче, 
родине Галаки, бандиты лесными тропинками направились 
в Анновку, а оттуда в другое еврейское местечко— Поддоб- 
рянку (Минской губернии), где также, устроили погром, раз
рушили и сожгли местечко, оставив после себя 11 изуродованных 
трупов.
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В это время за бандой гонялись три отряда — Черниговский, 
Гомельский и Городнянский. Банда, руководимая старым офицер
ским составом, искусно маневрировала, уклоняясь от боя.

В селе Туманской Паперне банда столкнулась с заставой 
Городнянского отряда и разоружила ее, забрав винтовки и: 
пулемет. Потом она направилась на с. Александровну, Ловань 
Алешнянской волости, и далее, вырезывая на своем пути» 
еврейское население. В Нескле к банде присоединился бандит 
.Ющенко, сделавшийся впоследствии ее атаманом.
( 21 февраля около семи часов вечера банда произвела
налет на Тупичевский волисполком, разгромила его и устроила 
в Тупичеве такой же еврейский погром, как и в Репках. Р аз
грабив транспорт Упродкома, банда ночью ушла из Тупичева, 
оставив после своего налета разгромленные помещения и груды 
изуродованных трупов. Затем банда ворвалась в Любеч, сняла 
заставы, в количестве шестидесяти человек, забрала оружие, 
три пулемета и скрылась.

Личность Г алаки постепенно становилась легендарной. 
Бравируя этим, он успешно вербовал в свою разведку местных 
крестьян. Нам очень трудно было узнавать, где Галака, а 
Галака знал о каждом нашем шаге.

Приблизительно в конце февраля банда произвела налет 
на Петрушинский волисполком, разгромила его и расправилась 
с незаможниками.

В это время губвоенсовещанием был послан на Репки 
довольно сильный отряд ГЧК, во главе с председателем Черни
говского УИК’а, т. Кобцем (Губвоенсовещание, председателем 
которого был т. П. Любченко, в то время взяло твердый курс 
на ликвидацию бандитизма, посылая почти со всеми отрядами 
членов Губисполкома и военсовещания). При этом отряде был 
специальный отряд, состоящий из коммунистов и незаможников 
местных селян, под командой тов. Богмы.

Когда банда из Петруш направилась к „Чистым Лужам", 
отряд Кобца пересек ей дорогу, и банда вынуждена была 
принять бой. Банда первая начала атаку, бросившись на отряд 
с криками „сдавайтесь" и бранью по адресу красных. Завязался 
ожесточенный бой, длившийся более трех часов. С  нашей 
стороны было выпущено более двух тысяч патронов. Бандиты 
яростно дрались, не желая сдаваться живыми. В этом бою 
было убито тридцать бандитов, а с нашей стороны председа
тель КНС с. Великой Веси, т. Козел. Наконец, банда отступила, 
оставив четыре пулемета, семь возов винтовок и разные вещи.

*  *7 *
После этого боя в деятельности банды на некоторое время 

снова наступило затишье. Она производила пополнения.
Между тем Губвоенсовещание, желая окончательно ликви

дировать банду, предложило ГЧК немедленно выслать для
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лоимки банды еще один отряд. ГЧК выслала эскадрон кава- 
лерии во главе с командиром Чичериным. По имеющимся 
сведениям, банда в это время должна была находиться вблизи 
Днепра, в районе хутора „Вир“ и сел Сусловки и Плехтеевки. 
Отряд ЧК, подкрепленный местной милицией, направился 
в указанном направлении и обнаружил банду. Но командир 
отряда неожиданно оказался изменником и перешел с отрядом 
на сторону Галаки. Бывшие в нем коммунисты, пулеметчики, 
были сейчас же расстреляны. Часть красноармейцев, не по
желавшая влиться в банду, была раздета, избита и отпущена. 
Из отряда Чичерина возвратились только пять человек. Лошади 
и седла остались у банды. Таким образом банда снова окрепла 
и в течение нескольких последующих дней совершила девять 
налетов и несколько убийств.

Черниговское губвоенсовещание снова подтвердило рас
поряжение ГЧК во что бы то ни стало ликвидировать банду. 
Для этого был сформирован отборный отряд в 150 человек 
во главе с комендантом ЧК Ратченко и послан в с. Анновку 
(район расположения банды).

Село Анновка находится среди лесов и болот. Дворы 
крестьянских усадеб выходят или в лес или в болото. При
бывший отряд расположился на ночевку по крестянским ха
там1 *). По всем улицам были расставлены патрули со строгим 
приказом никого к себе без отзыва не допускать. Ночь была 
темная. Шел дождь. Патрули зорко следили и прислушивались 
к малейшему шороху. Село было об’явлено на военном по
ложении, и никто после определенного часа не мог показаться 
на улицу. Была мертвая тишина. Изредка раздавался лай 
собаки или окрик часового. Внимание красноармейцев было 
напряжено, так как все знали, что банда могла неожиданно 
нагрянуть. Однако к полуночи все успокоились и утомленный 
отряд уснул. 4

В это время банда, находясь на расстоянний V2 версты 
в непроходимых болотах, готовилась к опасной операции. Шел 
спор с каким количеством бандитов напасть на отряд. В конце 
концов было решено послать 12 отборных охотников. Так и 
сделали. Вооружившись до зубов, група бандитов в темноте 
стала медленно продвигаться к селу. У нее уже были сведения, 
в каких местах стоят патрули. Медленно пробравшись сквозь 
заросли, бандиты вышли на край улицы и стали с большой 
осторожностью продвигаться вперед. Заметив огонь папиросы 
часового, бандиты с величайшими предосторожностями окружили 
его и прежде, чем он успел вистрелить, схватили за горло.. .  
Под угрозой смерти бандиты узнали у часового пароль и 
отзыв.

1) Этот эпизод я описываю со слов самих участников его и атаманов
банды.
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Связав часового, бандиты пошли разыскивать остальных- 
Имея пароль, им легко удалось снять всех часовых. После этого 
бандиты, сохраняя полную тишину, начали разоружать красно
армейцев, находящихся в хатах. С коммунистами, конечно, 
расправились, а красноармейцев собрали и начали их агити- 
бовать, рекомендуя дезертировать из Красной армии. Комен
данту Радченко удалось бежать. . .  Разоруженные части отряда. 
на другой день прибыли в Чернигов. Началось следствие...

После этого случая банда перешла к новой тактике. 
Разбившись на отдельные группы, бандиты делали налеты 
в разных местах одновременно. Наши отряды выбивались из 
сил, бросаясь с места на место...

В другой половине Городнянского уезда в это время по
явилась новая банда под названием „Громовой". Командовал 
ею местный крестьянин из м. Ловины, Платон Башлак. По
мощником его был Ющенко. Банда оперировала под галаков- 
скими лозунгами „бей жидов - коммунистов и незаможников" 
в районе Алешнянской волости в селах: Анновке, Ловине, 
Александровне, Грибовой Рудне, Ту майской Паперне и Невкле.- 
Скоро была налажена связь с Галакой.

18 марта банда разгромила Алешинский Волисполком, унич
тожила все дела и скрылась. А вскоре после этого были раз
громлены Яриловский Волисполком и участок по лесоразработке.

Городнянским Увоенсовещанием, председателем которого 
был т. А. Кулеш (опытный чекист, имеющий большие заслуги 
перед революцией, один из первых вожаков красных партизан), 
была организована чрезвычайная тройка по борьбе с банди
тизмом в Яриловской, Тупичевской, Алешнянской и др волостях 
Городнянского уезда. Все имеющиеся силы были мобилизованы 
и переданы в распоряжение чрезвычайной тройки, которая 
получила полномочия чинить на месте суд и расправу до рас
стрела включительно.

Отряд, под командой военкома Крумина, выступил в поход 
на розыски и ликвидацию банды. Одновременно начали дей
ствовать отряды ЧК Чернигова и Гомеля. 15/ІІІ— 21 г. отряд 
т. Крумина, наступая на банду Башлака и Ющенко, вступил 
с нею в бой.

Крумин, красный командир и боевик, авторитетный товарищ, 
старый партиец, умел поддержать боевой дух красноармейцев 
и, не дав бандитам опомниться, взял банду под обстрел. Банда 
растерялась... Башлак был убит, Ющенко ранен и захвачен 
в плен. Разбитая банда, потеряв треть своего состава, раз
бежалась. Остатки ее были выловлены, а атаман Ющенко 
через две недели бежал из Городнянской больницы.

Бандиты продолжали расправу над советскими работни
ками - коммунистами В мае месяце банда убивает Алешнян- 
ского предволисполкома — тов. Емельяна Голика, красного 
партизана, лучшего подпольщика из села Вербовки. Следующей
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жертвой был новый председатель Исполкома, тов. Бибик. 
Бандиты схватили его и предложили отказаться от партии. 
Тов. Бибик категорически отказался и назвал Галаку бандитом. 
Рассвирепев, атаман приказал выколоть т. Бибику глазд и 
повесить его. Бандиты скоры на зверские расправы. Через 
несколько минут под сараем висел бездыханный труп с колод
кой на ногах... Так умирали за революцию, за партию маленькие 
незаметные герои, о которых мало пишут, но которых знают 
и помнят широкие массы „данных" сел и волостей.

Продолжая свои „подвиги", банда совершила налет нд 
Владимировку, где захватила политработника Кучерявенко и 
устроила погром. Затем она направилась на село Ваганичи, где 
также разгромила и вырезала еврейское население. Городнян- 
ский отряд все время гнался за бандитами по пятам, но они 
ловко увертывались от стычки. Из Ваганич банда направилась 
в село Перепись, но узнав, что путь перерезан красным же
лезнодорожным отрядом, повернула к селу Карповке, обошла 
вокруг пос. Добрянка, перебросилась в Яриловочскую волость 
и скрылась в замглайских болотах.

В это время через Чернигов проходили буденовские части. 
На борьбу с бандитизмом было выделено 150 кавалеристов, 
которые и заняли две волости — Алешнянскую и Яриловочскую. 
И з Городни также выслан отряд в 50 штыков и 100 сабель.

Когда буденовцы наступали на болота, банда ушлд в самые 
непроходимые места и заняла среди трясин остров, куда можно 
было добраться, только идя в брод по пересекающей трясину 
реке („Черная речка"). Продвижению красных отрядов мешали 
отдельные бандиты, засевшие в лесах и зарослях. Но в конце 
концов буденовский отряд выявил банду и вступил с нею 
в бой. Бандиты в этом бою были очень самоуверены, но 
буденовцы их крепко трепанули, убив 15 человек. Банда 
скрылась. Буденовцы взяли 15 лошадей. Казалось, что^одну из 
банд можно было считать ликвидированной . . .  Буденовцы уехали.

Но банда снова появилась в Ловини, где ограбила совхоз. 
От наших сексотов поступили сведения, что одна из банд, 
оперирующих в районе Ловини, имеет 20 кавалеристов и пехоту 
при шести пулеметах. Дерзость банды доходила до того, что 
она делала налеты на отряды, намного превосходящие ее чис
ленностью.

Борьба принимала все более острые формы. Озлобленные 
бандиты выслеживали руководителей борьбы с ними и жестоко 
сводили с ними счеты.

*  **
Когда, например, один из волостных работников, хорошо 

знавший местность и многих бандитов, коммунист и испытан
ный революционер, тов. Демьян Ющенко был назначен в гу
бернскую тройку по борьбе с бандитизмом и развил большую
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работу, ненавидившие его бандиты установили за ним слежку 
платя за доставляемые сведения золотом.

В мае в Чернигове была назначена партийная конференция, 
на которую из Репкинского района должны были ехать пар
тийцы, в том числе и Ющенко Бандиты усилили слежку, и 
разведка сообщила Галаке, что Ющенко накануне конференции 
заедет домой в село Вербичи (по дороге на Чернигов). Решено 
было произвести налет на село. \

Ночью бандиты (в количестве 50 чел. при двух пулеметах) 
окружили хату Ющенко и стали стучаться в дверь, выдавая 
себя за отряд по борьбе з бандитизмом, якобы приехавший 
из Чернигова. Старший брат Ющенко, поверив им, открыл 
дверь. Банда ринулась было в хату, но понявший обман Демьян 
стремительно выхватил наган и уложил двух бандитов. Банда 
выскочила из хаты и, желая захватить Ющенко живым, чтобы 
над ним поиздеваться, подожгла хату. Пламя охватило хату со 
всех четырех сторон. Дальше держаться в ней было невоз
можно. Двое из членов семьи попытались выскочить из окна, 
но тут же на месте были расстреляны. После этого банда 
начала обстреливать хату. Демьян Ющенко не сдался, а от
крыл по бандитам сильный огонь, что привело их еще в боль
шую ярость. Скоро выстрелы Демьяна замолкли... Хата горела. 
Озверевшие бандиты с напряжением , следили за  окнами . .. 
Селяне притаились по дворам, не смея близко подойти к 
пожару.

Вдруг зловещую тишину нарушил выстрел из нагана.— 
Ющенко покончил с собой, не желая сдаваться. Через окно 
хаты были выброшены дети, почти без сознания, а мать 
Демьяна не захотела сдаться бандитам и сгорела.. .

Не допустив крестьян тушить пожар, пока не сгорели 
все постройки, банда направилась к хате тов. Хвоста, секре
таря волпаркома, но тот с семьей успел во время скрыться. 
Разочарованные бандиты разгромили и разграбили Вербичи и 
рано утром выехали дальше.

В 8 часов утра в руках банды были уже новые жертвы— 
предсельсовета т. Рыжий и член волисполкома — т. Сапега. 
Поиздевавшись в волю, бандиты повесили их. По дороге на 
Довжик, Тамаровку и Любеч банда повесила члена организа
ции КНС за то, что тот не дал лошади.

* **
Описывая события тех тревожных дней, нельзя не коснуться 

вопроса о положении еврейского населения. Будучи террори
зовано постаянными погромами, еврейское население местечек 
и сел, охваченных бандитизмом, считало себя обреченным на 
гибель. И действительно, изощренные зверства бандитов не 
знали пределов. Людей, например, обливали смолой, зажигали, 
привязывали к конским хвостам и т. п.



\

Еврейское население, жившее в Городнє, спало не разде
ваясь. Кто имел возможность, те уехали в Чернигов или Сновск 
(ближайшее местечко). В уезде царила паника. В мае ожидался 
налет банды на Городню. Волнение населения имело свои 
основания. Местный гарнизон ограничивался штрафной ротой, 
состоящей из дезертиров. И если бы не истреботряд, "органи
зованный военсовещанием из коммунистов и вполне надежных 
людей, то Городня в любой момент могла быть захвачена 
бандитами. Но бывали моменты, когда отряд выезжал на борьбу 
с бандитами и находился в дороге по две недели, а город 
оставался без охраны. В один из таких моментов и была 
организована еврейская самооборона.

По материалам доклада начальника ее, т. Любкина, само
оборона была организована следующим образом. После пер
вого галаковского нашествия на Городню, когда на еврейском 
кладбище выросла братская могила, где было погребено пять
десят жертв, еврейское население с ведома и при поддержке 
местной власти, послало делегацию в Москву. Результатом 
этой поездки был ряд заседаний комиссии при Наркомсобезе 
с участием представителей Р. В. С. Р. и В. Ч. К. Комиссия 
эта вынесла несколько постановлений, в том числе и поста
новление о вооружении профсоюзов погромных местностей, 
посылке питательного поезда Наркомздрава и усилении 
предупредительной деятельности органов по борьбе с банди
тизмом.

Еще в первое нашествие Галаки на уезд еврейское насе
ление (члены профсоюза) предлагало свои услуги Увоенкомату 
для несения патрульной службы, но ввиду вооружения комму
нистических сил города и стягивания вооруженных ком’ячеек 
в уезд в этом особой надобности не было. Когда же в начале 
мая на горизонте Городнянщины снова появился Галака и 
когда 11 мая отряд из коммунистов 6 -той роты 544 стрел
кового полка числом 110 штыков и 5 сабель выступил из 
города, перед оставшейся в городе властью, в лице боевой 
пятерки, встал вопрос о целесообразности вооружения и бое
вой организации населения. На предложение организовать 
самооборону из членов профсоюза пятерка дала согласие. 
Было собрано и вооружено винтовками 30— 40человек.Появились 
лошади, подводы, фураж и т. п. К вечеру вокруг города, в 
двух-трех-верстном радиусе, были расставлены заставы, имевшие 
пешую и конную связь со штабом самообороны. Население, 
обычно не спавшее в тревожные моменты, на этот раз реши
лось отдохнуть. . .

В последующие дни работа продолжалась, и в середине 
мая отряд самообороны насчитывал уже 75 чел., при 15 кон
ных на обывательских лошадях. Самооборона относилась к 
своему делу добросовестно и возложенные на нее задачи вы
полняла в точности.

Галаковщина 2 3 7
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После восьмидневного существования самообороны, в 
Упрофбюро был возбужден вопрос о необходимо ти утвержде
ния самообороны губернской властью и снабжения ее, как са
мостоятельной единицы, находящейся под контролем учначтыла, 
оружием и снаряжением.

В губернии делегата самообороны т, Любкина встретили 
сочувственно и комбригом 182 было дано самообороне разре
шение временно пользоваться винтовками шестой штрафроты. 
Губпрофсоветом было вынесено постановление о необходимо
сти усиления вооруженных сил на Городнянщине и система 
организации самообороны из членов профсоюза одобрена.

Самооборона в момент отсутствия в городе вооруженных 
сил сыграла большую роль и проявила должную дисциплину. 
Впоследствии, в конце мая, когда уезд был укреплен боевыми 
силами, черниговское губвоенсовещание, во избежание недо
разумений с крестьянским населением, в просьбе об оставлении 
самообороны отказало и самооборона была ликвидирована.

* *
*

Борьба с бандитизмом продолжалась и в нее втягивались 
широкие массы, как партийные, так и незаможники.

Со стороны губвоенсовещания и уезда было проявлено 
максимум энергии к поимке банды, но работа эта оказалась 
не такою легкой, как казалось на первый взгляд. Банда была 
неуловима. Распыляясь временами на несколько банд и делая 
одновременно несколько налетов, банда вводила в заблуждение 
и сбивала с толку наши отряды, продолжая свою разруши
тельную работу. Так, например, 5/VI банда желая преградить 
продвижение буденовских частей, сожгла два моста. Галака 
то появлялся, то уходил за Днепр, где продолжал „гулять".

Наши действия в борьбе с бандитизмом никак не удава
лось координировать. Бывали случаи, когда наши части встре
чались и принимали друг друга за банду, начинали перестрелку. 
Это об’яснялось тем, что бандиты иногда устраивали маскарад, 
переодевались в форму буденовцев. . .

В статье, помещенной в „Известиях" ЦИК’а (№  56 6 — 
7/ХІ — 21 г.) мы находим такие сообщения о банде Галаки:

„Почти каждый день прступают сообщения о звер
ствах бандитов. Десятки убитых, сотни замученных людей. 
Горят деревни и местечки. Это гуляет по Полесью бандит
ская шайка Ивана Г ал ак а ...

Из панской Польши потекли в нашу советскую страну 
грязные ручьи бандитизма. В лесах и болотах красноар
мейцы и крестьяне ловили бандитов и у них в каблуках 
сапог, в подкладках шинелей находили на полотне отпе
чатанные документы польского штаба и белогвардейских 
организаций.
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Особенно свирепствовал Галака. Имя это стало пу- 
I галом для всего края. Он расстреливал, вешал, обливал 

людей керосином и сжигал.
У Пропойска бандиты захватили пассажирский пароход* 

Высадили всех пассажиров на берег, отделили тридцать 
человек, тут же на берегу начали их расстреливать по
одиночке, бросая трупы в в о д у ...

Когда два бандита вели по сходням с парохода 
коммунистку Жукову, она ногой ударила в живот одного, 
в другого выстрелила в упор, сама бросилась в реку и 
поплыла. Вдогонку, с берега пулемет выплюнул в нее 

. несколько десятков пуль. Через несколько дней ее изре- 
гнетенный труп нашли на другом берегу.

Каждый день приносил все новые и новые сообщения 
о проделках Г ал ака...

Он был неуловим. Против него оперировало несколько 
красноармейских отрядов. Но Галака боя не принимал* 
Дезертиры и кулаки всех окружных деревень — все были 
шпионами и разведчиками Галаки. Банда, заранее узнав о  
приближении воинской части, рассыпалась по лесам, по 
оврагам, хуторам. А  через несколько дней она неожиданна 
появлялась в другом месте и опять таинственно исчезала, 
словно сквозь землю проваливалась..."

Характеристика, данная банде в этой статье, вполне верна* 
Бороться с бандой было очень трудно.

Как уже упоминалось, главным театром операций бандитов 
был Городнянский уезд. Поэтому и партийный комитет и 
Исполком уезда считали ликвидацию бандитизма первоочеред
ной задачей, но нужно было втянуть в борьбу лучшие револю
ционные силы уезда, нужно было найти такие методы борьбы, 
которые соответствовали бы тактике бандитов и при том со
хранить единое командование.

Помню, во второй половине июня было заседание У пар- 
кома (секретарем был тогда тов. Стрижак, очень энергичный, 
решительный и горячий парень). На этом заседании было ре
шено призвать под ружье всю уездную организацию — и го
родскую и сельскую, а также использовать добровольцев, 
членов профсоюзов, КНС, КСМ и бывших красных партизан.

После этого состоялось увоенсовещание, на котором ре
шено было прибегнуть к новым методам — создать зашифро
ванные отряды, которые продолжительное время находились бы 
в лесу и болотах и совершенно не показывались бы в селах, 
чтобы лишить бандитов возможности иметь информацию о 
наших боевых силах. Регулярные части предполагалось ис- 
пользовывать лишь в тех случаях, когда будет определенная 
уверенность, что придется вступить в бой с бандитами или 
нужно будет сделать засаду.
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Кроме того, предполагалось сформировать отдельные от
ряды из бывших красных партизан, увязать их между собой 
в оперативной работе и об’явить террор бандитам, подстерегая 
их за кустами, буграми, с деревьев и т. п. В целом же работа 
всех боевых единиц должна была быть сконцентрирована у 
начальника участка.

У Бродячим лесным отрядам предоставлялась полная инициа
тива в борьбе с бандитизмом, но с непременным условием дер
жать связь и с соседними отрядами и с уездом.

На этом же военсовещании мне было дано полномочие 
(я был тогда председателем Уисполкома) немедленно присту
пить к формированию таких отрядов. С тов. Стрижаком, секре
тарем Упаркома, мы взялись за работу. Он принялся за моби
лизацию партийцев, а я — бывших партизан. Контакт и увязка 
в работе у нас были полные.

Вызванные в уезд несколько популярных партийцев и 
партизан, авторитетных в селах, очень сочувственно отнеслись 
к этому плану, но выразили опасения, что помешает страдная 
пора. Этот вопрос нам удалось уладить — решено было, что 
те села, из которых красные партизаны будут участвовать в 
ликвидации бандитизма, помогут „миром" убрать хлеб их семьям. 
Впоследствие это было осуществлено на деле, при чем нужно 
отметить, что население помогало таким семьям очень охотно.

Разрешение собрать отряды я получил лично от секре
таря Губкома т. А. Одинцова и предгубвоенсовещания Пред- 
губисполкома, т. Любченко П. К организации приблизительно 
таких же отрядов и к применению таких же методов борьбы 
готовился и Черниговский уезд, где секретарем УПК был 
т. Петровский, один из городнянских партизан, а председате
лем — т. Кобец — оба ребята боевые.

Ударные лесные трупы мы сумели создать скоро, а ор
ганизацию большого отряда затянули на недельку с лишним, 
так как нужно было сначала узнать места стоянки банды, на
вербовав из крестьян - осведомителей. Последнее былонетрудно, 
так как жены и члены семьи красных партизан сообщали им 
все, что узнавали, а они передавали нам. Таким образом мы узна
вали даже о самых незначительных разговорах на селе про банду.

К этому нужно добавить, что уездная милиция состояла 
почти целиком из бывших красных партизан и была вполне 
надежна — имела до сорока сабель и хороших лошадей.

В посаде Добрянке также был надежный отряд милиции, 
человек в двадцать, которые в бою были незаменимы.

Кроме того, в Добрянке стоял сильный отряд буденовской 
кавалерии, имевший задание охранять Добрянку, насчитывав
шую до десяти тысяч населения, и м. Поддобрянку, разгро
мленное бандитами.

В м. Репках стоял отряд Черниговской губ. ЧК под ко
мандой тов. Сидорова (больше 150 человек при пулемете).
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В  уезде был О С Н А З (человек восемьдесят). Этим военные 
силы, бывшие на территории Городнянского и Черниговского 
уездов, исчерпывались.

30 июня 1921 г. я итов. Стрижак отправились в Добрянку, 
где созвали специальное воинское совещание с командирами 
буденовских частей, действуя на основании мандата Уисполкома.

После долгих пререканий нам, наконец, удалось добиться 
того, что буденовцы согласились дать в наше распоряжение 
для определенной операции эскадрон и дв<а пулемета. План 
наш они целиком одобрили, но давать в наше распоряжение 
воинские части они не имели права без разрешения центра, 
даже если банда подходила вплотную к посаду. Благодаря 
такому курьезному положению однажды банда, набравшись 
смелости, вошла ночью в посад Добрянку, зашла во двор 
штаба, где находился комсостав, забрала лошадей и седла и 
безнаказанно скрылась. . .

Когда мы с тов. Стрижаком были в Добрянке, наши 
„лесовики" начали уже действовать. Результаты были пре» 
красные. В бандах началась тревога. Дело впоследствии до
шло до того, что некоторые бандиты ночевали на дубах, при
вязываясь веревкой.

Наши отряды терроризовали бандитов. Бывало, обстре
ляет наш отряд лесовиков, банду, отобьет лошадей, хорошо 
напугает, и бандиты улепетывают на все корки. . .  А  верст 
через пять банда снова наскакивает на другой отряд, потом 
на третій (а их у нас было пять). . .  Конечно, это вызывает 
в среде бандитов панику. У меня сохранилась копия шифровки 
на имя председателя Добрянского Совдепа т. Москвичова о 
выпуске в лес наших групп. Вот текст ее:

„Воєнно - срочная. Добрянка. Предисполкома т. Мо~ 
сквичову. Поручите т. Захарову с десятком людей перейти 
в подполье и действовать согласно приложенной инструк
ции. Прилагается и дислокация уже высланных отрядов, 
которые через сутки будут на местах. О нахождении 
групп уведомьте все части, в предупреждение несчастных 
случаев. Сигнализация такая — два свистка или два взмаха 
шашкой со стороны наших добровольческих коммунисти
ческих групп (в основу групп были взяты коммунисты - 
добровольцы и к ним присоединены партизаны — Б) и три 
свистка или взмаха шашкой со стороны регулярных частей, 
после чего, должны с каждой стороны выйти по одному 
человеку и проверить документы. У наших ребят есть 
удостоверения на красном или желтом полотне за подпи
сями моей (Быструкова), Стрижака и командира.

Эти предосторожности необходимы, о них немедленно 
информируйте, кого признаете нужным. Инструкция действу
ющим группам : 1) вести разведку, 2) вылавливать отдельных
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бандитов, 3) вылавливать шпионов и заподозренных В' 
сношении с бандитами, 4) держать связь с руководящими 
центрами и групп между собой, 5) самостоятельно не- 
сталкиваться с крупными силами противника, 6) держаться 
и действовать в подпольи.

Дислокации : Первая группа Захарова. Район — Яри- 
ловичи — Сидалевка— Скиток — Старое Село — Паперня 
(Нов. бум. завод). Вторая группа Богмы и Ткача. Район— 
Анковская поворотка — Грибова Рудня — Буланская Па
перня— Глебов Хутор — Алешня. Третья группа т. Аку
ленка. Район — Ловина Н ів к л я . Четвертая группа Т. По- 
рога. Район — Александровка — Агкильня. Пятая группа. 
Арендаренко П. Район — Дроздовица — Будище.
Связь держать с Дроздовицкой, 2 и 3 группами. 
Предувоенсовещания Быструков.
Завполитбюро Бардаков".

В момент проведения указанных операций произошло со
бытие, внесшее большой переполох в ряды бандитов.

Еще во время нашего заседания в Добрянке из Чернигова 
сообщили, что есть слухи, будто Галака убит сотрудником 
ЧК. П о правде сказать, и я сам, и присутствовавшие отнеслись 
к этому сообщению скептически, так как банда была слишком 
осторожна, расшифровала и повесила стольких людей, что 
убийство атамана казалось мало возможным. Однако слух, 
подтвердился. Атаман был действительно убит.

*  *
❖

Под натиском отрядов Губчека главная часть банды Га- 
лаки с награбленным имуществом со стороны Репок направи
лась на село Радуль* на Днепре. В это время из Гомеля на 
Киев шел по Днепру пароход. Банда, уже неоднократно гра
бившая пароходы,, открыла по нем стрельбу и заставила 
пристать к берегу. Началась кровавая расправа с евреями. 
Одних пристреливали и сбрасывали в воду, других топили 
живыми... Очевидцы рассказывают, что бандиты были исклю
чительно жестоки.. .

После расправы банда этим же пароходом переправилась 
на другой берег Днепра и направилась в Полесье, уничтожая 
и грабя на своем пути все, что имело прямое или косвенное 
отношение к соввласти.

Недели за три до этого губернской ЧК был послан в 
банду секретный сотрудник тов. Г. Выполняя поручение, со
трудник этот отправился в район Грабовских лесов, находя
щихся по дороге к Пилипче, родине Талаки. В этих лесах 
банда и нашла т. Г., который начал разыгрывать из себя ду
рачка . . .  После долгого допроса бандиты решили, что он
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шпион ГЧК, и хотели его повесить. Накинув петлю на шею, 
бандиты стали подтягивать т. Г., но тот и на веревке про
должал прекрасно играть свою роль. Веревку подтянули высоко 
и гибель т. Г. казалась уже неизбежной, когда вдруг атаман 
дал знак, чтобы вынуть жертву из петли. „Чорт его бери, 
будет пасти наших лошадей",— раздался голос Галаки.

Вскоре т. Г. окончательно втерся в доверие к банде и 
понравился даже самому Галаке, который в знак особой ми
лости назначил его своим личным кучером.

Долго после этого т. Г. искал случая убить Галаку. Про
шло две недели, а подходящего момента найти не удалось. 
Вместе с бандой т. Г. совершал бешеные переходы. . .

Наконец, в ночь на 30 июня удобный момент настал. Банда 
после преследования вернулась из - за Днепра и расположилась 
на отдых в Задереевских лесах (на левом берегу Днепра, 
против м. Лоева) С вечера началась пирушка, появился само
гон. На рассвете предполагалось совершить налет на Репки. 
Перепившись, бандиты уснули мертвецким сном, оставив только 
заставы. Сам Галака, разложив подушки на траве и проверив 
караулы, лег спать. Но атаману не спалось Он долго воро
чался, вставал и снова ложился . . .

Тов. Г. долго прислушивался с затаенным дыханием, 
спит ли атаман. Была уже полночь и т. Г. стал терять надежду. 
Но наконец раздался храп Галаки .. Тов Г., взяв топор, ко
торый он хранил у себя, начал пробираться к ложу атамана.. . 
Раздумывать было некогда... Сверкнул топор — и Галаки не 
стало.

Тов. Г. кустами выбрался из бандитского лагеря и про
брался в Репки, оттуда по телефону он сообщил в ГЧК, что 
Талака убит.

Весть об убийстве Галаки быстро облетела все население. 
Все надеялись, что бандитизму наступит конец, но надежды 
эти не вполне оправдались.

*  **

Смерть Галаки вызвала в банде страшную панику и дезор
ганизацию. Бандиты не доверяли друг другу. . .  Часть банды 
под руководством Чичеркина откололась и скрылась неизвестно 
куда.

На месте убийства в лесу было созвано экстренное со
брание всей шайки для обсуждения вопроса о дальнейшем 
существовании. На собрании сперва было решено продолжать 
борьбу общими силами, но потом BQnpoc разрешился иначе: 
банда разбилась на несколько самостоятельных местных банд 
возглавляемых лесными атаманами, которые должны были дей
ствовать вполне самостоятельно и пополняться в ближайших 
селах известными бандитами.
1 6 *
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Часть банды Гад аки ушла в Минскую губернию,
Односельчане Галаки — пилипчанские бандиты — увезли 

труп его в с. Пилипичу и похоронили в трех верстах от села 
в Березках со своеобразной торжественности). Труп Галаки 
был одет в кожаный костюм, на шею повешен поповский на
грудный крест, могила выложена шелковыми подушками и в 
нее положены два нагана и золотое кольцо. После похорон на 
могиле пилипчанская банда выбрала себе в атаманы б. жан
дармского полковника под кличкой „Добрый Вечер", который 
скоро уехал в Польшу за директивами.

Впоследствии выяснилось, что Галака имел связь с работ
никами Черниговского Губвоенкомата, с заведующим оружей
ным складом старым офицером Ярощенко, снабжавшим Галаку 
оружием и пр. снаряжением. В результате произведенного след
ствия трибуналом было приговорено к расстрелу пять человек.

Распыленная банда продолжала жить в болотах, получая 
из своих сел информацию и продовольствие. Хотя напуганные 
бандиты были очень осторожны, но грабежи и убийства про
должались.

Вскоре после убийства Галаки мы получили сведения, что 
часть банды, возглавляемая бандитом Ющенко, ожидает дирек
тив от Булак-Балаховича через „Доброго Вечера14, уехавшего 
в Польшу, что банда эта имеет 30 кавалеристов и много „до
бровольцев" т. е. бандитов, которые жили в селе на легаль
ном положении и только по временам собирались в банду для 
какого - либо налета, а потом снова жили как мирные граждане. 
Это очень затрудняло борьбу с бандой. Едешь, бывало, в поле, 
видишь пахаря, а оказывается — бандит, принимавший участие 
в налете. Встречаешь старика-пастуха, расспрашиваешь о банде, 
а он оказывается шпионом банды, дает ложные сведения, а 
банда в кустах, в двадцати шагах.

В связи с этим городнянским военсовещанием решительно 
был поставлен вопрос об изучении почвы, питающей банди
тизм, проведении политработы и кампании за сдачу банды, 
тем более, что было установлено наличие в банде части бед
ноты, сагитированной агентами Балаховича.

Но наряду с проведением кампании по сдаче бандитов в 
связи с воззванием ВЦИК’а мы решили не ослаблять борьбы 
и усилили репрессии. Как показали время и факты, наша так
тика и расчеты были правильны. Некоторые работники губер
нии и губ. ЧК были посЛе смерти Галаки очень оптимисти
чески настроены и думали, что остатки банд не представляют 
серьезной угрозы. Настроение это впоследствии перемени
лось, особенно когда был раскрыт Старорутнянский заговор*

(Продолжение следует)



МАТЕРІЯЛИ Й ДОКУМЕНТИ





МИІІІКИС X.

КП(б)У ЗА ДЕНІКІНЩИНИ
ДО ДОКУМЕНТІВ

В історії громадянської боротьби за радянську Україну 
найтяжча сторінка для КП(б)У— це боротьба з денікінщиною 
та з  її нещадним терором. Боротьба проти денікінщини три
вала в надзвичайно складній політичній обстанові для радян
ської влади й у надто несприятливих внутрішніх обставинах на 
Україні.

Партія і робітнича кляса, виснажені недавньою бороть
бою з гетьманщиною, Директорією й отаманщиною, ще не 
встигли цілком стати на ноги.

Відомі помилки в земельній і національній політиці ра
дянської влади в 1919 р., коли вона взялася до мирного бу
дівництва, відштовхнули від Радрлади значну частину широких 
мас села (звичайно, поруч з іншими причинами).

На Україні в травні, тобто коли розпочався денікінський 
фронт, вибухла низка куркульсько - петлюрівських повстань. 
Наша українська Червона армія на той час була ще надто* 
слаба, як бойова сила й не досить дисциплінована, і, як це за 
значалося в доповіді ЦК КП(б)У на IV конференції, не ра^ 
траплялися випадки, коли цілі частини Червоної армії перехо
дили на бік отамана Григорьева й інших куркульсько - петлю
рівських отаманів. Єдину надійну військову одиницю на Укра
їні становили наші червоні курсанти, але їх було занадто мало 
(тільки 5.000 чоловіка). Мало також було надій на військову 
допомогу України від РСФ РР. Наступ Денікіна збігся з вій
ськовими діями на колчаківському фронті. Ось за таких об
ставин довелося партії й радянській владі України розпочати 
організацію збройної боротьби проти Денікіна.

Форсований наступ денікінських частин, захоплення дені- 
кінською армією одного по одному великих робітничих центрів 
і цілих районів України примусили ЦК КП(б)У, який тоді був 
у Києві, основну свою увагу звернути на військову роботу й 
мобілізувати всі сили проти Денікіна. Для переведення мобі
лізації відряджено було членів ЦК КП(б)У, т.т. П ятакова й 
Бубнова, до Харкова й Катеринослава, тов. Акіма і Шварца 
до Миколаєва і ряд інших відповідальних робітників у інші 
райони України.
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Вже в травні розпочато мобілізацію комуністів і відря
дження їх на фронт. В обіжному листі.ЦККП(б)У „до всіх пар
тійних комітетів" від травня відзначалося потребу „введения 
жестокой дисциплины, все должны быть поставлены под ружье, 
беспрекословно исполнять все приказы местных и высших 
центров".

Коли небезпека побільшала, ЦК РКП, за підписом тов. Ле
ніна, Стасової та Каменева, дав був директиву, де наказу-* 
валося „закрыть сейчас же комиссариаты и учреждения за 
исключением военных и продовольственных, всех мобилизо
ванных двинуть в армию". З а  цим наказом ЦК КП(б)У запро
понував усім місцевим партійним організаціям розпустити губ- 
виконкоми, колегії, партійні комітети і замість них залишити 
невеличке керівниче ядро з 3 — 5 товаришів, надавши їм всю 
повноту влади радянської і партійної; таку же роботу пере
вести і по повітах. Роботу комісаріятів і інших радянських 
установ скорочувалося до максимуму й робітників цих уста
нов відряджувано на фронт. На момент, коли радянська влада 
залишила Україну, було мобілізовано 10—15 тис. членів укра
їнської партійної організації, при чому в деяких районах мо
білізація охопила до 70°/о всієї партійної організації.

Тільки з самого Києва відряджено на фронт з 2.000 чле
нів організації.

Згорнули не тільки роботу комісаріятів і місцевих уста
нов, але й роботу уряду та ЦК КП(б)У. В серпні замість ЦК 
КП(б)У й уряду виділено трійку в складі Петровського, Ра- 
ковського й Іоффе. В їхніх руках була сконцентрована і орга
нізація оборони, і радянська робота, і робота ЦК. Організа
цію ж партизанських загонів і підпілля було покладено на 
Зафронтове Бюро ЦК КП(б)У.

Зафронтове Бюро було організовано ще на початку липня 
в складі Косіора Ст., Дробніса й Рафаїла, коли небезпека де- 
нікінського наступу надто загрожувала. Тоді ж був орга
нізований і військовий відділ ЦК КП(б)У, работа якого збі
галася із Зафронтовим Бюром. 28 - го серпня цей військо
вий відділ був реорганізований і став відділом Зафронтового 
Бюра.

Після евакуації Києва (30/VIII) члени ЦК й уряду, які 
були там, переїхали до Чернігова. На той час під радянською 
владою пробувала лише Чернігівська й частина Волинської 
губернії; отже на цій невеличкій території розташувалися і 
найвища влада України, і реввійськоми, підлеглі безпосеред
ньо Реввійськраді, там же були і свої місцеві радянські органи. 
2/Х уряд України оголосив себе розпущеним; всі керівні то
вариші, які тоді були в Чернігові (Ворошилов, Бубнов, Пе- 
тровський, Раковський, Іоффе, Богуславський і Дробніс), пере
їхали до Москви в розпорядження ЦК РКП, де їх і попризна- 
чувано на відповідальну, найголовно, на військову роботу.
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* *  **
Зафронтове Бюро за постановою організаційного Бюра ЦК 

КП(б)У наприкінці серпня переїхало із Києва до Брянська 
до району, де тоді менш загрожувала небезпека від Денікіна.

Зафронтове Бюро основну свою увагу звернуло на орга
нізацію повстанської роботи. Для керівництва повстанською 
роботою намічалося поставити на чолі великих повстанських 
районів реввійськради, які підлягали б безпосередньо військо
вому відділові Зафронтового Бюра. Але фактично утворено 
було лише одну Військраду Лівобережної України в складі 
Колоса, Свінціцького - Залізняка, Юрвина, Жупанова й Бухов- 
ського. Зафронтове Бюро організувало представництво при 
армії для зв ’язку з Реввійськрадою армії і для контакту вій
ськових виступів партизанських загонів з бойовими діями 
Червоної армії.

Найбільш масового характеру повстанський рух набрав на 
Катеринославщині, Полтавщині, Київщині, на частині Поділля 
і на півдні Черніговщини, а також на півдні України — на Х ер
сонщині, з  Миколаєві, Кривому Розі.

4 Зафронтове Бюро з  самого початку роботи звернуло 
увагу на Катеринославську, Полтавську і Чернігівську губерні. 
Ще в липні до Лозово - Сінельніковського району Катерино- 
славщини відряджено було тов. Колоса на командира групи 
повстанського війська цього району, де повстанство здебільше( 
перебувало під впливом махновщини. Колосові за  короткий 
час удалося зорганізувати повстанське ядро в районі так зва
них Самарських лісів і звідти розгорнути досить великий 
повстанський рух*). На Херсонщині (Миколаїв, Херсон, Кри
вий Ріг), Харківщині, Донеччині й Полтавщині, Чернігівщині 
(район Ніжена) та Могилівщині (район Гомеля) партизанський 
рух перебував під радянським впливом. Часто-густо в цих 
місцевостях брали активну участь у партизанському рухові 
боротьбісти, які ще далеко не позбавились своїх дрібнобур
жуазних забобонів, але виступали проти денікінщини і петлю- 
рівщини, іноді в контакті з більшовиками. В решті районів 
України переважало повстанство махновсько - анархістського 
і петлюрівсько - шовіністичного характеру.

Попри все повстанський рух за денікінщини мав масовий 
характер. Майже вся територія, що її зайняв Денікін, палала 
в огні повстань. Поміщицька реставрація, денікінські тортури 
так обурили селянство, що воно виступало проти Денікіна 
суцільною озброєною масою. В процесі боротьби основна 
маса селянства пішла в спілці з робітничою клясою за радян
ською владою і тільки невелика частина, що була зв ’язана з  
куркульством, виступила проти неї.

*) Див. спогади Нікітіна - Макарова в цьому номері ЯЛ. Р.* Ред.
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Основні труднощі, що заважали нашій комуністичній пар
тії з самого початку оволодіти партизанським рухом, були ті, що 
партія на той час не мала достатнього зв ’язку з селянством.

Віддаючи значну свою увагу організації повстанського 
руху, Зафр. Бюро на початку своєї роботи недостатню увагу 
віддавало підготуванню підпілля і тільки після того, як ряд 
наших великих центрів вже Денікін здобув, почалося активне 
готування підпілля (відрядження робітників, надіслання зброї, 
грошей).

На організовані агентури при штабах 41, 46, 57 і 9 кін
них дивізій покладалося основне завдання — переправляти ро
бітників за фронт, діставати білоґвардійську пресу.

З а  період денікінщини Зафронтове Бюро відрядило для 
підпільної роботи на Україну щось з 800 чол, в тому числі 
100 товаришів спеціяльно для організації техніки. Основна 
хиба в цій роботі, що відмічають всі місцеві підпільні комі
тети — це випадковий склад відряджуваних товаришів; це були 
здебільша молоді товариші, що не мали належного досвіду, не 
були звірені на роботі.

Недостатньо також був налагоджений зв ’язок і інформація, 
від чого була слабість керівництва підпільними органі аціями. 
Товариші, що їх підпільні організації відряджали до центру 
для інформації, часто не могли перейти фронту або ж по
трапляли до денікінської контр - розвідки, де їх розстрілювали. 
Те ж саме було й з товаришами, що їх Зафронтове Бюро від
ряджало для зв’язку з місяцями.

