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КОГАН С. і МЕ5КБЕРГ II.

ДРУГИЙ п е ріо д  РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ в  ОДЕСІ
1919 Р .1)

ПРОЛЕТАРІАТ

Професійні організації в Одесі утворились незабаром по 
Лютневій революції. На протязі _ першого етапу Лютневої 
революції вони перебували під впливом меншовиків. По лип
невих днях у 1917 р. керівництво профспілками зосередили 
в своїх руках більшовики, та проте Центропроф лишався в 
руках меншовиків. За більшовицький центр професійного 
руху була Центральна Рада фабричнозаводських комітетів* 2). 
У період реакції 1918 року меншовикам вдалося відновити 
свій вплив у ряді професійних спілок. Довготривале пану
вання меншовиків у професійному рухові Одеси лишило 
серйозні сліди і в період 1919 року.

Організаційна особливість одеських профспілок 1919 р .— 
це їхня цехова побудова. Загальне число профспілок доходило 
до 543). 1919 року почалась поступова реорганізація проф
спілок на виробничій базі. Цього ж року в спадщину від 
двох центрів професійного руху 1919 р. лишився спеціяльний 
відділ заводських комітетів при Раді професійних спілок.

Політичний склад одеського Центропрофу був такий: 
комуністів — 22, прихильних — 3, лівих есерів — 3, соціалі
стів - революціонерів центру — 4, меншовиків — 12, анархі
стів — 4, бундовців лівих — 2, єврейської соціялістичної об’єд
наної партії — 1, непартійних — 1. Комуністи з прихильними, 
таким чином, становили близько половини делеїатів Центро
профу, меншовицько - есерівські групи приблизно стільки ж 4).

Заводські комітети, що 'виступали раніш, у 1917 р. як

*•) Продовження. Див. початок № 1 „Л .Р .“ за 1930 р.
2) Докладніш про цей період див. в нашій статті „Экономика 

Одещины и рабоче-крестьянское движение в 1917 г. “. Сб., „Октябрь 
на Одещине“. Одеса, 1927.

3) „Вестник Одесского Цеитропрофа", № 1, 13/VI, 1919 р.
4) „Знамя Борьбы"— орган одеського комітету лівих есерів, № 18, 

27/IV, 1919 р.
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революційні центри боротьби з меншовицькими правліннями 
професійних спілок, 1919 р. у зв’язку з посиленням більшо
вицького впливу в профспілках перетворюються вже на осе
редки профспілок.

Зразу ж, як тільки вступило радянське військо в Одесу, 
заводські комітети, місцями приступають до здійснення кон
тролю над виробництвом, місцями до управління підприєм
ствами. Лінія, іцо її взяв Центроироф в галузі реґулювання 
взаємин професіональних спілок і виробництва, була подвійна. 
З одного боку, Центроироф давав вказівки щоб заводські комі
тети виділяли контрольні комітети, з другого боку, він у спе- 
ціяльних інструкціях пропонував заводським комітетам утри
муватись від втручання і взагалі від участи в житті виробни
цтва. Так, у інструкції Центропрофу з 25 травня були, 
таким чином, розмежовані функції заводських комітетів і 
контрольних комітетів:

„заводські комітети, як органи професійної спілки, до 
завдання якої входить виключно оборона інтересів праці, 
у справи і управління, і контролю над підприємствам 
не втручаються, а тому ні в якому разі не можуть відпо
відати за цілість заводського майна, фабрикатів та сиро
вини. Відповідальність за цілість майна падає виключно 
на контрольні комітети “х).
Формулювання завдань професійної спілки в інструкції 

Центропрофу: „виключно обороняти інтереси праці “ — без
перечно, меншовицького походження. В умовах 1919 р. перед 
заводськими комітетами неминучо мали постати, на випадок 
відходу власників з підприємств, завдання охороняти вироб
ництва. В обіжнику ж Центропрофу говориться не просто 
про розподіл праці між заводськими комітетами та контроль
ними комітетами, а про пряме обмеження ролі професійних 
спілок завданнями оборони інтересів праці.

Добровольчий період лишив певний рівень ставок зар
платні робітників та службовців, який і став вихідним під
час вйзначення. ставок заробітної платні за перші тижні ра
дянської влади. В заробітній платні робітників та службовців 
за добровольців панував великий різнобій. Ставки хитались 
через це перших тижнів радянської влади надто різко: від 
10 крб. на день у консервників, до 200 крб. на день — у ван
тажників. Політика заробітної платні, що її прийняла 1919 р. 
радянська влада,—прагнення до уніфікації заробітної платні,— 
натрапляла на опір з боку окремих груп робітників, надто

0 „Знамя борьбы", N° 41, 25/V 1919-р.
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портових, що діставали за умов загальної голоднечі пролета
рі яту душе велику заробітну платню. Робітнича конференція, 
що відбулась 18 і 19 червня 1919 р. у питанні про політику 
заробітної платні, в своїй резолюції відзначила, що: „деякі 
відсталі елементи одеського пролетаріату у свойому прагненні 
зідрати як мога більше душе часто замінюють загальнокля- 
.сові інтереси пролетаріату своїми груповими, шкурни
цькими" 4).

Другими перешкодами в справі реґулювання заробітної 
платні професійними організаціями були анархічні виступи 
окремих груд робітників; Так, окремі групи робітників пе
карень впливали на своїх підприємців поза професійними 
спілками, загрошуючи розгромом тощо1 2).

Ставки металістів було встановлено в червні 1919 р. такі: 
іперша категорія—і-48 крб. на день, друга — .46 крб., третя — 
44 крб. на день3). Найменшу заробітну платню у червні 
встановлено було в 600 крб. на місяць за 25 робочих днів4). 
Про реальне значіння заробітної платні мошна судити з таких 
даних: фунт хліба у цей період коштував на вільному ринкові 
10 крб., фунт м’яса — 18 крб., цукру - рафінаду—ЗО крб. 
фунт, картоплі — 4 крб. фунт („Вестник Одесского Центро- 
профа“, № 1, 13/VT 1919 р.). Пайковий хліб видавався по 
98 коп. за фунт.

Із наведених ставок металістів видно, що душе великої 
рішниці в заробітній платні не було. Заробітню платню робіт
ників в галузях виробництва з низькою зарплатнею значно було 
підвищено. Так, у робітників консервного виробництва зар
платню було підвищено з 250 крб. на місяць до 720—1.320 крб. 
(„Известия Одесс. С .Р .Д .“,№  69, 24/VI 1919р.). Але всі спроби 
професійних організацій піднести харчування одеських ро
бітників зривались кризою в галузі харчової справи, що 
супроводшувалась, як було відзначено, неймовірним підви
щенням цін. У наслідок виключної дорошнечі робітники та 
слушбовці Одеси дістали заробітну платню за тарифним по
ясом Москви, а не Харкова. У червні ціни йідвищились ще 
більше. Тоді робітникам та слушбовцям, що діставали менше 
як 3.000 крб., призначено було особливий харчовий додаток, 
у зв’язку з голодом, розміром 500 крб. на місяць5).

Недовгочасність другого періоду радянської влади не да
вала змоги розгорнути роботу для поліпшення побуту робітни-

1) „Одесский Коммунист1*, ЛЧї 73, 20/IV 1919 р-.
а) 3 наказу по Одеській Губміліції, Д» 50, 23/VI 1919 р.
3) Одесский Коммунист", № 81, 26/VI р.
*) Там саме, № 78, 22/VI 1919 р.
б) „Известия Од. СРД", № 66, 20/VI 1919 р.
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ків. Але деякі реальні заходи все ж було проведено. Сюди слід 
віднести, перш за все, переселення робітників у кватирі бур
жуазії, що втекла. Житловий відділ перших же днів існування 
радянської влади почав брати на облік кватирі буржуазії. 
Виконком у спеціяльній постанові вимагав прискорити перехід 
робітників у нові кватирі. Широкого розмаху цей рух, проте, 
не набув.