З а  даними доповіді тов. Косіора Ст. на IV конференції, З а 
фронтове Бюро за весь час своєї роботи одержало було 10 зві
тів від місцевих підпільних організацій і до 700 білогвардій
ських газет; розповсюдило Бюро за цей час до 40.000 при
мірників різних відозв і матеріялів. Намічалося організувати 
два обласні центри на території України, зайнятої Денікіним— 
на Праворбережжі — в Києві й на Лівобережній Україні з 
центром у Харкові. Але через часті провали Обласного 
центру в Харкові організувати не вдалося. Тільки в Києві 
був організований один обласний підпільний комітет Правобе
режної України. Проте через відсутність відповідальних ро
бітників він не спромігся достатньо розгорнути роботу і прова
див її тільки в межах Києва. Цьому Київському Обласному 
Комітету навіть не вдался налагодити достатній зв’язок з по
вітами Київщини. f

З а  об’єктивну” причину малого успіху роботи цієї органі
зації був занепадницький настрій серед робітників і дезорганіза
торська діяльність відомої за Денікіна кірстовської організації.

Не зважаючи на те, що підпільні більшовицькі організації 
було створено по всіх великих центрах і в деяких повітових 
містах, навдивовижу часті провали і нещадний терор, що його 
запровадив Денікін, зривали роботу. Так, у такому великому
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робітничому центрі, як Харків, підпільна організація декілька 
разів відновлялась, при чому за короткий термін було провалено 
три ревкоми і членів ревкому та інших товаришів розстріляно. 
Заважало розгорнути роботу також, і деякі принципіяльні роз
ходження серед членів Харківського підпільного Губкому*).

В Катеринославі роботу від кінця червня до 15 серпня 
вдалось досить добре розгорнути. Був налагоджений зв'язок 
з деякими повітами і повстанськими загонами. Проте і тут про
вал партійної організації припинив цю роботу. Успіхи парти
занського руху дали можливість Катерин славській підпільній 
організації стати на ноги. До речі завважати, коли Махно зай
няв Катеринослав, партійна організація провадила роботу на
півлегально, але підпільний Губком був законспірований.

Не абияку роботу вдалося розгорнути на Полтавщині, де 
проти інших організацій менше було провалів. Тут постійний 
зв ’язок налагоджено було з повстанськими загонами, провади
лося чималу агітаційну роботу, виходила газета „Дело Рево
люції", видавалося відозви та ін.

Одеська підпільне організація теж перевела чималу ро
боту. Тут уся практична робота лягла на організовані райо
нові трійки, на великих підприємствах організовано групи, 
створено бюро для роботи в профспілках, виходила газета 
„Коммунист** і сила відозв. Підпільний Губком Одеси встановив 
був зв’язок з Херсоном, Миколаєвом, Вознесенськем і іншими 
повітами, що входили до складу Одеської губернії.

В Миколаєві добре було налагоджено військову роботу. 
Військовий відділ миколаївської організації організував де
кілька бойових дружин, мав постійний контакт з партизанськими 
загонами по повітах, які виявили досить велику активність. 
З  найбільш відомим масовим селянським повстанням у с. Вису- 
нах Миколаївський підпільний комітет мав безпосередній зв ’я
зок. В інших районах підпільна робота була далеко слабша.

Треба відмітити, що, не зважаючи на надзвичайно важкі 
умови денікінського підпілля, часті провали, розстріли і т. ін. 
наші підпільні організації перевели досить велику роботу, про
вадячи підрив в тилу Денікіна, і багато допомогли його роз
громити.

*  **

З  другої половини жовтня 1919 р. відзначується перелім 
по всьому денікінському фронтові. Наприкінці жовтня виявля
ється також певний перелім на північному й східному фронтах і

*) Частина Комітету вважала, що треба якнайрішучіше провадити де- 
зорганізаційну роботу в тилу, руйнуючи мости, військові склепи тощ >. Друга 
частина, виходячи з того, що підпілля затягнеться, наполягала на і ому, щоб
Комітет головну свою увагу звернув на організаційну й пропагандистську 
роботу.
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вже в середині листопада наше головне командування конста
тує повний відхід білої армії. В листопаді наша Червона армія 
за  активною підтримкою червоного партизанства визволяє 
місто по місту, при чому вже на першу половину грудня най
більші робітничі центри (Харків взято 12/ХН, Полтаву—13/ХІІ, 
Київ — 16/ХІІ та ін.) знову стали радянськими.

З  переможним наступом нашої Червоної армії, коли яскраво 
назначилися перспективи розгрому Денікіна, починається від
будова партійного і радянського центрів України. В 10 числах 
грудня був організований Тимчасовий Партійний центр України 
в складі т. т. Мануїльського, Петровського, Косіора Станіслава, 
Затонського й Раковського. В обставинах ще незакінченої 
воєнної боротьби цей центр і взяв на себе керівництво пар
тійною роботою на Україні. По утворенні Партійного центру 
Зафронтове Бюро було ліквідоване й функції його "перейшли 
до „п’ятірки". Разом з організацією Партійного центру 11/ХІІ 
організовано було і В с е у к р р е в к о м  у складі Петровського 
Г. І. (голова) й членів Мануїльського Д. 3 ., Затонського В. П., 
Гринька— представник від боротьбістів й Терлецького — від 
борьбістів.

Тяжку спадщину залишив Денікін радянській владі на 
Україні. Фабрики та заводи стояли, транрпорт був ущент 
зруйнований, міста голодували, пошесті лютували щосили; 
надто зазнала лиха від цього Червона армія, яка з великим 
напруженням добивала денікінські білі банди і в перших чис
лах лютого остаточно звільнила Україну — від уславленої 
„Грабармії".

По ліквідації денікінщини перед партійною організацією 
України постають4 великі, невідкладні завдання. Треба було 
радянській владі зважити помилки в земельній і національній 
політиці на Україні й виправити їх. Груднева постанова ЦК 
РКП про завдання радянської влади на Україні дала цілком 
правильну й вичерпну настанову для роз’язання цих питань. 
Цю постанову потвердила була Всеросійська Партійна Конфе
ренція в грудні 1919 року. Одним з перших й найважливіших 
актів українського уряду в реалізації грудневої постанови, був 
закон про землю, опрацьований з найближчою участю тов. Ле
ніна. Конче потрібно було найближчим часом зміцнити саму 
партійну організацію України. Невідкладним завданням було 
утворити міцний радянський апарат. Треба було спертися на 
найбідніше селянство, чого не було за другої радянської 
влади.

І ми знаємо, що українська партійна організація, напру
жуючи всі сили, за активною підтримкою широких трудящих 
кол України, за допомогою всієї партії, на підставі директив 
тов. Леніна, який тоді уважно стежив за роботою на Україні, 
ці величезні завдання виконала з успіхом.
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МА ТЕР1ЯЛИ Й  ДОКУМЕНТИ

ЗМ ІСТ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ ПРОТИ ДЕНІКІНЩИНИ

1. Обіжник ЦК КП(б^У „Ко всем наркомам".
2. Телеграма ЦК КП(б)У до партійних комітетів України 

про мобілізацію на денікінський фронт.
3. Директива ЦК КП(б)У губкомам згорнути роботу уста

нов і відрядити робітників на фронт.
4. Всім, всім паркомам.

И. ЗАФРОНТОВЕ БЮРО ЦК КП(б)У

1. Постанова Оргбюра ЦК РКП від 27/Х 1919 р. на допо
відь Зафронтового Бюра.

2. Протоколи Зафронтового Бюра;
а) від жовтня не датовано, б) від 30/Х, в) від 3/ХІ, г) від 

5/ХІ, д) витяг з протоколу Зафронтового Бюра від 6/ХІ 
1919 р.

3. Директиви Зафронтбюра аґентам: до т. Миколи, Са- 
пожнікова, Олексієва, Чернявського, Новіцького й Наума.

4. Директиви* інструкції 3 . Б.
а) До повітпарткомів і повітревкомів.
б) Положення про військові революційні комітети.
в) Положення про уповноважених військового відділу 

Зафронтбюра в армії.
г) Наказ Зафронтового Бюра ЦК КП(б)У від 8/ХІІ до 

партизанського війська України.
д) Директиви паркомам.

III. МІСЦЕВІ ПІДПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Підпільна робота по Україні.
2. Доповідь про становиїце в Катеринославській губерні.
3. Підпільна робота на Катеринославіцині.
4. Доповідь про підпільну роботу Полтавського Губкому.
5. „Нечто в роде" доповіді.

IV. ВІДБУДУВАННЯ ПАРТОРГАНІЗАЦІЙ НА УКРАЇНІ

1. Протокол ЦК КП(б)У (нового складу) не датовано.
2. Протокол ЦК КП(б)У від 12/ХІІ.
3. Плян формування партійних і радянських органів вели

ких центрів України.
4. Доповідна записка Секретаріату ЦК КП(б)У до Орга

нізаційного Бюра ЦК РКП.
5. Примітки.
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ДОКУМ ЕНТИ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ ПРОТИ ДЕНІКІНА

КО ВСЕМ ПАРКОМАМ *)

Военное положение на Украине создалось для нас угро
жающее. Необходимо принять самые решительные меры, чтобы 
изменить положение. Продвижение Деникина еще не остано
влено. Наша армия не приобрела еще устойчивости, не пре
вратилась еще из партизанской в регулярную.

Положение на Деникинском фронте совпало с ухудшением: 
и нашего петлюровского фронта. Там наша армия находится 
еще в худшем состоянии: партизанщина царствует во-всю * 
политкомы отсутствуют. К этому прибавляется волна кулац
ких восстаний, направленных в конечном итоге к подержке Пет
люри и Деникина.

Таким образом создается для нас сложное и критическое 
положение. Спасти положение мы можем и должны ценой: 
величайшего напряжения всех без исключения партийных 
сил. Нужно пойти на самые крайние меры, чтобы дать больше 
работников в армию, на военную работу в тылу, на борьбу с 
дезертирством.

Российская Республика шлет * нам свою помощь. Вели
чайшим напряжением нужно отбросить Петлюру от Жмеринки, 
разгромить повстанческие банды, с которыми мы должны по
кончить во что бы то ни стало в ближайшие 1 - 2 недели. 
Нам нужно иметь развязанными руки для борьбы с Деники
ным. Он не так силен, как кажется. Его сила в нашем бес
силии. Этому мы имеем масу примеров Деникинцы не так 
многочисленны Бывшая добровольческая армия состоит чуть 
ли не на 3/4 из мобилизованных насильно рабочих и крестьян^ 
Такая армия не прочна: это доказано уже на примере Кол
чака. Стоит лишь нашей армии укрепиться и перейти в реши
тельное наступление, как от его побед останется столько же* 
сколько и от Колчака.

Теперь не время разговаривать, а нужно, чтобы каждый 
член партии действовал и действовал, понимая, что на нем ле
жит величайшая ответственность. В своих организациях не на, 
словах, а на деле должна быть введена железная дисциплина, 
все должны быть поставлены под ружье и беспрекословно 
выполнять все приказания местных и высших центров.

В боевой обстановке коммунисты должны служить при
мером. Мы у себя в Киеве сократили до минимума все совет
ские учреждения. Сделайте вы то же самое у себя Теперь не 
время заниматся только советским строительством, когда не
посредственная опасность угрожает самому существованию 
советской власти. Советское строительство будем организо
вывать после победы над Деникиным. Теперь прежде всего
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нужно построить красную, армию, организовать отпор Дени
кину и Петлюре.

Всю Вашу работу направьте исключительно на :
1. Отпор Деникину.
2. На то, чтобы разбить Петлюру.
3. Беспощадный и немедленный разгром кулацких банд.
4. Политическую работу в армии.
5. Снабжение армии.
6. Борьбу з дезертирством.
На эту работу направить 3/4 коммунистов. Все остальное 

отложить для [до?] того, как справимся з этими основными 
сейчас задачами. Ведите энергичную борьбу с инертностью 
рабочих мае и крестьянства. Развейте [развивайте ?] до макси
мума печатную и устную агитацию, пользуясь резолюциями и 
постановлениями последнего пленума Ц К . К.П.У.

Еще с большей силой нужно бороться с распространяе
мыми в некоторых местах и в наших собственных рядах апа
тией и пассивностью. Сейчас это самый опасный наш вну
тренний враг. С разложением в нашей собственной среде, с 
чувством безнадежности, охвативших некоторых наиболее сла
бых т.т., должно быть покончено немедленно. Решительная 
борьба должна вестись с настроением коммунистов, разлага
ющих других, сеющих панику и шкурников.

Нарушающих дисциплину без разговоров исключать из 
партии, а за более значительные такого рода, проступки, отда
вать под суд и расстреливать.

От Вас, т.т., партия требует выполнения труднейшей за
дачи. Ваш долг выполнить ее во что бы то ни стало. Всемч нам 
нужно встряхнуться самим, подтянуть других; собрать все свои 
хилы и еще раз ударить на кулаков, Петлюру и Деникина. 
Продержимся еще месяц - полтора и нам не страшны будут ни 
Петлюра, ни Деникин.

Помните, товарищи, на вас лежит сейчас величайшая от
ветственность перед партией, и свой долг вы обязаны выполь- 
лить до конца.

Ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  к о м м у н и с т и ч е с к о й
п а р т и и  (большевиков) У к р а и н ы

(Архів ЦК КП(б)У, 1919 р., справа №  1, стор. 133- 134)
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ТЕЛЕГРАМА ЦК КП(6)У ДО ПАРТІЙНИХ КОМІТЕТІВ УКРАЇНИ ПРО 
МОБІЛІЗАЦІЮ НА ДЕНІКІНСЬКИЙ ФРОНТ

Центральный Комитет 
Комму ниртической Партии 

(большевиков) 
Украины

Июня 29 дня 1919 г.
№ .................

Харьков
Пушкинская, 41 \

Тел. 27-30 3 7 -2 0 *)

[Копия]

Пролетарии всех стран,
соединяйтесь t

П а р к о м  у

Харьков пал. Сейчас идет борьба' за Екатери- 
нослав *) точка Опасность растет. Ваш долг удесяте- 
рить энергию, чтобы отстоять революцию.

Три учреждения имеют сейчас для нас исклю
чительное значение 1) военное дело, 2) продоволь
ствие, работа в деревне, 3) социальное обеспече
ние— оказание помощи семьям красноармейцев.

2) Все остальные Советские учреждения, их 
штаты сократить до минимумума, сотрудников от
править в армию, заменив, по возможности, женщи
нами. Увеличьте время занят[ий в] Сов.[етских] 
учреждениях, по соглашению [с] союзами на один 
два часа. 3) 50% членов партии за счет Совучреж- 
дений, можно\больше, должны быть мобилизованы 
[и] использованы [на] военной [и] продовольствен
ной [работе?] работой. 4) Не посылайте без толку 
мобилизованных [на] фронт [при] их помощи удеся
терить работу военных учреждений и органах снаб
жения. Только по указаниям центра посылайте то
варищей на фронт. 5) [В] Первую очередь все силы 
должны быть направленні [на] общую мобилизацию. 
Создавайте комиссии и органы содействия мобили
зации, развивайте до максимума центропечатную 
агитацию, [в] Комиссии можно допускать другие не 
враждебные нам партии. . .  [в] зависимости [ o t J

местных условий. 6) окончании мобилизации пар
тийные силы должны быть направлены на помощь 
военному ведомству и формированию частей, давайте 
им комиссаров, а самое главное, побольше политра
ботников [направьте] рядовыми красноармейцами а

*) Надруковано на старому бланкові. ЦК КП(б)У тоді був у Києві, куди: 
він переїхав наприкінці березня 1919 р. з Харкова.
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часть. 7) Уделите часть мобилизованых сил продо
вольствию и работе в деревне, приймите [меры] 
чтобы органы снабжения, воензаги и прочие усилили 
свою роботу до максимума. 8) Особенное внимание 
обратите на правильную постановку помощи семьям 
красноармейцев, проводя насколько возможно нату
рализацию путем устройства столовых, выдачей про
дуктов. 9) В соответствии [с] положением на фронте 
усильте режим по отношению [к] буржуазии, вслед 
за  общей мобилизацией проводите мобилизацию 
остальных граждан тех же годов тыловой ополчения, 
особое внимание обратить на иностранцев. 10) усиль
те борьбу [с] саботажем и контр - революционным 
елементом внутри Советских учреждений, проводите* 
энергичную чистку [и] борьбу [с] бюрократизмом

З а  Ц е к а к а п е у * )

(Архів ЦК КП(б)У, за 1919 р., справа № 1, стор. 71).

ДИРЕКТИВА ЦК КП(б)У ГУБКОМАМ ЗГОРНУТИ РОБОТУ УСТАНОВ 
І ВІДРЯДИТИ РОБІТНИКІВ НА ФРОНТ

Наше положение на фронтах попрежнему тяжелое. На 
Деникинском фронте отступавшие части приводятся в поря
док, восстанавливается связь, выравнивается линия фронта. 
Передвижение Деникина хотя и продолжается, но значительно 
мёдленнее. В течение прошлой неделе нами оставлены Сумы, 
Ромодан[ы], Дубны, Кременчуг. На польськом фронте значи
тельное ухудшение. Части, находящейся там дивизии разло
жились, вследствие сильного утомления и отсутствия обуви и 
обмундировки.

Командование принимает решительные меры, чтобы вос
становить в частях порядок.

Петлюровский фронт после занятия Винницы остается без 
перемен. Собираем силы, чтобы перейти в наступление.

Для очищения линии Бобринская - Одесса, в стороны Бир- 
зулы и Вапнярки послана сильная военная экспедиция, кото
рая уже начала военные действия. От ЦК РКП за под
писью Ленина, Каменева и Стасовой получена телеграмма с 
приказом закрыть сейчас же Комисариаты и учреждения за 
исключением военных и продовольственных, всех мобилизовать 
и двинуть в армию2).

Мы у себя в Киеве к такой ликвидации приступили еще 
раньше. Комисариаты уменьшены от 30 до 80%. Сейчас моби
лизация заканчивается. Пока прошло более 2000, осталось * 17

*) Підпису немає.
17 Літопис Революції № 5 — 6
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еще такое же количество. Членов партии направлено в армию 
и на внутренний фронт более 400 человек.

Вторую неделю продолжается разгрузка Киева от запасов 
разного ценного военного, инженерного и пр. имущества, в 
котором нет сейчас необходимости для обороны.

У всех руководящих партийных и советских органов есть 
твердая уверенность, что Украину мы не оставим. На фронте 
заметны признаки большей устойчивости и дисциплины в на
ших частях, Р .С Ф .С .Р . прилагает все силы, чтобы нам по
мочь, эта помощь близка, мы имеем основание полагать, что 
это скажется на нашем положении в ближайшую неделю, v

Нам нужно сделать последнее напряжение, чтобы продер
жаться еще пару недель. Сейчас все направьте свои усилия 
на ускорение ликвидации отделов, так, чтобы в 2 - 3  дня мо
билизация была закончена. Кроме военных и продовольствен
ных учреждений все остальные сократите от 50% до 80%, 
некоторые отделы можна закрыть совсем. Действуйте реши
тельно. Мобилизованных давайте в армию по указаниям Цен
тральной Мобилизационной Комиссии. Распустите фактически 
губисполком, коллегии, губпарком, вместо них оставьте не
большое руководящее ядро 3 -5  человек, соедините персональ
ном [персонально?] с Комитетом Обороны, вручите им всю 
полноту власти партийной и советской.

Всех остальных коммунистов — в армию и в деревню. На 
вашей обязанности лежит подавление внутренних восстаний, 
создание путем печатной и устной агитации по селам таких 
условий, при которых крестьянство помогло бы Красной армии. 
Примите самые срочные и решительные меры.

Дайте такие же директивы всем уездпаркомам.
О том, что Вами сделано, сообщайте хотя бы еже

дневно Ц. К.
На работу в армии, а также на внутреннем фронте обра

тите особое внимание. Поставьте эту работу параллельно с 
военной, уделите ей не меньше Vз всех освобождающихся сил*).

(Архів ЦК КП(б)У, 1919 р. справа № 1., стор. 109-111).

ВСЕМ, ВСЕМ ПАРКОМАМ

Организационное Бюро Цекакапеу обращает Ваше внима
ние на то, что местные организации начинают отрываться от 
Ц.К. разрывая постоянную связь с ними, совершенно не ин
формируя о положении дела на местах.

Сейчас, когда Украина должна быть подобно военному ла
герю — единой, целой — разрозненность, хаотичность и бессвяз
ность [отсутствие связи] недопустимы и позорны.

*) Обіжник без підпису.
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Р а з г и л ь д я й с т в у  не д о л ж н о  б ы т ь  м е с т а

Все организации должны еженедельно по телеграфу сооб
щать в Ц.К., что ими сделано в области:

1) Мобилизации членов партии,
2) Распределении партийных сил согласно инструкциям ЦК,
3) В продовольственном деле.
4) и общей мобилизации.
Сейчас, как никогда более, Центральный Комитет должен 

знать обо всем, что делается на местах.
Организационное Бюро ЦК КПУ предупреждает, что 

ко всем организациям, которые не будут информировать его 
о своей работе, будут применяться самые строгие меры, вплоть 
до роспуска местной организации и передания паркомов суду *).

(Архів ЦК КП(б)У за 1919 р., справа № 1, стор. 70).

И. ЗА Ф РО Н Т О ВЕ БЮ РО ЦК КП (б)У**)

1. ПОСТАНОВА ОРГБЮРА ЦК РКП НА ДОПОВІДЬ 3. Б.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Р о с с и й с к а я  К о м м у н и с т и ч е с к а я  П а р т и я  (больше
виков) Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т

Ия 10551 Москва, 3 ноября 1919 г.
\

З а ф р о н т о в о м у  б ю р о  К. П. У.

Выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК от 27 окт.

§ 11. Доклад членов а). Предложить Зафронтбюро пе- 
Зафронтбюро т.т. Рафа- реехать согласно предложения РВС 
ила и Дробниса. южфронта в Серпухов, а в дальней

шем переезжать по соглашению с РВС 
южфронта.

б) Предложить Зафронтбюро на
правлять для работы на Украину 
лишь таких товарищей, которые мо
гут явиться руководителями органи
заций губернского и уездного мас
штабов и воєнно-боевыми организа
торами, стремясь не к количеству, 
а к качеству командируемых.

*) Без п'дпису, не датований.
**) Деякі протоколи подаємо в скороченому вигляді,— Ред.

7 *
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в) Вербовать товарищей дЛя под
польной работы из числа приезжа
ющих непосредственно в штаюж !) и в  
Зафронтбюро из Украины и из тех 
товарищей, которые будут направ
лены из учетно-распределительного 
отдела секретариата ЦК РКП. т. Мак
симовским.

Товарищей, приехавших из [У к р а
ины и зарегистрированных уже у 
т. Максимовского, на Украину не 
направлять, если они являются в 
Зафронтбюро без сопроводительной 
записки от т. Максимовского.

г) . ..
д) Организация повстанческих от

рядов и содержание их производится 
РВС Южфронта и входящих в него 
армий через Зафронтбюро и связи 
с ним местные нелегальные партий
ные организации.

е) Повстанческие отряды, действу
ющие в близком тылу у противника, 
руководятся директивами нашего ко
мандования, в глубоком тылу, при 
отсутствии связи с нашим фронтом, 
действуют по указаниям партийных 
организаций.

ж) . . .
Печать. з) . . .

Секретарь ЦК. Елена Стасова.
(Архів 3. Б. ЦК КП(б)У, справа № 21 за 1919 р., стор. 4). 2

2. ПРОТОКОЛИ 3. Б.

П р о т о к о л  № ....

Заседания Зафронт Бюро Цекакапеу от октября*) 1919 года. 
П р и с у т с т в о в а л и :  т. т. Р а ф а и л ,  Д р о б н и с  и К о с с и о р  

С л у ш а л и  П о с т а н о в и л и
1) О работе в Крыму. Считать наиболее целесообразным

работу взять самому Зафронтбюро, 
привлекая одного из крымчан для 

____________  этой работы.
•) Ну мери й дати нема.
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2) Об издательстве. Издательство должно заняться:
а) Выпуском еженедельника, кото

рый рассылался бы по ту и сю сторону 
фронта для информации наших ор
ганизаций [о] настоящем положении 
и о политических перспективах.

, б) Выпуском политического руко
водящего органа Цекакапеу в виде 
двухнедельного журнала *).

3) О заведующем изда- Пригласить условно тов. В е р х о -
тельством. т у р с к о г о .

4 ) Заявлениет.Попова2) Отложить обсуждение ответа до
следующего заседания.

Член Зафронт бюро Цекакапеу *).
(Архів 3. Б. ЦК КП(б)У, справа,•№ 21 за 1919 р., стор. 3).

П р о т о к о л * * )

заседания Зафронтбюро центр, комитета комм, партии (больш.)
Украины за 30- е  октября 1919 г.

Присутствовали : т, т. Р а ф а и л ,  К о с с и о р ,
Д р о б н и с ,  Р а б е й .

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :

1 ... 1 ...

2.0  заметках в „Правде" Послать заявление в Орган[иза- 
и „Известиях", реклами- ционное] бюро Ц. К. Р. К. П., обратив 
рующих Махно, бороть- их [его?] внимание на недопусти- 
бистов и пр. мость такого рекламирования, и про*

сить дать соответствующие директи
вы редакциям.-Текст заявления при
готовить к утру 31/Х — 19 г.

3. О помещении нашей Поручить тов. К о с с и о р у  вы-
информации. яснить причины непомещения наших

информаций регулярно в нашей прес
се и сговориться, чтобы этого впредь 
не происходило.

4. О партийной работе Снестись с Организационным] бюро
в освобождаемых и осво- Ц.К.Р.К.П., указав, что в настоящее 
божденных городах Укра* время освобожденные и освобожда- 
ины. 4 емые города не обслуживаются, пред

ложив . поручить это Зафронтбюро,

*) Без підпису.
**)  Нумзру протоколу не зазначено.
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5. Об обращении от Необходимо выпустить обращение 
имени Ц. К. К П. У. и пра- от правительства и Ц. К. Украины к 
вительства к рабочим и рабочим и крестьянам в связи с на* 
крестьянам Украины ! ). растающими событиями на Украине,

предварительно снесшись с тов. Ра- 
ковским.

6 6 ...

7 . . .  7 . . .

Член Зафронтбюро Ц. К. К. П. У. Р а ф а и л. 
(Архів 3. Б. ЦККП(б)У, справа, № 21 за 1919 рм стор. 1)

П р о т о к о л  № * )

Заседания Зафронтбюро Ц. К. К. П. У. 

от 3 ноября 1919 года.

Присутствовали: т. т. К о с с и о р ,  Р а ф а и л  и Д р о б н и с .

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :

1) О военной работе на а) Расширить аппарат Военного
Украине. Отдела, организовав необходимые

подотделы по специальной военной 
работе.

б) Учредить при армиях предста
вительства для связи Зафронтбюро 
с Реввоенсоветами армий и для ин
формации последнего в целях со
гласования военных действий пар
тизанских отрядов с Красной ар
мией

в) Военному Отделу поручается 
выработать схему реорганизуемого 
Военного Отдела и положение об 
уполномоченных и представить на 
утверждение Зафронтбюро.

2) О жаловании и об- Оставить старые ставки. Во время 
мундировании агентам пе- раз'ездов выплачивать суточные в 
реправочных пунктов. размере 1/30 жалованья; теплое обмун

дирование выдать из имеющихся на 
складе.

*) Без нумеру й підпису.
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3) О назначении тов. У т в е р д и т ь .  
Н а у м о в а  (Винокурова) 
заведывающим агенту
рой. *

4) О самостоятельном Воспретить, 
издательстве агентурами1).

Член Зафронтбюро
(Архів 3. Б. Ц1С КП(б)У, справа №  21 ва 1919 р. стор. 5),

П р о т о к о л  № * )

Заседания Зафронтбюро Ц. К. К. П. У. 

от 5 ноября 1919 года.

Присутствовали: т. т. Р а ф а и л ,  Д р о б н и с  
и К о с с и о р .

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :

1) О конституции Во- а) Принять представленную схему
енного Отдела. Военного Отдела, сводящуюся к орга

низации подотделов: общего, связи 
и разведки, формирования и снабже
ния под общим руководством члена 
Зафронтбюро, с учреждением при 
армиях представительств и устано
влением связи и контакта с Реввоен
советами армий и фронта и регистра
ционным управлением в области осве
домительной.

2) О штате Военного Утвердить в качестве заведыва-
Отдела. ющего общим подотделом тов. Куд

рина, подотделом связи и разведки 
тов. Исаковича, снабжения — тов. 
Каплана, Для подотдела формиро
вания кандидата пока не имеется.

3) Положение об упол- П р и н я т ь ,  
номоченных приармиях**).

4) О назначении упол- а) Назначить тов. Петренко упол
номоченных в армии. номоченным в 12 армию, придав ему

в помощники тов. К о ц а р я 1).
6) Политический контроль над де

ятельностью уполномоченного пору
чить тов. З а т о н с к о м у .

*) Нумеру протоколу не зазначено.
**)  Див. далі розділ: „Директиви З, Б.й.
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в) Отозвать из Уфы тов. Иванова 
для назначения в одну из армий.

5) Об агентурах2). Агентуры поскольку возможно долж
ны обслуживать все подотделы За- 
фронтбюро и исполнять все требо
вания и задания уполномоченных.

6) Об информации Рев- Командировать т. т. Д р о б н и с а  
военсовета Южфронта. и К о с с и о р а  с докладом.

Член Зафронтбюро (Рафаил).
(Архів 3. Б. ЦК КП(б)У, справа № 21 га 1919 р. стор. 6).

В ы п и с к а
из протокола заседания Зафронтбюро Цекакапеу 

от 6 - г о  ноября 1919 года.

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :
1) Об уполномоченном Вследствие нежелания тов. Пе- 

в 12 армии. тренка принять назначение уполномо
ченным в 12 армию, пункт 3 -й  про
токола от вчерашнего числа в месте 
относительно Петренко отменить.

Поручить представительство в 12-й 
армии тов. З а т о н с к о м у .

Член Орган. Бюро Цекакапеу (Д р о б  ни с).
(Архів 3 . Б. ЦК КП(б)У, справа №21 за 1919 р. стор. 8).

3. ДИРЕКТИВИ ЗАФРОНТОЗОГО БЮРА АГЕНТАМ *  **))

октября ) [1919] Товарищу Н и к о л а ю
Ьрянск

Московская, 47 У в а ж а е м ы й  т о в а р и щ !
Согласно В/письма, тов. Дзюба будет нахо

диться в В/распоряжении 1). Кроме того, мы пред
полагали присоединить к Вам район 1 - й бригады, 
действовавшей в районе, Глухова и, таким образом, 
Вам надлежит организовать агентуру в районе всей 
41 дивизии, с центром при штабе дивизии2).

Работу агентуры крайне осложняет непостоян
ство фронта. Если к этому не приспособиться, то 
вся В/работа постепенно будет идти на смарку и 
давать перебои.

Во избежание этого стройте свою работу на два 
фронта: на случай н/отступления и на случай н/на*

*) Тут вміщено лише найважливіші директиви.
**) Дати немає.
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ступления. Вам же, как штабу, лучше быть в более 
или менее глубоком тылу, действуя через своих 
сотрудников, выезжая, когда выясняется необходи
мость В/личного присутствия.

В/работа распадается: а) на снабжение нас ли
тературой и информацией и б) переправу людей.

I. С н а б ж е н и е  л и т е р а т у р о й
Чтобы снабжение литературой было регулярно, 

Вы устраиваете в одной из ближайших к фронту 
местностей киоск, который, торгуя белогвардейскими 
изданиями, будет для Вас откладывать по 1 — 2 эк
земпляра. Вам же надлежит периодически посылать 
за ней курьеров. В случае нашего наступления киоск 
продолжает функционировать, продавая советские 
издания, пока не вияснится его бесполезность, тоже 
и в случае нашего отступления: хотя Вы и не 
будете им пользоваться, но пусть он работает на 
случай нашего наступления. Одновременно Вы орга
низуете и киоск у нас в тылу. Этот киоск будет 
сейчас продавать советские издания, но его можно 
будет использовать в случае нашего отступления, 
когда киоск станет торговать белогвардейскими изда
ниями. Место установки киоска — по В/усмотрению.

II. П е р е п р а в а  л ю д е й
Переправа через армию представляет то огром

ное неудобство, что т. т. проходят через массу рук, 
контрольных пунктов и пр., а последней инстанцией 
является контр - разведчик, почти всегда человек не
партийный и к тому для наших целей вообще не
подходящий. Поэтому связь с армией нужно исполь
зовать преимущественно для информации [о?] и рас
положения^] частей на фронте, чтобы, пользуясь этим, 
лучше сообразить, куда направлять людей. Переправу 
же лучше всего организовать собственную, через 
местное сельское или городское население.

Чтобы облегчить переправу, мы предполагаем 
снабдить т. т. солью, сахаром для расплаты с про
водниками.

Одновременно у себя в тылу Вы намечаете пу
блику, которую можно будет использовать как про
водников в случае н/отступления. Эго создает по
стоянный аппарат для переправы, не зависящий от 
случайностей войны.

В целях конспирации о всех отправляемых нами 
т. т. Вы будете уведомляться шифровкой (шифр 
„Елена" при сем).
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В Депеше будут указываться № №  мандатов 
с прибавлением пяти (напр., вместо 427 будет 432).

И, наконец, для ответственной публики будет 
действовать условленный с Вами пароль.

О всех переправленных Вами т. т. Вы должны 
сообщать нам, при чем для проверки требуйте с про
водников записку от тов. с места его назначения по 
условию с провожатыми. Если нужно и можно, рас
плату с проводниками производите сами.

III. І н ф о р м а ц и я
Кроме газет и журналов нас интересуют бело

гвардейские документы — удостоверения, пропуски, 
регистрации и пр. Газетные об’явлення в этом отно
шении дадут Вам материал и можете для этой цели 
специально посылать людей.

Член Организационного Бюро Цекакапеу *).
(Архів 3. Б. ЦК КП(б)У, справа № 21 за 1919 р., стор. 7).

Тов. С а п о ж н и к о в у
28 октября [191]9 [г.].

Ваше пребывание при армии мы не одобряем. 
Вы постоянно должны находиться при той дивизии, 
которую Вы в данном случае нашли наиболее всего 
удобным использовать. А  посему предлагаем Вам пере
ехать в штаб дивизии и сообщить нам свой адрес *).

Предлагаем Вам впредь всех приезжающих из - за 
фронта т. т. не снабжать новыми документами. Таких 
т. т. следует задерживать и препровождать к нам.

Денег мы Вам послали всего 10.000 (десять ты
сяч) руб., т. к. Вы не указали, кому Вы деньги до
веряете получить. З а  паспортами, бланками и пр. 
пошлите ответственного товарища, который сумел бы 
указать, что именно Вам нужно. Печать и бланки 
посланы Вам через тов. Криворотика.

Что касается т. т., посылаемых Донбюро, то ока
зывайте по возможности им содействие. Дальнейшие 
указания будут Вам даны, когда мы сговоримся с 
Донбюро 2).

Член Организац. Бюро (подпись Р а ф а и л ) .
Направлены Криворотиков, Горбачев, печать бланки**) 

(Архів 3. Б. ЦК КП(б)У, справа № 19 за 1919 р., стор. 19).

*) Підпису немає.
**)гДописано олівце g .
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Тов.. А л е к с е е в у  
29 октября [191]9[г.] Новгород - Северск

Мы считаем совершенно недопустимым, чтобы 
Вы задерживали в своем распоряжении т. т„ полу
чающих от нас определенные задания. Предлагаем 
впредь не повторять того, что было сделано Вами 
в отношении тов. Рудаева1). Тов. Рудаев остается 
сейчас в нашем распоряжении, а вместо него*) мы 
направляем н Вам тов. Краковича.

В отношении переправы мы считаем достаточ
ным, если Вы вполне наладите переправу людей от 
нас. Специяльные явки за фронтом излишни. Вполне 
достаточно, если удастся наладить непосредственную 
передачу товарищей от перевозчика к перевоз
чику. Документы, печать, бланки и одежду посылаем 
с тов. Краковичем. Что касается крестьянской 
одежды, то здесь в Москве ничего достать нельзя. 
Все это при известном усилии мы [вы ?] сможете 
достать у себя на месте. Предлагаем в настоящее 
время, когда переправу людей можно считать в 
общих чертах налаженной, принять все меры к ре
гулярному получению белогвардейской литературы, 
что является очередной Вашей задачей.

Мы полагаем приступить к выпуску двухнедель
ника, который придется переправлять за фронт. 
Сообщите, что в этом отношении Вы можете пред
принять, тем более, что придется, вероятно, устраи- 

. вать базы за фронтом, а переправу как-нибудь 
маскировать.

Если у Вас имеется какой - нибудь серьезный и 
вполне осуществимый план, то приезжайте к нам 
для переговоров**).

Одновременно с тов. Краковичем посылаем Вам 
курьера. От хотя и не имеет никакого партийного 
документа и партийность его официально не уста
новлена но, он производит впечатление заслужива
ющего доверия человека, что просим иметь в виду, 
когда будете давать ему поручения. Тов. для кон
спиративной квартиры, как только подыщем, напра
вим к вам.

Повторяем пароль: 15 10 20 08 51 27 09 07 12 
86 40 22 08 10 17 13 24 ответ 05 57 29 68 72.

Член Организац. Б ю ро***)
(Справа N° 13, 3 . Б. ЦК КП(б)У аа 1919 р„ стор. 11).

*) Останні три слова закреслено.
**) Останнє речення після слова „іілан" закреслено.

* **)  Без підпису,
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ч Тов. Ч е р н я в с к о м у
8 ноября [191]9[г.]

Ваше сообщение, что в настоящее время Вы 
связаны со штабом 57 дивизии, мы приняли к све
дению.

Обращаем Ваше внимание на необходимость 
приложить максимум усилий к получению га^ет, т к. 
до сих пор агентура в этом отношении надежд не 
оправдала. Эго тем более осуществимо, что Вы на
ходитесь в районе мешочничества, и, следовательно, 
перевозка га?ет не должна представлять особенных 
трудностей. Опасность захвата газет угрожает не 
только со стороны белых, сколько со стороны на
ших, а посему необходимо перевозку маскировать.

Обрывки приказов и прокламаций можете не 
присылать.

Вашего курьера мы задержали, т. к. нужные 
Вам печать и штамп еще не были готовы. Пересы
лаем их Вам одновременно с настоящим письмом.

При сем пересылаем обращение к рабочим и 
крестьянам Украины *).

Предложите политотделу 57 дивизии отпечатать 
и распространить эти воззвания среди ее украин
ских формирований, а равно примите меры к ра
спространению этого воззвания за фронтом, в при
легающих к нему местностях.

О достигнутых Вами в этом отношении резуль
татах немедленно сообщите нам.

Член организационного бюро Ц.К. К.П.У.
[подпись] Коссиор

(Справа № 2Э 3. Б. ЦК КП[б]У за 1919 р., стор. 26}.

Тов. Н о в и ц к о м у  
Г о м е л ь

8 ноября [191]9[г.]

Ваше письмо от 28/Х хотя и содержит ряд 
весьма приятных сообщений с Украины, ли сожале
нию, ничего не говорит нам, когда же, наконец, удаст
ся Вам наладить, кроме переправы людей, хотя бы 
доставку нам белогвардейских газет. Судя по пись
мам, Вы находитесь, так сказать, в полной боевой 
готовности по транспортированию оружия и литера
туры. Ваша агентура очень сложна в конспиратив
ном отношении, между тем Вы допускаете такие 
промахи, как пересылка газет по почте (и это, ко-
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нечно, до нас никогда не дойдет), а то, что при
слано через тов. Демичева, мы имели еще за неделю 
до его приезда. Наконец, Вы допускаете такую вещь, 
как отобрание газет, предназначенных для нас ко
мандной флотилией. Очевидно, Ваши курьеры слабо 
инструктированы Вами, как себя нужно держать в 
пути, и всякий встречный и поперечный знает, что и 
кому везет Ваш курьерх). ^

Надеемся, что Вами вопрос о белогвардейской 
литературе будет улажен и будем ее наконец полу
чать более или менее регулярно и своевременно.

Одновременно направляем к вам для распро
странения за фронтом (через штабы повстанческих 
отрядов, поскольку Вы с ними связаны) и через 
особую базу в Киеве наше обращение к рабочим и 
крестьянам Украины. Как оно было распространено, 
немедленно сообщите нам.

Против арендования гостиницы не возражаем, 
но она должна служить базой для снабжения литете- 
турой и лишь изредка для прописки ночующих и т. д. 
Как место жительства гостиница может быть предос
тавляема только по особому нашему распоряжению.

Одновременно посылаем Вам с тов. Демичевым 
печать, бланки и штемпель для Вашей агентуры.

По вопросу о ставках должны отметить, что 
они не ниже московских, а цены, Вами указанные 
стоят или на уровне, а то и ниже уровня москов
ских, а посему вопрос о пересмотре ставок необхо
димо снять с очереди.

Член Органбюро Ц. К. К. П. У.
(подпись) Коссиор

(Справа № 18 3. Б. ЦК КП[б]У за 1919 р. стор. 3).

Ваше письмо от 25/ХІ мы получили. Нельзя 
не отметить в нем ряд противоречий. Вы жалуетесь, 
что мы оставляем Вас без директив, не посылаем 
курьеров и пр.

Директивы были даны Вам еще в Москве, все 
возникающие из них вопросы раз’яснены, и Ваше дело 
проявить уже соответствующую инициативу. Ведь 
нельзя же ежедневно посылать директивы или ука

Декабря 11[191]£[г.]
г. Серпухов

Тов. Н а у м у * )  
К о р о с т е н ь

Московская ул„ д. Коммуна 
имени тов. Л е н и н а

*) Тов. Винокуров.
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зывать ответственному работнику, как он должен 
поступать в каждом отдельном мелком случае.

О том, что мы Вас не забыли, свидетельствует 
хотя бы прибытие к Вам тов Л е о н о в а 1) с лите
ратурой и письмом, при чем тов. Леонов выехал 
через неделю-полторы после Вас. (Кстати не з а 
будьте выяснить у Леонова, кому он сдал литературу 
для Гомельской агентуры, которая сообщает, что 
она ничего не получала).

Вчера мы выслали в Москву для Вас 3000 воз
званий, которые должны привезти волынские деле
гаты VII С ’езда Советов2).

Вы жалуетесь на бездействие Вашего предше
ственника, но в то же время отмечаете, что связь 
через Бучу хорошо налажена. Вы указываете, что 
бердичевского сотрудника нельзя было найти, но 
тут же сообщаете о его близости к коменданту.

Вы запрашиваете, как быть с теми, кто не под
ходит по категории прошлогодних зафронтовиков, а 
представляет собой пустой элемент.

Будьте в этом отношении беспощадны, как Вас 
[ваш?] предшественник, и направляйте всех, так ска
зать, псевдозафронтовиков к нам обратно, отбирая 
у них документы.

Что касается Вашего плана об об'единении с 
Житомирским Зафронтбюро3), ;го план этот одобряем; 
работу по переправе людей и литературы, а равно 
получение литературы и з-за  фронта об’едините. 
Вам же поручается держать связь со всеми орга
низациями правобережной Украины, адреса коих при 
сем прилагаем. Ваши функции будут продолжаться 
до занятия нами Киева, когда получите дальнейшие 
указания.

Что касается Ваших указаний относительно на
селения, то все это обгоняется тем, что оно, пови- 
димому, не знает Деникина и ворчит. По крайней 
мере, население в освобождаемой Украине нашу 
доблестную (без кавычек) армию встречают очень 
хорошо4).

В отношении хаоса с ревкомами и пр., то сей
час принимаются меры.

Организован Всеукраинский ревком и ряд Гу
бернских 5) ; одновременно возобновил свою деятель
ность Цекакапеу в составе т. т. : Р а к о в с к о г о ,  
П е т р о в с к о г о ,  М а н у и л ь с к о г о и  К о с с и о р а ;  
к цека переходят все функции Зафронтбюро. Цека 
приступает к снабжению ревкомов людьми и восста
новлению партийных организаций.
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Надо надеяться, что черев короткое время хаос 
будет ликвидирован и безлюдие если не уничто
жено, то значительно смягчено.

Получили мы также две газеты. Это мы счи
таем до смешного мало, так как нам передавали, 
что в Житомире и Коростене газеты киевские и 
петлюровские получаются весьма регулярно.

Передан нам также ряд документов. Значение и 
смысл пересылки нам этих документов неясен, ждем 
Ваших раз’яснений.

Член Орган. Бюро Ц. К. К. П. У.  (Рафаил) 

Через Краковича литературу и 20.000 р. керенками*).
(Справа № 16 3. Б. ЦК КП,6]У за 1919 р. стор. 15).

4. ДИРЕКТИВИ, ІНСТРУКЦІЇ ЗАФРОНТБЮРА

Ц и р к у л я р н о

Уезд. парком[ам] К. П. У и Уезд Ревком[ам]

В настоящий момент основная задача военрев- 
комов — содействие Красной армии в борьбе с Дени
киным.

Необходима организация в кратчайший срок 
массовых партизанских действий, направленных на 
разрушение жалезнодорожного пути, крушение по
ездов, систематический перерыв телеграфных и те
лефонных проводов. Надо поставить под организо
ванный удар красных партизанов хотя бы важней
шие железнодорожные узлы, чтобы совершенно 
лишить возможности противника передвигать грузы 
и войска и сноситься по телеграфу и телефону. 
Надо немедленно бросить десятки, сотни своих 
агентов, испытанных коммунистов - повстанцев, по 
лесам и бунтарским селам, где скрываются много
численные партизанские отряды, ждущие сигнала и 
руководства нашей партии. Крайне важно под ло
зунгами, популярными среди крестьян в пережива
емый момент, организовать продовольственную бло
каду городовх) [направить действия партизан] на 
истребление появившихся помещиков и жандармерии, 
поддерживаемых кулаками, надо умело обострять и 
углублять"классовые противоречия в деревне.

*) Останнє речення дописано олівцем.
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2. Необходимо проявить максимум энергии и 
организованности в деле разложения деникинской 
армии и разрушения политических, экономических и 
технических возможностей белогвардейского госу
дарственного строительства. В целях разложения 
белой армии необходимо всякое проявление недо
вольства в рабочих и крестьянских массах мобилиза
цией, понижением зароботной платы, отобранием 
земли, реквизицией хлеба, скота, лошадей, оформить 
и организовать вооруженный протест разруши
тельное революционное восстание хотя бы местного 
значения.

На подавление восстаний будут оттянуты силы 
с фронта. А  опыт нам уже показал, что армия, мо
билизованная из рабочих и крестьян, наиболее бы
стрым темпом разлагается и революционизируется 
на подавлении рабоче-крестьянских восстаний. Этот 
метод уже раз испытан в истории гражданской 
войны наших дней.

Надо путем революционного действия на каждом 
шагу разоблачать, обнажать царистско - национали
стическую и буржуазно-помещичью природу дени
кинского режима.

3. Ревкомы обязаны в кратчайший срок с со
знанием величайшей ответственности перед револю
цией и партией проявить наивысшее напряжение сил 
в использовании всех возможностей по дезоргани- 
низации сил противника.

Нах.одящи[м]ся в Вашем распоряжении отряды 
[отрядам?] давайте немедленно приказ с выступле
нием партизанского характера, не ожидая всеобщего 
восстания. К всеобщему восстанию лежит путь че
рез систематические партизанские действия малыми 
отрядами.

9/ХІ 19 года
Член Зафронтбюро Цекакапеу*)

(Справа № 25 3. Б. ЦК КП[б]У р. 1919 р., конверт № 28, документ 
на полотні).

П о л о ж е н и е
о в о е н н о - р е в о л ю ц и о н н ы х  к о м и т е т а х * * )

1. Воєнно - революционные комитеты являются органами 
воєнно - технического и политического руководства революци
онной повстанческой борьбы под лозунгом- восстановления

*) Без підпису.
**) Затвердило Зафронт Бюро 23/Х — 1919 рг
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неограниченной власти советов рабочих и крестьян Украины 
в процессе победоносного рабоче - крестьянского восстания, 
Ревкомы временно до выборов совдепов становятся органами 
власти.

2. Организуются военревкомы — губернские, уездные.
3. Воєнно-революционные комитеты в составе 3 или 5 

членов выделяются партийными комитетами.
П р и м е ч а н и е .  Персональный состав военревкомов 

может быть изменен высшим партийным органом в по
рядке партийной дисциплины, путем назначения.
4. Военревкомы являются техническими органами пар- 

комов, им подчинены и подотчетны.
П р и м е ч а н и е  1. Ревкомы действуют по директивам 

паркомов и снабжаются деньгами только через паркомы.
П р и м е ч а н и е  2. Губ. и уезд, революционные к- т ы 

не должны самостоятельно принимать никаких ответствен
ных шагов общеполитического характера. Они обязаны 
согласовать свои действия с общим планом, выработанным 
соответствующими центрами политического руководства.
5. Воєнно - революционные к - ты состоят из отделов : 

1) Оперативного, 2) Разведки, 3) Связи, 4) Формирования и
5) Снабжения, каковые в работе своей руководствуются при
лагаемой при сем инструкцией.

6. Пленум военревкома разрешает вопросы, касающиеся 
общего руководства, вопросы специального характера разре
шаются отделами ревкома.

7. Областные воєнно - революционные к-ты лево-'и право- 
бережной (Харьков — Киев) Украины возглавляются Воен
ным Отделом Зафронтового Бюро ЦК КПУ.

(Справа № 25 3. Б. ЦК КП(б)У за 1919 р., конверт N° 32—на полотні).
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П о л о ж е н и е
об уполномоченных Военного Отдела Зафронт. Бюро в армии

I
1. В целях согласования военных днйствий с операциями 

Красной армии учреждаются при армиях Южфронта предста
вительства Зафронтбюро.

2. Местопребывание уполномоченных определяется З а 
фронтбюро.

3. Деятельность уполномоченных протекает под руковод
ством и контролем Зафронтбюро и им же финансируется.

Оперативные и разведывательные же задания они полу
чают непосредственно от Реввоенсовета армии.

4. Сотрудников для своей работы уполномоченные вербуют 
сведома и согласия Зафронбюро.

j8 Дітопис Революції № 6  — 5
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На уполномоченных возлагается следующие обязанности :
1. Связывать Зафронтбюро с соответствующими ар

миями.
2. Информировать Реввоенсоветы.
3. Выполнять задания подотдела формирования Зафронт - 

Бюро по вербовке кадров и отдельных товарищей.
4. Распределение сформированных кадров, имеющие особое 

назначение, производится с ведома и по указанию Зафронт
бюро; распределение ж отдельных членов партии — через 
Зафронтюро.

5. Выполнять задания подотдела разведки и связи.
6. Передавать Зафронтовым отрядам задания оперативного 

и разведывательного характера, получаемые непосредственно 
от Реввоенсоветов, извещая об этом Зафронтбюро.

7. Финансирование в отдельных случаях оперирующих 
близь фронта отрядов, не снабженных Губпаркомами или Рев
комами.

8. Отчеты о своей деятельности уполномоченные пред
ставляют Зафронтбюро еженедельно, пересылая в копии 
их Реввоенсоветам армии.

Зафронтбюро Цекакапеу *).
5 /Х І-19 п.
(Справа N9 21 3. Б. ЦК КП(б)У за 1919 р., crop. 7).

П р и к а з

З а ф р о н т о в о г о  Б ю р о  Ц К  КПУ п а р т и з а н с к и м  в о й 
с к а м  У к р а и н ы  о н е м е д л е н н о м  в ы с т у п л е н и и  п р о 

т и в  Д е н и к и н а * * ) .

Золотопогонная армия Деникина, армия генералов и по
мещиков, захватившая Украину и устремившаяся на Тулу 
и Москву, потерпела окончательное поражение и теперь по
спешно отступает, теснимая советской Красной армией.

Недалек день, когда Украина будет сызнова советской. 
Уже Белгород и Богодухов наш.
Еше неделя и Харьков будет красным *).
К Киеву мы подошли вплотную и с часу на час ожи

дается его занятие.
Пирятин, Яготин и Лохвица в наших руках, дорога на 

Полтаву открыта.

*1 Без підпису.
* *)  Лрукуеться з копії архіву Інституту історії партії та Жовтневої Ре

волюції на Україні. В фонді Зафронтбюра Укрцентрархіву цього документу 
немає.
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Для окончательной ликвидации белогвардейских банд 
перед красными повстанческими войсками Украины стоит 
задача отрезать деникинской орде пути отступления на Дон 
и ударить малыми и крупными силами по растерявшемуся 
противнику.

Во исполнение всего именем революции п р и к а з ы 
в а е т с я :

4 1. Всем повстанческим войскам Украины немедленно от
крыть военные действия против Деникина.

2. Группам, оперирующим в левобережной части, после 
захвата и закрепления за собой железнодорожных линий 
устремляться * на северо-восток Украины, где, надо полагать, 
будут отступать главные силы контр - революции.

3. Повстанческим отрядам Правобережья надлежит напра
вить удар по отходящим белогвардейским бандам из ю го-за
падной части Украины, удерживая во что бы то ни стало 
в своих руках железнодорожные линии, пооходящие по Херсон- 
щине и Киевщине, в частности линии Киев — Екатеринослав.

4. Не дать отступающим белогвардейцам разрушать же
лезную дорогу, мосты и другие капитальные железнодорожные 
сооружения на пути продвижения Красной армии.

Еще раз напоминаем, что повстанческие отряды в целях 
согласования своих действий с операциями Красной армии при 
приближении фронтов обязаны немедленно связаться с Красной 
армией и обязательно выполнять ее задания.

Зафронтовое Бюро ЦК КПУ.
8/ХІІ 1919 года.

Д и р е к т и в ы  п а р к о м а м 1)

Опыт прошлого периода нелегального и легального стро
ительства наших партийных организаций на Правобережной 
Украине показал одну основную неправильность в нашем 
партийном строительстве: это то, что организация строилась 
из мелкоремесленных, мещанско - обывательских элементов, 
которые не могут быть основною частью пролетарской ком
мунистической партии. Эти элементы могут тянуться за про
летариатом и полупролетарским элементом деревни, но они ни 
при каких условиях не могут вести за собой пролетариат 
и полупролетариат.

Этим отчасти приходится об’яснить отсутствие влияния 
нашей партии среди крестьян, бедноты и даже рабочих на 
Правобережной Украине, и отчасти это замечалось в отдельных 
местах Левобережной Украины.

Сейчас стоит задача воссоздания наших партийных орга
низаций, и этот опыт необходимо учесть и сделать соответству
ющие выводы:
18*



1) Вся работа по воссозданию наших организаций должна 
вестись исключительно среди рабочих в городе и сельского 
пролетариата и бедноты в деревне.

а) Не должно останавливаться перед трудностями этой 
работы.

2) Не затрачивать энергии на работу среди ремеслен
ников и городской интеллигенции — элементов обывательски - 
мещанских.

а) Не увлекаться легкостью работы среди них.
v

З а д а ч а  о р г а н и з а ц и и  а

1) Форсировать работу по организации ревкомов и со
зданию партизанских отрядов, дезорганизовывать и нервиро
вать противника в глубоком и ближайшем тылу, используя 
для этого железнодорожников и другие всевозможные сред
ства.

2) Усиленно выпускать листовки и воззвания краткого 
содержания, но будирующие и разоблачающие петлюровско- 
кулаческое правительство, которое предает помещику рабочих 
и крестьян.

3) Разлагать неприятельскую армию, посылая туда лучших 
работников. Всю работу необходимо форсировать, напрягая 
на нее все силы.

В своей работе партийным организациям на местах при
ходится сталкиваться с другими партиями; от правильного 
отношения к ним в значительной степени зависит влияние 
нашей партии.

1) Партия „боротьбистов* (украинские коммунисты). За  
последнее время усиленно в центре мусируют 'слухи о все 
усиливающемся влиянии партии боротьбистов за счет нашей 
партии. Необходимо тщательно проверить это со всей серьез
ностью. Если слухи верны, сообщить центру причины и ука
зать, в каких местах и в какой степени это проявилось.

То же самое по отношению к другим партиям: точно взве
сить степень влияния и о причинах сообщить в центр.

По отношению к боротьбистам в каждом отдельном случае, 
в зависимости от удельного веса, допустимо соглашение вплоть 
до создания об’единенного ревкома с непременным условием 
нашего большинства.

По отношению к левым эсерам держаться той же так
тики, что и в отношении к боротьбистам, в то же время про
должать неустанную идейную борьбу с этими партиями, 
разоблачая их, как партии мелкобуржуазные, и тем самым 
усиливая влияние нашей партии.

Комфарбанд согласно постановлению центра должен быть 
распущен, а члены его посредством перерегистрации входят 
членами нашей партии.

276  Літопис Революції
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Помимо столкновения с партиями придётся сталкиваться 
с различными отрядами батек, ангелов*) и т. д.

Основная задача по отношению к ним— это вливание наших 
стойких, товарищей в большом количестве, которые должны 
овладевать этими отрядами, подчинив нашему влянию; по 
скольку это не удастся, всячески стараться их использовать 
для общих военных операций, но ни при каких условиях не- 
входя с ними ни в какое бы то ни было соглашение, а ведя 
с ними всяческую борьбу в зависимости от местных условий, 
стараясь их разлагающее влияние уничтожить или свести хотя 
бы на нет.

Для того, чтобы центр Зафронтбюро мог давать своевре
менно директивы, а также всячески помогать работе во всех 
ее формах, необходимо держать регулярную крепкую связь и 
постоянно и точно информировать, не прикрашивая действи
тельное состояние работы нашей организации и степень нашего 
влияния**),

(Архів ЦК КП(б)У, справа №  1 за 1919 р., стор. 21).
❖  *

III. МІСЦЕВІ ПІДПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1. ПІДПІЛЬНА РОБОТА НА УКРАЇНІ1)

19/ХІ (1919) г.
Уваж[аемые] тов[арищи] !

Не знаю, прибыл ли к Вам первый наш доклад. 
Судя по тому, что от В/ нет ответа до сих пор, 
надо полагать, что нет.

Положение здесь следующее]. Киев[ская] губ 
Связь имеется всего только с 3 уездами. С осталь
ными только сейчас начинает налаживаться связь 
В некоторых] уездах есть кое - какие отряды. Об 
этом подробнее будет в докладе Ревкома. Можно 
сказать, что губ[ерния] только сейчас начинает* ра
ботать. В самом Киеве работа только начинается. 
Колоссальн[ая] безработица лучше всякой агитации 
помогла нам, и вышедшая на-днях листовка по мо
билизации] бралась нарасхват.

О профессиональном движ[ении] в г. Киеве 
будет специальный] доклад на Всероссийском] 
Бюро [Профсоюзов] коЦорый] рекомендую прочесть. 
Завтра выйдет первый номер „Коммуниста**2). При
чины тех или иных дефектов будут объяснены ниже.

*) Ангел — відомий ватажок банди на Україні.
**) Без ппідису.
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П о д о л ь с к  [а я] губ .  Связь имеется с Винниц[е9], 
Проскуровым и Каменец - Подольском]. Подробі [ые] 
информации] дать оттуда не можем, ибо публика 
оттуда до сих пор не связалась, а мы получили 
возможность только на * днях послать туда людей. 
Знаем только, что наши работают там с бороть
бистами]3). В о л ы н с к  [а я] губ.  З а  все время был 
только один человек из Ровно, ничего существен
ного] не привезший. Надо полагать, что они дер
жат связь с Житомиром] и через Житомир с В/. 
Ч е р н и г [ о в с к а я ]  губ.  До еих пор в руках белых 
был только Нежин, кот[орый], судя по нашим све
дениям, уже взят нашими. Никакой связи с ним не 
было. П о л т а в с к [ а я ]  губ.  Единств [енная] гу
берния] из всей области, которая работает более 
или менее прилично. Главн[ым] образом работает 
сносно Кременчуг. Хорошо связаны с рабочими. 
Имеют несколько отрядов в уезде и издают поря
дочно литерат [уры]. Полтава два раза была занята : 
раз отрядом махновск[ого] типа и раз отрядом бороть- 
бистов4). Х а р ь к о в .  Михаил и"Петро сидят ещ е6). 
Недавно был провал*). Провалилось семь человек. 
Бывш. секретарь] губпаркома Леонов от странен 
вследствие этого. Почти прерваны всякие связи с губ
ернией] иобл[астью]. Точно почему его отстранили— 
мы не знаем. Г іосьілаем завтра комиссию для расслед
ования] и реорганизации]Харьков-ск[ой] работы0). 
Харьков до сих пор прилично работал. После послед
него] провала работа там расстроилась и, повиди- 
мому, полное отсутствие] ответственной] работы. 
Во главе там стоит сейчас тов. Пейсахович (Марк)7).

Е к а т е р и н о с л а в .  После последнего] про
вала Харьков, кажется, потерял связь с Екате- 
рин[ославом]. Хотя у нас были косвенные сведения, 
что работа начинает налаживаться при полном от
сутствии работников. О д е с с а .  Было уже два чело
века у нас из Одессы. Настроение у них самое 
отрадное. Повидимому, там работа идет во-всю . 
Имеют хорошую связь с предприятиями] и селах. 
Довольно хорошо обстоит дело в Х е р с о н е  Скверно 
в Н и к о л а е в е ,  где был порядочный провал8). Ру
ководит работой в области Елена 9). Нуждается в двух 
ответственных] работниках и политических] ин
струкциях. В деньгах не нуждаются]. Е к а т е р и 
не  д а р. Через Харьков к нам попал тов. из Екате- 
ринодара, приехавший за деньгами. Дали 750.000.

*) Провал третього Харківського Ревкому.
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Жалуется на отсутствие связи с Москвой, что очень 
невыгодно отзывается на работе, т. к. на Кубани 
сейчас почва для работы для нас очень благоприят
ная. На почве самостийности Кубанская рада почти 
окончательно порвала с Деникиным. Даже возможно 
у них столкновение. Публика надеется скоро выйти 
из подполья. Они хорошо связаны с Зеленой армией10) 
и с Кавказом. Зеленая армия оперирует в районе 
Новороссийска, не выступая решительно за отсут
ствием директив. Надо обратить внимание ЦК РКП 
на необходимость связаться. Екатеринодарск[ую] 
явку мы прилагаем. В общем и целом нужно сказать, 
что организации на Укр[аине], при всех возможно
стях] кот[орые] были, не на высоте. Виновато 
в этом, конечно, Зафронтбюро. Начнем по порядку. 
Вся техника, оставленная] Зафронтбюро, начиная с 
квартир и кончая типографиями] никуда не годилась и 
проваливалась немедленно. Явление это всеобщее, но 
особенно ярко выявилось в Киеве. Оставили тысячи 
мальчишек и девочек, кот[орые] к работе совершенно 
не годны и являются только балластом, пожирающим 
деньги, а главным образом, до странности много 
оставили евр[ейских] товарищей], кот[орые] в по
громной] обстан[овке] Украины соверш[енно] непри
годны. Достаточно указать, что нам по целым ме
сяцам не бывает возможности] послать за пределы 
Киева ни одного человека, т. к. евреев выбрасывают 
из вагонов или просто убивают. Вот еще такой при
мер при последнем погроме в Киеве почти все 
наши работники] так или иначе пострадали, а при
шлось приостановить работу на 2 — 3 недели. Вот 
причины, почему так слабо развита работа в обла
сти и губ[ернии]. Надо заметить, что вы продолжаете 
присылать работников] все в том же роде. Заявляю 
вам категорически, что нам второстепенные работ
ники не нужны. Мы не знаем, как от них избавиться 
здесь. Дайте нам работников, которым можно было 
бы поручать дела и ради всех святых—не евреев. 
Чувствуется большой недостаток в отсутствии по
литического] центра, вполне компетентного, с чле
нами ЦК во главе, т. к. связь с вами чрезвычайно 
затруднена, а мы, кот[орых] называют здесь ЦК и 
к которым приезжает Одесса за политическими] 
директивами, конечно, ЦК собой отражаем слишком 
слабо. В частности сейчас у нас отсутствуют указа
ния о наших отношениях к украинцам всех видов 
и толков. С  боротьбистами и борьбистами мы до
вольно тесно связаны, однако общих органов не



Літопис Революції№

создаем. Последнее время белыми усиленно распро
страняется] слухи о соглашениях наших с Петлюрой). 
К нам поступают со всех сторон запросы по этому 
поводу, на которые мы, конечно, ответа не можем 
дать. Даем распоряжения ни в какие соглашения 
с петлюровцами, махновцами и т. п. не вступать. 
Нужно сказать, что все парти:-[анские] отряды, а их 
что ни село, то отряд, большей частью Петлюро- 
махновского типа, об’единяющий лозунг повидимому: 
г р а б ь ) .  Особенно силен сейчас Махно, которой 
занял было район от ст. Волноваха до Александрии, 
при чем держал Екатериносл[ав], Лозовую и Си- 
нельниково по неделе. До ликвидации его еще очень 
далеко. Теперь о деньгах. Средства приходят к 
концу. Так как за деньгами к нам обращаются 
все, то это хватит не надолго. Даже в том случае, 
если Киев будет взят в течение ближайшего месяца, 
мы все - таки успели бы снабдить остальные] пункты. 
Крестьянам легко пробраться. Таким путем можно 
было бы переправить сюда. У нас есть сведения, 
что очень много публики проваливается по Днепру, 
так что этот путь не важен. Передайте Квирингу 
или Ломову, что оставленный] ими Гурвич сидит 
без денег и ждет указаний. Повлияйте на местные 
кооперативи[ые] круги, чтобы цам дали здесь офици
альное] влияние на имеющуюся на Украине Центро- 
секцию раб[очей] кооперации]. Почаще с нами 
связывайтесь и давайте информацию. Пришлите 
зрелых людей, считаясь с национальностью].

А б р а м * )
(Справа № 25 3. Б. ЦК КП(б)У за 1919 г., конверт № 11, документ, 

на полотні). Г

2. ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

После провала в августе А) большая часть активных ра
ботников выбыла из Екат [еринославской] орг[анизац]ии. Мало
численность и неопытность оставшихся работников привела 
к тому, что работа губцентра свелась почти исключительно 
к работе в гср. Екатеринославе. В некоторых пунктах губер
нии вовсе не было организаций, с теми организациями, кот.- 
[орые] были на местах, не было постоянной тесной связи. 
Благодаря неправильной информации, данной губцентром Укр- 
центру, в Екатер. [инослав] были посланы работники, кот. в силу 
того, что они были известны в Екат.[еринославе] как активные 
работники, вынуждены были скрываться и не могли принять

*) Абрам — Гілінський.
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участия в работе до прихода в Ек[атериносла]в Махно 2). С заня
тием Махно в октябре мес. значительной части Екатер. губ. яви
лась возможность полулегального существования органи^ации- 
В октябре мес. Махно занял Александровск, Никополь, Мели, 
тополь, Мариуполь, Бердянск и в начале ноября, оставив по
степенно занятую раньше территорию, вошел в Екатеринослав. 
Периодом этим воспользовались сначала уездные организации 
для установления связи между собою и согласованности дей
ствий по отношению к Махно. С занятием же Екатеринослава 
явилась возможность- избрать новый губпарком, сначала на 
городской конференции активных работников] Ек.[атерино- 
сла]*а, а затем с прибытием в Ек[атериносла]в представителей 
от уездов, на совместном заседании губпаркома, избранного 
на горконф[еренции], с представителями прибывших в Ека- 
[териносла]в уездных организаций, был избран полулегальный 
губпарком в составе 7 членов и 3 кандидатов. В то же время 
выделен был подпольный парком на случай оставления Махно 
гор. Ек[атериносла]ва, из наименее скомпрометированных 
членов. Периодом пребывания в Ек[атериносла]ве Махно ор
ганизация воспользовалась для налаживания работы в губернии 
для усиления работы в профессиональных] союзах, для аги
тации среди повстанческой армии и рабочих. Все время пре
бывания Махно в Ек[атериносла]ве (с 9/ХІ по 11/ХІ3) изда
валась газета „Звезда**.

Повстанческая армия [Махно] состоит из старой Махновской 
бригады, кот. осталась в тылу у белых в районе Умани в ко
личестве 800 чел. В районе Умань - Помошная к ней были 
присоединены 3 дивизии — советские части, сформированные 
в Крыму, Херсоне, Николаеве и оторвавшиеся во время отсту
пления Красной армии. При присоединении советских частей 
были перебиты комиссары и коммунисты. Уцелели только не
многие, в числе их тов. Полонский, командир 1 3 - го Крымского 
полка. В период занятия Махно Екат[еринославской] губ. число 
бойцов достигало 30.000 чел. В данный момент насчитывается 
25 000 здоровых и до 10.000 больных и раненых. Настроение 
повстанческой армии — махновское — главным образом в ка
валерии (до 10.000 ч.); пехота в большинстве и прикрытие 
артиллерии определенно сочувствует советской власти и с не
терпением ждет момента соединения с Красной армией. В по
встанческой армии все время велась партийная работа, были 
устроены в частях ком. ячейки, руководителем работы в пов
станческой] армии был Полонский, кот., в свою очередь, был 
все время связан сначала с Адександр[овской] организацией 
и затем с Ек[атеринославским] губцентром. Работа в армии 
велась подпольно. Высший командный состав во главе с Махно 
настроен оппозиционно по отношению к Красной армии, вер
нее, здесь играет роль личная вражда и неприязнь Махно 
к Л. Троцкому. (Все время не перестает награждать его эпи-
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тетами— авантюрист, контр - революционер и т. п). Так же 
настроєна группа анархистов „Набат" во главе с Волиным, 
идейным руководителем повстанческой армии.

В Александровске в октябре мес. был созван с'езд по
встанцев, крестьян и рабочих местностей, освобожденных от 
белых. Несмотря на то, что с’езд созван был анархически 
в буквальном] смысле слова и не явился действительно выра
зителем настроения рабочих и крестьянских масс, несмотря на 
то, что с’езд происходил в период наибольшего под’ема мах
новщины, несмотря на то, что вследствие короткого проме
жутка времени до с’езда наша организация ,не могла в доста
точной мере подготовить рабочие и крестьянок, массы к с’езду, 
с’езд этот показал, что рассчитывать Махно и группе „Набат", 
стоящей у Махно за спиною, нй сочувствие и поддержку тру
довых масс нечего. Выделенный с’ездом Реввоенсовет, кот. 
должен был стать руководителем [махновской] партизанской 
армии в военном отношении, почти сразу же отнесся с недо
верием к командному составу и постепенно становился к нему 
в оппозицию.

В последние дни пребывания Махно в Екат[ериносла]ве 
Махно при ближайшем участии группы „Набат" с Волиным 
во главе решил в корне пресечь работу ком[мунист]ов у себя 
в армии. Пользуясь тем, что полк Полонского4) расположен 
был в Никополе, а сам Полонский приехал в Ек[атериносла]в 
по делам, Махно, измыслив покушение Полонского на его 
жизнь (попытки будто бы жены Полонского отравить Махно 
на вечеринке), арестовал Полонского, его жену, ближайших 
сотрудников Полонского и бывшего случайно на квартире 
Полонского во время его ареста члена Ек[атеринославск]ой 
орг[анизац]ии тов. Азарова и по приговору высшего команд
ного состава расстрелял их. После приведения приговора в ис
полнение было предложено Реввоенсовету санкционировать 
его. Реввоенсовет не только не дал санкции на это, но окон
чательно стал в оппозицию к Махно и искал в этом отноше
нии руководства нашей организации. К сожалению, поспешное 
отступление махновцев из Ек[атериносла]ва под натиском белых 
затушевало раскол в повстанческой армии и не дало возмож
ности губцентру использовать создавшееся положение.

Состояние организации в данный момент. После ухода 
из Ек[атериносла]ва Махно приступил к работе v подпольный 
губпарком. Главное внимание обращено на установление связи 
с приближающейся Красной армией и организацию в при
фронтовой полосе и в главных пунктах губернии отделов раз
ведки для доставления путем постоянной живой связи с К р ас
ной] арм[иею] правильной информации о положении в тылу 
противника. Работников для этого находится сейчас достаточно 
в виду того, что с уходом Махно в Ек[атериносла]ве осталось 
довольно значительное число членов, не могущих работать
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в Ек[атериносла]ве при белых, и имеющих возможность рабо
тать в других пунктах губернии. К сожалению, полнейшее от
сутствие. средств в организации не позволяет немедленно же 
провести эту работу. Попытки достать деньги в профсоюзах 
и др. организациях] оказываются тщетными. Губпарком по
слал в центр делегата с подробным письменным докладом для 
получения средств. Также посланы делегаты в ближайший 
штаб армии для связи и изыскания средств. Случайно попав 
в центр раньше посланного делегата, я сочла необходимым 
дать хотя бы некоторую информацию о положении в Ек[ате- 
ринославск]ой губернии, а также в виду близости фронта 
к Ек[атериносла]ву, в виду необходимости немедленного осу
ществления намеченного губпаркомом плана работы, считаю 
нужным обратиться в центр по вопросу о снабжении Ек[ате- 
ринославск]ой организации средствами хотя бы в ограничен
ном размере, но в самый кратчайший срок.

Позиция, занятая Ек[атеринославской] орг[анизац]ией по 
отношению к повстанческой армии: в виду важности разру
шительной работы в тылу противника полная поддержка в воен
ном отношении; отрицательное отношение к попыткам без
властного строительства — использование митингов, с’ездов, 
конференций и пр. для самой энергичной агитации против поли
тики экономического строительства, руководимой [проводимой?] 
Волиным.

К л а в д и я

Состав подпольного губпаркома5) : Чекалин (Лев), Павел 
Бурьянский, Гришута - Коневец - 1 Іершин.

Состав полулегального Губпаркома: Миркин, Кукуй Вера, 
Большунов, Кузнецов, Чесменский, Бродский, Марзан, Клавдия 
Владимир.

(Архів 3. Б. ЦК КП(б)У, справа N*2 4 за 1919 р., стор. 98 — 100).

3. ПІДПІЛЬНА РОБОТА НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ

Будучи командирован ЦК КПУ для подпольной работы 
в тылу деникинцев, я прибыл в Екатеринослав в конце августа 
пр. года, связался с организацией и был кооптирован в губ
парком. В губпарком в то время входили следующие лица: 
Макс (расстрелян впоследствии в Харькове), А. Ушеренко, 
Лазарь (расстрелян в Екатеринославе в сентябре пр. года), 
Михаил Колтун (по непроверенным сведениям расстрелян по 
пути в Харьков), Изя Ольшевский (убит в Екатеринославе) 
и я. Секретарем губпаркома был т. Макс, казначеем — т. Ла
зарь. Был образован ревком, в который вошли Лантух, Иван 
Гончарук и я (секретарем). Положение дел в организации
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ко времени моего прибытия в Екатеринослав было крайне не* 
удовлетворительно. Связей с массами почти не было. Районные 
организации (Кайдацкая, Чечелевская и Амур • Нижнє - Дне
провская) функционировали слабо- Связь с уездными органи
зациями постоянно прерывалась. Попытки связаться с парти
занскими отрядами большею частью заканчивались неудачно, 
главным образом, вследствие неумелости и неопытности ека- 
теринославских работников. Деньги были незадолго до моего 
приезда получены из центра в количестве не менее миллиона, 
и в то время недостаток в них не ощущался.

В сентябре начались провалы, сильно дезорганизовавшие 
работу. Провалились почти все существовавшие в Екатерино* 
славе явочные квартиры; был арестован ряд работников. В ре
зультате пришлось 3 членов губпаркома — т. т. Макса, Хар- 
наса и Колтуна— откомандировать из Екатеринослава.

Т. Лазарь, казначей комитета, был арестован (в связи 
с провалом в Каменском) и зверски замучен. У него нашли 
отчетность комитета, о чем белые сообщали в своих газетах. 
Произошел ряд провалов и в уездах (в Павлограде, Камен
ском, Луганске). Провалы оставили след на всей дальнейшей 
работе Екатеринославской организапии, сильно затормозив 
работу.

Ь дальнейшем работу организации пришлось направить, 
главным образом, на закрепление беспрестанно рвавшихся свя
зей и на спасение арестованных т. тл так что работа приняла 
характер внутреннеорганизационный. Целый ряд признаков 
улучшения наметился лишь незадолго до занятия Екатерино
слава махновцами.

При Губпаркоме был создан „Политический Красный Крест", 
на который было возложено дело помощи пострадавшим то
варищам. Были завязаны связи с местами заключения и с ли-; 
цами, посредством которых производились (путем выкупа) 
освобождения. „Красному Кресту" удалось освободить несколь
ких товарищей. --------

Работа в районах и уездах также несколько улучшилась. 
В уезды был направлен ряд работников, главным образом, для 
воєнно - революционной работы.

Организации существовали в Павлограде, Каменском, Але- 
ксандровске, Мариуполе, Луганске и Новомосковске.

Начата была работа также и в Верхнє - Днепровске в, Б. Ток- 
маке и Мелитополе. С рядом других пунктов связь не имела 
постоянного характера. Крупнейшие организации были в Але- 
ксандровске и Луганске. Губревкомом в пределах Екатерино
слава был организован отряд подрывников ; на Амуре и Кай- 
даках имелись боевые дружины. Чувствовался острый недо
статок вооружения и опытных военных руководителей. Удалось 
снять несколько опасных для нас лиц. Связь с партизанами 
наладилась. Под непосредственным руководством Губревкома
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Ь Верхнє - Днепровском уезде оперировал отряд Хмары (наи
более крупное дело — овладение станцией Пятихатки в октябре 
прошл. года). Незадолго^ до занятия Екатеринослава махнов
цами ревком связался также с отрядой Лантуха, оперировав
шим в Новомосковском уезде. Создана была партийная контр
разведка, доставившая некоторые материалы.

Связи с центром, начиная с конца августа, не было почти 
до последних дней подпольной работы нашей организации. 
Деньги не получались. Нами было отправлено несколько курь
еров в центр ; об их судьбе нет никаких сведений. Недоста
ток денежных средств крайне тормозил работу. Средства, 
имевшиеся в распоряжении организации, были израсходованы 
са : ^субсидирование уездных и районных организаций; 2) суб- 
нидирование партизан; 3) поддержку „Красного Креста" ; 4) за
купку оружия.

Был выпущен ряд листовок; была напечатана и распро
странена резолюция Губпаркома об отношении к партизанским 
отрядам. Выпущено было 4 номера газеты „Молот".

К моменту занятия города Екатеринослава махновцами 
поддерживать связь с уездными организациями стало чрезвы
чайно затруднительно в виду полной оторванности Екатерино
слава от уездов.

Работа Губревкома поэтому сосредоточилась, главным обра
зом, в самом Екатеринославе. Во время первого занятия Ека
теринослава махновцами на&Кайдаках в тыл белым ударил 
наш отряд. Были убитые и раненые.

Ко дню занятия Екатеринослава махновцами в Губпарком 
входили следующие лица: А. Ушеренко, В. Кукуй, _Ь1зя Оль
шевский (секретарь), я и представители районных организаций. 
В Губревком: я (секретарь), Чесменский, Ф . Золотов, Ив. Гон
чарук.

Останавливаясь на общем характере работы наших орга
низаций на Екатеринославщине в подпольный период, считаю 
необходимым указать, что работа тормозилась, главным обра
зом, следующими причинами: 1) отсутствие связи с центром; 
2) острый недостаток в работниках. Значительная часть ра
ботников, командированных ЦК [для работы по, уездам Ека- 
териносл. губ.], за исключением 2— 3 человек, имея возможность 
связаться с Губпаркомом, не сделал этого по совершенно не
законным причинам. Таковы были тов. Амосов и некоторые 
другие, имена которых не сохранились у меня в памяти.
5/Н 1920 Вл. Мирошевский (Владимир).

Относительно подпольной работы других партий и наших 
с ними взаимоотношений могу сообщить следующее. Несо
мненно, что в Екатеринославе и уездах существовали органи
зации „самостийников;", но они старались не поддерживать 
с нами никакой связи и тщательно от нас конспирировались.
19 Літопис Революції № 5 — б
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С лев. с. -р. (активистами) у нас одно время велись neperd- 
воры на предмет установления воєнного контакта, но перего
воры были прерваны вследствие неудовлетворения нами неко
торых требований активистов. Организации „борьбистов" в Ек[а- 
терино]славе не было; правда, в октябре прибыл в Ек-слав 
представитель боевой группы, командированный на Украину 
ЦК „борьбистов" (тов. Вера Алексеева), и получил у нас 
взаимообразно 50 тис для террористической работы. С анар
хистами контакта не было. Изредка пользовались (главным 
образом, в подрывной работе) услугами отдельных анархистов 
застрявших в Ек[атерино]славе и не приставших к федерации6).

Вл. Мирош[евский].

Что касается убийства тов. Изи, о котором — по дошедшим 
до меня сведениям — в центре получены самые фантастические 
сведения, то я, будучи случайным сведётелем этого прискорб
ного события, могу сообщить следующее. Тов. Изя был убит 
на заседании случайным выстрелом, сделанным т. Верою 
(Марусей) Куку й, членом Губпаркома, командированной в Е[ка* 
терино]слав ЦК КПУ. При этом присутсвовали т. т. Чесменский 
Наумов (член кайдацкого Райпаркома) и я.

Вл. Мирошевский.
(Архів 3. Б. ЦК КП(б)У, справа № 4 за 1919 р., стор. 10 — 11).

'  4. О Т Ч Ё Т

6  НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПОЛТАВСКОГО ГУБПАРКОМА

за время с 28 июля ст. ст. 1919 года по 20 декабря н. ст. 1919 г. *)

П о л и  т[и ч е с к а я] 
р а б о т а *

З а  несколько дней до оставления Кременчуга 
советскими войсками на заседании группы товарищей, 
оставленных для нелегальной работы, совместно с 
членами Кременчугского паркома, был избран неле
гальный комитет из 3-х товарищей:

Председатель— он же секретарь— Е. М иронов, 
казначей Яков К у т н є р(фон)  и член Паркома 
Наум Г о л ь б е р ш т а д т .  На том же заседании было 
решено, что избранный комитет возьмет на себя 
функции Губпаркома. Мотивирую это тем, что Кре- 
менчуг как рабочий центр должен стать и руководя
щим партийним центром.

*) Документ містимо за оригіналом, виправленим виключно щодо орто- 
•Трафії та деяких друкарських помилрк, '
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Ядро нелегальной организации составили сле
дующие товарищи:

1. Е ф . М и р о н о в  — оставлен тов. Х а р е ч к о .
2. (Г) Х у т о р о к  — оставлен тов. Х а р е ч к о .
3. Я к о в  К у т н є р(фон)  оставлен Политот

делом 14-й армии.
4. Н а у м  Г о л ь б е р ш т а д т — оставлен Политот

делом 14 й армии.
5. М. Б е л е н ь к и й  — оставлен Политотделом 

14 й армии.
6. К р и в о ш е е в .
7. С о н я  Ш у с т е р  — эвакуирована из Екатери- 

нослава.
8. С о н я  Р а п п о п о р т  — эвакуирована из Ека- 

теринослава.
9. Л. З е л е в я н с к и й  эвакуирован из Павло

града
10. М. Ш е х т е р (кличка Верний) — эвакуирован-

из Павлограда.
11. Л. Ш а р ф  — оставлен Кременчугским Пар-

комом — и некоторые др. товарищи.
Кроме того, в Полтаве т. Х а р е ч к о  были 

оставлены т. т. М. Б а р ш а к  и М а л о х а т к и н а 2).
Образовавшийся парком немедленно занялся по

сылкой работников по уездам. Таким образом были 
посланы работники в следующие места:

М и р г о р о д  — 4 тов[арища]
П е р е я с л а в  Александрия Хер[сонской губер
нии] — 3 товарища]
Х о р о л  — 3 товарища]
К о н г р а д  — 3 товарища]
Кременчугский у[езд]
К о б е л я к и  — 2 тов[арища]
З е н ь к о в  — „
Посылаемые для налаживания нелегальной ра

боты товарищи снабжались инструкциями и сред
ствами. Из всех посланных прибыли по на?начению 
лишь в Кременчугском уезде, Переяславе, Хороле и 
Александрии, о судьбе остальных товарищей тбчно 
не известно.

Все остальное время до оставления Кременчуга 
советскими войсками было потрачено на подыскание 
явочных квартир, квартир для житья и т. д.

28-го  июля старого стиля город был занят 
деникинцами 3) и с этого момента и начинается фак
тически нелегальная работа Губпаркома. В первые 
дни работа его несколько затормозилась.
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Это объясняется происходившими в первые дни 
по занятии города повальными гробежами, во время 
которых казаками разгромлена 'была наша нелегаль
ная типография, при чем во время разгрома погибли 
73 тысячи партийных денег и все документы.

В первый момент своей работы Парком считал 
необходимым наладить связь с Полтавой, Хоролом, 
Переяславом и Александрией (Херсонской губер
нии). Была устроена новая нелегальная типография, 
открыты переплетная мастерская и бакалейная ла
вочка, в гостинице заняты два номера для при
езжающих коммунистов.

В городе был создан Коммунистический Союз 
молодежи4) и целый ряд фабрично-заводских ячеек. 
Из представителей комячеек всех фабрик был со
здан коллектив5), выделивший из своей среды красный 
крест.

К этому времени прибыл из Киева от тов. 
К о л о с а 6) тов. П е т р а ш к о  для налаживания рев
комовской работы. На заседании паркома был вы
делен губревком в составе 3-х товарищей : Петрашко,  
Г о л ь б е р ш т а д т а  и А.  Ш у с т е р а .  Уже к 20-му 
сентября было издано 3 номера „Дела Революции" и 
два воззвания.

20 го сентября н. с. состоялось собрание ответ
ственных работников Кременчугской организации, 
на котором был выбран новый Губпарком в следу
ющем составе:

Председатель: Еф. М и р о н о в  — член Екатери- 
н[ославского] губ[ернского паркома. Член парт[ии] 
с июля 1917 г.

Секретарь Мих. Э р с к и й— член Киевской о р г а 
низации] Подольского район[а]. [Член партии] с июля 
1917 г.

Члены: Ю. Х у т о р о к 7) [Член Екатеринославской 
организации] гор[одского] района. Член партии с мая 
1917 г. М. Д ь я ч е  нко Харьковской организации] 
гор[одского] района. Член партии с февраля 1918 г. 
А. Ш у с т е р  член Екатеринославской организации 
гор[одского] района [Член партии] с 1912 г.

Для налаживания партийной работы в Полтаве 
и Полтавском уезде туда были делегированы т. т. 
М и р о н о в  и Х у т о р о к .  С каждым днем работа 
паркома принимала все более обширный размер. Были 
прочно установлены связи с Полтавой, Кобеляками, 
Конградом, Хоролом, Переяславом, Золотоношей и 
Сорочинцами, Александрией ХерсонскоЦ губернии и 
Черкассами Киевской губернии, Оставленные в При-
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луках товарищи с Губпаркомомне связывались. Связь 
внутри отдельных уездов была следующая:

К р е м е н ч у г с к и й  у е з д :  В городе 9 фабрич
но-заводских ячеек и персональная связь со всеми 
профсоюзами и более чем 20 - ю предприятиями. 
Общая численность [членов] ячеек свыше 100 чело
век. Местная партийная организация насчитывала в 
нелегальное время около 100 товарищей. Кроме того, 
в Союзе Коммунистической Молодежи было около 
100 членов. В уезде имелись ячейки: в Крюкове, 
Эрастовке, Федоровке, Калиберде и др. местах и 
персональная связь с несколькими волостями. Име
лась также густая сеть партизанской организации, 
покрывавшая почти весь уезд. Велась также работа 
среди частей деникинского гарнизона, где имелись 
связи с комендатурой, 8-м запасным батальоном, 
39-м госпиталем и начальником Кременчугской охран
ной дружины т. А. З е ф и р о в ы м  (членом партии 
л. с.-р. борьбистов). От них мы получали документы, 
оружие и военные сведения. Работой среди гарни
зона (в частности в 8-м батальоне), руководил тов. 
Р о с т о в ц е в  (бывш[ший] >заместителем] Полит- 
кома 343-го Советского Полка). Перед уходом дени
кинцев 8-й батальон отказался выступать на охрану 
города и был выведен из, Кременчуга, при чем оста
лось много дезертиров, предложивших свои услуги 
Губревкому.

П о л т а в с к и й  у е з д :  В городе имелась
ячейка в союзе „ И г л ы "  и персональная связь с 
другими профсоюзами. Работа в гарнизоне велась 
через товарищей С и н а й с к о г о ,  Б о й к о  и С в е  р д- 
л о в а ,  служивших в качестве мобилизованных, и 
привела к разложению 7-го батальона, большая часть 
которого перебежала к повстанцам или осталась в 
городе при входе советских войск. С уездом имелась 
персональная связь с тремя волостями. Кроме того, 
в городе имелся Коммунистической Союз Молодежи.

Х о р  о л: Имелась персональная связь с товари
щами] из различных предприятий (профсоюзов не 
существовало) и с 4-мя волостями- Кроме того, мест
ный ревком организовал в уезде партизанские от
ряды.

К о б е л я к и :  Связь с предприятиями и 3-мя 
волостями.

К о н  г р а д :  Связь с 3-мя волостями и ячейка 
в Карловке.

А л е к с а н д р и я :  Организации не было, име
лась персональная связь с городом и уездом.
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П е р е я с л а в :  Связь с предприятиями, проф
союзом и волостями.

Вот в кратких чертах политическая работа Губ- 
паркома.