Робітники не зважувались переселятися в буржуазні ква
тирі, в наслідок нестійкого політичного становища.

Окремо слід відзначити постанову Виконкому в частині 
страхування робітників від нещасних випадків. З цією метою 
фінвідділові було наказано відкрити кредит в один мільйон 
карбованців Одеській окружній касі страхування1).

У зв’язку з величезним безробіттям потрібні були екстра
ординарні заходи, щоб організувати допомогу багатотисячній 
зголоднілій масі. За два тижні Центропроф видав три мільйони 
карбованців на допомогу безробітнім. Видані кошти розподі
лено між 48 спілками, які видали грошову допомогу 11.650 
робітникам, що мали сім’ї, й 7.300 несімейним („Известия 
Од. С .Р.Д .", № 69, 24/VI 1919р). Але видаваної допомоги було 
замало. Відновлення деяких фабрик не могло зліквідувати 
безробіття, а організувати громадської роботи не було змоги. 
Одеський Виконком постановив видати безробітнім аванс у 
розмірі місячної страхової пайки. Для цього Одеській стра
ховій касі видано було 17 мільйонів карбованців у рахунок 
кошторису Наркомпраці (там саме, № 91, 19/УІІ 1919 р.). 
Пересічно кожний безробітний дістав місячну допомогу в 
розмірі 180 крб., значить, приблизно, 3/з встановленого мі
німуму зарплатні.

Опріч допомоги безробітним, Рада робітничих депутатів 
з житлоземельним відділом організувала в Одесі „комітети 
бідноти", мета яких полягала в тому, щоб допомогти бідній 
людності Молдаванки. Допомогу подали продовольчі органи.

Історія робітничого руху в Одесі 1919 р. дає суперечні 
зразки пролетарської витриманости, самовідданости, з одного 
боку, деморалізації і переродження деяких шарів робітничої 
кляси — з другого.

Винятково тяжкі були умови існування одеських робітни
ків в 1919 р. Місто, відрізане з моря бльокадою імперіялістів, 
з суходолу — куркульськими повстаннями, тижнями не ді
ставало хліба. Радянська влада' проводила строго класову 
лінію щодо розподілу харчів, передаючи в першу чергу ро
бітникам ті малі харчові ресурси, що їх вона споживала. Проте,

1) „Одесский Коммунист", № 82, 27/VI 1919 р.
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постачання все ж було надто мізерне. Криза палива припиняла 
не раз життя промислових підприємств. З перебоями працювала 
електростанція. Все місто часто - густо сиділо без хліба, без 
освітлення, без палива. Та, проте, не зважаючи на ці виняткові 
умови, коли розійшлась чутка, що перше місто революції— 
Ленінґрад—переживає тяжкі дні, одеський пролетаріят надсилає 
транспорт з харчами для Ленінґраду. Надзвичайний уповнова
жений Ленінґрадської Ради тов. К. СтриєвСький надіслав 
на ім’я тов. Клименка (голови Виконкому) телеграму, в якій 
повідомляв, що:

„Червоний Петроград битиметься до останньої краплі 
- крови і відіб’є всі атаки ворогів, але харчовий стан і са

мого Петрограду, і армії, що його обороняє, надто тяж
кий”1).
Одеський Виконком асиґнував на допомогу Ленін ґрадській 

Раді сцеціяльні кошти, на які було закуплено 40 вагонів 
харчів і направлено в Ленінґрад. Революційна рада ленінґрад- 
ських робітників, діставши харчі, надіслала в Одесу телеграму, 
в якій від імени товаришів - червоноармійців, що билися на 
фронті, дякувала Одеський Виконком за братню допомогу* 2). 
Таку ж допомогу подано було Донбасові від імени Одеського 
Губному КП(б)У.

Фронт безперервно вимагав поповнення. В Одесі відбува
ється ряд профспілкових та партійних мобілізацій. Профспіл
кові органи перетворились на мобілізаційні пункти. На бага- 
точисленні' фронти 1919 р. йдуть кращі кадри одеського 
пролетаріяту. Щоб дати приклад масі, в першу чергу йде 
актив робітничої кляси.

Але в міру того, як із підприємств відходили передові 
кадри, підносили голови пластуни класового ворога. На го
лоді робітників, на воєнних труднощах радянської влади праг
нуть нажити політичний капітал меншовики та есери. „Не- 
втральні” , „легальні”, „лояльні” — підчас реакції одеські 
меншовики та есери, тепер за радянської влади закликають 
робітничу клясу до бунту, до повстань. Чорносотенці, анти
семіти - погромщики, григорьєвці, меншовики та есери злу
чають єдиний фронт в боротьбі проти комуністичної партії, 
їм, нарешті, вдається викликати антирадянський рух на заводі 
„Ропіт'” .

Історія подій на заводі „Ропіт” така. Протягом червня 
робітники часто кидали роботу і влаштовували мітинґи, на

*) „Известия Одес. СРД“, № 98, 27/VII 1919 р.
2) „Одесский Коммунист11, № 76, 20/VI 1919 р.
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* яких виступали меншовики, есери та чорносотенці. У неділю 
27 червня на терені заводу зібрався мітинґ, що привабив до 
3.000 чоловіка. Керівники мітинґу— меншовик Сухов і анархіст 
Чернявський—закликали не підлягати Виконкомові. Центро- 
проф у своїй відозві так характеризує вимоги, що їх пред’я
вили ропітовці“ :

,,Иа' заводі „Ропіт“ скликається мітинґи, на яких 
робітники потопають у масі сторонніх і невідомих, з ви
гляду спекулянтів, чорносотенців та погромщиків. В морі 
брехні, в якій провокатори намагаються заховати свої 
справжні наміри, дві вимоги видають їх з головою:
1) звільнити стародубців, що відкрили фронт ворогові;
2) боротьба з більшовизмом. Першу вимогу вони прикрива
ють толстовськимгаслом: „Геть смертну кару“ ; це підчас 
громадянської війни, коли по Донецькому басейні вста
новлено^ шибениці для робітників. Друга вимога — гри- 
гор’євське цькування більшовиків — добре відома нам з 
гаслами: „Ми за радянську владу, але проти комуністів 
та жидів“... Робітники „Ропіту“ лишили незакінченим 
устаткування бронепоїзду, кров, тігсячі людського життя 
падає на їх голови за те', що вони дозволили провокаторам 
обдурити себе“ 1).
Губвиконком на мітинґ „ропітовців“ , де було прийнято 

ультиматум радянської влади, делеґував замісника голови Ви
конкому т. Доненка * 2) і члена Губвиконкому т. Савельева, які 
запропонували розпустити мітинґ. Найсвідоміші робітники 
підтримали представників Виконкому і почали розходитись, 
чому, однак, старались перешкодити представники контррево
люційного табору, що замкнули ворота і намагались зоставити 
заручником тов. Доненка. Робітники, що кидали мітинґ, си
лою відчинили ворота і, випустивши тов. Доненка, почали 
розходитись. Після того, як т.т. Доненко та Савальєв доповіли 
Виконкомові про події на заводі „Ропіт“, президія Губвикон
кому з військовою владою, взявши на увагу явно провокацій
ний характёр мітинґу і контрреволюційний настрій більшости 
мітинґу, вирішили цей натовп розігнати, вдавшись за допомо
гою до військової влади. На мітинґ командировано було 
тов. окрвоєнкома Краєвського, коменданта міста тов. Мізи- 
кевича і члена Виконкому тов. Савельева, які зажадали роз
пустити контрреволюційний мітинґ,1 попередивши, що в про
тивному разі всіх, що зібрались, розжене військова частина.