Надо заметить, что вовторой половине нелегалы» 
щины (с октября месяца приблизительно) главную 
часть работы составляла повстанческая работа и к 
ней мы и перейдем.

Д е я т е л ь н о с т ь  
Г у б р е в к о м а

Перед оставление[м] города советскими войсками 
нелегальной Кременчугской организации оставили 
10 пироксилиновых шашек, 80 винтовок и 3000 патро
нов. Губревком 1-го состава сейчас по своем обра
зовании приступил к работе. Было приступлено к 
организации повстанческих отрядов в Кременчугском 
уезде в Манжелеевской и Федоровской волосі [ях], 
что было порученно тов. Ш е в ч е н к о .  Были по
сланы курьеры для связи с повстанцами у Знаменки 
и отрядом Коцера 8) у Чигирина. После 20 го сентября 
в Кременчуг от тов. К о л о с а  прибыл т. Т р е т ь я к 9).

Ревком был реорганизован, и в него вошли от 
коммунистов 3 - є  [трое], от боротьбистов 1 [один] 
(фактически он не состоял, ибо намеченный боротьби
стами товарищ был расстрелян по дорог е в Кременчуг) 
и от левых эс-эров 1 [один] O r коммунистов входили 
т. т Т р е т ь я к ,  П е т р о в  и А.  Ш у с т е р ,  otA.-C.-P. 
В а с и л ь е в .  Впоследствии Т. А б р а м  [ Ш у с т е р ]  
был заменен тов. Э р с к и м  и в Р е в к о м  вошел тов. 
Ш а в р и н ,  как заместитель тов. К о л о с а .

Ревкомом были установлены связи со следу
ющими повстанческими отрядами:

1. С отрядом тов. тов. Ш е в ч е н к о  и К р и в о -  
ш е е в а 10).

2. С отрядом П е т р о в а .
3. С отрядом т. Т р е т ь я к а .
4. С  отрядом т. Л е о т ь е в а  (1-й Интернац. 

Парт, отряд).
5. С  отрядом т. Б и б и к а .
6. „ „ „ О г и я .
7. „ „ „ К о н у р ы .
8. „ „ „ К л и м е н к о и Т а р а н а .
Работа Ревкома особенно у силилась,когда повстан

ческая дивизия тов. Крючковского11) забирала город 
за городом на Полтавщине, внося панику и дезоргани
зацию в ряды противника. Дивизия т. Крючковского,
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заняв на несколько часов окраины Полтавы 12), бы
стро передвигалась затем с места на место. Таким 
образом, чрезвычайно трудно держать с нею связь, тем 
более, что деникинские карательные отряды чрезви- 
чайно осложняли работу по связи и инструктиро
ванию повстанческих отрядов.

Тов. Крючковский, имея нашу явку, не приложил 
усилия к связи с нами. В моменты подхода совет
ских войск, ще до занятия Полтавы 8-го декабря, 
повстанческим отрядом Клименко 12) был занят город 
Кобеляки и было начаю, по приказу Губревкома» 
продвижение на Кременчуг. При взятии Кременчуга 
главную роль играли: повстанческая бригада тов. 
О г и я 13) отряды тов. Т р е т ь я к а ,  Ш е в ч е н к о  и 
др. Развитие повстанческого движения тормозило 
отсутствие достаточного количества партийных ра
ботников и средств. Ревкому приходилось черпать 
работников, главным образом, из числа присланных 
товарищей К о л о с о м .  Вообще говоря, о партийных 
раоотниках нелегального времени приходится сказать, 
что они делились на две категории: 1) на само
отверженных и честных революционеров и 2) на 
дезертиров, не пожелавших отступить с красной 
армией и оставшихся паразитничать.

Совместно с Ревкомом работала группа товари
щей из трех чековек, оставленная товарищем Ефре
мовым для разведки н). .

Из оставленного военного материала четыре 
шашки и двадцать винтовок были переданы Манже- 
леевскому повстанческому отряду, две шашки и две 
бомбы Харьковскому ревкому и четыре шашки отряду 
Т р е т ь я к а .  Остальные винтовки и патроны были 
деникинцами обнаруженны и выкопанны. (В данном 
случае предлагается, что кто-то случайно проследил, 
куда их закапывали).

Технически работу Губревкома затормозили при
ехавший, из Чернигова с мандатом от тов. Л и с т о 
п а д 15) некто „князь К о р н е й“ (офицер, оказавшийся 
впоследствии провокатором 15). Обнаружено это было 
следующим образом: из Полтавы князь К о р н е й  
был послан за деньгами сначала в Кременчуг, а за 
тем в К и е в  в Ц. К .17), где товарищ, работавшая в 
контр - разведке, обнаружила, что он провокатор. З а  
ним была установлена слежка, но он скрылся. Этот 
случай отнял массу времени на подыскание новых 
явочных квартир и т. д . Уездные организации имели 
связь в большинстве своем исключительно с по
встанческими отрядами и перечисленные в отчете о
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партийной работе связи во многих случаях есть 
связи с повстанческими отрядами. Нужно констатиро- 
вать, что скорое продвижение советских войск не 
дало развиться во всю ширь деятельности Ревкома.

Что касается приказов, то их было издано 
пять. Приказ №  1 (почти однородный с номером
2-м)  был издан 4- го октября, что совпало с времен
ным занятием Полтавы повстанцями. Этот приказ 
внес большую панику в ряды противника. Было также 
много письменных предписаний начальникам отрядов, 
копии которых сохранять не было никакой возмож
ности. 1-го декабри было созвано военное совеща
ние, на котором присутствовали: члены Губревкома 
и представители повстанческих отрядов и Хороль- 
скогО ревкома. На этом совещании было поста
новлено приступить к захвату городов с целью 
восстановления советской власти, после чего был 
издан приказ №  2.

По занятию Кременчуга советскими войсками 
Губревком прекратил свою работу. В Кременчуге же 
на заседании Паркома и политработников Красной 
армии был выделен Кременчугский ревком. З ш м  и 
заканчивается работа нелегального Губревкома.

Д е я т е л ь н о с т ь
К р а  с н о г о  К р е с т а

Главная деятельность Красного Креста протекала 
в Кременчуге. Была оказана помощь многим семьям 
коммунистов и красноармейцев. В Полтаве было 
оказано содействие освобожденным повстанцами 4-го 
октября политическим заключенным, пленным красно
армейцам и семьям коммунистов. Во всех остальных 
уездах губернии, главным образом, оказывалась по
мощь пленным красноармейцам и семьям коммуни
стов. Нужно констатировать, что отсутствие средств 
порой совсем заставляло прекращать работу Красного 
Креста.

Ф и н а н с о в а я  с т о 
р о н а

Кременчугским паркомом было оставлено для 
нелегальной организации 425 тысяч, из Киева от 
Ц. К. было получено 496 тысяч, потом 425 и 400 ты
сяч, а также из Екатеринослава 50 тысяч и Харькова 
80 тысяч. Главные статьи расхода: а) партийная ра
бота (посылка работников, обмундирование, открытие
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бакалейных лавочек для явок, переплетной мастер
ской, содержание типографии, оплата жалования 
товарищам, выкуп арестованных, Красный Крест; 
особенно много поглотила обмундировка, ибо все 
приезжие из центра и из других мест почти всегда 
были ограблены, все же оставшиеся на местах были 
без теплой одежи; б) снабжение средствами уездных 
организаций; в) расходы ревкома; г) снабжение др. 
партий средствами (левых С. Р. борьбистов и анар
хистов). При разгроме двух квартир казаками были 
забраны более 120 тысяч. Письменные отчеты о рас
ходованных суммах нет никакой возможности пред
ставить, ибо невозможно было сохранять такую уйму 
росписок и всяких оправдательных документов. По 
израсходовании полученной суммы правильность рас
ходов на заседании паркома проверялась и расписки 
сжигались. Необходимо отметить, что после 25 - го 
октября наши организации по губернии остались 
совершенно без средств, это продолжалось почти 
2 недели. Не было возможности даже послать курье
ров. Из - за отсутствия средств, можно с уверен
ностью сказать, погибли шесть товарищей; имея 
средства, их можно было бы выкупить18). Отсут
ствие средств об’яснялось следующим. Член Губпар- 
кома, тов. Д ь я ч е н к о ,  делегированная с отчетом 
в Ц ека19) в Киев, была Там задержана около двух 
недель. Во время безденежья Губпарком был выну
жден предпринять экс. Экс не удался, и тов. Моня 
Ш е х т е р пошедший на, экс, был арестован. Но, вы
давши себя за громилу - бандита, он тем самым спас 
себе жизнь и впоследствии бежал из тюрьмы. При 
переходе организации на легальное положение было 
до 120 - ти тисяч долгов частным лицам, взятых у 
них взаимообразно.

IV глава
И з д а т е л ь с т в о

Кременчугским паркомом был оставлен шрифт, 
краска и бумага, благодаря этому вскоре удалось 
устроить типографию, которая работала 4 с поло
виной месяца не провалившись; типография была до
вольно обширна, работало одних наборщиков три 
человека, всех работало до 9 -ти.  Издавалась газета 
„Дело Революции", которую редактировала колле
гия в составе М и р о н о в а ,  Х у т о р к а .  Наряду с 
газетой „Дело Революции" был издан целый ряд 
роззваний и листовок. Всего было изданно 6 номе
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ров „Дело Революции", 5 приказов, 2 октябрьских 
воззвания, 2 воззвания к мобилизованным, 1 [одно] 
от Штаба и 1 - но [одно] воззвание от Ш таба К о- 
л о с а  и т. д.

Газета „Дело Революции" издавалась [в количе
стве] от 1000 до 1500 экземпляров, воззвания— до 2000 
экземпляров каждое. Обіцая численность изданной 
литературы — до 20000 экземпляров. Распространя
лась литература по всем профессиональным союзам 
города Кременчуга, Полтавы, среди крестьян и по
встанцев Полтавщины, а также посылались в Екате- 
ринослав, Александрию (Херсонской губернии), Чер
кассы (Киевской губернии). Харьковская организация 
отказалась распространять нашу литературу, заявив, 
чтобы им посылали по два или по три экземпляра 
для сведения.

Способ распространения был разный, но одним 
из них был следующий: По постановлению Губпар- 
кома тов. Г и л ь м а н  поступил в Кременчугский 
„О СВА Г“ (деникинский отдел пропаганды) и разво
зил наряду с деникинской литературой нашу лите
ратуру вплоть до Гребенки и, пользуясь своим по
ложением, провозил и распространял нашу литературу. 
Вышеупомянутый товарищ раз’езжал по деревням 
в качестве курьера „О С В А ГА " и распространял 
нашу литературу. Когда создался внутренний фронт, 
этот же товарищ развозил на автомобиле на пере
довые позиции нашу литературу. По деревням лите
ратура распространялась нашими курьерами. Так, в 
одном Кременчугском уезде распространялось каждого 
№  [номера] нашей газеты более 300 экземпляров. 
Наша газета и воззвания имели большое влияние в 
рабочих и крестьянских массах.

Деникинские власти очень беспокоила наша 
литература. Так, в день Октябрьской годовщины были 
произведены повальные облавы на фабриках и за
водах, при чем было арестовано и расстреляно шесть 
товарищей. В данном случае имела место провокация 
одной из фабричных работниц.

V  глава

С в я з ь  и д и р е к 
т и в ы

Связь держали главным образом с Ц. К. в 
Киеве20) и с[о]штабом тов. К о л о с а ,  а также с Екате- 
ринославской организацией. Директивы были полу
чены один только раз из Ц. К. Брянска21), но с 
рпозданием больще чевд нрі месяц.
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VI глава 
Д о к у м е н т ы

Весьма плохо обстояло с документами. В Киеве 
никаких документов не было, понемногу нас снаб
жали Екатеринослав и Хірьков. Одно [одними?] из 
лучших документов были временные удостоверения 
[деникинской] Государственной стражи. Необходимо 
отметить, что документы, выдаваемые при Ц. К. тов. 
Ш п е н ц е р о м  и др., в большинстве ни к чему не 
годились, и прибывающие работники с центра ну
ждались в немедленном удовлетворении документов 
[ами ?].

VII глава ,
С п и с о к  р а б о т н и 

к о в  по у е з д а м

К р е м е н ч у г :  М и х а и л  Э р с к и й ,  М а р ф у ш а  
Д ь я ч е н к о ,  Я к о в  К у т н є р, М о с я  Б е л е н ь к и й ,  
С о н я  Ш у с т е р ,  А б р а м  Ш у с т е р ,  Н а у м  
Г о л ь б е р  [ Г о л ь б е р ш т а д т ? . ) ,  Э с ф и р ь  Ш у 
стер , Ш а в р и н ,  Маня П о б е р е ж е н а я ,  П о т е м 
кин,  П е т р о в ,  П е т р а ш к о ,  Т р е т ь я к ,  Ямполь-  
ский,  К а у ш а н с к и й ,  Р о г а ч е в с к и й ,  Г и л ь м а н ,  
С е н я  С л о н и м с к и й ,  А л е к с а н д р  Ф и н к е л ь -  
ш т е й н ,  Ш е в ч е н к о ,  К р и в о ш е е в ,  Л е с н а я ,  
П о л я  Д ь я ч е н к о ,  К о в а л е н к о ,  И в а н о в .

П о л т а в а :  М и р о н о в ,  Х у т о р о к ,  Б е т  я,
С в е р д л о в ,  Ф е й г и н ,  М а р ц и н е в и ч ,  А н я  Пе- 
р о ц к а я ,  Д о р а ,  С и н а й с к и й ,  О г н я ,  Бог у-  
ш е в с к и й  (в предпоследние дни).

К о б е л я к и :  С о н я  Р а п п о п о р т ,  Ч е р к а с -  
с о в  ( А л м а з о в ) ,  В а н ю ш а  К р и ч е в с к и й .

Х о р о л :  М а к с и м о в ,  Д е м и н с к и й ,  А в е р 
бух,  Ш а г и н с к и й ,  Р о з а  Ф у м ,  К у л и к ,  Шп е -  
т р и к ,  Р я б ч и н с к и й .

К о н г р а д :  Б р и л ь ,  Я м п о л ь с к и й ,  Д а в ы 
д е н к о .

З о л о т о н о ш а :  Т а р а н  (был временно).
П е р е я с л а в :  Х о р у й ж е н к о ,  А р к а д и й ,

Д а ш а ,  С а м о й л е н к о .
П р и л у к ' и :  Л е т и ч е в с к и й .

С о р о ч и н ы  (Миргородского уезда) : Л а д о х а, 
Д и м и т р и й .
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VIII
К у д а  и с к о л [ ь к о [  
п р и б ы л о  р а б о т 

н и к о в
Из Ц. К. К. П. У. нелегальн. Киев: Абрам 

Шустер, Эсфирь Шустер, А. Финкельштейн, Дими
трий, Лесная.

Зафронтбюро [в] Чернигове: Ладоха, Корней 
князь (провокатор).

Ц. К. К. ГЬ У. в Брянске: Фейгин, Иванов, 
Шпетрик, Петров. Центрального Союза Молодежи: 
Бриль, Черкассов (Алмазов), Захар Таран, Ямполь
ский, Ванюша Поляков, Вера Хазанова, Дора. Ком
мунистическая фракция Всероссийского Совета Проф. 
Сою зов: К а у ш а н с к и й .

От Э п ш т е й н а  из Брянска — П о т е м к и н .
От штаба К о л о с а  Киев: Ш е в ч е н к о ,  К о 

в а л е н к о ,  П е т р а ш к о ,  Т р е т ь я к ,  Ш а в р и н .
Итого 25 партийных роботников.

IX глава
А р е с т ы  и п р о 

в а л ы
От арестов и провалов не только Кременчуг

скую, но и все организации по губернии удалось 
уберечь. Опыт нелегальной работы заставил пред
принять ряд мер по охранению организаций от про
валов, провокаций и т. д. С  этой целью в своей работе 
приходилось делать следующее: а) Проводить пол
ное разделение труда. Всякий товарищ знал только 
свое дело. Даже и члены Губпаркома и Губревкома 
не посвящались в тайны организаций (местонахож
дение типографии, знание явочных квартир, явок 
организаций и других городов, адреса членов орга
низации и т. д.). Эго охраняло организацию от 
всяких возможностей в случае ареста и пыток то
варищей быть выданными своими же. Но самое 
главное, что спасло организацию, это следующее. 
Связь с секретарем члены организации имели через 
двух особых товарищей ; они встречались в разных 
местах, таким образом, нелегальные работники порой 
не знали в лицо секретаря. Всякий приезжий това
рищ не мог сразу попасть к секретарю. Лишь после 
передачи своих мандатов и беседы с товарищами, 
державшими связь с секретарем, он попадал к нему. 
Также о местонахождении явоК' никто не знал. Кроме 
того, существовали особые разделения явочных квар-
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тир : для губернских была особая явочная квартира, 
для центра особая, менялись также часто пароли 
и т д. Существовала своя контр - разведка (поли
тическая), порой доставлявшая очень ценные сведе
ния. Существование контр - разведки и давало воз
можность установить слежку за подозрительными 
товарищами, приезжающими из центра. (Так была 
установленна слежка за Петрашко).

З а  4 с половиной месяца пребывания органи
зации в нелегальном положении было произведено 
всего 3 случайных ареста. Петрашко был арестован 
как бывший советский служащий, Брагилевский 
(член Екатеринославской организации) был узнан 
на улице офицером и расстрелян в последние дни 
перед отступлением деникинцев, Моня Ш е X т е р 
был арестован при совершении экса. Были также 
арестованы и расстреляны по доносу шесть работниц 
фабрики Рабиновича: тов. Валя Г о тл  и б, Женя Л о з-  
н е р, Поля К а п л у н ,  Этя Г о р д о н ,  С а р р а  Г о л ь- 
п е р и н  и Б а р е н б а у м  (17-го ноября 1919 года).

16-го  декабря был расстрелян член Кременчуг
ской организации Я ш а  Ш а й к ё в и ч  (из группы 
Ефремова), совершивший террористический акт по 
поручению Губревкома на пристава 2 -й  части за 
избиение политических22). Из всех уездных органи
заций только в Хороле был пойман деникинцами 
член Хорольского паркома тов. Ш п е т р и к  с лите
ратурой и был зарублен. И уже в последний день 
перед оставлением Кременчуга деникинцы расстре
ляли 27 политических заключенных, в числе которых 
были т. т. Б р а г и л е в с к и й ,  К о з и н ,  Ч е р н я в 
ский,  Юх н и н ,  М о д в и н е ц и  др.

Выкупать товарищей не всегда удавалось. Так, 
товарища Хейфица (член Александр, орг.) удалось 
выкупить за 20.000 рублей, но не удалось выкупить 
Яшу Шайкевича и Моню Шехтера. Что касается 
провокаций, тб нужно отметить, что в среде прово
каторов было более всего разных спецов, служивших 
в советских учреждениях. Так было, между прочим, 
с тов. М и р о н о в ы м ,  столкнувшимся с артистом 
второго агитпоезда политотдела 14-й армии А л е 
ниным,  оказавшимся полицейским приставом и слу
жившим в контр - разведке, а также много подобных 
случаев. Среди рабочих и работниц фабрик и заво
дов провокации не замечалось. Правда, следует 
отметить провокационную деятельность механика (Гу
щин)  фабр. Гурария и др. Среди городского насе
ления наблюдались попытки к выдаче коммунистов
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только в среде русских мелкобуржуазных слоев 
города. Еврейство же в целом оказывало помощь 
коммунистам.

О деяльности контр - разведки необходимо кон
статировать, что деятельность ее несравненно слабее, 
чем деятельность цар[ской] охранки. Не было опыт
ных, знающих свое дело шпиков, новые же ни к чему 
не годились. Каждый нелегальный работник с пер
вого взгляда мог их определить. Контр - разведка 
широко пользовалась списками советских служащих 
и мобилизованных коммунистов, напечатанных в со
ветских газетах, ею также широко практиковалась 
переброска агентов из города в город. Из этого 
видно, что контр-разведке хорошо знакома была 
наша система переброски работников. Контр - раз
ведка широко применяла также уплату премий за 
поимку коммунистов. Таковые выдавались до двух 
тысяч рублей за коммуниста, и понятно, что неко
торые дельцы устроили себе на этом профессию. 
Количество осведомителей контр - разведки в рабочей 
среде было весьма ничтожно. Вообще нужно конста
тировать (что) в работах контр - разведки не заме
чалось общего хорошо разработанного плана де
ятельности.

Глава X
Р а б о т а  и в л и -  
я н и е д р у г и х  п а р 

т и й

Говоря о влиянии других партий и о их работе 
на Полтавщине, приходится отметить, что из всех 
политических партий в нелегальное время существо-, 
ствовали лишь, не говоря о нашей партии, левые 
с.- р .— борьбисты и украинские коммунисты - бороть- 
бисты23), а также петлюровцы. Из остальных партий 
были только отдельные личности. Что касается мень
шевиков24), то они работали легально, преследова- 
ваниям не подвергались, работали в союзах, прово
дили кампанию по участию в работах Комиссии при 
(ставке Деникина). При сем прилагаем копию резо
люции декларации рабочей делегации, вынесенной 
меньшевиками для обсуждения профессиональных 
сою зов25).

Л е в ы е  с - р ы - б о р ь б и с т ы 26), их нентрч Пол
тава, работа их замечалась лишь в Полтавском 
уезде и выражалась она в создании ячеек. Рабо
тали здесь С е р д ю к ,  Ф е д о р е н к о ,  Д ь я к о н о в ,



303

В а с и д и й  и др. Они держали также связь с пар
тизанскими отрядами. В бригаде повстанческой 
тов. О г и я командовал полком левый с.- р. Ц ю р и к 
и в дивизии К р ю ч к о в с к о г о  был отряд л. с. • р. 
тов. Коче. В других уездах Полтавской губернии 
их организаций не существовало.

К о м м у н и с т ы  - б о р о т ь б и с т ы .  Центр их 
был Полтава. Имели связь с Кобеляками, Пере
яславом, Лубнами, Прилуками и Золотоношей. Во 
всех этих уездах были ихние ячейки и в одном лишь 
Прилукском уезде были их партизанские отряды. 
Связи с нами боротьбисты никакой не держали. 
Предпринятые нами шаги для связи результата 
не дали.

П е т л ю р о в ц ы  имели организацию в Кремен
чуге, Кобеляках, Золотоноше, в Чигирине и Полтаве. 
Их организации состояли из сельской интеллигенции, 
офицерства и сельского медицинского персонала. 
В их распоряжении был лишь один партизанский 
отряд Ч у ч у п а к а  (Т щ у п а к а )  в Чигирине.

Необходимо еще указать, что петлюровцы ши
рокой связи с деревней не имели и влиянием среди 
крестьянства не пользовались. Связи с петлк ров- 
цами мы никакой не держали, хотя Кременчугский 
петлюровский комитет и предлагал нам войти в связь, 
на что мы-заявили, что лишь в том случае, когда 
они поступят в наше распоряжение, мы войдем с ними 
в связь ; они от переговоров отказались.

Литературу издавали лишь л. с.- р. Ими было 
издано три листка о текущем моменте, каждая не 
более пятисот экземпляров Средств л. с.-р. не имели, 
[и] нам приходилось их поддерживать.

О боротьбистах сказать что-нибудь в отноше
нии средств трудно.

Глава XI
щ и е в ы в о д ы  ,

Резумируя все сказанное о нелегальной работе и о 
тех условиях, в котор приходилось работать, приходит
ся добавить, что: а) в нелеґальной работе остро давало 
себя чувствовать отсутствие общего плана при по
строении нелегальных организаций, а для этого 
[(чтобы был общий план)] необходимо было бы 
перед оставлением Украины Ц. К. К. П. У. секрет
ным циркулярным письмом предписать губернским 
и уездным организациям выделить по определенному 
цлацу нелегальные организации и снабдить их всем

КП(б)У за  денікінщини
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необходимым с расчетом хотя бы за  две недели 
до оставления определенных городов. Горький опыт 
этому служат такие факты. С Кременчуга была по
слана группа товарищей для восстановления неле
гальной работы в организации в Елисаветград и 
Александрию, но из - за  отсутствия всякого содей
ствия со стороны упомянутых организаций то
варищи должны были вернуться обратно; то же было 
и с другими уездами Полтавщины. Оставлять неле
гальную организацию необходимо в следующем виде. 
Парком из трех товарищей (опыт доказал, что вместо 
паркома [наряду с паркомом?] необходимо оста
влять и ревком, который из своей среды выделит 
одного товарища для политической работы среди 
профсоюзов. (В деревне, например, можно организо
вывать в нелегальное время лишь ревкомы). В их 
среде [среди них] должны быть товарищи, могущие 
писать воззвания и листовки. Необходимо также 
оставлять хотя бы трех партийных работников, пре
имущественно крестьян, для связи с уездами, для 
Губпаркома не менее пяти и несколько женщин (же
лательно русских), а также несколько членов Ком- 
мола. Нужно отметить, что в нелегальное время вся 
тяжесть технической работы падает на Коммол. Что 
касается типографии, то ее необходимо составлять по 
прилагаемому при сем плану26). Организации должны 
быть снабжены средствами в большом количестве 
и разными документами — оружием, револьверами, 
винтовками, бомбами, особенно пирокселиновыми 
шашками и пулеметами системы „Кольта", при чем 
винтовки и пулеметы должны находиться за городом, 
револьверы и пирокселиновые шашки в городе,
б) Нужно учесть, что среди остающихся и выража
ющих желание остаться, а также [среди] желающих 
ехать на нелегальную работу обыкновенно встре
чаются честные и преданные революционеры и ди- 
зертирующие из рядов Красной армии и советских 
учреждений, лица, желающие пожить вне строгого 
надзора или, короче, говоря, всякие паразиты. Су
ществующие разные Зафронтбюро27), комиссии по 
переправе и т. д. никогда не давали и не дадут 
реальных результатов. У них в исходящих лишь 
будут числиться работники, но прибывать по месту 
назначения будет слишком мало; конечно, здесь 
не приходится говорить о средствах, поглощаемых 
этими организациями. Необходимо сконцентрировать 
в одном центре посылку на нелегальные работы 
работников и никогда не следует посылать „жела*
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ющих*. Следует посылать в порядке партийной 
дисциплины и исключительно русських (для евреев 
при реакции невозможен проезд по железной дороге 
и другим путям сообщения). Перед посылкой необхо
димо познакомить посылаемого товарища с условиями 
местности, куда посылается. Не следует гнаться за 
количеством. В нелегальное время более всего 
необходимы товарищи, могущие работать в повстан
ческом движении.

Кончая свой доклад, приходится еще раз упо
мянуть, что условия нелегальной работы в дени
кинский период были одними из самых тяжелых. 
Работать приходилось при очень неблагоприятных 
условиях, отсутствие средств, работников, докумен
тов, директив, (за 4 с половиной месяца реакции 
всего лишь две инструкции из центра и то лишь 
за последнее время) страшно усложняло нашу ра
боту. Все же мы считаем, что [то, что] было в на
ших силах, было нами сделано.

С товарищеским приветом.
Председатель нелегального губпаркома (Е. Миронов)

Секретарь Мих. Эрский 

Полтава, 20 - го января 1920 г.

(Справа Кв 9 3. Б. ЦК КП(б)У за 1919 р., стор. 1, 18 — 24).

30/ХІ 1919 года, ст. Ворожба.

5. НЕЧТО ВРОДЕ ДОКЛАДА*)

Уважаемый тов. Р а ф а и л 1)!

Будучи оторван от . . .  Ц. К. Р. К. П. и потому не 
имея возможности судить, на каких ролях держит 
Вас [оно]. . .  при обсуждении затрагиваемых здесь 
вопросов, постараюсь сохранить поскольку возможно, 
приличный тон, хотя наличествует сильное желание 
„мотивировать" по многим пунктам.

Из всего громадного материала, требующего 
срочного разрешения, возьму только три вопроса, 
считая их наиболее существенными и типичными для 
оценки [Вашей] работы. . .  Эти вопросы суть таковы:

*) Подаємо цього листа в скороченому вигляді. Ред.
Праворуч з боку на.листі Ол. Іванова олівцем написано: „Доклад Ива

нова о фронте", а збоку олівцем — ,Коссиору для сведения. Передать Пята
кову и Бубнову".
20*
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1) создание органов власти в захваченных мест
ностях, 2) отозвание коммунистов из армий и 3) наи
более важное, каковы директивы по отношению 
к партизанщине.

Начнем по порядку. Противник так здорово 
разбит и деморализован, что наши части идут почти 
без боя, как, например, можно взять продвижение 
нашей дивизии2) от Дмитриева до Суммы, шли без 
боя. И вот это ли быстрое продвижение застало 
врасплох Ваших хозяев и Вас или вообще никто 

_ не задумывался над вопросом о необходимости со
здания всякого рода ревкомов — факт тот, что нигде 
ни черта нет и нет даже намека на возможность 
получить что либо из „сфер" сверху.

Военные организации поставлены в донельзя дикое 
положение: работники нужны в частях до крайности, 
так что есть даже неофициальное распоряжение по- 
арма, передающееся на ушко, чтобы никаких рев
комов из работников дивизии не создавать, а как 
быть иначе — не говорят. Центр тоже шумит, ука
зывая на недопустимость выделения работников из 
армии для тыла, — как бы ть? Занято много уездных 
городов и крупных местечек, везде нужно было 
что - то наладить — и, понятно, налаживалось сред
ствами дивизий. Но ведь если дело пойдет так 
и дальше, то через месяц в дивизиях останутся 
только военкомдивы, потому что уже в Белопольи 
комендантом пришлось выдвигать военкома полка, 
занявшего город. Никакого плана, никаких указаний, 
работай, как знаешь, хоть задохнись от недостатка 
работников, средств и всего, что необходимо для 
проведения в жизнь организации органов власти. 
Пойдите в каноссу, поклонитесь мощам Елены Безо
бразной, скажите умным дятлам, что не пристало 
им водить пальцем по карте, ожидая скорого заня
тия икса или игрека, а что обстановка требует 
нешуточного напряжения их птичьего мозга, что тыл 
наших войск на Украине не советский, а махнов
ский, об’ясните им, что некоторые наши дивизии 
состоят почти целиком из украинцев, которые оста
ются в своих селах по их занятии нами, чтэ лучшая 
часть коммунистов - фронтовиков выбита и остав
шиеся истрепаны до крайности, вообще об’ясните, 
что сейчас вопрос не в завоевании Украины (на 
ней белых почти нет, исключая главных участков 
фронта), ибо она фактически уже наша, а вопрос 
идет об удержании ее и что для этого они — центр — 
сделали только то, что выпустили не очень умное воз-
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звание, в котором, кстати оно иьот имени Ц. К. К. П. У. 
Какой - то шутник не поставил число в довоенную 
сводку, и мы теперь за  подписью „двух голов“ рас
пространяем воззвание с ежедневно стареющей свод
кой 3).

Нажмите где можно и нужно и закрепляйтесь 
на захваченных позициях. Не подумайте, что я на
строен пессимистически, наоборот, настроение вели
колепное, жратвы сколько угодно, погода хорошая, 
на фронте успех, так что настоящие замечания 
можно считать скорей результатом игривого настро
ения, нежели пессимизма.

Затем, друг мой, об отозвании работников.
Кто кого когда и куда будут отзывать ? . .  

Братва сильно волнуется в ожидании сюрпризов от 
„бледнолицых братьев". Хотел писать по этому по
воду много, да уж не стоит распространяться — ведь 
я из тех тварей, которые могут позволять себе 
только показывать кулак в кармане, чего на таком 
большом расстоянии делать не стоит.

Наконец, о партизанщине.
Друг мой ситник.
Украина пылает восстанием; появилось бесчис

ленное количество отрядов с батьками и дядьками 
во главе. Есть и такие отряды, которые организо
ваны вашими агентами. Занимались у вас в сферах 
вопросом об отношении к партизанам или все предо
ставлено течению времени и трем русским братьям: 
авось, небось и как - нибудь ?

А  вопрос требует немедленного разрешения. 
Нельзя его решать от случая к случаю, не имея 
общей директивы. Сейчас каждый работник дей
ствует на свой страх и риск, отчего получается 
какая - то политическая мозаика, а не серьезное 
дело.

Для ориентировки дам краткую информацию.
Ко мне явились делегаты ст Ш убы4) с жела

нием выяснить взаимоотношения между ними и Крас
ной армией. Во главе делегации был коммунист, 
представитель Особотдела 12-й армии, „организа
тор отрядов Шубы", то же, что комиссар, различие 
в слове,— все в один голос просили литературу 
и политработников. Показали вооззвания Шубы 
к крестьянам, где говорится о негодяях - партизанах, 
не выполняющих приказов наших армейских органи
заций и борьбе с ними — негодяями, призывают бо
роться с Деникиным и [не] только в своем районе, 
а биться до полного разгрома и пр. и пр.
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Мы дали им задачу занять Путивль, они выпол
нили, два дня простояли в нем, а потом * ) . . .  ушли 
в т ыл . . .  формироваться. Я послал трех ответствен
ных работников выяснить суть дела и сущность 
этой организации.

Второй случай.
Справа от нас находилась 57 - я  дивизия, состо

ящая из херсонских добровольцев, на * днях ее от
вели в резерв южфронта, несмотря на то, что эти 
ребята еще раньше во время нашего отступления 
порывались уйти партизанствовать в Херсонщину, 
прорвав фронт. Теперь умные люди в момент на
шего наступления отводят ее в резерв фронта.

Результаты налицо: два полка в полном бо
евом снаряжении ушли из Брянска на фронт и, ока
завшись на участке нашей дивизии, челом б’ют о 
принятии их в дивизію для боевой работы. Все ре
бята боевые, рвутся в бой, но ясно, что дальше 
Херсонщини они не пойдут. Вот два главных вида 
партизанщины. Разговоры партизан, К - [расно]армей- 
цев и крестьян вертятся около имени Махно и 
иже с ним. Опасность велика, и я настоятельно пред
лагаю обратить внимание на эту опасность, особенно 
имея в виду наше быстрое продвижение, шаткость 
тыла, безнаказанность партизанства при Деникине, 
а теперь при нас — все это создает атмосферу пол
ного игнорирования всякой власти и дает вооружен
ному крестьянству с плевательной точки зрения 
смотреть на окрики и угрозы новых органов совет
ской власти, а также дает реальную уверенность при 
желании сбросить какую угодно власть. Ждем от 
центра общих директив. Я дал общие штрихи, на
деясь, что Вам все более или менее известно. Ма
леньких партизанских отрядов никто и не считает — 
таких много, и все хорошо вооружены.

Мы двигаемся дальше, но если так будет итти 
организация нового тыла, то невольно приходит 
в голову мысль: „стоит ли двигаться так быстро, 
раз за линией фронта получается пустое м есто?"

Кстати интересное явление : в настоящий наш 
приход особенно хороший прием мы встречаем от 
крестьян и почти безразличный от рабочих5). Особые 
зверства и грабежи пережила деревня — ведь Д е
никин как опытный плут заигрывал с городской 
„демократией**— и теперь не редкость видеть моло
дежь целых селений, вступающих добровольно в Крас-

') В цьому абзаці крапки автора.
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н[ую] армию. Настроение деревень сейчас в данное 
время, после пережитых его ужасов и насилий явно 
в нашу пользу; с городами дело хуже: там вели 
свою разлагающую работу сановцы 6) и заигрывания 
с рабочими, сравнительно высокий заработок квали
фицированных рабочих сделали гнусное дело : рабо
чие относятся к перевороту апатично, и нам при
дется много поработать для прояснения чердаков и 
разного рода паровозников7). Еще раз прошу от 
имени Ц. К. К. П. У. дать директивы, как держаться 
с партизанами, иначе при действии на свой страх 
и риск каждого отдельного работника получится 
такой хаос и неразбериха, что на IV с’езде Эп
штейну8) не разобраться. С подателем этой записки 
сообщи мне о моей судьбе, думаете ли Вы куда- 
нибудь перебросить меня или оставляете в дивизии. 
В последнем случае я перехожу в штаб армии, куда 
приглашен членом Реввоенсовета т. Ордженикидзе 9), 
на какую работу не знаю. Вот. кажется и, все, что 
хотелось сказать. Где Янг 10) и что с ним? Мне 
передавали, что он тоже военкомдив; если успеешь 
сообщи о нем и о прочей братве.

Прошу помнить : сбросив Деникина в партизан
ское море, мы вынуждены итти по нему и легко 
можем захлебнуться. Это наше (моменто мори).

Приезжайте скорей в Харьков и везите с собой 
дров, может быть такой случай, что станет водо
провод.

Всего хорошего. Твой друг — партизан И в а н о в .
Гоните Бубешку*), для негодна Украине пол

ное раздолье.
(Справа №  25 3. Б. ЦК КП(б)У за 1919 р., стор. 7 2 - 7 3 .

IV. ВІДБУДУВАННЯ ПАРТОРГАНІЗАЦІЙ НА УКРАЇНІ 

ПРОТОКОЛ Ко і

заседания членов Ц. К. К. П. У. (нового состава) и пред
ставителя Заффронтбюро *)

П р и с у т с т в у ю т :  Члены Ц. К. П е т р о в с к и й  и М а
ну и л ь  с кий и представитель Зафронтбюро Р а ф а и л .  

Порядок дня:
1) О работе Зафронтбюро.
2) Секретариат Ц.К.
3) Издание журнала и Редакционная коллегия.
4) Текущие дела.
• )  Мабуть А, Рубцов,
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С л у ш а л и :
1) О работе Зафронт- 

бюро.

2) О секретариате.

а) Секретарь Ц.К.

б) Учет и распределе
ние.

в) О плане организации 
Секретариата

3) Об издании Жур
нала и листовок и о Ре
дакционной Коллегии.

4) Текущие дела 
а) заявление т. Авери

на об отозвании его из 
Рославля.

П о с т а н о в и л и :
Зафронтбюро ликвидировать, пере

дав его функции Секретариату Ц.К.

Работу Секретариата распределить 
временно между следующими отде
лами: а) Общий, б) У четно - распре
делительный, в) Информация и связь, 
г) Работа в деревне, д) Работа сре
ди женщин.

Секретарем избирается тов. Кос- 
сиор, заместителем — тов. Рафаил.

Для правильного учета и распре
деления партийных сил необходима 
строгая централизация учета и рас
пределения. Все работники, напра
вляющиеся на Украину, должны обя
зательно проходить через Учетный 
Отдел Ц.К. К.П.У при чем ответ- 
ственные работники проходят через 
наличных членов Политбюро Ц.К. 
К.П У. и заведующего Учетно-Рас
пределительным отделом; рядовые же 
работники через заведующего Учетно- 
Распределительным Отделом.

Поручить тов. Рафаилу разрабо
тать подробный план организации 
Секретариата и представить его на 
утверждение.

Выпустить немедленно журнал, в 
коем поместить ряд руководящих и 
информационных статей в связи с 
разрешением украинского вопроса. 
Выпустить ряд листовок злободнев
ного характера.

Избрать редакцию из трех лиц: 
тов. М а н у и л ь с к о г о ,  Н и к о л а 
е в а  и Л а р и к а ,  вызвать последнего 
из Москвы.

Отозвать и направить председате
лем Сумского Р е в к о м а .

Члены Политбюро Ц.К. К.П.У (подпись) П е т р о в с к и й  
ч Д. М а н у и л ь с к и й

Представитель Зафронтбюро Ц.К. К.П.У. ( Р а ф а и л )  
(Справа X» 21 3. Б. ЦК КЩб)У за 1919 р., стор. 9).



~~ П р о т о к о л  №  27 *)
Заседания ЦК КП^б)У от 12-го декабря 1919 года. 
Присутствуют : тов. Петровский, Мануильский и Рафаил. 

Порядок дня
1) Рассмотрение плана работ Секретариата ЦК КП(б)У.
2) О реэвакуации Секретариата Ц.К. К.П.У.
3) Отзыв работников.
4) Текущие дела.

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :
1) План работы Секре- В общем одобрить, 

тариата, представленный
тов Рафаилом1).

2) О реэвакуации Се- Избрать местопребыванием Секре- 
кретариата Ц.К. на Укра- тариата Ц.К. г. Харьков.
ину 2). Немедленно начать приготовления

к от’езду так, чтобы от’езд мог со
стояться не позже вторника 16 - го 
декабря.

3) Об отзыве работай- Одобрить список подлежащих от-
к ов**). зыву работников, составленный За-

фронтбюро, и обратиться в соответ
ствующее учреждение с просьбой о 
немедленном откомандировании в 
распоряжение ЦК КПУ.

4) Текущие дела. Поручить Секретариату приобресть
все материалы по партийной и со
ветской работе.

. -Члены ЦК К П У ***)
(Архів ЦК КП(б)У за 1919 р., справа № 1, стор. 155).
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ РЕВКОМОВ УКРАИНЫ *) . 

К и е в
Р е в к о м  П а р к о м

Пятаков2) — 42- я  дивизия3) Эпштейн Яков — 14-я Армия 
Иванов Андрей — Уфа Чернявский Вл.—Зафронт
Клименко Иван — 46- я  дивизия

*) Попередній протокол ЦК нового складу за Кя 1.
* * )  Список т. т., що їх. треба відкликати, друкується далі.

* * * )  Без підпису.
*) Плян формування партійних та радянських органів основних центрів 

України, був затверджений на засіданні ЦК КП^б)У від 12/ХІІ.
2) Закреслено олівцем.
3) Ця графа, поставлена поруч з прізвищем, відзначав місце, відкіля треба

відкликати т. т. "
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Г а з е т а
Дашковский — 14 - я армия 
Алгасов — Москва

К о м е н д а н т
Павлов— комбриг Южфронта 

Г у б в о е н к о м
Козловский — Москва 
Богданов4 5) — Москва

Х а  р ь
Р е в к о м  

Кин — Тамбов
Сапронов7) — Зафронт Бюро 
Рафаил — Зафронт. Бюро 
Рухимович — 14 - я армия

П а р к о м

Иванов Алекс.— 41 дивизия 

Г а з е т а

Николай — Зафронт. Бюро

Ч е к а

Дегтяренко — Зафронт 
Лившиц—Харьков6), Житомир

Г у б п  р о д к о м

Леонтьев — Наркомпрод 
Больгов6) — Наркомпрод

\

к о в
К о м е н д а н т

Саблин — 41 - я дивизия 
Суриков — 8 Кав. дивизия

Г у б в о е н к о м  
Сапельников —Зафронт Бюро 

Г у б  п р о д к о м
Беленький — Наркомпрод 

' Стариков — 41 - я дивизйя

Ч е к а
Фельдман — 13- я  армия 
Заборенко Вас.—ВЧК Ос. отд.

Е к а т е р и н о с л а в

Р е в к о м  Г у б в о е н к о м

Квиринг — 1 2 -я армия Кашкарев— 14-я  армия или
Гамарник (Ян) — 12-я армия Пономарев— Нарком, воєн. респ. 
Бубнов8) — Москва На остальные места надо подо

брать кандидатов.
П а р к о м

Коссиор — Зафронт. Бюро

4) Закреслено олівцем.
5) Написано Харків олівцем.
®) Закреслено очвцем.
7) Закреслено Рафаил і Зофронт. Бюро, написано Сапронов.
8) Закреслено олівцем.
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Д о н е ц к а я  г у б е р н и я

Р е в к о м

Артем — Башкирия
Аверин —Радченко9)—Рославль
Лапин — Южфронт
Мешков (канд.) — 14-я армия

П а р к о м

Харечко — В ятка 
Поззнер — 14-я армия

Г а з е т  а

Жаков — 13-я армия 
Васильченко10 11) — 13-я армия

Г у б в  о е н к о м  

Радченко п) — Южфронт

Г у б ч е к а

Николаенко — Тамбов у Ру
денко

Г у б п р о д к о м

Дышловой — неизв. 
Вербицкий — Наркомпрод

Одинцова12)

По
Р е в к о м 13)

Дробнис — Зафронт. Бюро 
Буценко — Зафронт. Бюро 
Алексеев — Зафронт. Бюро

П а р к о м

Ерман — Пенза 
Вагранский — Городня Черн.

\  т а  в а
Г у б в о е н к о м  

Козюра — Рославль

К о м е н д а н т
Корольков — Начвисо Респу

блики
Г у б п р о д к о м  

г. Мазлах — Казань.

Наметив центры основных губерний Украины, с большей 
полнотой те, которые раньше будут заняты, мы считаем необ
ходимым еще отозвать целый кадр работников, которые бы 
могли служить резервуаром для губернских центров, в строи
тельстве ревкомов по губернии и для дальнейшей организации 
советского аппарата управления Украины.