*) ..Известия Одес. СРД“, А» 89, 17/VII 1919 р.
2) Піші начполітуправління Особливої Далекосхідньої армії.



Другий період радвлади на Одещині 7

Довідавшись, що ці товариші прибули без озбросиої сили, і, 
діждавшись слушного моменту, коли тов. Савельев, будучи 
неозброєний, лишився одіїн, натовп схватив його і намагався 
побити, але найсвідоміші й смілі робітники, після того, як 
тов. Савельева вже було вдарено в голову, оточили його тісним 
колом і не дали змоги бити далі.

Військова кінна частина, що підоспіла в цей час, яку, 
до речі, зустріли явно провокаційні три постріли з двору за
воду, почала стріляти в повітря, після чого натовп панічно 
почав розбігатися 1).

Виконавчий Комітет у спеціальному наказі, під відпові
дальністю завкомів, заборонив проходити стороннім особам на 
заводи й призначив слідчу комісію для розсліду подій, що 
стались на заводі „Ропіт" * 2). Та, проте, не вважаючи на наказ 
Виконкому і інші заходи, „ропітовці“ до роботи не стали. 
Контреволюційні впливи почали захоплювати і деякі інші 
підприємства. 14 серпня відбувся пленум Ради, на якому 
т. Клименко заявив, що після мітингів на заводі „Ропіт“ про
вокація перейшла на залізничі майстерні, де робітники із-за  
дрібниць кинули роботу.

Пленум ще раз закликав „ропітовців“ до порядку. 
„Коммунист" подав таку характеристику „ропітовських" 

подій по свіжих їхніх слідах:
„Тих, що зібрались, на заводі використали темні і 

■„зрячі" елементи для контрреволюційних цілей. І треба 
віддати їм перевагу, вони своєї мети досягли. Спровоко
вані погромщиками і провокаторами, що не спинились 
перед тим, щоб заарештувати члена президії Виконкому і 
делегата від Виконкому, яких послано, щоб уреґулювати 
виниклий небезпечний інцидент, вони завдали одному 
з них побої і взяли заручником... Мітинґ розігнали, де
кого заарештували, влада змусила виконувати свої накази. 
Все' це так. Та, проте, контрреволюція раділа".
Контрреволюціонери із заводу „Ропіт" були „послідовні" 

люди. Після відходу радянської влади від заводу виділено 
делеґацію, яка повинна була „обслідувати" діяльність ЧК. 
Так, 27 серпня (тобто за 3 дні після відходу радвлади) на за
воді відбулись загальні збори і на порядку денному стояла 
доповідь делеґації, що її обрали цехи і відрядили, за вимогою 
денікінської влади, в приміщення ЧК. Доповідь читав біло
бандит Петров, що повідомив зібранню про „жахи" ЧК.

]) „Известия Одес. СРД“, № 99, 29/VII 1919 р.
2) Комісія жодних матеріялів не лишила.
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Підчас огляду підвальних приміщень,— заявив Петров,— зна
йдено було такі речі: брудні піджаки, хустки, іконка, прості 
цигарнички. Звідси Петров робив висновок, що розстріляні — 
здебільшого з робітничої кляси. Тут же Петров додав, що 
після огляду приміщення денікінці запропонували делеґації 
зостатися у них на службі і ходити на арешти більшовиків. 
Опріч доповіді Петрова, на зборах було ухвалено переобрати 
міське самоуправління на основі чотирохвістки, потім було 
прийнято резолюцію про конечність розпустити національні 
дружини самооборони, при чому це мотивувалось тим, що, 
мовляв, добровольча армія обороняє громадян без ріжниці 
вірувань. Наприкінці ухвалено було пункт про потребу добро
вільно йти до лав денікінської ар м ії1).

Така навчальна історія „ропітовських" подій.
Як сталось, що робітники заводу „Ропіт", які 1917 —

1918 р.р. виступали під більшовицьким прапором за радян
ську владу, бились на вулицях Одеси у січні 1918 р. з гайда
маками за цю владу,— пішли на вудочку контрреволюції в
1919 р .?  Передумови цих хитань, вагань полягають в деяких 
специфічних особливостях складу робітників заводу „Ропіт". 
На заводі було прошарування робітників, що їм в передрево
люційний час жилось, порівнюючи, не погано. Товариство 
„Ропіт“, застосовуючи „європейську методу" розбещення ро
бітничої кляси, розповсюджувало серед них акції свого під
приємства. За роки імперіалістичної війни товариство давало 
цьому прошаруванню малу частку своїх кривавих дивідендів. 
Серед робітників заводу „Ропіт“ були невеликі групи членів 
спілки „Руського народу". По Лютневій революції завод 
довгий час правив за базу есерівщини. Поруч цього на за
воді висувались і революційні кадри. До моменту Жовтне
вої революції в Одесі ці кадри вели за собою більшість „ропі- 
товців", але смуга реакції, багаточисленні мобілізації зняли 
ці кадри на різні участки революції.

Крім того, до числа дефектів партійно - радянської роботи 
1919 р. треба віднести млявість або навіть брак політичної 
роботи на підприємствах. Так, один із робкорів „Известия 
Одес. СРД" писав: ,

„Я хочу поділитися з товаришами своїми, хоч по
верхово, спостереженнями із фабричнозаводського життя. 

, До приходу більшовиків в Одесу всі, без винятку, нетер
пляче ждали відновлення радянської влади. Але тільки 
но в справі постачання нас харчами сталась перерва, серед

1) „Одесские Новости", 28/VIII 1919 р.
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робітників почались нарікання. Навіть почали з надією 
дивитися на Григор’єва. Деякі навіть просто говорили, 
що коли будуть мобілізовані, вони перейдуть на бік Гри
гор’єва. Серед робітників стала проявлятися тенденція до 
антисемітизму. Все це від того, що серед них панує бру
тальність і цілковита непоінформованість про діяльність 
радянської влади. Ті, що стоять біля влади, роблять непро- 
бачну помилку тим, що не посилають агітаторів на заводи 
та фабрики. Це потрібно не лише для зв’язку партії з 
широкими масами, але й просто для піднесення їхньої 
клясової самосвідомосте. Досить вказати, що ще чимала 
кількість робітників вірить в безглузді теревені, ніби в 
Москві відбувалась боротьба більшовиків з комуністами 
і більшовики розігнали комуністів. В Одесі, мовляв, не 
комуністи, а більшовики 1).

В той же час меншовики й есери та інші контрреволюці
онери розвивають на заводі „Ропіт“ величезну активність. 
Треба відзначити, що події на заводі розгорнулись одночасно 
з куркульським повстанням в німецьких колоніях. Була на
віть, правда, невдала, спроба з боку контрреволюціонерів 
„Ропіта" налагодити безпосередній контакт з куркульськими 
повстаннями, пославши в село делегацію, яка мусила була 
говорити від імени „робітників Одеси" * 2).

БУРЖУАЗІЯ

Роки громадянської війни позначились рядом реакційних 
виступів чималих груп одеської інт.ліґенції. Серед них надто 
виділяються виступи перших же днів пролетарської революції 
професури колишнього Новоросійського університету.

Для характеристики частини професури зупинимось на 
біографії колишнього ректора Новоросійського університету 
Левашова, який був завзятий погромник, співробітничав 
свого часу з Толмачовим. Через зрадництво Левашова забито 
було студента Ігліцького 1906 року; підчас революції Левашов 
заснував при університеті чорносотенну академічну спілку, і, 
нарешті, зусиллями Левашова першого виборного ректора 
Замчевського 3) було віддано під суд.

Коли в Одесі стався січневий переворот 1918 року, рада 
Одеського університету заявила про свою „невтральність", 
але поруч цього на засіданні університету ухвалено було

!) „Известия Одес. СРД“ , № 63, 17/VII 1919 р.
2) „Одесский Коммунист**, № 129, 16/VIII, 1919 р.
3) Помер 1929 р. у місті Одесі; Левашов за постановою Одеської

ЧК розстріляний в липні 1919 р. •
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резолюцію, в якій Українську Центральну Раду визнавалося за 
єдину народню владу. Приймаючи резолюцію про довір’я 
Українській Центральній Раді, професори надіялись на те, 
що: „за прикладом Ради, пересякнутої здоровим національним 
почуттям і державною самосвідомістю, і в інших частинах 
Росії збудяться ті ж почуття, і, таким чином, відтвориться 
розкладена загальноруська держава, як єдина можлива форма 
життя нашої батьківщини “ х). Професори, отже, мріяли про 
„єдину неділиму Росію". Під прапором довір’я Українській 
Центральній Раді ховалось ідею великодержавної Росії. 4 

До речі, треба сказати, що за перший період радянської 
влади (1918 р.) саму назву „Імператорський новоросійський 
університет" рада університету зберегла.

Люто переслідували реакційні професори революціонера— 
вченого Щепкіна, що перший визнав радянську владу * 2).

Реакційна професура з радістю зустрічала усяку владу, 
що провадила боротьбу з більшовиками. Коли німці змушені 
були покинути межі Одеси і їх місце посіли французи, рада 
одеського університету виділила спеціяльну комісію у складі 
професорів: Бабкіна, Лазурського та Смірнова, щоб привітати 
„дорогих спільників". Послано було вдячні телеграми Кле
мансо, Денікінові. Отож, коли в недалекому минулому рада 
одеського університету вбачала, що Центральна Рада „про
сякнута здоровим* національним почуттям і державною само
свідомістю", то в телеграмі на ім’я Клемансо рада універси
тету писала, що професори:

„переконані, що на півдні Росії розвіється туман на
сильницької українізації краю, що мала ґрунт лише в 
політичних вигодах Австрії та Німеччини і яку нині під
тримують особи, заохочені більшовицькими гаслами"3).

В телеграмі на ім’я Денікіна рада університету писала:
„не вперше Русь переживає „смутное время"... хай 

допоможе вам бог,— закінувалася телеграма,— здійснити 
звільнення Руси від всіляких темних сил, що зруйнували

*) Фонд Новоросійського університету за 1918 р., справа № 4.
2) Коли першу пролетарську владу в Одесі було скинуто і прийшли 

німці, тов. Щепкін перестав викладати в університеті. Лише після 
складення Берестейського миру т. ІЦепкін вважав собі за можливе 
знову почати викладати у ВИІІРі. З цією метою він подав заяву з прось
бою дозволити йому провадити наукову працю. Рада університету не
двозначно виявила свою позицію до професора - революціонера, ухва
ливши резолюцію, „не вважати за можливе зробити свій висновок з 
приводу просьби професора Щепкіна“ і до роботи його не допустила.

3) Протокол засідання ради Новоросійського університету з 24 /У 11
1918 р. 1 1
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її єдність, збентежили її розум і розірвали нашу велику
країну “ 1).

Також розіслано було привітальні телеграми Фошу, Віл- 
сонові, Пашичу, Лойд - Джоржові. Самого Денікіна обрано 
було опісля за почесного члена Новоросійського університету* 2).

Отже наведені серії документів ради колишнього Новоро
сійського університету за роки революції, його постанови, 
вдавання яскраво обмальовують обличчя чималої частини 
кваліфікованої інтеліїенції в період 1919 р., яка злякалась 
громів пролетарської революції і дрижала за буржуазію, 
..державність“, що гинула. Вдавання до Центральної Ради та 
до Денікіна, а також до австро - німців та англо-французів 
об’єднані одним — ненавистю до пролетарської революції.

Починаючи з<-квітня 1919 року, одеська вища школа всту
пає ,в новий період. Одеський відділ освіти вирішив очистити 
Новоросійський університет від контрреволюційної професури 
й передати управління університету в надійні руки. Тимчасо
вий комісар освіти звільнив з університету 22 професори, 
а управління вищої школи передано було революційній сту
дентській раді, що працювала під доглядом відділу народньої 
освіти. Одночасно було запитано факультет про молодших 
викладачів, яких можна було висунути на професорів 3).

За перших днів радянської влади керівництво універси
тету перебувало в руках революційної студентської ради. Коли 
приїхав з Києва уповноважений Наркомосу України, струк- 
тура управління вищої школи змінилась: утворено було так 
звану раду комісарів вищих учбових закладів (РКУВУЗ). 
Університетську систему було знищено, її місце посіли інсти
тути на чолі з комісарами. Із комісарів різних ВИШ’ів утво
рювалась рада, що керувала політичним і академічним життям 
вищої школи. Ркувуз почав цролетаризувати школу, виганяти 
левашівщину, нормувати робочий день професури. Пролета- 
ризація вищої школи зустріла шалений опір не тільки з боку 
професури, але й з боку білогвардійської частини студент
ства. Так, наприклад, реакційні студентські групи відмови
лись взяти участь у виборах студентських представників до 
факультетських рад. Ркувуз змушений був доручити зробити 
вибори студентським фракціям тих соціалістичних партій, які 
бажали працювати в справі реформування вищої' школи в 
дусі політики Наркомосу України 4).

г) Фонд новоросійського університету за 1918 р., справа № 22.
2) Там саме за 1919 р., справа № ЗО.
3) „Вестник Одесского ОНО“ за 1919 р., справа № 1, ctop. 19.
4) Бюлетень Одеського Ркувузу за 1919 р., № 1, стор 15.
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Зупинимось тепер на характеристиці другої групи інтелі
генції, дрібнобуржуазної інтелігенції, яка належала пере
важно до меншовицько - есерівських партій (російських, укра
їнських, єврейських), якраз на тій, що 1919 року захопила 
керівництво кооперативним рухом і кооперативну пресу.

Треба сказати, що за тих часів’завдання кооперативного 
відділу одеського Раднаргоспу полягало в тому, щоб за всяку 
ціну зберегти кооперативний апарат, охоронити його від ре
квізицій, одно слово, всіляко допомагати розвиткові коопера
тивної мережі. Між Губпродкомом і особливою нарадою в хар
чових справах була навіть угода про передачу кооперації 
розподілу продуктів поміж людністю. Одеський Раднаргосп, 
щоб охоронити кооперацію від різних утисків, оголосив таку 
телеграму т. Квірінга: „Пропоную керуватися щодо коопера
тивів нашою -загальною політикою, що спрямована до під
тримки та розвитку кооперативних у с т а н о в Р І а  розвиток 
цього наказу Раднаргосп оголосив, що „будь-який відступ від 
наказів центру вважатиметься за саботаж1). Кооперативний 
відділ одеського Раднаргоспу видав наказ, де він оголосив, що 
кооперативними установами в Одесі є: 1) одеська робітнича 
спілка споживчих товариств; 2) одеська спілка споживчих 
товариств; 3) південна спілка міських кооперативів; 4) одеська 
обласна спілка споживчих товариств; 5) одеська кредитова 
спілка кооперативів і т. ін. При чому, Раднаргосп втретє під
твердив, що все рухоме й нерухоме майно, приналежне коопера
тивам, під страхом відповідальности не підлягає реквізиції* 2).

Здавалось би, чого досить. Але „кооператори" були неза- 
доволені і в своїй пресі продовжували істерично кричати, що 
радянська влада губить кооперацію.