В дальнейшем распределение, а также и перераспределе
ние коммунистов Украины и делегируемых на Украину должен 
производить украинский партийный центр ЦК КП(б)У.

(Архів ЦК КП(б)У за 1919 р., справа № 1).

Аверин закреслено і написано Радченко
10) Васильченко закреслено
11) Радченко закреслено
12) Одинцова приписано олівцем наприкінці списка Донецької губернії.
13) Ревком закреслено олівцем.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Пролетарии всех стран} соединяйтесь!
(Большевиков)

УКРАИНЫ 

января 1920 г.

~~ \  
Харьков.

Пушкинская, 41. тел. 27 -  30, 37 -  20 В ОРГАНИЗАЦИОННОЕ БЮРО ЦК РКП 
— , Копия Политбюро

Довожу до Вашего сведения, что в Харькове 
находится учреждение, которое именует себя Секре
тариатом ЦК КПУ и которому больше прихо
дится действовать от имени ЦК КПУ.

При Секретариате имеется ряд отделов, а 
именно:

1) Организационный отдел, состоящий из двух 
подотделов:

а) У четно- распределительного и
б) Информации и Связи
2) Общий Отдел
3) Отдел работы в деревне
4) Кооперативный Отдел
5) Профессиональный Отдел
6) Издательство (газ[е]т)
Больше всего работы выпадает на долю Учета 

* и Распределения и Информации и Связи. В этой об
ласти достигнуты кой - какие результаты. Некоторая 
ненормальность только в том, что Вы непосредствен
но посылаете на места [работников], минуя нас. Это 
значительно дезорганизует работу Учета и Распре
деления, весь вред чего скажется впоследствии. 
Затем среди посылаемых Вами есть часть совер
шенно никчемных людей, которых приходится зДесь 
оставлять, т. к. нецелесообразно отправлять их об
ратно в Москву.

Информация и связь, благодаря полному рас
стройству транспорта и телеграфных сношений, на
лаживается с большим трудом. Поддерживаем связь 
посредством курьеров, которых предполагаем иметь 
до 25 человек, на каждую губернию не менее двух 
курьеров. Пока более или менее регулярную связь 
удалось наладить с Полтавской и Екатеринослав- 
ской губ. С улушением транспорта надеемся связь 
наладить со всеми гуоерниями.

Гораздо хуже дело обстоит с другими отделами.
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Отдел работы в деревне — основной отдел для 
Украины — до сих пор не развернул своей работы. 
Присланному тов. С к а л ы г е  нельзя было поручить 
эту работу, и только несколько дней тому назад ее 
постановка была поручена тов. Н. Т а р н о г р о д -  
скому. Но и тов. Тарногродский был бы более по
лезен для работы в губернском масштабе, чем во 
всеукраинском, и то под руководством товарища 
с большим опытом, что, между прочим, соответствует 
и его личному желанию.

Женский отдел еще не функционирует благо
даря отсутствию работниц. На все запросы с мест 
ответа дать не можем, т. к. у нас пустое место.

Кооперативный отдел только сорганизовался. 
Руководителями его являются ответственный коопе
ратор, вступивший в ряды нашей партии из интер
националистов [с] тов. Г а в р и л о в ы м  во главе.

Весьма остро стоит вопрос о снабжении партий
ных организаций литературой. Благодаря ее пол
ному отсутствию, на все настойчивые требования 
с мест приходится отвечать отказом. Даже литера
туры партийно - инструктивного характера совершен
но не имеется.

Помимо перечисленных организационных недо
статков, в нашей работе имеется более важный не
дочет. Это то, что Секретариату приходится рабо
тать без центра, Секретариатом которого он являет
ся. ,.Пятерка", выделенная для роли ЦК КПУ *). не 
существует, т. к. нельзя принимать во внимание 
пребывание т.т. П е т р о в с к о г о  и.  М а н у и л ь -  
с ко  г о в Харькове в течение нескольких дней, и 
фактически все время остаюсь я один в роли не 
только Секретариата но и ЦК КПУ. На все вопросы 
с мест приходится давать ответ и все приходится 
делать за свой страх и риск, за свою единоличную 
ответственность *).

(Архів ЦК КП(б)У за 1919 р., справа № 1, стор. 186).

ПРИМГ. КИ

Д о о б і ж н и к а  ЦК КП(б)У „К о в с е м  п а р к о м а м "

1. Листа не датовано. Написано його, як це свідчать наведені в листі 
дати, в травні місяці, підчас найважчої для радвлади на Україні кризи. 
12/V зняв повстання Григор’їв і заразом вибухло петлюрівське - куркульське '

*) Без підпису. Доповідну записку сі?лав секретар. ЦК КП(б)У т, 
С. Косіор .
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повстання в південно - західній частині Київщини й на Поділлі. Довелося 
перекинути значні військові сили з фронту, щоб розбити повстання. Одно* 
часно форсованим темпом став наступати і Денікін.

Д о т е л е г р а м и  ЦК КП(б)У в і д 29/V1 — 1919 р.

1. Денікін взяв Харків 25/VI, Катеринослав ЗО/VI — 19 р.

Д о  д и р е к т и в и  г у б к о м а м

1. Написано в 20 числах серпня незадовго до евакуації Киева. 4
2. Телеграми ЦК РКП в матеріалах Зафронтового Бюра не знайдено.

Д о  п о с т а н о в и  ЦК РКП на  д о п о в і д ь  З а ф р о н т о в о г о  Б ю р а

1. Штаб Південного фронту.

Д о  п р о т о к о л у  З а ф р о н т б ю р а  в і д  ж о в т н я  (не д а т о в а н о )

1. Цю постанову, як видно, не здійснено. Так, у листах Зафронтового 
Бюра до аґентів, де зазначається про надіслання відозв і інших матеріалів, 
ні разу не згадується про надіслання бюлетенів і журналів 3. Б. Про це 
також не згадано ні в одному ід документів місць.

2. Тов. П. Попов був до того часу на підпільній роботі в Подільській 
губерні. В лисгі до Оргбюра ЦК КП(біУ від 29/Х- 19 р. він пише, що 
цілком розходиться з Оргбюром ЦК КГІ(б)У в ряді принципових питань, 
зокрема в національному питанні, не згодний з політикою ЦК КП(б)У щодо 
інших соціалістичних партій, тому відмовляється від дальшої роботи на 
Україні. Погляд тов. П. Попона на ці питання, докладно наведений в листі, 
відбиває позицію на той час, так званої, групи федералістів.

Д о  п р о т о к о л у  З а ф р о н т б ю р а  в і д  30/Х

1. До двохріччя Жовтневої революції ЦК КП(б)У видано відозву до 
робітників і селян України. У відозві зазначено про цілковиту перемогу 
Червоної армії над Юденічем, розбиття в щент кіннотою Буденого під Воро
нежем Мамонтова і Шкуро. Можливо, що про цю відозву й зазначено 
в поставові.

Д о  п р о т о к о л у  З а ф р о н т б ю р а  в і д  3/ХІ

1. За матеріялами 3 . Б. і аґентів не можна було встановити, хто зняв 
питання про дозвіл агентурам самостійного видавництва.

П р о т о к о л  З а ф р о н т б ю р а  в і д  5/ХІ

~ 1. Петренко був за начальника повстанського штабу війська, що опе
рувало в Єчисаветградському й Олександрівському повітах.

Коцура — член більшовицької організації. Начальник великого парти
занського загону, який активно виступав проти Денікіна. Протягом довгого 
часу загін тов. Коцури тримав Чиґирин, де встановлено було владу Ревкому.

2. Зафронтбюро організувало було агентури при штабах 41, 46, 57 і 
9 кінних дивізіях. Основним завданням агентур було — організація зв'язку 
з місцевостями, зайнятими Денікіном, переправлювання людей, відозв і інш. 
матеріялу за фронт і добування з - за фронту білогвардійських газет, журналіщ 
і літератури, а також добування військових відомостей-
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Д о л и с т а  З а ф р о н т б ю р а  т о  в. М и к о л і

1. Листом від 30/ІХ — 19 р. тов. Микола просив передати тов. Дзюбу 
цілком у його розпорядження, або ж відкликати з району агентури.

2. Агентура тов. Миколи була при л і в і й  г р у п і  в і й с ь к а  41 ди
ві  з і ї.

Д о  л и с т а  З а ф р о н т б ю р а  т ов .  С а п о ж н і к о в у  ( Г р и ш а )

1. За директивою 3 . Б. постійне місцеперебування агентури тов. Са- 
пожнікова мало бути при 46 дивізії. В листі від 23/X тов. Сапожніков сповістив 
Зафронтбюро, що за порадою тов. Магідова й П’ятакова він вирішив зали
шитися при штабі 13 армії, маючи, таким чином, можливість ширше виксри- 
стовувати інформацію й тримати зв’язок не тільки с 46, а й з іншими 
дивізіями 13 армії.

2. Донське Бюро РКП організовано в січні 1919 року. Район діяльности— 
Ростов, Таганрог, IV аріополь, Сулінськ. В лютому 1919 р. був організований 
відділ Донбюра в Харкові і прифронтові агентури в Луганському, Микитівці 
й Дебальцевому. Коли поііршало становище на фронтах, Донбюро вирішила 
центр роботи пересунути в тил Денікіна. В Орлі був організований відділ 
Донбюра й виділено представників до армії. Основною роботою /хонбюро 
було відрядження робітників за фронт і переправлювання туди літератури, 
документів і коштів для підпільних організацій.

Д о л и с т а  З а ф р о н т б ю р а  т. О л е к с і в в у

1. Тов. Рудавва 3. Б. відрядило для переправлення за фронт. Тов. Оле^ 
ксівв залишив тов. Рудавва, як добре обізнаного з районом агентури, для 
зв’язку, про що він сповістив Зафронт. Бюро листом від 21/Х.

Д о л и с т а  З а ф р о н т б ю р а  т ов .  Ч е р н я в с ь к о м у

1. Відозви ЦК КП(б)У у зв’язку з двохріччям Жовтня.

Д о  л и с т а  З а ф р о н т б ю р а  т ов .  Н о в и ц ь к о м у

1. В листі від 28/Х тов. Новицький сповіщав, що командир нашої військової 
Частини забрав у кур'єра агентури великий пакунок київських і харківських 
білогвардійських газет, призначених для 3. Б., й що вжито заходів для 
розсліду цієї справи.

Д о л и с т а  З а ф р о н т б ю р а  т ов .  Н а у м о в і

1. Леонов - кур’єр 3. Б. для зв’язку з агентурами.
2. VII Всеросійський З ’їзд Рад відбувся в Москві від 5 - го до 9/ХІІ - 19 р.
3. Волинський підпільний Губком організував у Житом і рі Зафронтове 

Бюро. Останнє провадило значну роботу для організації повстанських загонів, 
переправлення за фронт робітників і т. інш. Основна хиба в роботі Жито- 
мірського Зафронтбюра та й Волинського Губкому — це певний сепаратизм 
і відрив від ЦК КП(б)У й ігнорування директив 3. Б. ЦК КП(б)У.

Агентура №  1, що нею відав тов. Наум, була в Коростені (пункт, 
близький до Житоміру) й виконувала майже всі функції, що й Жигомірське
3. Б. Це створювало певний паралелізм у роботі. Тим то тов. Наум пропо
нував злити роботу Житомірського 3 : Б. й агентури № 1, підпорядкувавши 
Її цілком 3. Б. ЦК КП(б)У.

4. В листі від 25/Х1 тов. Наум відзначав, що деякі окремі частини нашої 
армії своїм антисемітизмом і не ї античним ставленням до населення в окремих 
місцях обурюють його проти себе.
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5. Постановою ВУЦВК і Рад наркому України від И/XII 1919 р. утво
рено Всеукраїнський Ревком в складі: Петровського Г. І. (голова) і членів: 
Мануїльсь$ого Д. 3., Затонського В. П., одного представника від боротьбистів 
і одного від борбистів. Від боротьбистів після складення угоди до Всеукррев- 
кому війшов тов. Гринько, а від бор,бистів — тов. '1 ерлецький.

Д о  о б і ж н и к а  п о в і т п а р к о м а м  і п о в  і т р е в к о м а м
1. Як відомо, там, куди прибувала денікінська армія, займаючи Укра

їну, проголошувалося вільну торгівлю. Отже, торгові й куркульські еле
менти, заховуючи за Радвлади хліб та інші харчові продукти, вивозили його 
тепер на базар. Спочатку ціни на продукти спадали, що для міщанства й 
відсталих елементів робітників міста утворювало ілюзію твердости й сталости 
денікінської влади. Проте ефект бус надтожороткий Неприхована поміщицько- 
буржуазна політика Денікіна хутко підбурювала проти нього широкі маси 
селянства. Це спричиняло те, що в тилу Денікіна^скрізь по селах виникав 
партизанський рух і вибухали повстання, й уже за два * три тижні продукти 
Знов зникали з ринку. Однак, за перши* часів політика вільної торгівлі 
ускладняла нашу боротьбу з Денікіном.

Д о  н а к а з у  З а ф р о н т б ю р а  в і д  8/ХІІ -
1. Харків і Полтаву звільнено 11 /XII 1919 року, далеко раніш ніж це 

малося на увазі за наказом Зафронтбюра.

Д о  д и р е к т и в  п а р т к о м а м
1. Це написано мабуть наприкінці листопада або на початку грудня, 

коли вже назначилася наша перемога над Денікіном.

Д о м і с ц е в и х  п і д п і л ь н и х  о р г а н і з а ц і й  У к р а ї н и .

1. Доповідь члена Київського Областного партійного Комітету тов. Абрама. 
Зафронтове Бюро мало на увазі організувати два областні підпільні центри 
на Україні для керівництва і зв’язку з місцевими підпільними організаціями 
Лівобережної України з центром у Харкові й Правобережної — в Києві. В 
Харкові через провали Областного центру організувати не вдалося. Київ
ський Областний Комітет мав, отже, сам провадити роботу на Правобережжі й 
Лівобережжі, але через відсутність робітників, недостатність директив від
3. Б., він з цим завданням не досить справився й не спромігся встановити 
зв’язку з місцевими підпільними організаціями й налагодити керівництво 
їхньою роботою

2. Орган Київського Обласного підпільного Комітету. Вийшло де
кілька №Кг.

3. В доповіді тов. Костянтина від середини жовтня 1919 року про 
роботу Подільського Губкому також відзначається, що підпільний Губком 
організував техніку спільно з боротьбистами і через них встановив зв’язок 
з повітами і повстанськими загонами.

4. Із доповіді тов. Миронова (секретар Полтавського губкому) Полтаву 
зайняла 4/Х партизанська дивізія тов. Крючковського (більшовика). Про те, 
що Полтаву брали махновці, відомостей нема.

5. Михайло Чорний — особливий уповноважений 3 . Б. ЦК КП(б)У для 
організації підпільного центру Лівобережної України. До Харкова приїхав 
наприкінці серпня. За короткий час його заарештувала контр - розвідка й 
розстріляла.

Петро Слинько — Київський робітник (був лів. укр. с. - д.), приїхав 
в кінці грудня 1919 р. до Харкова для підпільної роботи. Того ж вечора його 
впізнав білий офіцер Кожушко й 31/Х розстріляно.
' 6. Харківська підпільна організація зазнала найтяжчих втрат через про
вокаторів, які були в самій підпільній організації (Яковенко— член Харків
ського Губкому й Губревкому, Сливінський — завідувач підпільної друкарні,
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Картошін та інш.). За півроку провалено й розстріляно один по одному три 
склади ревкомів. Було багато розстріляно й інших товаришів.

За матеріялами про Харківську підпільну оргі нізацію не видно, щоб 
Леонова усунуто із підпільної роботи, як також нема відомостей про виря
дження комісій дня розслідування причин провалів.

7. Тов. Марк — член Харківського Губревкому; його розстріляли дені-
кінці.

8. Мова йде про масовий провал комсомольської й партійної підпільної 
організації у Миколаєві. За наказом генерала Слащова заарештованих това
ришів після жорстоких катувань 20/ХІ розстріляно. Цей епізод в історії гро
мадянської боротьби відомий під назвою „розстріл 61м.

9. Соколовська Олена — секретарь Одеського областного підпільного 
комітету.

10 Зелена армія — це повстанські загони, які оперували в глибокому 
тилу Денікіна на Чорномор’ї й Кубані. Досить значну участь у повстанському 
pvci Чорномор’я брали сільсько - господарські робітники, зокрема робітники 
великих державних маєтків. Частиною загонів командували робітники. В се
леному партизанському русі велику ролю відіграли комуністи й робітники 
Катеринодару та Новоросійського. Наприкінці 1919 р. й на початку 1920 р. 
зелена арм'Я загрожувала відрізати білим шлях до відступу й була дуже 
важливим фактором паніки і розкладу серед білих.

11. Директорія в той час вжила деяких заходів, щоб почати переговори 
з радянською владою. Так, тов. П. Попов у своїй доповіді до ЦК КП(б>У 
повідомляє, що в Кам’янці до нього звернувся представник ЦК УПСР 
(центральна течія) і іменем Директорії офіційно просив передати доЦК^КП 
пропозицію розпочати мирні переговори з радянським урядом. Це, хоч і не 
офіційно, потвердив і прем’єр-міністр Директорії Мазепа, який запропонував 
П >пову поїхати в цій справі до Москви. Тов. Попов відмовився і дав згоду 
передати Москві бажання Директорії.

12. Характеристика, що її подав тов. Абрам повстанському партизан
ському рухові за Денікіна неправильна. Не гасло „грабь" об’єднувало селянство 
і спричиняло масовий партизанський рух за Денікіна, а боротьба проти помі
щицької реставрації, що її провадив Денікін. Значним фактором поширення 
партизанського руху були мобілізації, переведені Денікіном, при чому иісля 
цих мобілізац й селянство від пасивного опору переходило до метод збройної 
боротьби Партизанський рух надто поширився з осени 1929 року і набрав 
величезних розмірів наприкінці цього року й початку .1920, відігравши неаби
яку ролю для розгрому Денікіна. З наступом Червоної армії серед партизанства 
відбулося певне розшарування, більшість селянства пішла з Червоною армією 
за радянську владу. Менша частина партизансгва, зв’язана з куркульським 
елементом села виступила проти неї.

Д о д о п о в і д і  про  с т а н о в и щ е  р о б о т и  на К а т е р и н о с л а в щ и н і

1. Найприкінці серпня в Катеринославі, а також у губерні були великі 
провали, зв’язані з арештами з провалами в Харківській підпільній \ організації. 
Провали ці на чималий період дезорганізували роботу у Катеринославського 
Комітету і порвали зв’язки з місцевими підпільними організаціями.

2. Махно два рази займав Катеринослав. Перший раз у п’ятнадцятих 
числах жовтня й удруге — 4 листопада.

3. За доповіддю т. Сиротенка Махно займав Катеринослав від 4/ХІ до 
13/ХІ 1919 р. Ці ж дані потверджують і інші підпільні робітники, які тоді 
працювали в Катеринославі.

4. Тов. Полонський, член більшовицької організації (з даних члена Кате
ринославського губкому Чекаліна), був за командира одної із найбільших 
махновських бригад.

5. За доповіддю тов. Чекаліна до складу підпільного Губкому увійшли: 
Левко Чекалін, Павло II (Аніщенко) і Гришута (Каневець).

6. Група анархістів „Набат® на чолі з відомим анархістом Еоліним». 21
21 Літопис Революції, № 5 — 6
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До з в і т у  t o  в. М и р о н о в а  п р о  н е л е г а л ь н у  р о б о т у  П о л т а в 
с ь к о г о  Г у б к о м у

1. Харечко Тарас — за належність до троцькістської опозиції виключений 
із партії.

2. Крім зазначених товаришів, за спогадами тов. Миронова, з активних 
т.т., що залишилися для підпільної роботи в Кременчуці, був і той. М. Дяченко. 
Згодом прибули ще т.т. А. і С. Шустер, М. Ерський, " Лісна, Потемкін, Пе
тров та інш.

3. За відомостями тов. Бера, учасника підпілля! на Полтавщині, Кре- 
мінчук денікінці взяли 10 серпня (ст. ст.).

4. Комуністична спілка робітничої молоді на Україні (скорочено КСРМУ) 
за денікінського підпілля провадила досить значну роботу, контактуючи її 
весь час з підпільними партійними організаціями. Для керівництва підпіль
ною роботою комсомольських організацій при КСРМУ було утворене спе- 
ціяльне Бюро.

5. Для чого було утворено колектив і які його функції — встановити за 
матеріялами не вдалося.

6. Колос -  член Реввійськради повстанського радянського війська; ко
мандував повстанським радянським військом Лівобережної України.

У своїй повстанській роботі тов. Колос мав тісний зв’язок з Кремін- 
чуцьким підпільним Губкомом, який постачав Колосові для підпольної ро
боти чималі суми. Колос організував повстанські штаби й бази по всій 
Полтавській губерні. Найкраще повстанську роботу було організовано в Па
влоградському повії і.

7. Ініц'ял тов. Хуторка в звіті тов. Миронова не „Ю“, а „Г“.
8. В районі Чигирина оперував вагін Конури (див. примітку до про

токолу 3. Б. від 5/ХІ 1919 р.). В тексті, як видно, друкарська помилка.
9. Третяк — комуніст, що стояв на чолі великого повстанського загону 

Роменського повіту й був зв’язаний з Губревкомом Кремінчука.
10. Зазначені нижче партизанські загони — це загони радянського на

строю оперували в районі колишньої Полтавщини й тримали зв'язок з Кре- 
мінчуцьким підпільним Ревкомом і Губревкомом.

11. Крючковський — член комуністичної партії, був за начальника Штабу 
одної з махновських повстанських дивізій в 3 003 чол. (під командуванням 
Бібіка), що провадила боротьбу з Денікіном. Підчас наступу Червоної армії, 
коли Махно зрадив і почав виступати проти Радвлади, партизанські загони, 
що ними керував Крючковський, пішли на сполучення з Червоною армією. 
Згодом Крючковський був за начальника 60 радянської дивізії; за участь в 
авантурній змові його розстріляно. Полтаву взяв партизанський загін Крюч- 
ковського 4/X 1919 р.

12. Клименко — начальник партизанського загону в 200 чол., оперував 
в Кремінчуцькому, а також у Кобеляцькому повітах. Як пише тов. Кін у 
книжці „Деникинщина“, підчас здобуття Кобеляк брали участь також парти
занський загін Прошлинського, члена комуністичної партії, й Тарана — ко
мандира партизанського загону радянського напряму, що] оперував в Кре
мінчуцькому повіті.

13. Огій— боротьбист, командир повстанської бригади радянського на
пряму ; оперував у Полтавському, а пізніше в Кремінчуцькому повіті.

Шевченко— командир партизанського загону те ж радянського напряму, 
оперував у Роменському повіті.

, І 4. Тов. Ефремов — був за начальника розвідкового відділу штабу 14 ар
мії. Т.т., що їх він залишив, мали завдання оперативного характеру.

15. 1 ов. Ксенія Листопад — відповідальний партійний робітник Чернігова.
16. В 1920 р. провокатора „князя Корнея* було затримано в Харкові 

в ЦК КП(б)У, де він видавав себе за члена партії.
17. У  Києві на той час існував не ЦК, а Областний .підпільний пар

тійний Комітет Лівобережної України.
18.. Мова йде про шість кремінчуцьких „табачниць", що їх розстріляли 

денікінці за розповсюдження нелегальної літератури з нагоди двохріччя Жовтня.
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19 — 20. Київський Областний Комітет КП(б)У.
21. В Брянському на той час було Зафронтове Бюро, організоване ЦК 

КП(б)У в липні 1919 р., яке мало завдання керувати підпільною роботою й 
повстанським рухом на території України, де вже була денікінська влада.

22. З відомостей тов. Миронова цей пристав, певно з доручення дені- 
кінської контр - розвідки, перед тим, як Денікін здобув Полтаву, працював у 
агіт-поїзді при Політвідділі 14 армії, за артиста. Знаючи багатьох наших 
робітників, він видавав їх денікінцям.

23. Про боротьбистів і борбистів див. примітку вище.
24. Меншовики по евакуації радянської влади з України залишалися в 

Денікіна й вітали денікінський режим як початок встановлення „демокра
тичної влади*. Одеські меншовики з нагоди приходу Денікіна влаштували в 
себе урочисту вечірку на честь встановлення „незалежносте* профспілок. 
У Києві меншовицьке Центральне Бюро профспілок звернулося з відозвою 
до західньо - європейського пролетаріату, де протестувало не проти звірств 
Денікіна, не проти лютої розправи контр - розвідки над робітниками, а проти 
„більшовицьких звірств". Меншовики прикладали всіх сил на співробітництво 
8 денікінською владою. Ц. Б. Профспілок розгорнуло велику кампанію за 
участь робітничих представників у денікінській комісії для робітничого зако
нодавства, зміцнюючи, отже, денікін$ьку владу.

25. Додатка до звіту Полтавського Губко(му в матеріалах не знайдено.
26. Плянів підпільної друкарні при матеріалах 3. Б. не знайдено.
27. Крім Зафроктояого Бюра ЦК КП(б)У існувало також Зафрактове 

Бюро в Житомірі, але місцевого значення. Це місце доповіді тов. Миронова 
треба розуміти не в буквальному значінні, а так, що існувало надто багато 
цейтрів, які і відражали робітників для підпілля. Приміром, крім 3. Б. для 
підпільної роботи відряджали робітників і члени ЦК КП(б)У, що були в 
Москві, і ЦК РКП, і областні партійні організації; до того ж відряджали без 
достаї нього добору, часто не придатних для цього. Не зважувано й наці
онального моменту. Т.т. часто не були досить перевірені. Траплялися не раз 
і провокатори. Ці хиби відзначають майже всі підпільні організації,

До л и с т а  Ол. І в а н о в а

1. Лист Олексія Іванова з його гострою критикою ЦК РКП за „дик
таторство" щодо КП(б)У, з засудженням ЦК КП(б)У за пасивність, невміння 
обстоювати певну політичну лінію в роботі на Україні, невміння організу
вати саму роботу, надто характерний для настрою колишної групи, відомої 
під назвою „демократичного централізму". Лист цей цікавий, як один із пер
ших документів „української частини*- лідерів тієї групи, яка на IV конфе
ренції КП(6)У влилася з Сапронович і т. ін. і виступила вже цілком як 
оформлена опозиція в парт ї, в дальшій своїй еволюції перетворившись на 
відвертр антипартійну, контр - революційну течію.

2. Олексій Іванов був за полії кома штабу 41 дивізії.
3. Про яку відозву йде справа — встановити не вдалося.
4. Шуба — анархіст - махновець, був за начальника партизанського за

гону, оперував у Кролевецькому, Роменському та ін. повітах. Загін цей 
складався з дезертирів і декілька разів міняв орієнтацію. Спочатку висту
пав проти радянської влади, потім проти Доброармії, врешті знов виступав 
проти Радвлади.

5. Певна пасивність робітників у боротьбі з Денікіном пояснюється 
величезною дезоргшізаціею, якої дійшла робітнича кляса України з прихо
дом Добрармії. Безробіття, недостатки, відхід найкращої, витриманої частини 
робітників разом з Червоною армією, лютий терор Денікіна вкрай знесилили 
робітничу клясу Укра'ни. На підприємствах після відходу Червоної армії за
лишилися більш літні робітники й між ними багато міщанських елементів. Зрад
ницька робота меншовиків, кірстовської організації (цю чорносотенну органі
зацію утворено з дозволу і за підтримкою денікінської контр - розвідки) — 
все це зробило цілковитий розклад серед відсталих елементів робітництва
21*



324 . Літопис Революції

Ці останні у встановленні денікінського твердого режиму вбачали'поліпшення 
умов свого економічного складу. Але це хутко минуло. Робітники," кінець - 
кінцем, переконалися в ілюзійності цих надій і замість плясового миру, що 
його проповідували і меншовики і Кірста, серед робітників найбільших ро
бітничих центрів—Харків, Донбас— вибухав ряд страйків (в тютюновій 
і металюрґійній промисловості». Надто впертої форми боротьба робітників 
взагалі й страйки, зокрема, набрали в Донбасі.

6. Сан - Девдоріяні—член Головного Комітету партії меншовиків. Про 
позицію меншовик в за денікінщини див. примітку вище.

7. Те ж дезорганізація серед робітників, про що говорилося вище, вияви
лася й у факті відрядження робітниками Харківського Паротягобудівельного 
заводу делегації до Денікіна. v

8. Епштейн (Яковлев) — підчас денікінщини Зав. Політвіддїлу 14 армії.
9. Тов. Орджонікідзе — підчас денікінщини член Реввійськради 14 армії.

10. Ян Гамарник. Підчас боротьби з денікінщиною був член РВР пів
денної групи, а потім військомдив Ь8.

Д о п р о т о к о л у  ЦК ( н о в о г о  складу)
1. Засідання відбулося 10 грудня. У відозві ЦК КП(б)У до всіх пар- 

комів від 15/ХИ сповіщається про організацію партійного центру, який в 
умовах ще незакінченої військової боротьби взяв на себе керівництво пар
тійною роботою на Україні. До складу партійного центру війшли 3 члени 
ЦК КП(б)У, обрані на 3 з’їзді — Косіор Ст., Затонський В., Раковський і 
два члена Всеукрревкому—Петровський і Мануїльський. До Всеукраїнського 
партійного центру перейшли всі функції Зафронтбюра.

Д о п р о т о к о л у ЦК КП(б)У № 27
1. Плян надто схематичний, зазначено функції окремих відділів і по

трібні штати.
2. ЦК КП(б)У був тоді в Серпухові > і залишився там ще на деякий 

час після від’їзду Секретаріату до Харкова.

Д о д о п о в і д н о ї  з а п и с к и  С е к р е т а р і а т у  ЦК КП(б)У
1. Склад „п’ятірки"—див. примітку до протоколу ЦК нового складу Ns 1
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ЖЕБРОВСЬКИЙ В.

КРИТИЧНІ СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ

ПРО ОДНУ ХОРОШУ И СВОЄЧАСНУ КНИЖКУ 
З ІСТОРІЇ ВКП(б)

(„История ВКП(б)м, т. IV. Склали: Д Кін, І. Мінц, С. Піонтковський, Oil. Яро
славський та ін. за редакцією О. Ярославського, стор. 451).

Вивчання історії ВКП(б) — основної провідної сили в си
стемі пролетарської диктатури і будівництва соціалізму— являє 
собою виключний інтерес.

Неперейдена героїчна історія ВКП(б), починаючи від її 
„утробного" періоду і кінчаючи періодом соціалістичної рекон
струкції, повинна стати і стане за  настільну керівну книжку 
не тільки для трудящих СРСР — учасників будівництва соціа
лізму, а й для всьою  світового пролетаріату в його останніх 
і рішальних боях з світовим капіталізмом і соціял - фашизмом.

Колись К. Маркс у одній із своїх праць писав: „Ми зна
ємо тільки одну єдину науку — науку історії" (К. М а р к с  — 
„Немецкая идеология"). Певна річ, цим Маркс не заперечував 
інших наук, крім історії. Цими словами Маркс хотів тільки 
підкреслити величезне значіння історії, бо вивчити, зрозуміти 
минуле — значить передбачити майбутнє.

Перефразувавши слова К. Маркса, можна з повним правом 
сказати, що для пролетаріату історія ВКП(б) є „єдина" наука, 
що дає йому в руки найкраще знаряддя ленінської діялектики, 
стратегії, тактики, ленінської маневровости, що пояснює йому 
„причинний зв ’язок" розвитку ВКП(б) від розрізнених під
пільних гуртків до іскрівського періоду, до становища, коли 
ВКП(б) становить синонім загибелі капіталізму й перемоги 
комунізму.

Масовий рух трудящих СРСР до теоретичного навчання-, 
до опанування та вивчення марксизму • ленінізму виявляється 
на зрослому інтересі до історії нашої партії. Величезний, 
героїчний досвід ВКП(б) повинен стати за  досвід світового 
пролетаріяту.

А  втім підвищеного інтересу мас до вивчання історії нашої 
партії все ще не досить компенсує відповідна істпартівська лії
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тература. На книжковому істпартівському ринку тільки остай- 
німи часами помітно деяке зрушення. Витриманих з партійного 
й наукового погляду праць з історії партії надто мало.

Окреме місце в літературі, присвяченій історії ВКП(б), 
посідають роботи колективу істориків партії за редакцією 
Ом. Ярославського „История ВКП(б)“ . Досі вийшло три то
ми— I, III, IV. Слід відзначити, що робота, яку почав колектив 
істориків партії, на чолі з Ом. Ярославським, це тільки перша 
спроба дати синтетичну історію нашої партії у витриманому, 
суворо науковому і разом з тим бойовому розрізі, що відпо
відає сучасним вимогам історичної науки і партійної боротьби.

Водночас слід підкреслити, що три згадані книжки з істо
рії партії, які вийшли у світ, не зважаючи на всі свої переваги 
порівняно до інших подібних праць, все таки в недостатньо 
широкому історичному аспекті розглядають та вивчають всю 
історію ВКП(б), її добу і т. і. В даному разі історія ВКП(б) 
очікує ще на своїх Мерінґів. Не випадково так само довго
очікуваний том „Большой Советской Энциклопедии", присвяче
ний історії ВКП(б), ще не побачив світа.

IV том * Истории ВКП(б)“ запізнився на цілих два роки 
(вихід передбачався до десятих роковин Жовтня).

Надто велика актуальність величезної більшости поста
влених в цьому томі проблем, бойовий партійний характер, за
галом витримане трактування основних проблем Лютневої й 
Жовтневої революції, поруч нещадної й обґрунтованої кри
тики буржуазних і дрібнобуржуазних концепцій революції — 
ось такий загальний характер цієї книжки.

Бойовий партійний характер книжки видно вже з перед
мови Ом. Ярославського, де він цілком справедливо пише: 
„Для нас історія партії зовсім не є робота літописця. Ми роз
глядаємо свою роботу, як виконання насамперед бойового пар
тійного завдання". Цей момент надає особливої цінности книжці 
в зв'язку з цією боротьбою, яку провадить партія проти пра
вого ухилу— цієї головної небезпеки за теперішнього періоду— 
і проти підміни меншовизму ̂ -„лівого" троцькізму. Початок гни
лого опортунізму правих, ідейне й соціяльне коріння „лівих" 
троцькістів і правих опортуністів цілком' видно з боротьби 
1917 року і повнотою викрито в рецензованій книжці.

Проте „История ВКП(б)" не,позбавлена слабих місць. Го
ловний дефект у ній це — не досить широке та поглиблене 
охоплення основних проблем доби, подеколи зайвий схематизм, 
побіжно і не досить поглиблено викрито економічні передумови 
Лютневої й особливо Жовтневої революції, низка найактуаль
ніших проблем про „військово - февдальний" характер росій
ського імперіялізму, про клясовий зміст романівської монархії, 
про ролю чужоземного капіталу в російській промисловості та 
ін. й. ін.— все це подано побіжно, між іншим. Цілком незадо
вільно й поверхово подано висвітлення та розгортання проле



тарської революції в національних республіках. Не кажучи вже 
про те, що з аналізи випали такі розділи, як Литовсько - Біло
руська радянська республіка, прибалтицькі радянські респу
бліки. С л а б к о  і ц і л к о м  не д о с и т ь  в и с в і т л е н о  пи
т а н н я ,  з в ’ я з а н і  з б о р о т ь б о ю  з а  п р о л е т а р с ь к у  
р е в о л ю ц і ю  на  р а д я н с ь к і й  У к р а ї н і  і в З а к а в 
к а з ь к і й  ф е д е р а ц і ї  р а д я н с ь к и х  р е с п у б л і к .  Ми 
вважаємо, що національній політиці партії в історичному роз
різі 1917 — 20 р.р. треба буде в майбутньому виданні так само 
присвятити окремий розділ. $

В чому виявляється актуальний, бойовий характер цієї 
книжки? Досить переглянути побіжно ті проблеми, що їх по
ставлено, щоб відповісти на це запитання. Ось невеличкий 
перелік найактуальніших і найпекучіших з погляду с у ч а с 
н о г о  п е р і о д у  тем, поставлених у IV томі: а) проблема пере
ростання буржуазно-демократичної революції на соціялістичну 
революцію, б) проблема взаємин з селянством на різних етепах 
революції, в) проблема завоювання більшости пролетаріяту,
г) проблема революційної стратегії й тактики збройного по
встання, ґ) проблема ленінської боротьби з опортунізмом справа 
і „зліва" і т. ін. й ін.

Розв’язання нашою партією всів цих проблем 1917 р. було 
„антиципацією" цих проблем в інтернаціональному маштабі — 
в цьому величезна історична цінність та інтернаціональна вага 
історії ВКП(б), в цьому актуальність поставлених питань. Надто 
потрібний і цінний досвід ВКП(б) 1917 року—-в умовах після
воєнного „третього періоду", в умовах розхитуваної капіта
лістичної стабілізації та фашизації соціял - демократії, в умовах 
бурхливого наростання нового революційного піднесення в 
основних країнах капіталістичної стабілізації і в колоніях, коли 
комуністичні партії готуються і вже в ряді місць стають до 
контр - нападних боїв, готуються, озброївшись ленінською стра
тегією та тактикою, зустріти неминучо прийдешню безпосе
редньо революційну ситуацію.

Недарма Володимир Ільїч у своїй праці „Детская болезнь 
левизны" в комунизме" писав:

Ч З „Російський приклад показує всім країнам дещо, і 
надто істотне, з їхнього неминучого й недалекого майбут
нього. Передові робітники в усіх країнах давно зрозуміли 
це, а ще частіше не так зрозуміли, як інстинктом рево
люційної кляси схопили, відчули це. Звідси міжнародне 
„значіння" (у вузькому розумінні слова) радянської влади, 
а так само основ більшовицької теорії та тактики" (Л е 
нін,  т. XVII, стор. 115 — 116).

У зв’язку з усім згаданим вище ми вважаємо за особливо 
потрібне й корисне перекласти цю працю, звісно, з деякими 
цілком немин^ючими й потрібними переробками, на основні
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чужоземні мови, бо історія і досвід 1917 року повинні стати і 
стають здобутком світового пролетаріяту, який бореться за 
своє визволення.

Безпосередня актуальність низки проблем доби Жовтневої 
революції, що їх поставлено в „Истории ВКП(б)" для нашої 
партії за сучасного періоду, має не абияке значіння.

Приміром, аналіза сучасного періоду реконструкції госпо
дарства й викорчовування коріннів капіталізму накреслюваного 
Володимиром Ільїчем ще до перемоги Жовтневої революції, а 
так само в перший період |$Ковтня, яскраво змальовуючи ле
нінські голрвні „магістралі", що ведуть до соціялізму, стано
влять не тільки великий інтерес, а й більше, надто тепер, коли 
треба перебороти школу „молодих професорів" та їхнього ідей
ного проводиря, тов. Бухаріна, що роблять ревізію ленінізму в 
цьому найважливішому питанні будівництва соціялізму.

У першому розділі „Характер и перспективы Февральской 
революции", правда, надто стисло і побіжно, подано аналізу 
соціально - економічних та політичних передумов Лютневої ре
волюції та зворушення, що відбувалися у країні • в зв ’язку з 
імперіалістичною війною. Аналізуючи розставлення класових 
сил у країні напередодні революції, автори відзначають ті 
основні зміни, що трапилися в господарському житті країни 
за періоду війни: посилення економічної моці своєї буржуазії, 
зрослий процес концентрації та монополізації капіталу, збіль
шення політичного значіння російської буржуазії. Разом з тим 
відзначається, що „єдина зміна в наслідок капіталістичного роз
витку передвоєнного і довоєнного періоду була в тому, що 
кріпосницькі поміщики, на чолі з Романовым, керували країною 
у спілці з магнатами фінансового капіталу, яким припадали 
нечувані в Европі зиски і на користь яких укладалося грабіж
ницькі договори зовнішньої політики" (стор. 14).

Ленін, як правильно відзначають автори, ще 1912 року, 
підбиваючи підсумки столипінщині, вказував, що „крок на шляху 
перетворення на буржуазну монархію. . .  не міг призвести і 
не призведе ні до чого сталого. Навпаки, він призведе. . .  до 
наростання старої кризи на іншому вищому щаблі капіталістич
ного розвитку Росії" (Ленін, т. XII, ч. І, стор. 257).

Нарешті, в полеміці з ліквідаторами в статті „О  Лциаль- 
ной структуре власти, перспективах и ликвидаторстве" Ле
нін писав:

„Розвиток російського державного ладу за останні три 
сторіччя показує нам, що він змінював свій клясовий ха
рактер в одному напрямі. Монархія XVII сторіччя з бояр
ською думою не подібна на чиновницько-дворянську монар
хію XVIII сторіччя. Монархія першої, половини XIX сто
річчя не те, іщо монархія 1861 — 1904 років. 1S08 — 
1910 р.р. виразно утворилась нова смуга, що визначає ще
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один крок в цьому ж напрямі до буржуазної монархії. .  . 
Нова смуга таким чином не випадковість, а своєрідний 
щабель в капіталістичній еволюції країни" ( Ле ні н ,  т. XI. 
ч. 2, стор. 239).
Вказані зміни в соціяльній структурі суспільства і влади 

визначали тільки „крок на шляху перетворення на буржуазну 
монархію". Ліквідатори (Ларін та інші) самодержавство доби 
столипінської реформи оцінювзли як закінчену буржуазну мо
нархію, і на цій підставі робили висновок про доконечну 
потребу ліквідувати партію і відмовитись від революційної про
грами. Критикуючи ліквидаторів типу Ларіних, Ленін з не- 
меншою нещадністю викривав помилки меншовиків типу Марто- 
вих, які не розуміли, між іншим, і які заперечували, те, що 
самодержавство робило цей „крок на шляху перетворення на 
буржуазну монархію". Яке це мало значіння, видно хоч би з 
таких слів Ленінових:

„Соціяльна структура суспільства і влади характеризується 
змінами, яких не уяснивши собі, не можна зробити і кроку в 
якій завгодно галузі громадської діяльности" ( Ле н і н ,  т. XI, 
ч. 2, стор. 239).

Надто цікава аналіза причин, що дали владу буржуазії 
після Лютого:

„недостатня кількість пролетаріяту в Росії, недостатня 
свідомість і організованість його — ось одна з причин, чому 

«революція, зроблена о п р і ч  і п р о т и  б у р ж у а з і ї  (під
креслення наше — В. Ж ), все ж передала владу буржуазії 
( Ле н і н ,  т. XIV, ч. І), залучення нових і нових „рекрутів", 
втягування нових шарів трудящої маси неминучо повинно 
супроваджуватись хитанням в галузі теорії та тактики, 
повторенням старих помилок" ( Ле н і н ,  т. XI, ч. 2).
Цікаві подані авторами доводи В. Степанова, управителя 

міністерства торгівлі й промисловости в „докладной записке", 
де він наперед вгадує майбутні заперечення „лівих" троцькістів 
проти перемоги соціялізму в одній країні:

„соціалізм повинен базуватися на могутньому фунда
менті загальної організованости, чого нема в Р осії; на 
повному розвитку продукційних сил, до належного вико
ристання яких Росія по суті ще не приступила; нарешті, 
перехід до соціялістичного ладу в рамцях одної держави 
навіть і неможливий".
Дуже цікаві цитати, подані в підрозділі „Февраль в оценке 

мелкой буржуазии" з творів Потресова, Суханова та інших 
видатних меншовиків та есерів, де найкраще виявлено їхнє 
рабське запобігання перед своєю буржуазією, повна зрада ро
бітничої кляси і тваринна боязкість справжньої масової про
летарської революції, де цілком правильно зроблено висновок,
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що коли меншовики „в першій революції були провідниками бур
жуазного впливу лише об'єктивно, в другій революції вони ви
ступили в ролі лівого крила буржуазії цілком свідомо** (т. IV, 
стор. 39).