Для характеристики позиції, що її зайняли керівники 
одеської кооперації до радянської влади, наведемо декілька 
цитат з кооперативної преси 1919 року. Причини харчових 
утруднень кооператори пояснювали так: „ми терпимо від того, 
що стрімголов повертаємось до кріпацького господарства за 
першої половини XIX вщ у“ 3). Воєнний комунізм коопера
тори, отже, розуміли, як повернення до кріпацького господар
ства. За один із способів антирадянської пропаґанди коопера
торів було протиставлення центру одеським комуністам. Так, 
орган одеського „Селькосоюза“ писав:

„Не зважаючи на певні ворожі ставлення до коопера
ції з боку представників комуністичної партії, харчова

!) „Известия Одес. СРД“, № 62, 15/VII 1919 р.
2) „Известия“ Од. відділу иентроспілки, № 4, 15/V 1919 р.
3) Там саме, № 5 -6 , 1/VIP1919 р.
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розруха змусила панівну партію визнати кооперацію. 
В цьому розумінні є надто знаменита резолюція, що її 
прийняла комуністична партія на V III з ’їзді у питанні 
про кооперацію в царині сільського господарства. Але 
прихильне ставлення до кооперації з боку центру далеко 
ще не пройшло ні в масив партії комуністів, ні в полі
тику окремих радянських робітників" х).

Отже, резолюцію V III з ’їзду про сільсько - господарчу ко
операцію одеські кооператори зрозуміли так, ніби це означало 
перемогу їхнього погляду.

Коли в період радянської влади одеські кооператори про
вадять контрреволюційну пропаґанду езопівською мовою, то 
другого ж дня, як прийшли денікінці, одеські кооператори 
заговорили своєю справжньою мовою.. Підсумовуючи радян
ський період, „Южный Кооператор"'писав:

„чотири з половиною місяці ми були під владою, вір
ніше, під гнітом більшовиків. Що дала нам влада, яка 
пішла,що ми пережили, як вона ставилась до кооперації?.. 
Ми повинні коротко торкнутися ідеї більшовизму і на що 
вона перетворюється в житті, яких набирає форм. Весь 
час ми чуємо слова: „капіталізм, буржуй, соціаліст" , що 
вони означають?"...
Відкриття „Южного Кооператора" полягало в тому, що 

це— „загальний розподіл нарівно того, що фактично вистачить 
одному" * 2). За такої позиції керівників одеської кооперації 
піклування про них треба визнати за одну з величезних помилок 
другого періоду радвладй. Приходиться тільки дивуватися 
тому, що радянські органи лишали безкарно контрреволюційну 
пропаґанду, що її провадилось у видаваних 1919 р. кооператив
них журналах. Приходиться дивуватися, як могли органи 
радянської влади в найтяжчих умовах харчової мануфактур
ної і інших криз лишати безконтрольно в розпорядженні коо

ператорів чималі товарні задаси. Підтримку соціялістичної 
кооперації одеські робітники змішали з підтримкою кооперації 
„взагалі" й кооператорів зокрема і допустили антирадянське 
кооперативне керівництво.

Всім відомо, що за час перебування французів у Одесі 
скуцчились багаточисленні представники російської буржу
азії. До моменту радянського перевороту чималі групи бур
жуазії лишились у місті; очікуючи „кращих часів", вони

х) Бюлетень Одес. Сільськоспілки, № 1, 1919 р.
2) „Южный Кооператор", № 29 — ЗО, 1919 р., стор. 2 — 3.
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почали спекулювати. Вже за декілька день після перевороту 
перший бій радянській владі дали власники пекарень. У від
повідь на таксування цін 10 квітня вони демонстративно за
крили всі пекарні. В умовах жорстокої харчової кризи спеку
лянти викликали неймовірне підвищення цін.

Загальна обстанова розгорненої класової боротьби поста
вила перед радянською владою питання про конечність вда
тися до екстраординарних заходів, щоб поліпшити постачання 
армії та трудящим масам. Ці заходи звелись до обкладення 
буржуазії контрибуцією в 500 мільйонів карбованців і орга
нізації дня „мирного повстання “.

ІЦобмггягати контрибуції з буржз^азії, складались з пред
ставників самої ж буржуазії комісії, які й працювали під 
контролом фінансових органів району х). Контрибуцію, треба 
сказати, виконувалось все таки дуже мляво.

День „мирного повстання “ проти буржуазії проведено 
було, щоб вилучити ті запаси одягу, які встигла вона нагро
мадити. Його призначено було, за постановою пленуму РРД, 
на 13 травня, якраз в період папруженої боротьби з Григор’- 
євим; день цей мав за безпосереднє завдання підсилити по
стачання бійцям Червоної армії. В наказі Губвиконкому за
значалось, що вилученню зайвин підлягають „особи, обкла
дені контрибуцією в 100.000 карбованців, у яких вилучається 
такі речі: дві ковдри, шість пар білизни і т . д . “ . Район вилу
чення зайвини був обмежений. У спеціяльному наказі, під 
страхом розстрілу, цього дня заборонено було будь-які рекві
зиції, труси, не зв’язані з днем „мирного повстання “. В ін
струкції було вказано, що „гроші лишається у власника з 
розрахунку не більше як 1.000 карбованців (паперовими, гро
шовими знаками) на кожного члена родини. Золоті і срібні 
монети конфіскується, мануфактуру цілком відбирається, 
автомобілі, всі види палива конфіскується цілком“ 2). „Осіб, 
що провадять вилучення, замічених у зловживанні, розстрілю
ватиметься без суда і слідства“ 3). В інструкції писалось, що 
„огляд розповсюджується на все, не вилучаючи й кватирі“ . 
Отже останнє спричинило й незадоволення серед деяких шарів 
робітників. Доводилося спостерігати, що в окремих районах

^Цікаво, що одеська буржуазія, щоб уникнути платежу конт
рибуції, вдалася до досить оригінальної методи: вона розлізлась по 
одеських санаторіях та лікарнях. Про це було доведено Виконко
мові, який постановив буржуазію, що „захворіла“ на контрибуцію, 
з санаторій виписати і направити до в'язниць (з наказу по оде
ській губміліції, № 52, 25/VI 1919 р.).

2) „Известия Одес. СРД“, № 36, 13/V 1919 р.
3) Там саме.



Другий період радвлади на Одещині 15

збирались купки, які сперечалися з комісією. Робітники 
заводу „Ропіт“ повідомили в штаб „мирного повстання “ про 
те, „що їх грабують і вони припиняють роботу З дня „мирного 
повстання" скористали деякі бандитські елементи. Через це, 
а також через напружений стан міста „мирне повстання “ було 
припинено, про що випущено спеціяльну відозву х). Проте 
деякі наслідки день „мирного повстання“ дав. За свідченням 
т. Щаденка, передача частинам Червоної армії білизни, обмун
дирування відограла певну ролю в розумінні піднесення на
строю червоноармійців 2).

Енергійних заходів вжито було до боротьби із спекуля
цією. В наказі Губпродкомісара про боротьбу із спекуляцією 
говорилось:

„осіб, запідозрених в тайній або явній спекуляції 
продуктами харчування, предметами домашнього вжитку, 
розстрілюватиметься, усякого, що свідомо сприяє спеку
лятивному збільшенню цін, незалежно від його стану в 
радянських, громадських або ін. установах негайно 
розстрілюватиметься, так само всіх без винятку шкурни
ків, що схиляють урядових осіб до злочинних діянь, які 
мають на меті розвиток спекуляції“ 3).
При Виконкомі РРД організовано було спеціяльну на

раду для боротьби з спекуляцією, до складу якої увійшли 
представники Губвиконкому, Центропрофу, Губпродкому та ін.

ЗОВНІШНІ ОБСТАВИНИ. БЛЬОКАДА.

Перед початком окупаційних дій „союзників “ на півдні 
консул Енно широко оповістив про безкорисні їхні пляни 
„спасти“ Росію. Розгляньмо цю спасальну програму в діянні. 
Першу частину її — окупацію — вже досить висвітлено в літера
турі („Черная книга“ та ін.) 4). За фінал цієї частини була 
знаменита операція греків у Херсоні, яку командири грецьких 
військ—полковник Пелакопуло - Робель — у свойому наказі 
порівняв з геройством 300 спартдківців 5). На прощання, пе
ред відходом з Херсону, греки влаштували дику розправу: *)

*) Наказ коменданта м. Одеси з 13/V 1919 р.
2) Див. „Гражданская война44, т. І. Щаденко „Григор'євщина44.
3) Вісн. Від. Управ. Одеськ. губвиконк. за 1919 р., стор 33.
4) Див. про це в „Л. Р .“, А? 5 — 6 за 1929 р. статтю Поссе С. „Ди

ректорія та її зовнішня політика41.
б) „Черная книга44, стор. 157f
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зігнавши до 2.000 робітників—мужчин, жінок та дітей—в ко
мору, вони підпалили її з моря набоями, через що близько 
600 чоловіка загинуло в полум’ї.

Опісля союзники почали виконувати другу частину своєї 
„спасальної" програми. Назву їй дано було в інструкції Кле
мансо надто скромну: „санітарний кордон" навкруги мор
ського узбережжя. Погляди ж на „санітарію" у Клемансо 
були надто своєрідні: не пропускати в Одесу жодного фунта 
харчів.

Крім того, що напередодні своєї евакуації із Одеси „союз
ники" вивезли транспорта з харчами, вони захопили також 
до 38 морських суден. З цього приводу між радянським пред
ставником та англо - французьким командуванням відбулись 
переговори. При чому не можна не відзначити, що на запитання 
радянської делеґації до представників Антанти останні ви
явили брутальність, цинізм, можна сказати, неперевищений.

- Наводимо ці переговори повністю. У складі радянської 
делеґації брали участь уповноважений Раднаркому України 
т. Скляр, командувач 2 - ої радянської армії тов. Скачко, на
чальник штабу Чорноморської фльоти т. Перекопський і пред
ставник Одеської РРД тов. Фельдман; від французького ко
мандування — адмірал Аметт та його штаб. Переговори відбу
лись на броненосці „Жюстіс".

Адмірала було запитано:
— Хто ви? Друзі, вороги, чи невтральні?
Відповідь: „Ми французи, друзі руських, і прийшли 

сюди за їхнім (руським) запрошенням, щоб підтримати порядок 
проти анархії, терору та громадської війни".

На це адміралові було вказано, що французів запро
сила мізерна кучка представників великої буржуазії та біло- 
ґвардійців.

Запитання: „Чому ви вивозите з Одеси майже все, що 
належить і державі, і приватним особам—судна з вантажем, із 
вугіллям та нафтою? В такий спосіб ви не тільки забираєте 
з Одеси всі запаси, а й ламаєте ввесь подальший плян мор
ського транспорту, засуджуючи всю людність на голод та хо
лод. При цьому ви не вважаєте на право власности, тому що 
виводите і багато приватних суден?"

Відповідь: „Я виводжу судна тому, що вважаю це за 
потрібне".

На запитання: „Чому союзна фльота не кидає Одеси?
Була відповідь: „Море вільне для всіх".
Запитання: Коли ви, як говорите, вважаєте море за 

вільне для всіх, то чи будете ви нам перешкоджати мата вільне 
сполучення між портами, вже зайнятими радянською Росією,



\
наприклад, приставляти нашими судами, що стоять в Мико
лаєві, вугілля з Маріуполя в Одесу та Миколаїв і хліб з різ
них портів?"

Відповідь: Я не можу визнавати суден під червоним
прапором, що його не визнається в міжнародньому кодексу. 
Я маю законне морське право вважати такі кораблі за пірат
с ь к і" 1).

Історія перебування англо - французької фльоти під Оде
сою 1919 року є історія одвертого морського розбою, захо
плення чужих суден та вантажів, розстрілів мирних рибалок, 
хижацьких наступів на гавань. Французи не пропускали жод
ного суденця з харчами в місто, засуджуючи його людність 
на голод.

На початку травня в Одесу із Севастополя курсував па
роплав „Отец", навантажений овочами. Французький крейсер 
„Ля - Скарц", захопивши це судно, зняв всю команду, викинув 
її на берег і забрав пароплав * 2).

Французький катер в середині квітня ввійшов у гавань і 
намагався захопити баржу з вугіллям 3). Парусники, що йшли 
в Одесу з Басарабського порту Білково, обстріляв францу
зький міноносець, забравши в них муку та рибу. На початку 
червня захоплено було понад двадцять невеличких суден з 
мукою та рибою, що йшли в Одесу з Херсону.Був випадок, 
коли дубок, навантажений картоплею, прорвався крізь ланцюг 
бльокади і зайшов в нафтову гавань. Однак, французький 
міноносець війшов у гавань і забрав цей дубок з собою разом 
із командою 4).

У липні французи обстріляли моторове судно „Воробей", 
що йшло в Одесу навантажене картоплею. При цьому було 
тяжко поранено декілька чоловіка команди та пасажирів. 
Увесь вантаж картоплі французи конфіскували 5 *). Того ж 
місяця французьке воєнне судно обстріляло порт, ввійшло в 
гавань і захопило шаланду з водолазами ®). У серпні фран
цузькі судна не раз обстрілювали прибережні місця чорно
морського узбережжя. Англійські міноносці обстрілювали 
Очаків на протязі цілого тижня. Більша частина людности 
змушена бул£ покинути місто 7).

Бльокада, що її систематично провадили „союзники,,
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9  „Известия Одес. СРД“, № 10, 11/IV 1919 р<
2) Там саме, № 28, 3/V 1919 р.
3) Там таме, № 14, 16/IV 1919 р.
4) Там саме, № 58, 9/VI 1919 р.
*) Там саме, № 86, 13/VII 1919 р.
«) Там саме, № 95, 24/VII 1919 р.
7) „Советская власть", орган Од. виконкому, № 51, 6/YIII 1919 р,
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спричинилась, кінець - кінцем, до голоду та епідемії в місті. 
Характерно, що „європейці“ не звернули жодної уваги на 
делеґацію лікарів, які звернулись до французького команду
вання допомогти в цій справі.

„Союзному командуванню на Чорному морі. Ще з 
часу мобілізації,— заявляли лікарі,— що так стихійно 
відбулась у наслідок загальнополітичних умов грома
дянської війни і частої зміни влади, Одеса та її район 
перетворились на грізне джерело різних епідемій. Остан
нім часом епідемії різних типів, надто сипняку та поворот
ного тифу, набули величезних розмірів. З далеко неповною 
реєстрацією на один лише сипняк захворує до 200 осіб на 
день; далі можливі і майже неминучі інші епідемії, напри
клад, холера і дисентерія, які, беручи на увагу погане 
харчування людности і скупе постачання місту води 
(в наслідок недостачі палива), можуть набути жахливих 
розмірів.-У наслідок гострої недостачі елементарних хар
чів, нічим годувати хворих навіть в лікарнях, і вони часто- 
густо буквально голодують, а в наслідок недостачі палива 
не можна виконати навіть примітивні правила профілак
тики і додержати потрібну чистоту в лікарнях. Пральні 
не функціонують. Діти позбавлені найпотрібніших харчів. 
Перебуваючи у цих умовах, ми, представники червоно- 
хресних, гроімадсько - лікарських та соціяльного піклу
вання організацій, звертаємося іменем гуманности до 
представників союзного командування на Чорному морі. 
Ми просимо союзне командування дозволити приставляти 
для лікарських установ харчі та паливо" х).
Заяву цю передано французькому командуванню на по

чатку травня. Але відповіді так і не одержано. Отже спроба 
лікувальних організацій апелювати до гуманности „циві
лізаторів" не мала успіху, а в дальшому бльокаду було ще 
більш посилено. Антанта продовжувала держати курс на голод 
і епідемію, вважаючи ці останні за своїх спільників проти ра
дянської влади.