Цілком витримано подано більшовицьку концепцію Лютне
вої революції. Викрито сврєрдність моменту — переростання 
буржуазно-демократичної революції на революцію пролетарську. 
Дуже цінний уривок, поданий з V  ленінського збірника (сто
рінка 451), що показує ленінське розуміння процесу переро
стання буржуазної революції на соціялістичну і що накреслює 
довготривалі перспективи пролетарської революції. За  Леніним 
увесь процес переростання буржуазної революції на соціялі
стичну, як цілком правильно відзначають автори книжки, від
бувається „не в ізольованій або в окремо взятій країні, він 
розгортається на міжнародньому тлі високорозвиненого капі
талізму, що переростає на імперіялізм, де всі економічні пе
редумови та соціальні стосунки так достигли, що безпосередньо 
уперлися в соціалістичний переворот**. Водночас справедливо 
підкреслюється, що для Леніна „вихідним пунктом залишається 
процес класових зрушень всередині країни, зміна внутрішніх 
клясових стосунків, а міжнародна соціалістична революція — 
Г а р а н т і я  в ід р е с т а в р а ц і ї ,  умова, що сприяє і що забез
печує остаточну й повну перемогу революції** (т. IV, стор. 43). 
У цьому зв'язку ми маємо славетних три ленінські гасла про 
ставлення до селянства, ленінський плян будівництва соціалізму 
(колективізація, електрифікація тощо). 1

Поруч критики дрібнобуржуазних концепцій Лютневої ре
волюції, у книжці жорстоко й цілком заслужено критикується 
концепцію Лютневої революції автора теорії „перманентної 
революції** Троцького. Викрито помилкове розуміння Троцьким 
як рушійних сил буржуазно - демократичної революції, так і 
пролетарської революції, нерозуміння складности й багатогран- 
ности процесу діялектики самої революції, нерозуміння особли
вих співвідношень, розставлень клясових сил у революції, 
нерозуміння своєрідности різних етапів у революції — підміна 
подеколи руху мас, кляс парляментськими комбінаціями партій, 
урядів, партійних верхівок — та інший так характерний суб'єк
тивізм Троцького.

Найважливіший етап нашої революції від Лютого до кор- 
нілівщини й особливо тактика нашої партії підчас корнілівщини 
становлять величезний не тільки історичний, а й практичний, 
діющий інтерес для наших західньо- європейських партій осо
бливо. Тим важливіше знати і вміти застосовувати тактику 
більшовиків підчас корнілівщини. Треба відверто сказати, що 
наші братерські партії ще не зовсім засвоїли науку цієї тактики.

Треба сказати, що в цьому найважливішому розділі досить 
рельєфно подано основи нашої тактики до липневих днів і до 
днів корнілівщини.
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Надто цікаві, не тільки з погляду історичного хитання і 
ваі^ання, що були в партії до приїзду Ільїча в найважливіших 
тактичних проблемах революції.

Маніфест ЦК РСДРП, що, накреслюючи програму демо
кратичної революції, замовчує таке найважливіше питання ре
волюції, як питання про ради робітничих і салдатських депу
татів, *оч в той же час на заводах вже відбувалися вибори до 
Петроградської Ради робітничих депутатів. Відзначається не
вміння наших петроградських товаришів в той час поєднати 
свою революційну боротьбу „знизу" з роботою „зверху" щодо 
Тимчасового уряду: „Позиція бюра ЦК була близька до їдеї 
тиску на Тимчасовий уряд, яку помилково поділяла переважна 
частина партійних організацій в перший період революції" 
(т. IV, стор. 76).

Поруч оцінки помилкової позиції тов. Каменева та інших 
відзначається помилков сть позиції „Правди", „обвинитель
ный угар" деяких організацій і правильно викривається коріння 
цих організацій. Яку небезпеку цей „обвинительный угар" 
являв собою для революції, видно хоч би з таких слів Леніно- 
вих : „Найб льша небезпека, що загрожує російській револю
ції— це об’єднання більшовиків з меншовиками".

Як відомо, що Ленінів приїзд вносить цілу революцію в 
наші тактичні наставления. Ленінський стратегічний і тактич
ний плян, з такою геніяльною простотою та прозірливістю ви
кладений у „апрельских тезисах", викликає обвинувачення Л е
ніна не тільки від Плеханова у „грезофарсе", а й від видатних 
більшовиків, особливо тов. Каменева, Рикова тощо, в тому, що 
Ленін відходить, „ревізує більшовизм" та ін.

В „апрельских тезисах" Ленінових з надзвичайною яскра
вістю й конкретністю накреслено програму боротьби за соція- 
лістичну революцію і завдано рішучого удару позиції Каменева.

В цьому ж зв’язку слід відзначити передержку, яку зробив 
автор „Уроков Октября" Троцький, накидаючи Ленінові 
виставлення гасла — негайно повалити владу Тимчасового уряду 
в квітні, цебто обвинувачуючи Леніна в блянкізмі; при чому 
квітневу маніфестацію Троцький вважає „за розвідчу вилазку 
для перевірки настроїв мас і взаємин між ним і радянською 
більшістю", до того ж стверджує, що після квітневої маніфе
стації „Ленін, проробивши розвідку, зняв геть гасло — негайно 
повалити Тимчасовий уряд, але зняв його на тижні або на мі
сяці залежно від того, з якою швидкістю наростатиму обурення 
мас проти угодовців". (Л. Т р о ц ь к и й ,  т. III, ч І, стор. XXVII) 
коли Ленін на квітневій конференції говорив, що гасло „Геть 
Тимчасовий уряд" авантурницьке... У момент дії брати „тро
шечки лівіше було незручно Ми розглядаємо це, як величез
ний злочин, як дезорганізацію" (Протоколи квітневої конфе
ренції, стор. 74), але, може бути, Ленін згодом виправдав гасло 
„трошечки лівіше".



334 Літопис Революції

Послухаємо, що Ленін говорить уже через певну історичну 
дистанцію перед Жовтневим повстанням.

„Справа стоїть саме так, як перед 20 - 21 квітні, 
9 червня, 3 липня, бо тоді було с т и х і й н е  з в о р у ш е н 
ня, яке ми як партія або не уловлювали (20 квітня), ado 
стримували і оформлювали на мирну демонстрацію (9 черв* 
ня і 5 липня). Ми добре знали тоді, що ради ще не наші, що 
селяни ще вірять в шлях ліберданівсько-черновський, а 
не в шлях більшовицький, що значить, за нами більшости 
народу бути не може, що таким чином повстання перед
часне" ( Ле н і н ,  т. XIV, ч. 2, стор. 284).

Уся ця цитата б'є по „історичних", правильніш, „авантур
ницьких", наскоках автора „Уроков Октября", так характерних 
для троцькізму.

Всім відомо, що поглядам і позиції Леніна на квітневій 
конференції була протиставлена позиція т.т. Каменева, Ногіна, 
Рикова та ін. Надто цікавий вихідний пункт розходжень правих 
більшовиків з Леніном, що його найчіткіше висловив тодішній 
представник правих, тов. Риков:

„Звідкіля зійде сонце соціялістичного перевороту? .. З  усіх 
умов. .  . ініціятива соціялістичного перевороту належить не 
нам. У нас нема сил, об’єктивних умов для цього" (Прото
коли . .. стор. 26).

Заперечуючи Рикову Ленін говорив:
„Тов. Риков говорить, що соціалізм повинен прийти з ін

ших країн з розвиненішою промисловістю. Це не марксизм, а 
пародія на марксизм" (там само).

Цілком справедливо автори книжки підкреслюють надто 
важливе не тільки теоретичне, а й політично - практичне зна
чіння постави на квітневій конференції дискусії в справі на
ціонального питання.

З і  вихідний погляд доповідача про національне питання 
тов. Сталіна було таке Ленінове твердження:

„Соціяльна революція не може відбутися інакше, як у 
вигляді доби, що з ’єднує громадянську війну пролетаріяту 
з буржуазією в передових країнах і ц і л и й  р я д  демокра
тичних і революційних, в тому числі національно визволь
них рухів у нерозвинених, відсталих та пригноблених на
ціях" ( Ле ні н,  т. XIII, стор. 369-370).

Надто цікавий більшовицький підхід до питання про 
право націй на вільне самовизначення, що „це питання 
партія пролетаріяту повинна розв’язувати в кожному окре
мому випадку цілком самостійно й залежно від обставин. 
Визнаючи за пригнобленими народами право на визначення, 
право вирішати свою політичну долю, ми не вирішаємо 
тим самим питання про те, чи повинні в даний момент



Про одну хорошу й своєчасну книжку з історії ВКП(б) 335

визначатися такі ось нації" (Протоколи... . Доповідь т. Ста
ліна, стор. 130).
„Народ має право визначитися, але він залежно від умов 

мЛже і не скористатися з цього права" (там само) — така ле- 
ниська постава питання про право націй на самовизначення. 
Дискусія в цьому питанні відбила і наперед вгадала пізніші 
хитання і вагання т т . Бухаріна, П’ятакова тощо в цих питан
нях і викрила недіялектичний підхід вказаних товаришів до 
проблеми імперіялізму, механістичне розуміння ними „єдности 
світового господарства", „нерозривности" зв ’язків капіталістич
них країн між собою тощо. Звідси нерозуміння ленінського за
кону нерівномірного розвитку капіталізму, звідси джерело тео
рії „організованого капіталізму" тов. Бухаріна.

Надто характерна для позиції тов. Леніна в питанні „про 
.становище в Інтернаціоналі і про завданннй РСДРП" поправка, 
що він її вніс і що її відхилила більшість конференції. В цій по
правці Ленін, щоб розвіяти ілюзію про Ціммервальдський бльок, 
підкреслював у противагу резолюції тов. Зінов’єва, що в ньому 
ми залишаємось „тільки з інформаційною метою". У цій по
правці уже дано всю позицію більшовизму в питанні про ста
влення до „центристських4*, „лівих" соціял - демократичних еле
ментів кращої їхньої доби.

Виключно важливе значіння на квітневій партконференції 
мало обговорення і схвалення резолюції в аґрарному питанні, 

‘ де дано чітку клясову аналізу аграрних стосунків у країні і 
накреслювалось корінні заходи, як о сь : конфіскація землі, ор
ганізація на місцях селянських комітетів, самостійна організація 
сільсько - господарського пролетаріяту. Треба відзначити, що 
висвітлення цього найважливішого питання конференції в книжці 
подано явно незадовільно й поверхово. Не пояснено величез
ного принципіяльного значіння націоналізації землі, як скасу- 
сування приватної власности і разом з тим буржуазних заходів, 
нарешті цілком не підкреслено найважливіший момент Леніно- 
вої доповіді й резолюції:

„що рішучіше й послідовніше ламання та усунення поміщи
цького землепосіданНя, що рішучіше й послідовніше буде бур
жуазно - демократичне, аграрне перетворення в Росії, то 
з більшою силою й швидкістю розвиватиметься клясова 
боротьба сільсько - господарського пролетаріяту проти за
можного селянства (селянської буржуазії). Залежно від 
того, чи пощастить міському пролетаріятові повести за 
собою сільський пролетаріят і приєднати до нього масу 
напівпролетарів села, чи ця маса піде за селянською бур
жуазією, що тягне до спілки з Гучковим, Мілюковим, ка
піталістами й поміщиками і до контр - революції взагалі,— 
залежно від цього визначиться доля та кінець російської 
революції*4 (тавд савдо, стор. 159),
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Величезну політичну та принципіяльну вагу вказаних міфь 
навряд чи можна переоцінити, бо ці місця мали актуальне зна
чіння не тільки 1917 року, а мають ще й досі. Права опозиція, 
проповідуючи класовий мир між бідняком і куркулем, яка не 
бачить гостроти класової боротьби на селі, що відкидає досо- 
нечну потребу нещадно наступати на куркуля, намагається по
крити все це ім’ям Леніновим. У цьому питанні вказані місця 
резолюції розбивають до щенту правих ухильників. Помилка 
авторів книжки, що вони цього багатющого матеріалу не по
дали читачеві. (

На жаль, автори допустилися також поверхового тракту
вання ленінського гасла „контролі над виробництвом", тоді (як 
тепер це гасло, по опортуністичному тлумачать праві ренеґати 
типу Брандлера* Тальгаймера, що є для них прикриттям, „щи
том" до сповзання в табір соціял - фашизму. Треба було 
вказати, що, крім завдань відвернення економічного розвалу, 
це гасло мало основний зміст у завданні організувати й мобі
лізувати маси на певному етапі наростання революційного під
несення навколо основних гасел нашої партії.

В дальшому „История ВКП(б)" заслужено приділяє, чимало 
Місця липневим дням. Величезне значення липневих днів — днів 
переламу революції — відомі. З а  позитивний бік розділу, що ви
світлює цю тему, треба відзначити яскравість опису самих 
подій та фактів. Коли читаєш, то відчуваєш биття „пульсу" 
їсторії. Процес різкого клясового розмежування, остаточний 
перехід так званих соціялістичних партій до табору контр - ре
волюції, динаміку співвідношення класових сил, процес органі
зації масової армії революції подано повно і яскраво.

Окремо треба відзначити, що автори не обмежились ша- 
бльоновим описом липневих днів лише в Петрограді, а змалю
вали картину наростання революції в Москві, Донбасі, на Уралі.

Ми гадаємо, що і в цій частині є деякі прогалини. Приміром, 
не досить приділено уваги найважливішому питанню - аналізі 
більшовицького застосування тактики єдиного фронту в ці дні, 
зміні більшовицьких гасел. Величезне значіння нашої тактики 
і наших гасел, що в цей період з ’єднували навколо нашої 
партії мільйонові маси, для секції Комінтерну навряд чи можна 
переоцінити, бо з аналізи більшовицької тактики липневого 
періоду найкраще видно, як більшовики утворювали й органі
зовували масову політичну армію для збройного повстання.

В липневі дні настав кінець двовладдя. Всю владу за
брала в руки контр - революційна буржуазія. Партія на чолі з 
Леніном круто повертає, міняється вся проблема влади.

В статті „Политическое положение" (Ленін збірник, т. IV, 
стор. 320) Ільїч дає тактичне й організаційне настановлення. 
Ленін вже з перших днів липневої реакції ставить питання 
про легальну роботу і про безпосереднє готування неминучогр 
і конче потрібного збройного повстання :



„Жодних конституційних та республіканських ілюзій, 
жодних ілюзій мирного шляху, жодних розрізнених дій, не 
піддаватися тепер провокації чорних сотень та козаків, а 
з і б р а т и  сили,  п е р е о р г а н і з у в а т и  (курсів наш — 
В. Ж.) їх і стійко готувати до збройного повстання... 
дійсно масового, загальнонароднього розміру. Перехід 
землі до селян неможливий тепер без збройного по
встання, бо контр - революція, взявши владу, цілком об’єд
налась з поміщиками, як клясою.

Мета збройного повстання — лише перехід влади до 
рук пролетаріяту, підтриманого найбіднішим селянством 
для здійснення програми нашої партії. Партія робітничої 
кляси, не залишаючи нелегальности, але й на хвилину не 
перебільшуючи її, повинна з ’єднати легальну роботу з не
легальною, як 1912 — 1914 років" (там само).

У цій цитаті, що становить для нас величезну вагу, як у 
краплі води відображено велетенську ленінську тверезість та 
сміливість думки й діяння, ленінський зразок тактики й правил 
ленінського маневрування, ленінських „крутих поворотів".

Треба відзначити, що великого матеріялу, який є в IV* ле
нінському збірнику і стосується липневої революції підго
товки та періоду після Жовтня автори „Истории ВКП(б)", не 
використали.

IV з ’їздові партії в книзі приділено чимало уваги. До
кладно висвітлено *не лише склад самого з ’їзду, але й питому 
вагу в масах окремих важливіших парторганізацій, подано ко
ротку характеристику роботи партії в різних галузях — проф
спілки, муніиипалітети, селянство, воєнна організація, молодь 
тощо. Надзвичайно цікава наведена характеристика дискусії 
по доповіді тов. Сталіна, ті недомисли й непорозуміння, що 
їх виявили деякі товариші, не розуміючи зміни гасел, не вмі
ючи діялектично охопити своєрідність моменту. Не зважаючи 
на опір деяких товаришів, персонально зв ’язаних з їхньою 
пропозицією на квітневій конференції, резолюцію тов. Сталіна, 
що намічала нову тактичну лінію у зв ’язку з переходом ре
волюції на новий етап, затверджено одноголосно.

З ’їзд ухвалив:
„Боротися за повну ліквідацію диктатури, контр - револю

ційної буржуазії, щоб відібрати державну владу в свої руки й 
скерувати її, спільно з революційним пролетаріятом передових 
країн, до миру і до соціялістичної перебудови суспільства" 
(Протоколи . . .  стор. 214).

Цілком справедливо автори книжки відзначають, що пози
ція Е. Преображенського на з ’їзді в питанні про наведений 
пункт резолюції була зародком тих розходжень, за якими ви
никла опісля й так звана „нова опозиція". На заперечення 
Преображенського проти вказаного пункту, де говориться про
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можливість перемоги соціялізму в одній країні, вже тоді за
перечував т. Сталін. Цілком і повністю мають слушність автори, 
коли пишуть: „Можна зробити висновок піля цього, чого 
варта плітка про те, що Сталін та Бухарін вигадали теорію 
про перемогу соціялізму в одній країні" (стор. 173).

Ми вважаємо, що автори не досить повно висвітили пи
тання, зв'язане з входженням міжрайонців у нашу партію, зо
всім не висвітили позиції Троцького в цьому питанні, а це і ж 
становить безперечний інтерес, бо малює „одинця", що йшов 
„з  боями до Леніна". 4

Правильно відзначається велике значіння резолюції про 
профспілки та молодь, що її ухвалив VI з'їзд. Отже автори 
мають цілковиту слушність резюмувати значіння з'їзду сло
вами : „Цілеспрямованість роботи першого з'їзду доби соці- 
ялістичної революції, що опрацював стратегічне наставления і 
розставлення бойових сил революції, забезпечило перемогу 
соціялістичній революції" (стор. 177).

Ми вже відмітили величезне значіння уроків нашої так
тики періоду корнілівщини для секції Комінтерну. Виступ 
Корнілова „мав надзвичайно важливі наслідки. Він став за  пе
реломний момент революції 1917 року", як правильно відзна
чають автори. Опукло і яскраво показано процес наростання 
і більшовизації пролетаріяту, відхід від угодівських партій 
дрібної буржуазії міста та селянства.

Безперечний інтерес являє собоїр висвітлення позиції Л е
ніна в питанні про демократичну нараду/ Треба відзначити, 
що, звичайно, історики партії обходять таке важливе, з  по
гляду тактичної лінії Леніна, питання. Приміром, у т. Попова М. 
це питання так само не висвітлене.

Центральним місцем IV тому, безумовно, є III розділ — 
Жовтнева революція. Треба віддати справедливість авторам 
книжки, що цьому розділові приділено виняткову увагу. Мате- 
ріял, цитати підібрано вдало. Найважливіші проблеми Жовтня 
висвітлено досить повно. Хиба цього розділу — це недостатня 
ув'язка з сучасністю. Нам здається, що весь цей розділ можна 
і треба було б ілюструвати, з одного боку, критикою сучасних 
правих ухильників, що перекручують ленінське розуміння трьох 
гасел Леніна щодо селянства, з другого боку, було б слушно 
ці події розцінювати крізь призму китайської, німецької рево
люції, викриваючи їхні помилки й помилковість погляду тро- 
цькізму, як про 1923 рік у Німеччині, так і особливо в зв ’язку 
з китайською революцією (приміром — окремими примітками 
або петитом). Це надто цінно для нашої молоді, що вчиться, 
тим паче, що книжку призначено для неї.

З а  рахунок фактичного й описового матеріялу, що є в 
цьому розділі, можна було б деякі проблеми Жовтня, надто 
стратегічного та тактичного характеру навести в трохи по- 
глибленішому теоретичному аспекті. Хоч би взяти, приміром,
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проблему переростання буржуазно - демократичної революції в 
революцію соціялістичну. До речі цій проблемі у зв'язку з 
бухарінським опортуністичним тлумаченням формул Маркса, 
Енґельса, Леніна, „про сполучення селянської війни з проле
тарською революцією" наша партійна преса вже приділяла 
місце (див. статтю тов. Попова в „Коммунистической Револю- * 
ции", статтю в журналі „Пролетарская Революция *). Нам зда
ється, що авторам слід було б . .". на аналізі етапів Жовтневої 
революції дати критику опортуністичної теорії тов. Бухаріна, 
викрити, що в цьому настановленні т. Бухаріна перворідний 
гріх теорії „мирного"вростання куркуля в соціалізм".

Це тим паче потрібне ще^й тому, що є чимало товаришів, 
у яких і досі, як показали листи т. т. Ян-ського і П. до 
т. Сталіна (див. „Вопросы ленинизма", Сталін, стор. 442— 459) 
є спрощенський, недіалектичний підхід до трьох гасел партії 
про селянське питання і надто про гасло диктатури пролета
ріату в період готування до Жовтня. А  ці питання кардинальні 
в нашій стратегії і тактиці не тільки в період Жовтня, бо, не 
уяснивши і не зрозумівши їх правильно, не можна не лише 
зрозуміти історичний зміст Жовтня, але не можна й правильно 
зрозуміти закономірність будівництва соціялізму „викорчову
вання коріння капіталізму" в реконструктивний період.

Як за надто невдале й необережне формулювання треба 
визнати таке: „у Жовтні за рушійними силами і за змістом 
було дві революції" (стор. 238 — 39).

Ми вважаємо це формулювання за невдале лише тому, 
що автори „Истории ВКП(б)" через дві сторінки далі наводять 
слова Леніна про те, що буржуазно - демократичні перетво
рення ц е : „спобічний продукт пролетарської соціялістичної 
революції". Правда,'що в Жовтні ми дороблювали, доводили 
до кінця „поволі, мимохідь" буржуазно - демократичну рево
люцію, але цілком неправильно ставити знак рівнання між 
цими двома революціями.

Відзначімо ще одно місце, яке за повторного видання по
требує відповідного виправлення. Це питання про мир. Автори 
відзначають, що декрет про мир підняв на підтримку Радян
ської влади пролетаріят цілого світу, що „він разом з тим 
об’єднав навколо диктатури пролетаріату в Росії багатомільйо- 
нові маси змученого за війну пролетаріату та селянства", що 
декрет про мир „зміцнював спілку пролетаріату та селянства".
І в даному разі знову не чітке формулювання, бо, як пра
вильно відзначає т. Сталін :

„Д о в о д и т и ,  що  в о д н о м у  з н а й в а ж л и в і ш и х  
п и т а н ь  Ж о в т н е в о ї  р е в о л ю ц і ї ,  в п и т а н н і  п р о  
мир,  н а с  п і д т р и м у в а л о  в с ё  с е л я н с т в о  в ці 
л ому ,  це,  з в и ч а й н о ,  н е п р а в и л ь н о .  Це  з о в с і м  
н е п р а в и л ь н о ,  т. ПІ У питанні про мир „ви збилися
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на обивательський погляд. Справді питання про мир було 
тоді в нас питання і про владу, бо лише з переходом 
влади до рук пролетаріяту можна було сподіватися на 
вихід з імперіалістичної війни" („Вопросы ленинизма, 
стор. 460).
Тут автори так само виявили необережність, що абсолютно 

нетерпиме тепер, коли партія в боротьбі з „лівим" троцькіз- 
мом і правим опортунізмом повинна з максимальною чіткістю і 
витриманістю стежити за  висвітленням своєї історії: 4

* **

Великий інтерес становлять IV і V розділи, де трактується 
ті питання, що постали в партії другого дня по Жовтні включно 
до VII з ’їзду партії. Особливий інтерес являють собою дві 
групц вагань і ідейних хитань у партії в цей період. Це ва
гання правих (Каменев, Зінов’єв, Риков) і вагання лівих (Бу- 
харін, Радек, Троцький). Особливо цікавий збіг позиції т. Ка
менева з позицією Суханова в питанні про будівниц і во соці- 
ялізму і зміцнення пролетарської революції.

Питанню про штрайкбрехерство і розкольницьку тактику 
правих в період по Жовтні цілком заслужено приділено чимале 
місце. Те ж саме стосується і до висвітлення питання про 
коаліцію нашої партії з „лівими" есерами, яка з формального 
погляду здійснила гасло „диктатури пролетаріяту і найбідні- 
шого селянства"— формально, бо фактично тоді була дикта
тура пролетаріяту.

Розходження в партії з приводу Установчих зборів теж 
мають велике значіння для секції Комінтерну (до речі, істо
ричного сенсу скликання нами Установчих * зборів не подали 
автори книги).

У матеріялах, що його вони навели, розбираючи „берестей
ський період", ми вже повністю бачимо „кредо" об’єднаної опози
ції в питанні про будівництво соціалізму в одній країні. Тут і 
докори Троцького, що революція „не знайшла на першій же 
стадії свого розвитку потрібної' підтримки", зневіра в сили 
пролетаріяту нашої країни „спасти нас . . .  може тільки євро
пейська революція", точнісінько такі ж „аргументи" і т. Осін- 
ського і найодвертіші ліквідаторські і пораженські слова 
В. Смірнова, що ^заздалегідь засуджені на невдачу спроби 
збудувати „соціалізм з боку* від великої дороги європейської 

^революції"— недіалектичний підхід до нашої револкн ії, неро
зуміння її міжнародньою характеру, явне перекручування ле
нінської перспективи революції, що випливає з аналізи доби 
та імперіалізму — передодня соціялістичної революції, із за 
кону нерівномірного розвитку капіталізму і т. д. Життя зле 
посміялося з них, так само, як і з  останніх „пророкувань" 
т. Бухаріна, але вже не 1918 року, а 1928/29 року із „Заметок
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экономиста", які у вігнутому дзеркалі повторюють помилки 
т. Бухаріна, роблять з нього рупор дрібнобуржуазних хитань 
та вагань в період соціалістичної реконструкції. Треба відзна
чити, що в книзі замало приділено уваги позиції тов. Бухаріна 
в період Береста, бо це все ж таки одна з найцентральніших 
фігур „лівих комуністів" періоду 1918 р.

Цікаво висвітлено питання, зв ’язане з переглядом партій
ної програми на VII заїзді партії. Помилки* „лівих" у цьому 
важливому питанні, надто тов. Бухарін, критикується, але не 
досить глибоко і широко. VI розділ „Громадянська війна" ба
гатий на фактичний матеріял. Подано розкішну аналізу сил 
внутрішньої і зовнішньої контр - революції.

З а  в е л и ч е з н у  х и б у  в р о з д і л і т р е б а  в и з н а т и  те,  
щ о У к р а ї н і ,  З а к а в к а з з ю ,  П р и б а л т и ц ь к и м  к р а ї н а м ,  
Л а т в і ї ,  Л и т в і ,  Е с т о н і ї ,  не в і д д а н о  д о с т а т н ь о ї  
у в а г и ,  т о д і  як  ці  к р а ї н и  с т а н о в и л и  п л я ц д а р м  і 
б а з у  в е л и ч е з н и х  б о ї в  не л и ш е  з в н у т р і ш н ь о ю ,  
а л е  й з о в н і ш н ь о ю  к о н т р  - р е в о л ю ц і є ю .

І нарешті, в двох останніх VII і VIII розділах приділено 
чимале місце добі „воєнного комунізму".

Як досягнення треба відзначити поставлення основних 
проблем воєнного комунізму у великому пляні, аналізу „воєн
ного комунізму", як господарчої системи і його суті,' динаміку 
клясових взаємовідносин у цей період, партійне будівництво в 
цей період, що все це повно і яскраво висвітлено в книзі. 
Першорядне значіння має висвітлення авторів загального на
становлення питання в Маркса, Енґельса, Леніна в зв’язку з 
програмою економічної політики робітничої кляси після заво
ювання влади пролетаріятом,

Порівнюючи не погано висвітлено питання, зв’язане з  полі
тикою, що її намітив напередодні і зразу ж по Жовтні т. Ленін 
в галузі господарського будівництва, а саме проблеми обліку 
й контролі, роля спеців, роля і місце держкапіталізму, коопе
рації. Досадно, що такі найважливіші питання/як продуктивність 
праці, нові форми і методи праці, єдиноначальність, ленінська 
ідея про с о ц і а л і с т и ч н о  змагання, яку Ленін висунув ще за пер
шого періоду нашої будівничої роботи, зовсім обійшли автори 
книги. Слабо також викрито ті основні пункти розходжень, що 
були між партією і „лівими комуністами" в цей період.

Проблеми, зв ’язані з висвітленням воєнного комунізму як 
господарської системи, висвітлено досить повно і задовільно. 
Побіжно дано критику помилкової інтерпретації т. Радека системи 
„воєнного комунізму". Треба відзначити правильне висвітлення 
питання, що його поставлено на VI конгресі Комінтерну в зв’язку 
з обговоренням проірами Комінтерна, а саме про обов’язко
вість для інших країн проходження періоду воєнного комунізму.

Великий не лише історико-теоретичний інтерес Являє собою 
дискусія на VIII з ’їзді партії в питанні про програму. Дискусія
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зачепила таке, здавалося б, „чисто академічне" питання: чи по
трібно в програму включити теоретичну аналізу капіталізму 
перед доімперіялістичного періоду? Дебати, що розгорнулися 
з приводу цього, а надто_позиція т. Бухаріна, становить собою 
зародок дальшої позиції автора теорії „організованого капіта
лізму". У цьому зв’язку треба відмітити зовсім чітке настано
влення, що його дали автори книги одному з основних питань, 
і що характеризує відхід т. Бухаріна від ленінської теорії імперія- 
лізму,— а саме в питанні про монополію та конкуренцію. Ось 
це місце: „Хоч найновіший етап капіталістичного розвитку — 
імперіалізм — і знаменував процес концентрації і централізації 
виробництва та капіталу, що далеко зайшов, хоч він і визначав 
установлення панування монополії, але ніде, в жодній країні, 
нема й не може бути „чистого" монополістичного капіталізму 
(це якраз по суті заперечує тов. Бухарін.— В. Ж.), як нема 
і „чистого“ капіталізму взагалі. Монополії існують поруч вільної 
конкуренції; утворення монополістичних об’єднань не може зни
щити анархії капіталістичного способу виробництва (стор. 386).

Тут дано витримане в ленінському дусі настановлення 
питання про монополію та капіталістичну конкуренцію. Тов. Бу
харін через 10 років атакує один з нарізних каменів ленінського 
вчення про імперіялізм, відкидаючи наявність капіталістичної 
конкуренції в рямцах окремих капіталістичних країн і протя
гуючи цим руку Кавтському та іншим співцям „організованого 
капіталізму". Тут історія партії найкращий урок розуміння 
марксо-ленінської діялектики і уяснення, звідки „це" росте.

Однак, тут автори не подали розгорнутої критики „ультра- 
імперіялізму“ і мало спиняються на аналізі ленінського закону 
нерівномірного розвитку капіталізму в зв ’язку з цим і нерівно- 
мірности розвитку світової пролетарської революції.

Далі автори розглянули важливе і актуальне— це націо
нальне питання в поставленні на VIII з ’їзді партії. Позиція 
т. Бухаріна і особливо т. П’ятакова з його „знаменитим": 
„раз ми економічно об’єднуємо, будуємо один апарат, одну 
вищу раду народнього господарства, одно управління залізни
цями, один банк і т. д., то все це „славлене" „самовизначення" 
не варте нічого. Це або просто дипломатична гра, яку в деяких 
випадках треба грати, або це гірше, ніж гра, коли ми беремо 
це серйозно (Протоколы VIII з ’їзду РКП (б), стор. 69 — 70).

Зайве підкреслювати, що ця позиція, не зважаючи на її 
зовнішню „революційність", була антидіялектична, антиісторична 
і нереволюційна і визначала в клясичній формі чекання і „філо
софію" великодержавного шовінізму.

Величезне значіння являє собою і питання про ставлення 
до середнього селянства в настановленні VIII з ’їзду партії. 
Цілком правильно автори резюмують рішення з ’їзду в питанні 
середняка: „Резолюція з ’їзду про ставлення до середнього 
селянства являла собою крок величезної принцяпіяльної ваги.



Вперше на підставі досвіду російської революції вказано не
достатність гасла невтралізації середняків і потребу угоди про- 
летаріяту з середнім селянством" (стор. 412).

На ЇХ партійному з ’їзді чималий інтерес являє собою 
дискусія про методи управління господарством, питання про 
кооперацію і профспілки, питання, цікаве з  погляду сьогодніш
нього дня, це — про єдиний господарський плян.

Окремо стоїть питання про організаційні принцини партії 
в настановленні робочої опозиції і групи „демократичного центра
лізму". Тут уже в досить розгорнутій формі подано „всю філо
софію боротьби з партапаратом", яку після провадили всі 
опозиційні угруповання в партії.

Велику увагу приділено в книзі дискусії 1920 року, яка 
зв'язана не лише з внутрішніми обставинами та завданням 
переходу до нового етапу революції, але й з зовнішніми.
І в цьому вартість освітлення її. Викрито антцленінський 
характер опозиційних угрупувань, починаючи від „рабочей 
оппозиции" і кінчаючи троцькістською.

У зв ’язку з тим, що цей період найповніше висвітлено 
в історії партії, ми не вважаємо за потрібне на ньому доклад
ніше спинятися.

*  ♦*
Наостанку не можна не відзначити, що „История ВКП(б)" 

надто потрібна і своєчасна: вона дуже стане в пригоді партійному 
середнякові активістові, який вивчає історію нашої партії. 
Разом з ним треба відзначити, що й досі ми не маємо повної 
і всебічної теоретично розробленої історії нашої партії, яка 
на основі ленінської методи і ленінської теорії дала б повне 
теоретично - політичне охоплення всієї історії нашої партії. Це 
велика і тяжка праця — праця, що під силу великому науково- 
політичному колективові, але ця праця абсолютно і конче 
потрібна. Можна сподіватися, що колектив істориків, який 
склався у процесі роботи навколо тов. Ом. Ярославського, 
після цієї своєї першої роботі візьме на себе і це діло.

У IV томі, не вважаючи на задовільну в цілому зовнішність 
книги, якість, паперу, зверстку тощо, є багато помилок. Треба 
добитися, щоб хоч такі капітальні роботи виходили без цих 
„розкошів".

Дуже вдало, дотепно і політично - витримано підібрав тов. 
Ельвов весь ілюстративний матеріял.

Отже, ми книгу рекомендуємо не лише партактивов! і парт- 
організаціям, але і всім, що вивчають історію, і передовсім 
робітничій молоді, що вдень будує соціялізм, а ввечері опановує 
теорію марксизму-ленінізму, бо „ролю передового борця, як 
про це не раз писав і говорив Вл. Ільїч, може виконати партія 
та пролетаріят, що керуються передовою теорією — теорією 
Марксизму - ленінізму",

Про одну хорошу й своєчасну книжку з історії ВКП(б) 343



РЕДИН Н.

В БОРЬБЕ ЗА ЛЕНИНСКУЮ ИСТОРИЮ 
ОКТЯБРЯ

(М. Н. Покровский. Октябрьская Революция. Сборник статей 1917 — 1917 г.г.,
стр. 418)

Генеральная линия партии осуществляется в борьбе на 
два фронта : „налево" и „направо". Но мы ни на минуту не 
должны при Етем забывать о р а з л и ч и и  между правым 
и „левым" уклоном, хотя суть их одна; ибо, забыв о различии, мы 
не сможем употреблять с п е ц и ф и ч е с к и е  средства борьбы, 
каждый раз приспособленные к преодолению д а н н о г о  уклона, 
данного отступления от ленинской линии. Но это лишь поло
вина дела.

Когда-то в 1906 г., резко обрушиваясь на Череванина, 
одного из первых перебежчиков из лагеря социал-демократов 
в лагерь либеральной буржуазии, Ленин писал: „Мы при лашаем 
читателей самым серьезным образом вдуматься в причины, 
которые объясняют это невероятно легкое превращение вид
ного и ответственного меньшевика в либерала. Нетрудно осу
дить и отвергнуть бросающуюся в глаза „крайность", „эксцесс" 
оппортунизма. Г о р а з д о  в а ж н е е  в с к р ы т ь  и с т о ч н и к  
о ш и б о к ,  з а с т а в л я ю щ и х  к р а с н е т ь  с о ц и а л - д е м о 
к р а т а  (т. VII, ч. 2, стр. 97). Нам свидетелям замечательно 
быстрого „линянья" всего „праздничного" наряда на „левой" 
оппозиции; нам. ведущим неутомимую борьбу со всеми и вся
ческими проявлениями открытого и скрытого оппортунизма на 
практике и в теории — нам особенно важно и м е н н о  т е п е р ь  
помнить ленинское указание. Ибо именно такой анализ к о р н е й  
ошибок приучает нас быстрей распознавать н о в ы е  ошибки 
и вернее определять с т а р ы е ,  ибо только такой анализ 
дает нам в руки верное оружие для борьбы с этими ошибками.

И не заслуживает ли о с о б о г о  в н и м а н и я  тот факт, 
что и борьба с „левыми", и борьба с правым уклоном на’ 
и с т о р и ч е с к о м  фзонте далеко не запаздывала по отноше
нию в борьбе на о б щ е п о л и т и ч е с к о м  фронте?

Достаточно вспомнить дискуссии Покровского с Троцким 
и с т .  Слепковым. Это об’ясняется навыками спускаться до 
глубочайших к о р н е й  явлений и оттуда познавать euje не
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взошедшие их побеги. В о т  чем  п р е ж д е  в с е г о  ц е н е н  
д л я  н а с  р е ц е н з и р у е м ы й  с б о р н и к .

Он на добрых две трети состоит из полемических статей. 
Оно и понятно. Октябрьская революция — узловой пункт всей 
истории бывшей Российской империи^ Именно вокруг ее пони
мания разворачивались основные бои за истекшее двенадцати
летие. Именно на ее понимании проверялся подход ко в с е м  
явлениям действительности. Но в том-то и состоит специфи
ческая особенность полемики Покровского, что она в острейшей 
форме журнальной статьи спускается до глубочайших основ 
вопроса.

Она показывает нам единство правых и „левых" уклонов 
по с у щ е с т в у  прежде всего в вопросах методологии. Автор 
разбирает историческую методологию Троцкого, берет его 
метод создания схемы Октября и выписывает его положение: 
когда может совершиться переворот?— „Тогда, когда соотно
шение сил максимально передвинулось в нашу пользу. Разу
меется, здесь речь идет о с о о т н о ш е н и  с и л  в о б л а с т и  
с о з н а н и я ,  х. е. о политической надстройке, а не о базисе, 
который можно принять к а к  б о л е е  или м е н е е  н е и з м е н 
ный д л я  в с е й  э п о х и  р е в о л ю ц и и .  На одном и том же 
классовом расчленении общества с о о т н о ш е н и е  с и л  м е 
н я е т с я  и в з а в и с и м о с т и  о т  н а с т р о е н и я  пролетарских 
масс, крушения их иллюзий и т. д.“ .

Покровский зло издевается над такой концепцией. „Вам 
не нравится исключительно „экономическое" об'яснение? Так 
вот, пожалуйста. Экономика в п о д в а л е ,  на всю „эпоху рево
люции “.Решается все „настроение"— „соотношение сил меняется 
в зависимости от настроения пролетарских масс“. В феврале у 
пролетариата не было „настроения"—он не взял власти; в октябре 
„настроение" пришло — он взял власть" (стр. 184 — 185).

И этой теории „импрессионизмак Покровский противопо
ставляет четкую концепцию Маркса - Ленина о р о с т е  п р о 
л е т а р и а т а ,  к а к  к л а с с а  д л я  с е б я .  Именно этот рост 
является основной, определяющей величиной для всего хода 
развертывания революции. Но сам этот рост идет в зависимости 
не от суб’ективных „настроений*1, а о т  р е а л ь н ы х  и з м е 
н е н и й  в с о о т н о ш е н и и  к л а с с о в ы х  сил.  „Лейин руко
водился ф а к т а м и , — пишет он.— которые действительно имели 
место. Троцкий отправляется от своих в п е ч а т л е н и й ,  со
зданных фактами" (стр. 204). И, противопоставляя идеалисти
ческое об’яснение Февральской революции — истинно - марксист
скому, Покровский приводит следующее место из Ленина. 
Что такое Советы в период Февраля и первые месяцы после 
него? „Это лишь зачаточная власть. Она сама и прямым 
соглашением с буржуазным временным правительством, и рядом 
фактических уступок с д а л а  и с д а е т  позицию буржуазии.— 
П о ч е м у ?  П о т о м у  ли,  ч т о  Ч х е и д з е ,  Ц е р е т е л л и ,
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С т е к л о в  и д р у г и е  д е л а ю т  „ о ш и б к у ^ ?  Пустяки! Т  а к 
д у м а т ь  м о ж е т  о б ы в а т е л ь ,  но не .  м а р к с и с т .  При
чина—недостаточная сознательность и организованность про
летариата и крестьян" (Ленин, т. XIV, ч. 1, стр. 25).

Позвольте сопоставить это с другой цитатой. „Два обстоя
тельства нужно отметить, чтобы понять, почему власть заво
еванная (в феврале—Н. Р.) н а р о д о м ,  перешла к Временному 
правительству и м п е р и а л и с т с к о й  буржуазии ; во - первых, 
здесь сыграла роль относительно большая организованность 
этой буржуазии; во - вторых, в э т о м  п о в и н е н  о п п о р т у 
н и з м  в о ж д е й  р а б о ч е г о  к л а с с а ,  вернее, его господ
ствующего тогда крыла". Сопоставьте это с только что 
приведенной мыслью Ленина. Кто это пишет? Не Троцкий ли, 
для которого, как мы только что видели, характерна именно 
эта ошибка, стремление подменить анализ отношения классо
вых сил „ а н а л и з о м "  н а с т р о е н и й ?  Нет. Это — цитата 
из книжки Бухарина — „От крушения царизма до падения бур
жуазии"1). Глубокая методологическая родственность этих двух 
теорий ясна. И тут, и там — отказ от анализа соотношения 
классовых сил, как основного метода исторического исследо
вания. Эта ошибка не случайна. Просмотрите всю книжку — этот 
анализ не положен в основу. В основе объяснения историче
ских явлений — „не факты, но впечатления, созданные фактами".

Казалось бы, элементарное для историка требование — 
руководиться „фактами, а не впечатлениями, созданными фак
тами". А  оказывается, что и это требование далеко не из
лишне напомнить кой - кому из наших же товарищей. Ибо чем 
иным, кроме несоблюдения этого основного правила, прихо
дится об’яснить например, утверждения т. М. I. Яворского 
(ныне им самым отрицаемые), что февральский переворот был 
совершен буржуазией, — хотя бы даже для того, чтобы пред
восхитить революционную инициативу пролетариата ?  В фев
рале 1917 г .,— пишет он — под натиском революционных масс 
она отважилась „прогнати Романових, проголосити в Росії 
буржуазну республіку, скласти Тимчасовий уряд"2). Посвящая 
многие страницы уяснению этого вопроса, Покровский борется 
за основную ленинскую мысль: „Победа буржуазной револю
ции у нас невозможна, как победа буржуазии. Это кажется 
парадоксальным, но это факт". И, выписывая это, Покров
ский прибавляет: „После 1917 г. это уже никому не кажется 
парадоксальным. Это просто факт, как и многое, о чем Ленин 
говорил в будущем времени" (стр. 107). Все это — звенья 
борьбы за ленинское понимание Февраля, как этапа на пути 
перерастания буржуазно - демократической революции в социа
листическую.

*) Изд. „Пролетарий*, X. 1925 г., стр. 20.
2) „історія України в стислому нарисі*. X. 1929, стр. 314.
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И именно на примере понимания Февраля особенно ярко 
сказывается близость идейных корней правого и „левого* 
уклона. Всем известно, что одной из особенностей троцкизма, 
является „перепрыгивание* через крестьянство? И что 
общего с этим имеет, казалось бы, Слепков? Но Покров
ский во-время вспоминает свой спор со Слепковым о харак
тере самодержавия в X X  веке и пишет: „Некоторым молодым % 
товарищам крепостническое самодержавие показалось для на
чала X X  века такой устаревшею ветошью, что они решили 
его подновить, об’явив его представителем промышленного ка
питализма. Удар ^по самодержавию, при таком понимании дела, 
являлся ударом по капитализму. Февральская революция 1917 
года и даже революция 1S05 г. являлись началом социали
стической революции. Это, конечно, не ленинская точка зре
ния" (стр. 97).

И еще одно многозначительное совпадение. Октябрьская 
революция — пролетарская революция; пролетариат интерна
ционален по существу. Вы вод? — Начавшееся в феврале ре
волюционное движение „сможет успешно развиться и придти 
к победе только как общеевропейское. Оставаясь изолирован
ным в национальных рамках, оно оказалось бы обреченным 
на гибель. . . Спасение русской революции—в перенесении ее 
на всю Европу*. И вторая цитата * „Пролетариат не может уже 
оставаться в пределах имущественных отношений буржуазного 
общества. Он идет к власти и социализму. Однако, эта за
дача, которая „ставится на очередь* и в России, не может 
быть разрешена „внутри национальных границ*. Здесь рабо
чий класс натыкается на непреодолимую стену, которая может 
быть пробита только тараном международной рабочей ре
волюции*.