ГРИГОР’ЄВЩИНА И БАНДИТИЗМ

Тяжкого вдару радянському будівництву 1919 р. завдала 
григор’євська авантура. Вже за декілька тижнів після квіт
невого перевороту радянській владі довелося воювати з ча
стиною колишнього свого війська. Григор’євіцина означала

1) „Известия Одес. СРД“, Лї 34, 19/V 1919 р,
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війну куркульства проти міста, проти пролетаріату. Особли
вість отаманської контрреволюції полягала в тому, що вона 
являла собою спробу куркульства виступити „як самостійна 
сила“ в громадянській війні. Тому,що жодної самостійної лінії 
в умовах боротьби двох таборів — революції та контррево
люції — бути не може, то й Григор’св невдовзі після свого 
антирадянського виступу почав переговори з Денікіном. 
Як своє знаряддя куркульство використовувало люмпен-про
летарський елемент. У складі григор’євців багато було де
класованого елементу — салдати старої регулярної армії, що 
давно втратили зв’язок зі своєю класовою базою, матроси за
топленої чорноморської фльоти.

Вона (отаманщина) мала також у певний період активну 
підтримку досить широких кіл селянства (про причини цього 
див. початок цієї статті в № 1 „Л. Р .“ 1930 р.).

Те, що отаманщина відзеркалювала інтереси куркульства, 
відбилось на її спробах знищити класову боротьбу на селі. 
З цією метою вона намагалася спрямувати на інше русло рух 
бідняцьких шарів села, а саме на розграбування міста.

Григор’євщина в зв’язку з цим супроводжувалася низ
кою єврейських погромів1).

Нечуваний щодо розмірів та жорстокостей погром гри
гор’євщина вчинила в Єлісаветграді. „Низка робітників, які 
приїхали з Єлісаветграду, повідомляли, що погром у цьому 
місті переважав кількістю і якістю жертов всі погроми цього 
роду, що були за часів царату і за часів Петлюрівщини. Число 
жертов доходило до 3.000. На до(лю руських припадає до 
300 чоловіка, на долю єврейської буржуазії невеликий, по
рівняно, відсоток, решта тисяч припадає на долю єврей
ської бідноти, інтеліґенції, дітей та жінок. Дітей розбивали об 
стіни будинків, кидали з верхніх поверхів, жінок рубали 
вздовж і впоперек на рівні частини" 2). Сам керівник цієї 
куркульської бакханалії, за деякими даними колишній акциз
ний чиновник 3), за іншими даними — офіцер старої армії, 
отаман Григор’єв весною 1919 р. виступає як керівник рево
люційної армії, що провадить боротьбу з англо - французькими 
імперіялістами. Риси його особи повторюють всі особливості 
авантуриста на дрібнобуржуазній соціяльній основі. Пусто- 
славність була за головний імпульс цієї людини. На гребені 
революційної хвилі робітничо - селянського руху наступав 
Григор’єв на Одесу, громив англо - французький імперіалізм. * і

Кубанін— „Махновщина". Розділ „Григор’евщина й махнов
щина".

2) „Известия Одес. СДР", 27/V 1919 р.
і 3) „Гражданская война" т. І. ІЦаденко.'Григор’євщина.
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Зустрінутий радощами одеського пролетаріяту, привітаннями 
представників Ради, вступив Григор’єв у місто. Переможний 
рейс знепутив розум цього „отамана Херсонщини та Таврії".

Сам Григор’єв і його оточення були непримиренно настроєні 
проти утворення дисциплінової армії. Після ж захоплення 
Одеси перед „штабом" Григор’єва постав вибір — або оберну
тися на одну з одиниць Червоної армії, або вступити у боротьбу 
з радянською владою. Григор’єв вибрав останню путь, вирі
шивши запропонувати себе куркульській контрреволюції 
за „гетьмана" України.

В історії розвитку григор’євського повстання був певний 
переходовий критичний момент, коли своєчасне втручання орга
нів радянської влади могло б запобігти у чималій мірі цьому 
рухові. Спогади 6. Соколовської1)і Щаденкасходяться на тому, 
що з боку партійної організації ще до того, як вступив Гри
гор’єв, у зв’язку з його підозрілою поведінкою доповідалось 
командувачеві українського фронту Антонову-Овсієнкові про 
конечність заарештувати Григор’єва. Але цей останній де
який час вважав, що з Григор’євим можна буде договоритися. 
Характерно, що почати акції в Одесі Григор’єв на зважився, 
він волів піти в селянські повіти, щоб звідти почати похід 
проти пролетаріяту міста. Одночасно з відходом із Одеси штабу 
Григор’єва він стягав свої частини з південно - західнього 
фронту.

Повстання, проте, незабаром було порівняно швидко по
давлено. Середнє селянство не дало григор’євщині досить ста
лої й довгої підтримки. Ряд частин Червоної армії з селянським 
складом так само проголосив невтралітет. Проти нього виста
влено було стійкі частини. 23 травня частини Червоної армії 
здобули Єлісаветград.

Вночі на 25 травня 1919 р. командувач частинами Черво
ної армії на григор’євському фронті доповідав Реввоєнраді 
третьої армії: „Григор’єва цілком переможено" * 2). За три дні 
здобуто було Миколаїв. 31 травня григор’євські банди вимушені 
були покинути Херсон і сконцентрувати свої сили в районі 
станції Ташлик — Помічна. В дальшому Григор’єв роз’їжджає 
по селах, що близько Єлісаветграду, і намагається переконати 
селянство про конечність боротьби з радянською владою. Однак 
на сходи селянство не з ’являється 3).

^оли протягом травня підчас григор’євщини основні шари 
селянства ще не досить стало підтримували григор’євщину,

*) Див. збірник „Октябрь на Одещине". Одеса, 1927.
2) „Известия Одес. СРД“, 9/VIII 1919 р.
*) Там саме, 27/V 1919 р.
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то в липні сталось різке погіршення їхнього ставлення до ра
дянської влади. Цей перелім, як відзначалось, спричинили 
помилки в земельній та продовольчій політиці радянської 
влади, а також економічний та ідейний вплив на трудове се
лянство, куркульства, позицій якого не похитнув другий пе
ріод радянської влади. Як вияв цієї переміни політичних на
строїв селянства, і були куркульські повстання, що тривали 
липень та серпень 1919 року.

У липні 1919 року трапляються повідомлення, що в ба
гатьох селищах Тираспільського повіту озброєні загони кур
кульської молоді, у яких збереглась зброя ще з часів гетьман
щини, пролізши у варту, направляють зброю проти радянської 
влади. Так, наприклад, у селі Незаверталово, Карасянської 
волости, куркулі розігнали сход і комбід х). В районі Очакова 
був навіть справжній куркульський фронт, куди відряджено 
червоноармійські частини, щоб покласти край контрреволю
ційному бунтові. Кореспондент „Одесского Коммуниста" по
відомляв: „в Очаківському районі куркульське повстання 
зліквідував червоноармійський загін Очаківської залоги. 
Гніздо повстанців села Білки очищено від бандитів. Знову 
в усьому районі відновлено радянську владу" 2). Надто грізного 
характеру для радянської влади набуло повстання німців - 
колоністів і болгар-колоністів наприкінці липня 1919 року3 *).