Тов. Покровский решительно выступает против этой тео
рии. „Что пролетариат отдельной страны может предпринять 
такую продерзость, только заручившись поддержкой пролета
риата других стран, иначе он „осужден на гибель4*, это впо
следствии сочинили меньшевики, воспитывая в рабочих спаси
тельной страх перед революцией, Маркс же этого не го
ворил* (стр. 188). И в другом месте: „У Троцкого, если не 
счи тать ... общего места, что русская революция может по
бедить лишь как часть общеевропейской, которое в отли
чие от других общих мест отнюдь не является истиной, не то 
что вечной, а хотя бы временной, мы никакой схемы не на
ходим* (стр. 204). Однако, только первая цитата взята у 
Троцкого; вторая же — у Бухарина, из той же его уже цити
рованной книжки („О т крушения царизма до падения буржуа
зии44, стр. 8). Борясь со всякими проявлениями оппортунизма, 
со всяким отходом от диалектики, автор не только вскрывает 
корни, но показывает и далекие тенденции его (оппортунизма). 
„Известный крестьянский уклон есть несомненно и в наших
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исторических писаниях. И нужно быть очень осторожным с 
этим крестьянским уклоном потому, что несомненно, что при 
известном развертывании это может дать милкжовскую схему, 
совершенно антимарксистское, антипролетарское, контр-револю- 
ционное понимание русской истории" (стр. 167).

*  $*

В одной своей работе т. Покровский писал о пррлетар- 
ской революции в России: „Мы называем ее коротко „Октябрь
ской революцией" по ее поворотному пункту, свержению пра
вительства Керенского. . .  Но все предшествующее готовило 
Октябрь, а все последующее было защитой завоеваний 
Октября, и эта защита далеко, конечно, не кончена даже те
перь" („1905й, стр. 5). Октябрьская революция — это узловой 
пункт всей истории России. С этой точки зрения должна быть 
написана вся эта история; с этой же точки зрения должна 
быть написана и история самого Октября.

Является ли данный сборник такой историей ?  Нет,—и он 
на это ни в малой степени не претендует. История Октября 
может быть написана лишь коллективом, — и даже для коллек
тива это тоже дело нелегкое. Свидетельствует об этом хотя 
бы то, что мы и доселе не имеем третьего тома „Очерков по 
истории Октябрьской революции". Сам М. Н. не раз заявлял 
о том, что только коллективом — на началах „мануфактурного 
разделения труда"—можно создать историю Октябрьской ре* 
волюции.

Но дает ли рецензируемый сборник схему будущей, еще 
не написанной истории Октября? Тоже нет. Схема дана до 
Покровского, и он сам об этом неоднократно говорит: „Исто
рия революции, в ее схеме, уже дана в произведениях тех, кто 
вел революцию,— прежде всего другого в произведениях Ленина. 
Все этапы революции — и измена крупной буржуазии, и шата
ния мелкой, и гражданская война — все это было предвидено 
гораздо раньше, чем все это осуществилось" *). Итак, схему 
давать заново не приходится. Необходимо „провести марксист
ский анализ в схеме, заложенной лишь в самых общих чер
тах . . .  во все детали конкретного исторического процесса. . .  
Тут нужно показать, как преломлялась эта схема во всех от
дельных уголках исторического процесса" 2) . . .  Книга Покров
ского ценна именно тем, что на практике показывает, „как это 
делается". Ведь не секрет, что и в нашей научной, и в на
шей педагогической работе мы слишком часто подменяем 
историю „социологией" (по терминологии Покровского), и

*) „Очерки по истории Октябрьской револЛ т. II, стр. IV, 
3.) Там же.



вместо конкретно - исторического воплощения схемы даем схе
матическое упрощение конкретной истории. Покровский дает 
отдельные эпизоды, отдельные мазки этой ненаписанной картины 
Октября.

„Социология указывает только направление, в котором 
мы должны итти. Эго — схематическая карта, где нет ни гор,- 
ни болот, ни лесов, ни оврагов. Нанести все это на карту 
дело конкретного исторического анализа" (стр. 47). И сборник 
дает эту „топографию" в некоторых отдельных „районах",, 
по некоторым отдельным проблемам. Что особенно примеча
тельно : в сборнике перепечатан ряд статей, говорящих уже о 
послеоктябрьской эпохе; ни одна из этих статей не касается 
непосредственно гражданской войны, некоторые из них гово
рят даже о периоде после ее окончания. Они наглядно пока
зывают, что установившийся у нас уже „обычай" кончать 
историю на гражданской войне, в лучшем случае на Крон
штадте, может и должен быть сломан.

Статьи в сборнике поражают часто своей кажущейся па
радоксальностью. Между тем, эта парадоксальность — от уме
ния остро обнажать противоречивость быти^. Чего стоит одна 
такая постановка вопроса: „национальное в Ленине". А  ведь 
постановка эта — имеющая право на существование, глубоко - 
обоснованная, диалектическая. И эта диалектическая заострен
ность основных установок особо важна с методологической 
стороны.

Особо важно с методологической стороны еще и нечто 
другое. Слишком часто в нашей исторической работе мы 
оперируем со свидетельствами и документами октябрьской 
эпохи, не подвергая их специальной историко - критической 
проверке. Эта проверка кажется нам обязательной только для 
времен „седой старины". В действительности же в приложении 
к документам нашей эпохи историко - критический анализ обя
зателен во всяком случае не меньше, чем для всех других 
эпох. Пример такой исторической критики — разбор показаний 
Ермоленки (о „шпионаже" Ленина),— разбор, выбивший это 
орудие из рук Милюкова, вынужденного затем отказаться от 
пользования этими показаниями (стр. 157).

В борьбе за ленинскую историю Октября -3 4 9

Ленинская „схематическая карта" лишь отдельными отрыв
ками детализована в книге Покровского. Поэтому пробелы не
избежны. Но от этого они не перестают быть пробелами,— и 
иной раз очень болезненными и серьезными. К числу таких 
пробелов относится и национально-освободительное движение 
в эпоху Октября; о нем ничего нет в статьях сборника. А  
между тем известно то внимание, какое Ленин уделял нацио
нальной проблеме, и то значение, какое он ей придавал. В ре
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цензируемой книге есть одно, правда, место где М. Н. каса
ется этого вопроса. Это — то место его статьи против Милю
кова, где-он одним из основных обвинений против Милюкова 
выдвигает его великодержавничество, забвение им того, что 
Россия имела колонии и, следоваїельно, угнетала нации, жи
вущие в этих колониях.

„Само собой разумеется, — пишет М. Н-, издеваясь над 
Милюковым,— что национальный вопрос выдуман в России 
большевиками, сам по себе он не существовал и для него ни
какой почвы не было. „До самого последнего времени, — ци
тирует он Милюкова, — ни одна национальность в России не 
стремилась к отделению от русского государства, и даже 
мысль об автономии не была популярна. Это настроение на
циональностей было в полном согласии с духом русского на
рода, который никогда не проявлял агрессивного национа
л и зм а "... „Говорят о нашей великодержавности. Ничего по
добного, — продолжает издеваться Покровский. Оказывается, 
не мы нападали, а на нас нападали чуваши, мордва, киргизы 
и нас насиловали. Вот как было дело в действительности. .. 
Само собой разумеется, что при таком мире и благораство
рении воздухов „магометанское население не желало ничего 
дальше свободы религиозной и культурной ж и зн и ..." А  при
шли злые большевики. . .  и развели национальный вопрос. В 
результате Россия распалась на целый ряд народностей, и те
перь это ставит „возродителей" России перед большими труд
ностями... Теперь всякая национальность лезет в люди, вся
кая чувствует себя человеком,— поди подведи их под то „уми
ротворяющее" начало, которое господствовало в классической 
русской литературе, положительно третировавшей всяких %ар- 
мяшек" и разных „восточных человеков". Не сделаешь этого 
теперь" (стр. 157 — 159)...

Известная установка на Россию, как на колониальную импе
рию, здесь есть (писано это в 1927 г.). Но это все же явно, 
мягко выражаясь, недостаточно для сб-к а  статей об Октябрь
ской революции.

Это несомненно большой и серьезнейший недостаток  
книги. Во всем же остальном рецензируемая книга, беспощадно 
бичующая „левые" и правые проявления теоретического оппор
тунизма, важнейший этап и оружие построения ленинской, 
большевистской истории Октября.



РЕЦЕНЗІЇ—ТА ОГЛЯД ЖУРНАЛІВ

РАШКОВ Л.

„ К р а т к и й  о ч е р к  р е в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е н и я  
на  Л у г а н щ и н е "  (1900 — 20 г.г.). Істпарт Луганського Окр- 
парткому. Луганське. 1928. с.

Луганське — один з найбільших центрів Донбасу. Велико - 
капіталістичні підприємства Луганського та його району в пе
редреволюційні часи стали колискою більшовизму на Донбасі. 
Луганська партійна організація виплекала, й виховала стійких 
більшовиків-ленінців, які тепер є найвідповідальнішими робіт
никами всесоюзного машстабу. Здавалося, що таке становище 
зобов’язує Луганський Істпарт чи, правильніше, того автора, що 
ховається за його спиною, якщо він узяв на себе таке відпо
відальне завдання, як виклад історії революційного руху на 
Луганщині. А  проте, маленька малограмотна книжечка - нарис 
не може дати навіть найменшого уявлення про ті величезні 
події революційного руху на Луганщині, та ще за такий вели
чезний період 1900 — 1920 р. р.

Аж ніяк не можна виправдати автора й його таке за
уваження : „Если к этому прибавить, что от изучаемой эпохи 
сохранилось документов очень мало, что газетный фонд пред
ставлен несколькими разрозненными номерами, то станет вполне 
понятным, что составитель данного очерка не может претендовать 
lie только на достаточный анализ изучаемых событий, но даже 
на более или менее их систематическое описание" (стор. 9).

Уміщена в кінці книжки бібліографія повинна була б авто
рові дати змогу скласти повніший нарис. „Очерк" починається 
з історії економічного розвитку Луганщини. Цілком правильно, 
указуючи на американський темп розвитку Донбасу, автор 
помилково вважає, що важка індустрія Донбасу з’явилася від
разу „во всеоружии, как Минерва из головы Юпитера**, без 
ніякого попереднього передкапіталістичного процесу розвитку 
(стор. 9). Яке ж це „всеоружие", коли Луганський ливарний 
завод побудовано 1725 р., а кам’яне вугілля почато видобу
вати в Луганському районі (колишній Слав’яно-Сербський 
повіт) на початку XIX віку?

Взагалі, увесь нарис прр економічний розвиток Луганщини 
слабо пов’язаний з аналізою революційного руху в цьому районі 
й являє собою просто механічний додаток до дальшого викладу.
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Другий розділ, „Перед революцией 1917 года*, починається 
з незрозумілої заяви автора, щ о: „В  задачу настоящего очерка 
не входит подробная история революционного движения на 
Луганщине в период до 1917 года" (стор. 11), незрозумілої 
через те, що із заяви автора він має на увазі дати нарис 
революційного руху на Луганщині за 1S00— 1920 р. Та й чому 
не подати революційного руху на Луганщині, спиняючись на 
всіх його етапах з однаковою повнотою? Треба зауважити, 
що в самому викладі є низка огріхів. Щоправда, їх не можна 
зовсім зачислити до вини автора. Так, наприклад, у питанні 
про легальну більшовицьку пресу автор указує, що газета 
„Донецкая Жизнь*4 почала виходити в жовтні 1909 року й за- 
крилася в кінці 1911 чи на початку 1912 р. (стор. 18). Це не 
зовсім так. * \

Справді газету було закрито тільки на весні чи в літку 
1912 р. (точно не пригадую)—через численні й великі штрафи, 
газета перестала виходити.

У другому місті автор „Очерка" намагається прикрашу- 
вати тодішню революційну дійсність Луганського, в чому наша 
партія цілком не потребує. Немає також підстав і твердження 
автора про те, щ о: „20-го  июля 1914 года в Луганске вспых
нул бунт мобилизованных, который имел некоторое (? -  Л. Р.) 
значение для под’ема революционного настроения в массах" 
(стор. 18). Бунт мобілізованих, про що йде мова, почавшись 
з патріотичної маніфестації, скінчився єврейським погромом. 
Навряд чи такий рух мобілізованих міг мати вплив на підне
сення революційного настрою.

Наївне є також і дальше, повторюване з чужих слів, за
уваження : „Но все же, несмотря на ослабление большевисткой 
организации, рост боевого настроения среди широких слоев 
луганского рабочего класса был настолько велик, что к концу 
года (1916 г.), можно сказать, почти все луганские рабочие 
были всецело на стороне большевиков. Приехавший к тому 
времени тов. Лутовинов нашел большевистские ячейки только 
на одном Гартманском заводе, но зато он увидел, что все 
луганские рабочие были всецело на стороне большевиков. 
Таким образом, к началу Февральской революции Луганская 
ячейка хотя и не сохранила мощной организации, но зато 
подготовила луганский пролетариат к восприятию социальной 
революции 1917 г." (стор. 18).

Насправді більшовицькій організації Луганського після Лют
невої революції довелося багато попрацювати, щоб здобути 
більшість робітничої кляси Луганщини, яка через загальні при
чини (особливі переслідування більшовиків, патріотичний чад 
і т. ін.) перебувала під впливом мёншовиюв. Тим то автор 
робить велику суперечність, заявляючи що —  „февральский 
переворот застал луганских рабочих врасплох". І далі: — 
„Большевистская группа была представлена слабовато и благо-
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даря предшествовавшей перевороту реакции связь с центром 
была почти утеряна, в силу чего провинциальным работникам 
трудно было в такой неожиданной обстановке определить 
правильную линию поведения*4 (стор. 19). Треба також випра
вити таке місце. Указуючи на зростання впливу більшовиків, 
що надто позначився на масових робітничих демонстраціях, ав
тор,, Очерка" наводить помилковий опис демонстрації з нагоди 
1 травня (1917 р.), яка неначебто сталася на Преображен- 
ській площі. Раніш за все демонстрація 1 травня 1917 р. від
булася на площі перед Миколаївським собором. На цій демон
страції ще було „трогательное единение революционного демо
крата", як про це констатували тоді меншовики. З  промовців 
переважали на демонстрації представники великої та дрібної 
буржуазії, в тому числі генерал Чурабов, начальник Луган
ського патронного заводу.

Цілком інше становище було на липневій демонстрації, 
яка дійсно відбувалася на Преображенськиій площі з виключ
ною участю робітників заводів, де переважав вплив більшовиків, 
що було цілком помітно. Озлючені цим меншовики і представ
ники інших дрібнобуржуазних партій пробували зірвати мітинґ, 
перериваючи промову т. Чоромилова контр - революційними 
вигуками. Атмосфера була досить напружена, але т. Ворошилов 
як справжній проводир з більшовицькою твердістю обмалював 
контр - революційних крикунів і закінчив свою промову під за
гальний ентузіязм революційних пролетарів Луганського.

Надзвичайно яскравий момент в історії клясової боротьби 
першого періоду революції у Луганському — це вибори до міської 
думи. Наслідки виборів виявили цілковиту клясову свідомість 
луганських робітників, які переважною більшістю віддали свої 
голоси за список більшовиків, не зважаючи на шалену агітацію 
дрібнобуржуазних партій. Наслідки виборів були такою не
сподіванкою для меншовиків та інших, що спричинили в їхніх 
лавах цілковиту розгубленість.

Дуже прикро, що автор „Очерков" так мало спинився на 
надзвичайно цікавих драматичних моментах періоду готування 
й святкування Жовтневої Революції в Луганському. А проте, 
в „Очерках" про це ані слова. Жовтневі дні 1917 р. у Луган
ському, не зважаючи на те, що влада фактично пробувала в 
руках робітників, зовсім не минули так непомітно, щоб на них 
не варто було спинитися. Цілий період від Жовтня 1917 р. до 
початку 1918 р. проходив у безперервній боротьбі більшовиків 
з дрібнобуржуазною контр - революцією. На засіданнях міської 
думи, в будинкові кол. земської управи відбулися постійні 
сутички з меншовиками, есерами та гайдамаками, які усяково 
гальмували й дискредитували всі заходи молодих радянських 
органів. До обурення блідо автор „Очерка" виклав момент евакуа
ції з  Луганського уряду Донецької та Криворізької республіки.
23 Літопис Революції № 5  — 6
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Перший мітинґ відбувся на початку квітня у будинкові 
цирку. Виступивши перед незчисленними робітничими зборами 
з доповідями про загальне становище в РС Ф РР і на Україні 
т. т. Рухімович, Магідов та інш. були зустрічені з велйчез- 
ним ентузіязмом. Зовсім не згадує автор про коменданта міста 
тов. Кіна, який зумів в короткий термін установити твердий 
революційний лад.

Викладаючи цей надзвичайно цікавий епізод, автор-обмежу- 
ється тим, що подає декілька зовнішніх, зовсім не характерних 
фактів, збиваючись і без зв’язку описує героїчний період бо
ротьби луганських пролетарів з німецькими окупаційним військом 
та знаменитий перехід від Луганського до Царицина.

Дрібницями відзначено період пробування німців на Луган- 
щині. Цілком змовчено про дуже повчальну роботу соціял - 
угодовців підчас німецької окупації. П е р і о д о в і  ж о р с т о к о ї  
б о р о т ь б и  л у г а н с ь к о г о  п р о л е т а р і я т у  з д о н с ь к о ю  
к о н т р - р е в о л ю ц і є ю ,  що  с т а н о в и т ь  о д н у  і з  н а й 
я с к р а в і ш и х  с т о р і н о к  в і с т о р і ї  п р о л е т а р с ь к о ї  
р е в о л ю ц і ї ,  а в т о р  п р и д і л и в  в с ь о г о  т і л ь к и  д в і  
с т о р і н к и !

Отже, кінчаючи, треба сказати порядком самокритики, що 
книжка Луганського Істпарту є найкращою ілюстрацією тої 
к у с т а р н и ц ь к о ї  р о б о т и ,  що її іноді так невміло провадять 
місцеві істпарти.

с-ів
„ К а т о р г а  и сс  ы л к а“ . Історико-революційний вісник 

№  1 (50) — 7 (56) 1929 р. Всесоюзне товариство політичних 
каторжан та засланців. Москва.

Розпочинаючи огляд зазначених № №  „Каторги и Ссылки", 
ми, на жаль, насамперед, змушені відзначити, що, не зважаючи 
на силу уміщеного матеріялу1), в цих № №  В. І. Ленінові, в 
зв ’язку з річницею його смерти, присвячено т ільки ... дві 
сторінки спогадів редактора цього журналу Ф . Кона про 
В. І. в момент оголошення імперіалістичної війни. Також дивує 
й те, що ця замітка уміщена не в січневій (№  1), а в лютне
вій (№  2) книжці. „К. С “. Проте, ця прогалина компенсується 
статтею М. Корбута — „Студенческое движение в Казани в 
80- е  годы и Ленин" (№  7), де на підставі низки неопублі- 
кованих документів розповідається про участь молодого В. 1. 
в студенсткому русі.

Особливий інтерес становить стаття Г. Чулкова — „Д о
стоевский и утопический социализм" (№ №  2 і 3). Автор у ній 
пробує проаналізувати не тільки погляди Достоєвського на 
фур’єризм, на чолі якого тоді в Росії стояв Петрашевський

1) Сім книжок вісника за  1929 р. мають ще крім розділу хроніки по
над 170 усяких статтей дослідницького, мемуарного і рецензентського
характеру.
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і ставлення Достоевського до його гуртка, але й політичні 
погляди Достоевського на європейські революції XIX віку 
й на майбутню російську революцію, що її перебіг Достоєв- 
ський добре „відчував". Автор не розвинув до кінця своєї 
аналізи і вичерпливо не відповів на поставлене ним питання : 
„випадково чи не випадково стояв Достоєвський на ешафоті 
і тяг ланцюги на каторзіа ?  Там, де треба було сказати 
певно — так чи ні, автор зовсім непереконливо довів про те, 
що суперечливе ставлення Достоевського до революції по
яснювалося „деяким внутрішнім досвідом, що визначав даль
ший шлях його духовного розвитку". Не зважаючи на від
значені дефекти, Г. Чулков поставив цікаву проблему, що її 
наші сучасні історики мають ще опрацьовувати.

Не можна змовчати про статтю С. Архангельського — 
„Крестьянские волнения в Семеновском уезде в 1825 году" 
(№  6), що стихійно виникли серед державних селян с. Бо- 
гоявленського, Нижнегородської губерні, на ґрунті місцевих 
умов. Основний зміст більш ніж тримісячної (вересень — 13 
грудня 1825 р.) упертої боротьби селян сходив до оборони 
„громадського" саму правління волости, де на чолі стояв голова, 
ставленик губерніяльного начальства, який привласнював собі 
громадські грош і; боротьба скінчилася для селян військовою 
екзекуцією, з  одного боку, із другого,— як не дивно для того 
часу,—деякою поступкою уряду. . .  що дозволив вибори но
вого волосного голови із „виновников ослушания. . .  потом 
раскаявшегося". Зрозуміло, що неґативне ставлення селян 
після того, що сталося у волості восени та зимою 1825 р., 
посилилося". . . !).

Епосі „передісторії" партії „Народной воли" присвячено 
багатий матеріял. Наприклад, стаття - спогад Л. Дейча — „Ва
лерьян Осинский" (до п’ятидесятиріччя його страти) живо 
воскрешає героїчну постать відомого революціонера теро
риста цілком. Уміщено також документ з коментарями Я.Д.Б., 
що стосується Осинського та його сдівпроцесників — „Суд 
и казнь Л. Брандтнера, В. А. Свириденка та В. А. Осин- 
ского" (№  7), що малює мужню повединку цих революціонерів 
перед судом і стратою. До документів подані цікаві примітки, 
в тому числі уривки із звіту про судовий процес (водночас 
з процесом Осинського та ін.) над учасниками збройного 
опору у Києві 11 лютого 1879 р., що неначебто доповнює * і

*) Хронологічно цього ж часу стосується стаття Гессена — „Лунін
і Пушкін" (№ 6), де яскраво намальовано постать, що тільки недавно що 
стала відомою, рішучого декабриста Луні на, який ще тоді, за давніх часів, 
пропагував царевбивство. Відзначаємо туту також,— „письмо Ф. Ф. Ватков- 
ського („Молодого— „північного", але переконаннями „південного"— дека
бриста) (П. И. Пестелю (№ 2), де є цікаві подробиці із історії руху дека
бристів, зокрема про те, як Ватковський „завербував" до декабристів відомого 
зрадника Шервуда, про що і повідомляв Пестелеві, прохаючи вручити Шер- 
вудові навіть „Русскую Правду".. .
23*
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яскраві спогади учасника цієї справи С. І. Феохарі (№  4). 
Часом та ідейним зв ’язком з вище названими „семидесятни
ками" цілком збігаються спогади М. Морейніса,— „С. Я. Витен- 
берг и процесе 28“ (№  7), що відбувався в Одесі 1879 р., в 
наслідок чого С. Я. Вітенберга, Логовенка, Д. А. Лизогуба, 
Давиденка та Чубарова страчено в серпні того ж року (перші 
два в Миколаєві, а останні в Одесі в справі про готування 
замаху на Олександра II в Миколаєві та ін. революційно - те
рористичну діяльність) і стаття А. Шакола — „Казнь Дубро
вина" (№  5), одного із „яскравих представників бунтарства 
70 р. р.", ім’я якого досі мало відоме 1).

Всі ці спогади, статті і документи падають ряд цікавих 
і чималих доповнень як до історії діяльности революційно - 
терористичних груп на Україні в 70 р. р., так і до біографій 
названих революціонерів.

В №  1 і 2 „К. С ." вміщено продовження, а в №  6 за
кінчення змістовного нарису С. Лівшиця — „Подпольная ти
пография 60, 70 и 80 г. г .“, де автор хронологічно викладає 
історію виникнення, діяльности, провалів та ліквідації кожної, 
зокрема підпільної друкарні всіх революційних партій, груп 
і гуртків і закінчує „Общей сводкой", де аналізує тех
нічно-організаційну поставу підпільної друкарської справи. 
Цінний додаток до цього нарису становлять праці: С. Валка — 
„Малоизвестная страница народовольческой „Рабочей Газеты" 
(№  4 ); тут автор на підставі досліджених матеріялів чимало 
доповнює цікаву історію організації друкарні „Рабочей Га
зеты" (останню утворено як центр для видання спеціяльної 
революційної літератури для робітників, питома вага і число 
яких в партії „Народной Воли" дедалі більшали) і відновляє 
повний контингент її робітників; та спогади Е. Н. Коваль
ської — „Первая типография „Черного передела" (№  1), де 
вона розповідає про боротьбу за друкарню після розламу 
партії „Земля и Воля" 2).

*) Тісно пов’зяані з цією групою статтей і спогадів такі три доку
менти : „биографии Д. А. Лизогуба" (сподвижника та друга В. Осинського) — 
(№ 4); „письмо Д. Соловьева к С. Лешерн - фон - Герцфельд" (революціо
нерка, жінка й співпроцесник В. Осинського).— (№ 6) та „из недр архиваe 
(№ 1), де опубліковано листа забитого революціонера Веверлея підчас його 
втечі разом з В. Ізбіцським із Лук’янівської тюрми в Києві.

2) Проте, зовсім нічого не варті спогади Д. С. Ячніка — „В подпольной 
типографии” (№ 5). Автор говорить, що він 1906 р., організувавши її і пра
цювавши там (чия вона була? — есерівська, меншовицька, більшовицька?), 
змушений був з доручення (невідомо кого) — „держать себя по - обывательски” 
на Нікопольському (в Маріюполі) заводі, де він працював робітником. Він 
так „искусно” грав із себе обивателя, що його „на заводі вважали просто 
за чорносотенця”, що Ячніка це „тільки радувало"... Цікаво, що „вечорами 
ми (автор з господарем кватирі, де містилася друкарня — Л. Б .)... читаємо 
газету. Прочитавши . . .  про „жидів", господар кричить : „У, підла тварина !“ 
А я повторюю : — „По-мойому тут уряд винуватий: для чого таку тварину 
тримати в Росії ? Повибивати б всю цю нечисть 1“ Далі автор розповідав



На серйозну увагу заслуговує стаття Б. Н -ського— 
,,История партии русских социал-демократов 1884 — 86 гл\" 
(№  5). Автор тут аналізує ніде ще не опубліковані від часу 
їхнньої появи листи — документи Пітерського с.-д . гуртка Бла- 
гоєва : перший—-до редакції Цюріхської німецької с.-д. газети 
„Социалдемократ*, що характеризує політичну програму „бла- 
гоївців"; другий — адресу останніх, тому ж „Социал - демокра
тові" з нагоди річниці липневої-березневої революці 1848 р. та 
Паризької комуни 1871 р .; третій — „Группе Освобождения 
труда" та ще два інші менш важливі документи. Грунтуючись на 
останньому листі, де „благоївці" (відповідаючи групі, що 
критикує їхні програми) крок по кроці здають свої напівна- 
родницькі позиції щодо ролі держави, общини і т. ін.7 
Б. Наський доводить, що він до часу цього листування вже 
цілком капітулював перед ортодоксально - марксистськими по
зиціями групи. Так що названий вище лист давав уже змогу 
„оформити і закріпиту цю згоду — про вироблення спільної 
програми".

Опублікування цих документів проливає деякий світ на 
не досить ясні досі взаємини між групою „Освобождение 
Труда" та „благоївцями" *). Із інших матеріялів, що стосуються 
історії РСДРП, відзначимо праці: Б Ейдельмана — „Литера
торы киевского с. - д. подполья до І с’езда" (№ 2) та 
А. Д. Поляка — „Воспоминания о революционной работе на 
Юге Россий" (№  4). Б. Ейдельман подає прекрасну характе
ристику роботи київських с. - д. літературних робітників, що 
відзначилася першим скликанням з'їзду РСДРП. В кінці статті 
Ейдельман вступає в полеміку з іншим учасником Вігдорчи- 
ком Н. А .; цей у своїх спогадах стверджує, що „коли ми. . .  
від’їздили на перший з ’ї з д . . .  нам, звісно, не могло спасти 
на думку, що ми робимо щось історичне. . .  що цей з ’їзд буде 
колискою партії". Б. Ейдельман потверджує, що ініціатори 
з ’їзду „якраз, навпаки, почували й гадали, що розпочинають
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про це краще; ми за браком місця не можемо тут навести цитат, скажемо 
тільки про ті готування до „Великодня", що про них автор розповідає з осо
бливим смаком, тоді як про друкарню написав він всього не більш як 100 
рядків.

а) Друга праця цього автора — „Из литературного наследства В. И. За
сулич" (№ 6) — трактує три твори, що їх В. І. писала в різн і періоди своєї 
діяльности. Перший документ (опублікований в №№ 8 і 9 „Народной 
Воли") — заклик „к немецким социалистам, собравшимся в Цюрихе 5 фев
раля". 1882 р. розпочинає добу змоги вивчити ставлення російських та ні
мецьких соціялістів на той час. Другий документ (1894 — 1895 р. р. ?) — 
„Предисловие к надгробному слову Александру 11“ (не опублікований ще, 
як це говорить Б. Н - ський, ніде) і третій (опублікований у німецькому орга
нові с.-д. жіночого руху „Cleichheit", квітень 1901 р.) — „Женщины в рус
ском рабочем движении,— доповнюють „вельми обмежене число статтей та 
заміток членів групи „Освобождение Труда", скільки мова мовиться про 
їхні політичні виступи", з одного боку, і з другого — всі три документи до
повнюють літературні твори В. І. Засуліч,
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важливу й відповідальну справу. Так думав всупереч тому, що 
тепер читаємо у Вігдорчика, і він сам".

А. Д. Поляк надає статті Ейдельмана неначебто недо
статньої для неї кольоритности щодо практичної с. - д. діяль- 
ности, яка розгорталася в той період на Україні (Київ, Харків, 
Одеса, Катеринослав та ін.) і частинно в Білорусі (Го
мель).

Надто цікаві спогади Поляка там, де стосується підпільної 
друкарської роботи молодого с .-д . руху, не погано доцовню- 
ючи згадуваний уже нарис Л. Лівшиця1). До того ж періоду 
стосуються і спогади В. Розанова —„Из студенческих воспоми- 
ний" (№  2) та її фактичне продовження „В Смоленске" (№  3). 
Цікаво написані, ці спогади через дуже часте вживання фран
цузького тексту, неперекладеного російською мовою, хоча б 
у виносках2) справляють для нашого читача незадовільне 
вражіння.

Перша праця висвітлює студентський революційний рух 
1895 — 96 р. р. в Москві, а друга — с - д. роботу в Смоленську, 
де авторові в 1900 р. довелося зустріти В. І. Леніна, який 
дав Розанову завдання транспортувати майбутню „Іскру" через 
кордон і постачати її іншим містам.

Неабиякий інтерес становлять спогади І. Н. Мошинського 
(Ю з. Конарського) — „ Ф  Э. Дзержинский и Варшавское под
полье 1906 r .tt (№  1), де автор подає ряд цікавих картин із 
підпільної роботи Ф . Дзержинського в суворій обстанові вар
шавського підпілля та дрібнобуржуазного оточення П. П. С.

Мальовничі додатки до біографії Ф . Дзержинского дає в 
своїх спогадах П. П. Брюханов— „О ссылке в Вятскую гу
бернию 1897 — 1900 г. г." (№ 6), де, п&над усе, є декілька 
прекрасних фактів із життя т. Дзержинського на засланні та 
його втеча у квітні 1899 року із с. Кайгородського. Втік він 
за допомогою засланця — народника А. І. Якшіна. Ця, між 
іншим, людина, не зважаючи на глибоке ідейно політичне 
розходження з  Держинським, відзивалася про нього так:

*) Наприкінці спогадів Б. Ейдельмана і А. Д. Поляка в додатки - листи 
та відозви до київських робітників; у першого — дев’ять датованих 1897 р. 
п'ять із них підписав „Київський союз борьбы за освобождение рабочего 
класса" а чотири „Киевський рабочий комитет" ; у другого — три відозви 
„Киевского рабочего комитета*1, що їх підписав — „Ваш товарищ рабочий" 
та „Один из Ваших товарищей*. Далі у Поляка вміщено популярно - викла
дений „Устав (стачечной) кассы" і „Приложение к уставу о библиотеках". 
Всі ці додатки (напевно ще ніде не опубліковані) містять ваклики до робіт
ників боротися за поліпшення матеріальних умов праці. Зовсім зайво буде 
говорити, що всі вони (листи - відозви) позначені „економізмом", що тоді 
народжувався. . .

2) Те ж саме доводиться сказати взагалі про ввесь вісник „К. С.", де 
цих неперекладених французьких текстів сила. Для чого це потрібно — не
відомо; хіба тільки для того, щоб ще раз показати велику „вченість* 
авторів ?
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„Наші с*-д . повинні являти собою не професорську 
відміну, а робітничий аванґард нелегальної народницької 
партії. Із усіх російських с. - д., що їх я бачив і знав, за 
єдиного я визнаю Фелікса Дзержинського. . .  Він замість 
того, щоб тут мохом поростати чи книжними спорами роз
важатися, визнав за краще іти на боротьбу аж до ка
торги. Нічого не злякався. Нема ще 22 років, а вже 
нелегальний стан. Такі люди були у нас і минулому... 
Фелікс утік звідси не для того, щоб готуватися на про
фесора, а поліз у саме пекло боротьби. Якщо він буде 
крицева натура, то із нього вийде або замучений герой- 
каторжанин, подібний Мишкіну, або народний месник, що 
життям своїм дістав право катувати ворогів** '

В цьому зв ’язку цікаве зауваження І. А. Теодоровича, 
який у своїй дотепній промові, присвяченій 80 р.р. з дня на
родження старого народовольця М. Ф . Фроленка (№  3), го
ворить „В нашій боротьбі, в боротьбі поміж більшовиками та 
меншовиками, останні, для того щоб завдати нам поразки, часто 
говорили: та ви, по суті, народовольці, ви не соціял-демо
крати ; а ми слідом за Леніним відповідали: ми мріємо про 
той час, коли „висунулися б із наших революціонерів с*-д. 
Желябови“ . . .

Цю ж саму думку розвиває Теодорович і в своїй не менш ціка
вій статті — „Две годовщины* (№ 3), присвячені якутським 
протестам 1889 — 1904 р. р. Характеризуючи склад учасників 
другого якутського протесту (березень 1904 р.) де було 83°/0 
с.-д., а „с.-р. майже всі опинилися в рядах супротивників 
протесту*, автор говорить, що „справжніми спадкоємцями 
найкращого з народовольства були ми революційні маркси
сти, а не с. р. „В цьому разі стяг боротьби, вибитий із рук 
народовольського заслання в 1889 р. (перший якутський про
тест— Л. Б.), перейшов до нас, а не до с.-p., що клялися 
іменем „Народной Воли*. Щождо першого якутського зброй
ного виступу політичних засланців, то І. А. Теодорович гово
рить, що березневий протест 1889 р. був:

„Трагедією найостаннього, наймолодшого н а р о д о 
в о л ь с ь к о г о  (курсів тут і далі автора) покоління. . .  Чи 
було це покоління героїчним (порівняно до нечисленних 
справжніх героїв „Народной Воли*— Л. Б.) ? . .

Ні, люди цього покоління не були героями: вони були 
середніми людьми, р я д о в и м и  р е в о л ю ц і о н е р а м и ,  
і, якщо ці рядові з  мужністю, честю виконали свій рево
люційний обов’язок, це значить, що відтепер революція 
стає справою буденною, що із - за високих башт вона ви
ходить на вулицю, а це, насамперед, значить, що ревот 
люція показує себе, як силу відтепер н е-п е р е м о ж н ю 1**



360 Літоґсиб Революції

Проте історії відомо, що за народовольцями не було ши
роких революційних мас, на які вони спиралися б у своїй 
героїчній боротьбі з  царатом. Тим то народовольці являли 
собою тільки прекрасний „командний склад" майбутньої ре
волюції— героїчний склад, але без армії, без революцій
них мас.

Зовсім інша справа з другим якутським протестом — 1904 р 
Учасники його також „не були героями": це були типові 
рядовики „офіцерського" та „унтер-офіцерського" зван н я"... 
Але зате, коли в „манастирському" опорові 1889 р. нечбуло 
ні селян, ні робітників, то відсоток останніх „в романівський 
справі" 1904 р. „бурхливо підноситься до 47, тобто Майже до 
половини; відсоток с а м и х  робітників там і тут — 0 і 42". 
Природно, цей високий відсоток робітників, які перебували в 
політичному засланні, безперечно, доводить, що вони вже вели 
за собою чималу пролетарську роволюційну армію, якої зовсім 
не було за спиною протестантів в J.889 р. Таке колосальне 
зростання с.- д. робітників у політичному засланні показувало 
в той же час, що буденна, повсякденна справа мас — револю
ція наближається велетенськими кроками і із „скучных буден" 
готова ось - ось обернутися на велике масове свято перемоги. 
І якщо від першого протесту до революції 1905 р. минуло 
15 років, то від другого вона відокремлена тільки одним 
роком. . . х).

Дальша стаття Д. Махліна — „Якутская трагедия 1889 і\ 
и подпольная печать", та вступна до неї стаття Брагин - 
ського (№  3) „робить початок заповненню прогалини, за 
няявности якої оцінка історичного значіння якутської трагедії 
1889 р., як певного моменту в розвиткові революційного руху 
в Росії і як великого фактору, що сприяв поглибленню та 
зростанню ворожої царатові кампанії на Заході, була б да
леко не повною". Д. Махліну пощастило зібрати багато різних 
нелегальних (не рахуючи закордонних) видань, де говорилося

*) Проте в № 4 „К. С.“ ми натрапляємо на полеміку між дев'ятьма 
учасниками першого протесту (в статті „Новое* о якутской трагедии 1889 г.“ 
і Зороастрової - Капгер — „По поводу"...) та Ф. Коном, який у статті 
„Несколько слов ответа** обстоює свою оцінку „Манастирського** опору 
що її він описав у спогадах — „На поселении в Якутской области** 
(№№ 8, 9 1828 р. та №•№ — 1 і 2 1929 р.). Спогади Ф. Я. Кона хоч 
і цікаві самі по собі, однак, як ми вже відзначали трохи традиційно 
підходять до оцінки цієї події, чим і викликають цілком спроведливі. запе
речення учасників Її. Не розглядаючи докладніше аналізи цієї полеміки, ми, 
проте, скажемо, що у вій об'єктивно права третя сторона, тобто І. А. Тео
дорович, окремі місця його спогадів ми цитували вище.

Як і треба було сподіватися, освітлення історії першого якутського 
протесту викликало в № 4 появу інших праць, зв’язаних з останнім, а.саме: 
спогоди — „К „предистории" якутской бойни*, де автор їх — С. Іванов — роз
повідає про мирні протести тобольських політичних засланців і 887‘—88 р.р.; 
теж саме робить І. М. Римась у своїх спогадах — „Протест балаганцев**. . .  
(тобто політзасланців Балаганської округи).
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про історію протесту за живими слідами. Разом з цим автор 
«добре опрацював взагалі всю тодішню бібліографію, що сто
сується цього протесту. Праця його безперечно цінна і заслу
говує на велику увагу.

В № .3  „К. С .“ уміщено (набагато менший) матеріял, що 
стосується історії другого якутського протесту—„романівської 
справи 1904 р.". Спогади в цьому номері О. Віккера— „По
беги романовцева та Л. Соколінського — „Из далекого про
шлого",— подають нам ряд вельми цікавих епізодів про опір та 
історію втечі „романівців" після суду над ними. В другій статті 
Д. Соколінського — „Письмо контрпротестантов* (№ 4) пові
домлено короткі деталі про засланців, що ухилилися від про
тесту, озброєнно виступивши та наведено листа до політза- 
сланців, що все не зважились на цей виступ. Е. Ройзман у своїх 
спогадах — „Страничка из прошлого" (№  3) коротко розпо
відає про розлам між засудженими політкаторжанами в „рома- 
нівській справі" на апелянтів і контрапелянтів, при чому в кінці 
вона додає заяву останніх про відмову їх од апеляції на ім’я 
Іркутськой судової палати. Характерно відзначити, що із 20 по
літкаторжан-контрапелянтів, які підписали цю заяву, нема ні 
одного із так званих „контрпротестантів" ! . .

Історії революційного руху 1905 -1908 р. р. присвячено 
велику статтю - спогад С. Мстиславського — „Из истории во
єнного движения". „Офицерский" і „Боевой* Союзы 1906 — 
1908 г. г." (№ 6), де висвітлює діяльність і внутрішній зміст 
названих організацій. С. Мстиславський (колишній есер і го
лова офицерської спілки) не тільки згадує, але й пробує ана
лізувати. Наприклад, міркуючи на тему, чому офицерство не 
брало участи в рухові на боці революції, він говорить, що 
„одна із причин малого успіху партійних, військових організа
цій у офіцерському середовищі полягала в тому, що військові 
організації, звичайно, складалися із „штатских*; для успіху 
треба було обов’язково, щоб офіцери відчули спілку „своєю*, 
а для цього треба було внести до її програми певні офіцер- 
ськи риси".

Ця чисто есерівська нісенітниця розводиться майже через 
25 років після т;ого, як це було. .. Значить, мало чого на
вчився автор у процесі Жовтневої революції, коли далі гово
рить так :

„Постанову не зливатися з салдатськими організа
ціями, обмежившись тільки контактом, до того ж контактом 
верхівки, ухвалив з ’їзд („офіцерський"—Л. Б.) свідом о... 
За тих часів така гостра, така, в буквальному розумінні, 
неперехідна була грань поміж офіцером та салдатом. .  
що для чималої частини р е в о л ю ц і й н о г о  (курсив ав
тора) навіт офіцерства психологічно (далі курсив наш —г
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Л. Б ,) б у л о  л е г ш е ,  — як не пародоксально прозвучить 
це, — з р о б и т и  д е р ж а в н и й  п е р е в о р о т ,  н і ж п о *  
б р а т а т и с я  в побуті, в повсякденному житті з  с а л д а 
т а м и ,  бо тут їм доводилося п е р е с т у п а т и  к л я с о в у  
г р а н ь ,  в чомусь то зрікатися від себе, тоді як в сукуп
ному з салдатами виступові вони залишалися самі собою".

Цікаво, що „і с а л д а т с ь к і  о р г а н і  за ц і ї  з с в о г о  б о 
ку  не  в и с л о в л ю в а л и  а н і  н а й м е н ш о г о  б а ж а н н я  
о б ’ є д н а т и с я  з о ф і ц е р с т в о м  (курсив наш — Л. Б.). На
впаки, мені (Мстиславському — Л. Б.) особисто ні разу не дово
дилося чути від салдатів, що офіцери „стесняют" їх, що без 
офіцерів краще". І ще б ! додамо ми від себе.

„Всеросійська офіцерська спілка, — говорить далі автор,— 
своїм складом не могла, не вміла ввійти в масовий рух: це й 
вирішило її долю". Із цього треба було й почати авторові. 
До речі С. Мстиславський помиляється, коли говорить, що се
ред салдатів та матросів „в Крондштадті переважав вплив 
с.-р. Більшовиків у Крондштадті було м а л о " ... На це ре
дакція у примітці цілком справедливо зазначає, що „автор 
припускає тут перебільшення", бо більшовики в Крондштадті 
мали не менший вплив, ніж есери*)•

Щождо самої роботи с р. у Кронштадті в той же самий 
період, то в №  7 уміщено спогади Л. С.— „Красный остров". 
Автор спогадів хоча й не описує історії більшовицької роботи 
там, але все ж таки зрідка згадує не в приклад Мстислав
ському і про більшовиків.

Зовсім про близьку нам епоху вміщено дві праці: перша — 
„Ярославская забастовка в 1913 году" Л. Звєздова та комен
тарі П. Щеголева — „Жандармские откровения" (№  5), що 
стосуються липневої революції і мають собі листовні свід
чення завідувача особливим відділом департаменту поліції 
І.,П. Васильєва „О  провокационной деятельности некоторых ро
зыскных деятелей", що їх він уже дав після допиту Урядової 
комісії.

Однак, не зважаючи на великі викриття названого 
жандарму, „Тимчасовий уряд не вжив рішуче ніякого розслі
дування і якщо дехто із жандармських офіцерів і був заареш
тований, то не надовго і не проти кого із них не було розпо
чато ніякої сп рави ... Тільки після 25 жовтня 1917 р., як 
воск від огню, вони випарилися із меж Радянської республіки 
і опинилися на тім березі".

На цьому ми і кінчаємо огляд першого розділу „К. С .". 
Ввесь матеріал безперечно має низку найвидатнішіх, найціка

*) Далі спогади С. Мстисдавського являють собою перероблену частину 
відомого його роману „На крови". Гіз. 1929 р.? стор. 453,
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віших моментів, що багато додають До історії революційного 
руху в Росії всіх періодів !).

*  **

Дальший— другій розділ „К. С .а— „Тюрьма, каторга, ссылка 
эмиграция", — містить у собі ЗО різних статтей, найбільше 
мемуарного характеру; і із них про деякі ми відзначали, останні ж 
подають середтюремну боротьбу революціонерів, організацію 
втеч із тюрми, заслання й каторги в різні часи й з усякими 
пригодами.

Проте з  цього розділу треба окремо виділити великі 
статті Л. С. Федорченка (Н. Чаров) — „В тюрьме и ссылке" 
(№ №  1 и 2), що яскраво малює соціял-демократичне заслання 
та партійну боротьбу як всередині засланих с.-д., так і з 
іншими політзасланцями в період 1895 — 1900 р. р., та В. Улья- 
нинського — „Учеба -на каторге" (№  5), де автор аналітично 
досліджує поставу та систему освітньої та самоосвітньої ро
боти політкаторжан, цікаво розподіляючи останніх на окремі 
наукові дисципліни серед яких, як це не дивно, були й такі, 
що вивчали веєнно - стратегічні дисципліни, виховучи в свойому 
середовищі на початок імперіялістичної війни чималу групу 
товаришів, цілком підготовлених та озброєних воєнно - страте
гічними знаннями.

Однак, „справжньої спеціялізації в тюрмі дістати не можна 
було і знання навіть і тих, хто найбільше встигав, мали харак
тер чималої обізнаности про все потроху, а не глибокого

1) Про праці, що дають характеристику зрадникам та провокаторам 
різних часів, відзначимо документи: „О Льве Мирском** (№ 6), про зрад
нику ролю якого (щодо Нечаева) викрито тільки після революції й після його 
смерти. „О предательстве С. М Ратина" (№ 4), який видав охранці деяких 
великих революціонерів, що працювали в Харкові наприкінці 1880 р. р. В 
№ 8 уміщено спогади В. Денісенка — „Провокатор Н. Ю. Татаров (Ко
стров) — спочатку учасник варшавських П. П. С. гуртків наприкінці 90 р. р., 
потім с.-д. і в 1903- 1905 р. р.— с.- р. Цей зрадник в 1905 р. продав депар
таментові поліції 18 революціонерів за 16.0 J0 крб., «чтобы пожить - во - всю", 
за що його й забито в 1906 р. з постанови ЦК партії с. - р.

Цікава стаття — спогад В. Левицького „Провокатор Абросимов** (№ 6). 
Тут подается аналізи революційною діяльности відомого пітерського меншо
вика Абросимова в період 1911-1917 р. р., що викривав до деякої міри психо
логічні причини зрадництва цього не менш відомого провокатора.

Дуже смілива своєю думкою робота L Жуковського - Жука — „В 'защиту ' 
Мортимера* (JSTs 1). Мортимер — це С. Я. Рисе, відомий есер - максималіст, 
страчений 18 лютого 1908 р. за його сміливі експроприяторські та терори
стичні акти 1907 р. Мортимер ніби з дозволу керівних т. т. з  партії зв’язався з 
охранкою, де бувши там він, між іншим, перший указав ЦК есерів на про- 
вокаторство Азефа. Автор, на підставі добре підібраних і опрацьованих до
кументів, пробув довести необґрунтованість тверджень про зраду Мортимера 
та його зв ’язок з охранкою, з ’ясовуючи тактичним маневром.

Статтю цю вміщено в дискусійному порядкові з такою приміткою від 
редакції: „Якщо навіть авторів погляд і правильний, то це не може замі
нити оцінки поводження Рисса, що зважився на недозволений для револю
ціонера крок — вступити у співробітництво з органами політичного розшуку*.
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пророблення якихнебудь спеціальних питань А  проте Оле- 
ксандрівский каторжний централ був справжним „ романів ским 
університетом" і не дарма один із товаришів - олександрівців, 
заповнюючи анкету про свою освіту, писав: „освіта середня, 
спеціяльня — незакінчена та вища— каторжна".

Розділ III присвячує статті „Ликам отошедших" (Е. П. Ро- 
гозинниковой, 3 . П. Соловйову, А. П. Кузнецову, В. І. Хлеб- 
цовчу, Н. Н. Розанову та ін). Із цієї маси статтей окремо 
визначається нарис Ів. Книжника-Ветрова— „Участник Париж
ской коммуны 1871 г. В. А . Потапенко" (№ 5). Дуже близь
кого до генерала Паризької Комуни Ярослава Домбровського 
(був у нього як за ад'ютанта) В. А. Потапенка, як активного 
комунара, французький суд засудив до розстрілу; проте він 
устиг сховатися й того ж 1871 року повернувся до Росії, де 
царський уряд укинув його у Варшавську цитаделю й тримав 
до 1873 р., коли і був засланий в Енисейську губерню. На
прикінці 80 р. р. Потапенко утік із Сибіру за  кордон. Таки 
nejpuii відомості про невідомого досі російського комунара 1871 р.

Стаття В. І. Фігнер — „Марк Андревич Натансон" — дає 
чудову характеристику борця - революціонера, и заслуги якого, 
як основоположника гуртка чайковців 1871 р. та таємного то
вариства „Земля и Воля" 1876 р., незміряні з діяльністю кого- 
небудь іншого із людей того часу". Йому ж присвячено цілу 
жалібну вкладну сторінку, де, між іншим, зазначено: „шлях 
М. А. Натансона — це шлях російської революції від п е р ш и х  
гуртків із землевольців до Жовтневої революції в к л ю ч н о .  
Не багатьом із славетної плеяди російських революціонерів 
удалося пройти такий шлях в ід  п о ч а т к у  до  к і н ц я . . .  Він, 
живий носій передісторії російской революції, б е з  в а г а н ь  
став в лави Жовтневої революції і умер фактично, більшови
ком. Комітет для увічення пам'яті М. А. Натансона три ЦВК 
СРСР наприкінці цього року видає присвячений небіжчикові 
збірник".

Чудово яскраву особу революціонерки відтворює в своїй 
статті А. Фрідберг — „Е. Рогозинникова" (№  1), яку 18 жовтня 
1908 року, як терористку (робила замах на Столипина та ін.), 
повішено, й яка не назвала перед судом і стратою свого ім'я.

* *  *
*

Багатий і різнобічний четвертий розділ — „Бібліография" *) 
містить понад 40 рецензій. Із них визначаються рецензії 
Б. Н — ского в №  1 „Группа освобождения труда" (із архіва

J) В № 7 „К. С .“ уміщена „Заметка М. А. Литашевского об Н. Г. 
Черны иевском", що мав окремі короткі, але цікаві „мнения Н Г. Ч - ского* 
про себе, Добролюбова. К. Маркса, Герцена і про політзасланців, що їх за
писав Литашевський. Щождо Герцена, то в № 1 „К. С .в уміщено „Письмо
А. И. Герцена В. П. Гаевскому", де схарктеризовано коло зв'язків Герцена і 
ставлення до нього адресата.



Рецензії 365

Г. В. Плеханова, В. І. Засуліч та Л. В. Дейча) і в №  2 — 
дуже цікавий огляд „Новое о прошлом зарубежной печати", 
дуже докладно розглядає закордонні (білої "еміграції) праці, 
присвячені Герценові, Огареві, Бакуніну та Чернишевському. 
До речі, про праці Чернишевського і взагалі про нього ре
дакція „К. С." умістила шість рецензій: дві — Н. Алексеева 
на книжки М. Ю. Стеклова і чотири Ю. С. Стеклова на 
книжки різних авторів і в тому числі на праці Ч-ського за 
редакцією Н. А. Алексеева.

Мимохідь треба відзначити, що рецензія А. Шестакова на 
книжку В. Волосевіча— „Большевизм в годы мировой войны" 
(№ 7) зовсім відмінна від оцінки, що її дав на цю книжку Ів. 
Фролов в „Правде" за 18 серпня 1929 р. (№  189), де остан
ній про неї відгукнувся негативно.

Окремо звертають на себе увагу рецензії на деякі українські 
видання взагалі і неправильною ортографією їхніх назов зокрема. 
Наводимо приклади, не змінюючи ортографії: „М Яворський — 
Емський акт 1876 года" (№  3, рецензія І. Ф . Рыбакова); 
„Дубровський — Селянски рухи на Украіні писля 1861 г." — 
так надруковано в одном місці, а в другому — „ . . .  рухи на 
Україні п ісл і" ... і т. д. (№  4, рецензія В. Ефимовського) ; 
„М. Яворский. — Нарісі з історії революційної боротьби на 
Украіні, том II, ч. l w (N p 6 рецензія І. Ф . Рибакова), що має 
низку істотних докорів на адресу автора). В докладній рецензії 
Ю. Г. Оксмана — „Новейшая украинская литература о Ш ев
ченко и кирилло - мефодиевцах" (№  5) — український текст 
ортографічно більше - менше правильний.

Після наведеного доречно зазначити на неприпустиме 
перекручування української мови. Можливо, що це залежить 
від коректури, що дуже неуважно виправляє текст. Взагалі 
коректура навіть російського тексту налагоджена дуже кепсько, 
хоч ми приклади, на жаль, за браком місця не наводимо, бо це 
видко із цитованих назов українською мовою.

Наостанку треба сказати, що, якби кожна книжка „Ка
торги и ссылки" вміщала матеріял не тільки для самих учас- 
никій політичної каторги та членів теперішнього товариства і 
взагалі висококваліфікованих читачів (у цьому, нас переконує 
вельми скромний тираж „К. С.“ 3.000 примірників, а №  1 — 
3.500) і якби ціна за кожну книжку сторінок на 200 була в 
два рази менша, ніж тепер, можна було б рекомендовати це 
корисне видання широкій масі читачів.



ЩУК1Н д.

„ К р а с н а я  л е т о п и с ь * .  Історико - революційний збірник 
№ №  1 (28), 2*(29), З (ЗО), 4 (31) за 1929 рік. Орган Істпарт- 
відділу Ленінградського Областного Комітету ВКП(б). В - во 
„Красная газета". Ленінград. 1929 р.

1929 року вийшло десять років, відколи генерал Юденич 
пробував був захопити червоний Петроград. Рівнобіжно з по
діями на Петроградському фронті, що тоді розгорталися, і пер
шим весіннім натиском контр - революційних сил на місто Леніна 
представники російської торгово-промислової буржуазії взяли 
на себе завдання об’єднати в єдиний міцний кулак усе во
роже радянський Росії. У пригоді російської контр - рево/ юції 
стала фінляндська буржуазія і дала змогу практично розпочати 
розв’язання завдань для організації антирадянського фронту.

Перша половина 1919 р.— це був чгой період, коли Англія 
провадила щодо нас компромисну політику, що з ’ясовувалося 
боротьбою поміж Ллойд - Джорджем та Черчілем, боротьбою 
двох верств англійської буржуазії з приводу так званого 
„російського питання". Перший стояв на чолі комерційно - діло
вих кол буржуазії, другий — партії війни. Оця о безпринціпо- 
вість і накладала ознаку нерішучости на дії англійців щодо 
радянської Росії. Це відповідно позначилося і на становищі 
північно - західньому фронту. Але ось партія Черчіля, війського 
міністра Англії, перемогла, і друга половина 1919 р. минає за 
безпосередньою підтримкою англійців під знаком найактивні
шого наступу Юденіча на Петроград. Відбити на сторінках 
історико - революційного збірника як усі попередні обставини 
організації походу на Петроград, так і саму героїчну боротьбу 
робітничої кляси з контр - революційними бандами за місто 
Леніна і поставив собі за завдання на десяту річницю від часу цієї 
боротьби Н. Корнатовський у статті— „Второе наступление бе
логвардейцев на Петроград" („Красная Летопись", № №  1,2,3 і 4).

Треба сказати, що журнал останнім часом на багато виріс. 
Від статтей „ювілейного", компілятивного характеру він давно 
вже перейшов до постави й глибокого самостійного вивчання 
історії партії та революції; цей наш висновок ґрунтується 
зовсім не тільки на підставі самої статті Н. Корнатовського, 
бо в журналі чимало таких. Отже, відсутність дешевенької 
ура - патріотичної ювілейної балаканини швидко впадає в око, 
і цей позитивний фактор не можна не підкреслити.

Про героїзм робітників Петрограду, матросів — цієї Чер
воної гвардії, революції, про цементову ролю партійної орга
нізації автор говорить нам мовою цифр. Так із загального 
числа (14.000 чоловіка) жінок, що брали участь в обороні 
міста, „пішло 2.660 на безпосередньо фронтові роботи. Із числа 
їх в командах кулеметній й бомбометній 615 человек..."  
(„К. Л .", М> 3, 1929 р., стор. 177).
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1 з „потушенными огнями", ризикуючи, щоб не захопили 
червоні, із Гатчини тікав поїзд, ледве не захоплений нами, 
вивозячи новоспеченого ленінградського генерал - губернатора 
Глазенапа, разом з міністрами північно - західнього уряду. „Та
кий був неминучий кінець усій російській контр - революції, в 
том числі північно - західній" — робить висновок автор.

Шкода тільки, що автор, беручи широкі матеріяли для 
з ’ясування позиції Франції та Англії, мало віддав уваги харак
теристиці загального становища РСФ РР і становища на сході, 
без чого трохи не ясна причина перемоги в Англії імперіялі- 
стичних тенденцій Черчілля над „діловими" пропозиціями 
Ллойд - Джорджа, що мали одного часу велику підтримку ан
глійської буржуазії.

* *
*

Заслуговує на відзначення і велика праця К. Шелавіна— 
„Из истории Петербургского Комитета большевиков". Також, 
як і передуща, стаття посідає велике місце в перших трьох 
номерах журналу.

Між іншим, перші два нариси Шелавін умістив ще 1928 року.
На історії петербурзького комітету можна як не можна 

краще простежити всі ті труднощі, що поставали і не могли 
не поставати перед пролетарською партією, коли тільки но 
вона стала біля влади. Досвід піврічної роботи петроградського 
комітету, що його розглянув Шелавін, з дефектами цієї роботи 
є у великій мірі навчальний. Різноманітна робота комітету 
залежала від винятковости стану. Гостра харчова криза, по
стійний відхід партійних сил на фронт і постійна потреба 
знову і знову уперто працювати над зміцненням організації, 
що їй так „перешкоджали" різні мобілізації, і, якщо до цього 
додати ще труднощі пережитків підпільних традицій в той час, 
коли становище до цього зобов’язувало, стане зрозуміла вся 
напруженість його діяльности. Комітетові доводилося обслу
говувати і воєнний і харчовий фронт та провадити боротьбу 
„з таким лихом, як холера літом 1918 р.". В обставинах гро
мадянської війни та білого терору, що дедалі посилювалися 
(убивство Урицького та Володарського, замах есерів на Ле
ніна), комітетові доводилося ставити питання про червоний 
терор і водночас працювати над поліпшенням партійної та 
радянської преси, переводити військове готування комуністів, 
організовувати співчуваючих. Величезною напруженою, роботою 
партійної організації з ’ясовується ще до певної міри й те, що 
трудящі Петрограду так героїчно, так рішуче і одностайно 
зуміли д^ти відсіч наступові білих армій в наступному 1919 р.

Крім згаданих вище статей сюди ж треба зачислити і 
вміщену в № №  1 й 2 „К. Л ." статтю А. К. Дрездена —„Цен
тральные организации Балтийского флота в 1917 году" та 
статтю А* Ф , Ільїна - Женевського „Выступление полков в
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своїх потреб шляхом реформ, шляхом поступок від капіталу, 
без соціалістичної революції. Завдання революції порвати з 
угодовництвом, а порвати з  угодовництвом — це значить стати 
на шлях соціалістичної революції" (Ленін).

З ’їзд відбувався в такий бурхливій атмосфері, що підчас 
суперечки з приводу резолюції Леніна про земельне питання 
більшовики навіть два рази пробували покинути засідання і 
тільки залізна воля Ільїча перешкодила їм зробити це. Вели
чезна політична вага цього з'їзду, як відзначає автор — „у ви
знанні з'їздом Раднаркому, що відбилося у факті об'єднання 
Рад селянських, робітничих та салдатських депутатів". Над
звичайний з'їзд зв'язав себе з Радянською владою і в цьому 
був знаменний факт, що говорив про її життєвість. Праця 
Гайсинського — це є вклад в історію селянського та революцій
ного руху не тільки через силу наведеного фактичного мате
ріалу, але й через надто ретельну аналізу його, а також від
значення ролі Ільїча.

* **
Як позитивний момент треба відзначити і більш чи менш 

систематичне заведення на сторінки „К. Л. “ розділу „Из исто
рии рабочего и революционного движения на ленинградских 
заводах", репрезентованого в № №  1 й 2 статтями В. Бр>ся- 
ніна — „Черная сотня на фабриках и заводах Петербурга в 
годы реакции" і Бортника „В 1901 — 1904 г. г. на петербург
ском трубочном заводе".

Матеріял, використаний тепер уже небіжчиком Брусяніним, 
що співробітничав у „Правде" (1912 — 1913 р. р.), ніде ще 
досі не був опублікований і становить велику цінність, надто 
тепер, коли нема досі матеріялів про виникнення й роботу 
чорної сотні на фабриках та заводах в роки чорної реакції.

В статті наведено низку листів від робітників — цих най
цікавіших людських документів, що виявляють методи залу
чення несвідомих (потім тих, хто розкаявся) робітників до 
роботи чорної сотні.

*  *
*

З а  основне завдання на 1929 р. „К. Л .“ поставила собі 
відбити період громадянської війни 1917— 1918 р. р. (надто 
1919 р.) і з  цим завданням вона досить чималою мірою спра
вилася. Крім тих статтів, що їх уже відзначено вище, є ряд і 
інших. Приміром, у №  2 ми трапляємо статтю Г. С. Пухова 
„Первые шаги к регулярной Красной армии". Можна відзна
чити ще й низку інших статтів. Цілком задовільно і дуже широко 
налагоджено в журналі розділ бібліографії. В цілому почува- 
ється^ цілком певне зростання, рух уперед у вивченні журналом 
історії Ленінградської організації ВКП(б).
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Проте, в журналі б й свої, ми б сказали, не маленькі 
хиби. Це деяка „сухість" журналу, що пояснюється якоюсь 
дивовижною відсутністю спогадів. Приміром, у цих № № , що 
їх ми рецензуємо (та й то не в усіх), можна натрапити тільки 
на окремі уривки із спогадів. Отже, за такого стану, звісно, 
не доводиться й говорити про виділення спеціяльного розділу 
спогадів, чого редакція не робить.

Є й другий дефект: журнал мало віддає уваги історії 
окремих місцевих організацій, що недостачею місця можна з ’ясу
вати тільки до деякої міри.

В цілому журнал справляє хороше вражіння.
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Том VI. Октябрь — декабрь. М. ГИЗ. (Ин-тут Ленина при 
ЦК ВКП(б), стр. 498. ц. 4 р. 50 к.

Любомиров /7. / ’. — Очерки по истории русской промыш
ленности в XVIII и начале XIX в. в. М. ГИЗ, стр. 189, 
ц. 1 р. 70 к.

Марковская С . — История одной работницы. Воспоминания 
подпольщины. Предисл. М. Эссен. М. - Л. Изд. 1929, стр. 93, 
ц. 30 к.

Менщиков Л. П. — Охрана и революция. К истории поли
тических организаций, существовавших во времена самодер
жавия. Ч. И, вып. 2. Изд. Всесоюзного О - ва политкаторжан. 
1929, стр. 144, ц. 1 р. 80 к.

Малинин Д. И . — Полотняный завод в XVIII в. (И исто
рии завода). Калуга. О-.во истории и древностей, стр. 64, 
ц. 65 к.

Мелентъев С. — Жизнь и борьба. Воспоминания крестья
нина революционера. М .-Л . ГИ З. 1929, стр. 104, ц. 20 к.

Мещеряков Н. Л. — Как мы жили в ссылке. Предислов. 
П. Н. Лепешинского. М. - Л. Изд. „Молодая Гвардия*. 1929,ч 
стр. 74. ц. 55 к.

 ̂Милютин В . /7.— История экономического развития СССР. 
"(1917— 1919 — 1927). Издание 2. М.-Л. ГИ З, 1929, стр. 425, 
ц. 3 р.

Мороховец Е . А . — История России в период промышлен
ного капитализма. Вып. 1. М. Изд. 1 -го  Моек. Госуд. У -та, 
1929, стр. 86, ц. 65.

Нечкина М. В . — Декабристы. М. ГИ З. 1930, стр. 107, 
ц. 90 к.

О ктябрьская революция в воспоминаниях участников. Сбор
ник. М.-Л; ГИЗ. 1929, стр. 112, ц. 16 к. <

Орловский каторжный централ. Сборник воспоминаний 
бывших орловских политкаторжан. (1908 — 1917). М. Издат. 
Всесоюзного О-ва политкаторжан. 1929, стр. 216, ц. 2 р. 
25 к.

Покровский М . Н. — Русская история в самом сжатом 
очерке. (От древнейших времен до конца XIX в.). 8 - е издан. 
М .-Л . ГИЗ. 1929, стр. 310, ц. 50 к.

Покровський М. — Руська історія в короткому викладі. 
Ч. І та II від найдавніших часів до кінця XIX в. Переклад
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М. Іхотичної. З а  ред. С.. Касяненка. З  7 - го вид. X. В - тво. 
„Пролетарий", стор. 2 3 0 /ц. 1 крб. 10 к.

Покровський М. — Руська історія в короткому викладі 
Перекл. А. Хмельницького з 3 рос.4 перероб. і доповн. видання, 
ч. III. XX  в. Вип. I. X . В,-тво „Пролетарий". 1930. стор. 258, 
ц. 1 крб. 25 к.

Поссе В . А. — Мой жизненный путь. Дореволюционный 
период. (1864 — 1917 г.). Ред. и прим. Б. П Козьмина. ,Пре- 
дисл. В. И. Невского. ЇМ. - А. Изд. „Земля и Фабрика". 19^9, 
стр. 548,; ц. 4 р.

Померанцева А. В, -— В царской каторге и ссылке. Путь 
большевиков до Октябрьской революции. М .-Л . ГИЗ. 1929, 
стр. 85, ц. 20 к.

П арти зан ы . Сборник статей, партизанских и красногвар
дейских воспоминаний, исторических документов и боевых пе
сен, посвященный трехлетней героической борьбе рабочих 
и крестьян Забайкалья за власть советов. Издан решением 
Читинского Окружного К ом-та ВКП(б). Чита. 1929, стр. 205, 
ц. 1 р. * 50 к.

Покровский С. — Аграрно - крестьянский вопрос. Изд. 2-е, 
дополнен. Л. Изд. „Прибой". 1929, стр. 253, ц. 60 к.

Редін М. — Всеукраїнський страйк залізничників 1918 р. (1с- 
парт ЦК КП(б)У. X. В - тво „Пролетарий". 1929, стор. 64, ц. 35 к.

Рожков Н. А. — Русская история в сравнительно-истори
ческом освещении. (Основы социальной динамики): Изд. 4 - е. 
С предислов. В. Невского. Т. 1. М .-Л. Изд. „Книга". 1930, 
стр. 414.

Русанов Н . — В эмиграции. Под ред. с предис. и примеч, 
И. А. Теодоровича. М. Изд. Всесоюзного О-ва политкаторжан: 
1929, стр. 310, ц. 3 р. 40 к.

Савельев Л. С.— Взрыв во дворце. (5 февраля 1880 г.). 
М. ГИЗ. 1930, стр. 24, ц. 10 к.

Солодовников Д. Д ,— Рязянские помещики XVIII в. Ря
зань. О - во исследователей Рязанского края. 1929, стр. 16. 
Без цены.

Сушкин Г. Г '.— По этапам (Из воспоминаний политиче
ского ссыльного) М. Изд Всесоюзного О - ва политкаторжан. 
1929, стр. 63, ц. 20 к.

Троцкий В .— Революция 1917 — 1918 г. г. в Самарской 
губернии (Хроника событий). Самара. ГИЗ. т. И, 1918, стр. 305, 
ц. 2 р. 50 к.

1919. Великая оборона Красного Петрограда. Воспоминания 
рабочих, работниц, крестьян, красноармейцев, краснофлотцев, 
курсантов. Л. Изд. „Красная Газета". 1929, стр. 249, ц. 1 р.

Ф еокти стов Е. М . — Воспоминания. З а  кулисами поли
тики и литературы. 1848 — 1896. Ред. и прим. Ю. Г. Оксмана. 
Вводные статьи А. Е. Преснякова и Ю. Г. Оксмана. Издат. 
„Прибой". 1929, стр. 428, ц. 3 р. 50 к.



378 Літопис Революції

Хованская А . С. — Восстание французского флота на Чер
ном море. (20 апреля 1919 г.). Рассказ матроса. М. - Л. ГИЗ. 
1929, стр. 48, ц. 12 к.

Хрулев В ,— Разгром Юденича. Л. Изд. „Красная Газета". 
1929, стр. 32, ц. 10 к.

Чемоданов П. Н. — Тюремщик Высоцкий. С  предисл Н. Н. 
и дополи. Б. Лагунова. М. Изд. Всесоюзного О -в а  политка
торжан. 1929, стр. 64, ц. 20 к.

Черновский А . — Союз русского народа. По материалам 
Чрезвычайной следственной комиссии Временного Правитель
ства 1917 г. Составил А. Черновский. Ред и вступит, статья 
В. П. Викторова. М .-Л . ГИЗ. 1929, стр. 444, ц. 6 р.

Чухман С. — Город Ленина в Октябре. Л. „Прибой" 1929, 
стр. 48, ц. 15 к.

Шестаков А. — Методика исторического исследования. (Из 
опыта для опытов). Воронеж. Изд. „Коммуна". 1929, стр. 32, 
ц. 25 к.

Чапаев и чапаевцы. Сборник воспоминаний к десятилетию 
гибели В. И. Чапаева. (1919 — 5 сентябрь — 1929 г.). Самара. 
ГИЗ, отделение. 1930, стр. 87, ц. *0  к.

Щаденко С. — Григор’євщина. (З  Історії Червоної армії). 
X . ДВУ. 1929, стор. 44, ц. 18 к.

Щетинкин П. Е. — Борьба с Колчаковщиной. Очерк пар
тизанской борьбы на Минусинском фронте. Н.-Сибирск. Сиб- 
крайиздат. 1929, стр. 98, ц. 55 к.

Щупак С.— Претендента на Україну. X. В -в о  „Культура", 
1929, стор. 150, ц. 70 к.

Ястребов Ф. і Іргізов А. — Два повстання київського 
пролетаріяту. (Жовтень 1917 р. — січень 1918 р.). Істпарт ЦК 
КП(б)У. В -тво  „Пролетарий". 1929, стор. 108, ц. 60 к.



ДЕНІКІНЩИНА НА УКРАЇНІ1)
(Показник літератури)

И. Х - С

І. ЛЕНИН ПРО СТАНОВИЩЕ РЕСПУБЛІКИ РАД ПІДЧАС 
ДЕНІКІНЩИНИ

Ленин, В . И .— Письмо к рабочим Европы и Америки. 
Ленин. Собр. соч., т. XVI, стр. 1 — 12.

Ленин В. И .— Успехи и трудности Советской власти. 
(Речь на митинге в Петербурге 13 марта 1919 г.). Ленин. 
Собр. соч., т. XVI. Стр. 60 — 87.

Ленин, В . / / .— Внешнее и внутреннее положение. (Речь в 
Московском Совете Р. К. и К. Д. 4 апреля 1919 г.). Ленин. 
Собр. соч., т. XVI. Стр. 166— 180.

Ленин, В, И — Современное положение. (Речь в соединен
ном заседании ВЦИК и Московского Совета 4 июля 1919 г.). 
Ленин. Собр. соч., т. XVI. Стр. 261 — 266.

Ленин, В . И .— Речь на Всероссийском с’езде работников 
просвещения и социалистической культуры. (1 августа 1919 г.). 
Ленин. Собр. соч. т. XVI. Стр. 294 — 300.

Ленину В . / / .— Письмо к рабочим и крестьянам по поводу 
победы над Колчаком. (Написано 24/VIH 1919 г.). Ленин. Собр. 
Соч., т. XVI. Стр. 300 — 307.

Ленину В і И .— Речь в Свердловском университете (2$ ок
тября 1919 г.). Ленин. Собр. соч., т. XVI. Стр. ЗЗФ — 346.

Ленину В. И .— Речь на заседании В.Ц.И.К. Московского 
Совета и заводских комитетов (8 ноября 1919 г.). Ленин. Собр. 
соч., т. XVI. Стр. 365 — 374.

II. КНИЖКИ ТА СТАТТІ ЗАГАЛЬНОГО ЗМІСТУ

Виллиам, Г.— Распад,, добровольцев* („Побежденные*). Из 
материалов белогвардейской печати. М.- П. ГИ З. 1923, стор. 54.

Кину Д .— Деникинщина. Л. „Прибой*. 1927. Стор. 276. 
(Истпарт Ц.К. В.К.П.).

КЫу Д .— Денікінщина на Україні. Харків. Книгоспілка. 
1927. Стор. 46. (Істпарт ЦК КП(б)У та Всеукраїнська Жовт
нева Комісія. Жовтнева бібліотека).

х) Список літератури про ставлення денікінщини до національного питання 
на Україні подамо в дальшому номері „Л. Р“. Ред.
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Кин, Д .— Деникинщина на Украине. Харьков. Книгоспилка. 
1927. Стр. 49. (Истпарт ЦК КП(б)У и Всеукргинская Октябрь
ская Комиссия. Библиотека Октября).

Косенко В .— Этап Харьков — Бахмут. (Из истории дени
кинщины на Украине). „Лег. Рев.", 1926, №  1, стр. 103—128.

Мстиславскищ С. Д .— Медовый месяц. (Из воспоминаний 
о деникинщине на Украине). „Былое", 1924, №  25, стр 221—246.

Мстиславский, С.— Поездка в Нежин. (Из воспоминаний 
О Деникинщине на Украине). „Былое", 1924, №  26, стр. 159—176.

Мстиславский, С .— Дарницкий исход. (Из воспоминаний 
о деникинщине). „Былое", 1924, №  27-28, стр. 300 — 333.

Пионтковский, С.— Гражданская война в России (1918— 
1921 г.г.). Хрестоматия. М. Изд. Ком. Ун. им. Свердлова. 1925. 
(Див. розд. „Деникин". Стр. 496 — 564).

Сергеев. А .— Деникинская армия сама о себе. (По доку
ментам, собранным на боевых линиях военным корреспонден
том „Роста"). М. ГИЗ. 1920. Стр. 32.

III. КП(б)У І ПАРТІЙНЕ ПІДПІЛЛЯ ЧАСІВ ДЕНІКІНЩИНИ

Бинш ток , М .— Николаевское подполье. „Лет. Рев.", 1926, 
№  3 — 4, стр. 10 — 20.

Волин, С.— Деникинщина. (Борьба за  Харьков). Сб. „1917 
год в Харькове". Стр. 319 — 349.

Гороховская Е .— Деникинщина 1919 г. Сб. „Октябрь на 
Одещине". Стр. 439— 452. і

Деникинское подполье в Николаеве „Лет. Рев.", 1926, 
№  3 — 4, стр. 7 — 9.

Доклад о деятельности Николаевского подпольного ко
м и т е т а . (С 18 августа 1919 г. по 31 января 1920 г.). „Лет. 
Рев.", 1926, №  3 — 4, стр. 66 — 69.

Ингу лову С .— Под пятой. (Из эпохи диникинского подполья). 
„Лет. Рев.“ , 1926 №  3 — 4, стр. 21— 51.

КП {б)У  и деникинщина: а) От редакции, б) Воспоминания, 
подпольщиков, в) Из материалов Зафронтбюро. г) А. 3 .— 
Харьков при Деникине, д) Сак - Саковский. Из Харькова , и 
обратно, с) Восстановление Соввласти на Украине в 1919 г. 
(Документы). „Лет. Рев.", 1925. №  1, стр. 5 — 68.

КП(б)У з а  денікінщини (матеріяли й документа). „Літ. 
Рев.", 1929, № 5  — 6, стор. 245.

Козлов, И .— Кровавое подполье. (К 5 - й годовщине осво
бождения Харькова от белых). „Лет. Р е в / , 1924, №  4, 
стр. 44 — 52.

Колесников^ Н. (Андрей) — В Харьковском подпольи во 
время деникинщины. ^,Лет. Р е в / , 1929, №  4, стр. 213 — 237.

Коневеи, (Гриш ута) — 1919 год в Екатеринославе и Але- 
ксандровске. „Лет. Рев.", 1925, №  4, стр. 74 — 88.

Курган. Р .— Страницы гражданской войны. Харьков. ГИУ. 
1925. (Див. „Очерки подполья на Украине", стор 3 — 58),



КустеляНуМ.— Деникинское подполье. „Лет. Рев.", 1926, 
№  2, стр. 2,-12.1

Лапина, В.— Одесское подполье во время деникинщины. 
„Літ. Рев.", 1929, №  2, стор. 176 — 185.

Левко ( Четолин).— Коммунисты среди партизан. (Отчет 
Екатеринославского Губкома и Зафронтбюро ЦК КП(б)У). 
„Лет Рев.", 1926, №  4, стор. 89 —98.

Ленау М.— Деникинское подполье в Николаеве в 1919 г. 
„Лет. Рев.", 1926, №  3 — 4, стр. 52 — 65.

Леонову Л.— Компартия при деникинщине. Сб. „1917 год 
в Харькове". Стр. 350 — 369.

Логинов, В.— Заметки о деникинском подпольи. „Літ. 
Р евЛ  1929, №  2, стор. 186 -  194.

Мягкова, Т.— В эпоху добрармии в Киеве. „Лет. Рев.", 
1926, №  2, стр. 13 —18.

Полянская, Г .О подпольной работе в Киеве. (А вгуст-де
кабрь 1919 г). „Лет. Рев.", 1926, №  2, стр. 19 — 21.

П я т а я  годовщина Октябрьской Революции (1917:—1922). 
Екатеринослав. Изд. Екатеринославского Губкома КП(б)У. 1922. 
(Див. розд. „В борьбе с деникинщиной", стор. 212 — 244).

Рекіс.— Одеське підпілля 1919 р. „Літ. Рев." 1929, № 5 —6, 
стор. 187.

Соколов, Л .— В деникинском тылу. „Літ. Рев.", 1929, №  3, 
стор. 143 — 158.

Яновау Я .— Работа Красного Креста. Сб. „1917 год в 
Харькове". Стр. 270 — 381.

IV. ДЕНІКІНЩИНА І ПРОЛЕТАРІЯТ

Кин, Д-— Деникинщина. Л. „Прибой". 1927. (Див. розд. 
„Рабочая политика деникинщины и рабочее движение", стор. 
142— 170).

Кин, Д .— Кирстовщина и меньщевики. (Реакция и рабо
чий класі Причины кирстовщины). „Пролетар. Рев.", 1926, №  4, 
стр. 125 — 157.

Колесников, Б .— Профессиональное движение и контр
революция. Очерки истории профессионального движения на 
Украине. Харьков. ГИУ. 1923. (Див. розд. VII — XII, стор. 171 — 
308 та в додатках розділ III, стор. 324 — 408). ,

Мальту М.— Деникинщина и рабочие. „Пролет. Револ.", 
1924, №  5, стр. 64 — 85.

V. ДЕНІКІНЩИНА I СЕЛЯНСТВО. ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ

Декларация ген. Деникина по аграрному вопросу. Див. 
Пионтковский, С. Гражданская война в Росии. (Хрестоматия). 
Стор. 507 508.

Денїкінщцна на Україні 381
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Габинский (Каляев), И ’. П.— Воспоминания о повстан
ческом движении на Киевщине-Полтавщине. „Лет. Рев.", 1926, 
№  2, стр. 26 — 30.

. Кин , Д .— Деникинщина. Л. „Прибой", 1927. (Див. розд. 
„Аграрная политика деникинского правительства". Стор. 82—109)

Кин , Д.—Повстанческое движение против деникинщины 
на Украине. „Лет. Рев.", 1926, №  3 — 4, стр. 70 —90.

Кубанин, М,— Махновщина. Л. „Прибой", 1927. (Див. 
стор. 85 — 89).

Лантух, И.— Из истории гражданской войны на Екате- 
ринославщине (1919 г.) „Лет. Рев.", 1926, №  2, стр. 51— 59.

Макаров - Никитин,— В тылу у Деникина. „Літ. Рев.", 
1929, № 5  — 6, стор. 199.

Малът, М.— Деникинщина и крестьянство. „Пролет. Рев.", 
1924, №  1, стр. 1 4 0 -  157 и №  4, стр. 144 — 177.

Половой - Полянский, К .— Вооруженная борьба с дени
кинцами на Верхнеднепровщине и Кременчугщине. (Из воспо
минаний) „Лет. Рев." 1926, №  6, стр. 86 — 97.

Точений, Н.— Партизанська боротьба з  денікінщиною. 
(З  партизанського руху на Чернігівщині 1919 р.). „Літ. Рев.", 
1929. № 4 , стор. 238 — 254.

Цесарський. — Воєнно - партизанская работа в Киевском 
районе при Деникине. „Лет. Рев.", 1926. №  2, стр. 22 — 25.

VI. МЕНШОВИКИ ТА ЕСЕРИ І ДЕНІКІНЩИНА

Партия меньшевиков и деникинщина. Процес киевских 
меньшевиков (2 1 -2 2 -III-1920 г.). С  предисловием X. Раков- 
ского. М. „Красная Новь". 1923, стр. 120.

J^uh, Д .— Деникинщина. Л. „Прибой", 1927, стр. 267. 
(Про осерів див. на стор. 65 — 69).

VII. ПОГРОМИ НА УКРАЇНІ ЗА  ЧАСІВ ДЕНІКІНЩИНИ

Гусев-Оренбургский, С .— Книга о еврейских погромах на 
Украине в 1919 г. Составлена по официальным документам, 
докладам с мест и опросам пострадавших.

/7.— [Изд. Гржебина]. Стр. 160. (Див. ч. III „Кровавий 
путь. Несколько страничек из истории добровольческих погро
мов". Стор. 118 — 160).

Штиф, Н. Г '.—  Погромы на Украине. (Период доброволь
ческой армии). Берлин. Изд. „Восток", 1922, стр. 95.

VIII. ЧЕРВОНА АРМІЯ В БОРОТЬБІ З  ДЕНІКІНЩИНОЮ

Сорок четвертая Киевская дивизия. История. 1918-1920. 
Киев. 1923, стр. 176 +  4.

Кокурин, Н.— Стратегический очерк гражданской войны 
М.;Л. Гос. Воєн. Изд. 1926. Стр. 160 +  23 (Див. розд.



Денікінщина на Україні 383

Межеников, С .— Борьба за Киев в конце 1919 г. Зб. 
„Гражданская война 1918 -1921“ , т. І. Стор. 275 — 294. М. Изд. 
„Военный Вестник", 1928.

Никулин Я .— На фронте гражданской войны. (1918—1921 г.) 
Очерки и воспоминания. П.— „Прибой“ 1923. (Див. розд. 
„Деникинский период". Стор. 76 — 141).

О сорок пятой. Материали из истории 45 - й Волынской 
Краснознаменной дивизии. Киев. Изд. Политотдела 45 - й ди
визии. 1928 Стр. 103 + 2  +  1 карта (X  годовщина РККА. 
1917 — 1928).

Селюк у Е.— Мои воспоминания „Літ. Рев.", 1929, №  3, 
стор. 226 — 228.

Симонов, В.— Разгром деникинщины. Почему мы побе
дили в Октябре 1919 г. С  4- мя схемами.М.-Л. ГИЗ. 1928. 
Стр. 64.

Червоное К азачество. Сборник материалов по истории 
Червоного Казачества. 1918 — 1923. Харьков. Изд. „Путь 
просвещения" и „Молодой Рабочий" 1923. Стр. 310. (Див. 
розд. I, ч. II „В борьбе с белой армией". Стор. 52— 98.

Шелигін, Я .— Червона армія на Україні. Короткий нарис. 
З  21 малюнками в тексті. Харків. Книгоспілка. Стр. 87. (Іст- 
парт ЦК КП(б)У та Всеукраїнська жовтнева комісія. Жовтнева 
бібліотека). Див. стор. 40 — 58.

VIII. ВІДНОВЛЕННЯ РАДВЛАДИ НА УКРАЇНІ

Восстановление Соввласти на Украине в 1919 г. (Доку
менты). „Лет. Рев.", 1925, №  1, стр. 56 — 68.

Ленину В. И .— Письмо к рабочим и крестьянам Украины 
по поводу побед над Деникиным. Ленин. Собр. соч., ,т. XVI, 
стр. 459 — 465.

Попову Н . Н .— Очерк истории коммунистической партии 
(большевиков) Украины. Изд. 3 - є ,  испр. и доп. Харьков. „Про
летарий". 1929. (Див. розд. VIII „Окончательное установление 
Советской власти на Украине", стор. 2 2 9 — 257).

Резолюция ЦК РКП о Советской власти на Украине. 
(Декабрь 1919 г.). Див. Попов Н. Н. Очерк истори КП(б)У. 
Изд. 3 - е, испр. и доп. Стор. 238 — 248. Харьков. „Пролетарий" 
1929 г.



ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

ДО РЕДАКЦІЇ „ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ"

Дехто з читачів надіслав мені запитання з приводу окре
мих розділів моїх спогадів. Перечитавши те, що було надру
ковано в № 4 „Літопису Революції* за 1929 р., мушу визнати, 
що. я був дійсно припустив певні помилки та невірні форму
лювання. , .

Надзвичайно важко писати спогади (особливо, коли це 
робиться з пам'яті, а не за документами, так, щоб вони пере
давали факти цілком об’єктивно.

Часто - густо мемуаристи підфарбовують дійсність, а зокрема 
свою власну ролю — якось мало не завжди, той, хто пише 
спогади, малюється трохи вищим за свій зріст та багато муд
рішим— і це навіть не тому, щоб свідомо хотів він того 
(і таке трапляється), а головне через те, що згодом завжди 
набираєш досвіду. Решта людей, їхня поведінка, залишаються 
в пам’яті такими, як вони були, а вже як сам до того ставився 
тоді — в більшості забуває та дивиться на минуле з рівня своєї 
сучасности.

Мені хотілось по можливості уникнути цієї звичайної хиби 
мемуаристів, хотілось передати те, що, як саме бачив я^в ті 
часи. Але подекуди вийшло у мене в тексті невдало.

Справа ходить саме про „ г р у  І л ь ї ч а  з  л і в и м и  с.-р.“ .
Навіть самий вираз, треба признатися, невдалий, бо в дійс

ності в Леніна були не гра, а далекозора та завжди глибоко 
принципова клясова політика. Тільки що с.-р. були в порів- 
ненні з ним такими маленькими, та не зважаючи на свою 
амбітність, розгубленими, що, зовні дивлячись, спадало на думку 
порівнення „Кота з мишою“.

Але головне не в зовнішніх формах вислову, а в тому, 
що, як у мене врешті написано, виходить, нібито в дійсності 
сам Ільїч пропонував с.-р. злиття з нашою партією.

Це невірно. Я знав, що ліві с.- р. так дійсно думали і між 
собою навіть сперечалися. Я чув у розмовах їх з  Ільїчем 
натяки з їхнього боку на можливу єдність. Ільїч (це було по
трібно, раз існував блок з лівими с.-р.) умів якось обходити 
відверту відмову (тоді доводилось багато панькатись з ними), 
і мені т о д і ш н ь о м у  здавалось часами, чи не сам він їм дав
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дозвіл натякати про злиття, хоч і тоді вже я розумів немож
ливість подібного кровозмішення.

Чувши, розбираючи в кабінеті якісь справи, уривку з  розмов, 
я не пригадую жодного випадку, щоб Ільїч сам підносив такі 
пропозиції. По суті ж провідник більшовизму ніколи жодної 
гри з партійністю не міг вести і не вів, навіть і ліві с. -р. при 
мені не ставили питання відверто, лишень натяками.

Отже, маючи намір передати свої тодішні вражіння, я не
обережно дав формулювання, що невірно висвітлює дійсну ролю 
тов. Леніна в тодішніх стосунках з с.- р.

Очевидячки, не лишень в тезах та резолюціях, а і в напів- 
белетристичних спогадах треба бути обережнішим та уважніше 
ставитись до кожного формулювання й до окремих виразів. 
А  як де схибив, треба виправляти.

В . Затонський

В. Манілою ,
Редакційна колегія: М. Рубач

Д. Фрід
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