Опріч куркульіьких повстань', що періодично виникали 
і швидко потухали, налагодження радянського апарату в місті 
та повіті утруднювалось бандитизмом— кримінальним і кримі
нальним із політичним зафарбленням, що набувало загрозли
вих розмірів. Було два основні джерела комплектування різ
них банд: з одного боку, це рештки різних білогвардійських 
частин, з другого — люмпенпролетарські елементи Одеси.

Бандитизм з політичним відтінком, що розвився буйно, 
поставив собі завдання підірвати харчове постачання Одеси, 
вчиняючи наскоки на селянські підводи, д також організувати 
єврейські погроми. Коли під Одесою бандити убивали селян, 
то у віддаленіших від Одеси місцях вони намагались розгор
нути серед селянства антисемітську пропаганду, підняти його 
проти єврейської людности в містечках і дрібних містах. Таке 
було політичне настановлення організаторів бандитських ва
таг. Єврейські погроми,*нечувані звірства, грабунки кватир 
відбувались одночасно з закликом бандитів до боротьби проти 
радянської влади. Слово контрреволюціонер та погромник

9  „Известия Одес. СРД“, № 85, 12/VII 1919 р.
г) „Одесский „Коммунист11, № 122, 13/VIII 1919 р.
3) Про це див. „Л .Р.“, № 2, 1929 р. „Куркульське повстання

німців - колоністів “.
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стало за синонім. Особливими звірствами уславилась банда 
Козакова (Ананьївська різня й ін.). Керівники її були зв’я
зані з петлюрівськими групами.

Ось картина погрому в Кодимі: „Банда перш за все піді
йшла до в ’язниці і звільнила колишнього урядника містечка. 
Звільнено* було так само і всіх контрреволюціонерів. Вийшов
ши з міста, банда спинила на залізниці два поїзди коло стан
ції Іванівни. Серед бандитів кодимці впізнали синів поміщиків 
найближчих маєтків і колишніх ґвардійських офіцерів. Під’
їхавши фаетонами до поїзду, вони зажадали видати всіх євреїв, 
матросів та червоноармійців. Червоиоармійців та матросів не 
було. Євреїв же — 85 осіб — наперед,роздягши догола, вони на 
очах збожеволених жінок розстріляли " г).

Банди нападали також і на селянство. Селяни с. Яски 
скаржилися на те, що озброєні бандити відбирають харчі, 
коли вони везуть їх в Одесу * 2), і що, доки не зліквідується на 
шляхах бандитів, вони відмовляються привозити х ар ч і.7

Якщо 1919 р. контрреволюціонери всіх мастей змішались 
з кримінальними бандитами, то кримінальні елементи зі свого 
боку виступають під політичними ярликами найхимернішого 
характеру. В Одесі нарахувалось 1919 р. декілька десятків 
тисяч наскочників; головний їхній центр — знаменита Молда
ванка. В „Известиях" Одес. РРД з 4 травня уміщено такий до
кумент, стиль якого прекрасно характеризує перехід бандитів 
до „політичної" термінології.

„Мандат“

„Центральний комітет партії терористів - комуністів 
повідомляє вас, що ви обов’язуєтесь внести не менше як 
15.000 карбованців. В противному разі ви підпадаєте під 
смертну кару. Гроші ви мусите принести сами на В. Арна- 
вутську вулицю, ріг Рішельєвської біля зимової зупинки 
трамваю. Безперечно, ви повинні з ’явитися з котримсь 
знаком, тобто перев’яжіть праву руку білою хусткою — це 
буде за знак згоди. Пам’ятайте, добродію, що за най
менше-заподіяння шкоди одному з товаришів або ж віді
брання грошей, намагаючись хитрощами оточити товариша 
поліцією,* то знайте, що ви будете забиті наповал, опріч 
того, що висадимо в повітря всю кватирю. Пам’ятайте, що 
ми не маємо наміру з вами жартувати. .Щиро радимо вам 
не змушувати нас до терористичного акту, а краще запла-

г) „Известия Одес. СРД“, 23/V 1919 р.
2) Там саме, № 76, 2/VII 1919 р.
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"гати означену суму, бо ви ніколи не уникните нашого пе
реслідування 1).

За роки громадянської війни змови деяких військових 
спеціялістів армій посідають таке місце в арсеналі контр - 
революції, як за роки будівництва заговори окремих техніч
них спеціялістів у соціялістичній промисловості. 1919 року 
в Одесі контрреволюційні змови — поширене явище. Ще 31 трав
ня в Одесі викрито контрреволюційну змову в одному з піших 
полків залоги;в Реввоєнраді третьої армії довелося витратити 
чимало сил та енергії, щоб ізолювати із армії ворожий елемент 
і зберегти клясову боєздатність гарнізону* 2).

І в період григор’євщини, і опісля в ряді армійських уста
нов були зради. У липні викрито контрреволюційну змову 
в Херсоні, на чолі якої стояв військовий керівник повітового 
комісаріяту Єдаков, що добрав теплу компанію в особі капітана 
царської армії Хритенка, полковника Розановського, началь
ника міліції Денечка. Ця банда гадала заарештувати Херсон
ський Виконком і навіть наготовила катер, щоб послати деле- 
ґацію до передових частин добровольчої армії 3). Змову було 
своєчасно викрито. Характеристично, що одночасно з Херсоном 
у Миколаєві Виконкомові довелося заарештувати командира 49 
Одеського пішого полку, який не виконав ряду бойових наказів, 
вчиняв незаконні реквізиції, був тісно зв’язаним з контррево
люційними елементами. Підчас трусу у командира полку 
Бражникова знайдено листування з генералами Шкуро та 
Денікіном, золоті наплічники 4). Разом з командиром заареш
товано було ввесь штаб полку5).

Одночасно з григор’євщиною відбулося повстання біло
руської бриґади, що розташувалась в самій Одесі. Щоб підняти 
свою бриґаду проти радянської влади, керівник цієї бригади — 
барон Бем— вирішив підхопити гасло Григор’єва: „ Бий жидів “ , 
„Ради без комуністів*.

Повстання швидко ущухло після того, як було заарешто^ 
вано і розстріляно контрреволюційне командування бриґади.

ЕВАКУАЦІЯ

У серпні різко погіршується становище на фронтах. Відо
мий Слащов зайняв Херсон, Миколаїв, Козаки, Вознесенське.

*) „Известия Одес. СРД‘\  № 29, 4/V 1919 р. Друкуємо, зберіга
ючи стиль.

2) Там с,аме, № 53, 1/YII 1919 р.
*) Там саме, 9/VII 1919 р.
4) „Фонд воспоминаний Одесского Истіїарта" за 1919 р,
5) „Известия Од, СРД“, 8/VII 1919 р,
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В тилу розвивається повстання німців - колоністів. Збільши
лись випадки зради. Так, через зраду командира полку По- 
лонського ціла бриґада 58 дивізії опинилась у махновців х). 
У місті широко розповсюджується провокаційні чутки. „Одес
ский Коммунист" писав: „денікінська провокація шириться 
в робітничих кварталах і намагається отруїти клясову свідо
мість пролетаріату. Друзі генералів Денікіна та Шкуро, щоб 
притягти на свій бік малосвідомих робітників, розповсюджують 
мерзотні брехні, ніби радянська влада постановила після свого 
відходу висадити в повітря всі фабрики та заводи2) . Ці чутки 
породжували нервозність у роботі апарату й руйнували його.

У місті підготовлявся контрреволюційний переворот, що 
його викрила ЧК за день перед відходом радянської влади. 
Змову, проти радянської влади, очевидно, підготовлялося 
давно і білоґвардійці чекали слушного часу для виступу. ЧК 
виявила, що на Чорноморській вулиці в будинкові № 15 від
буваються наради під проводом полковника Сабліна. Сабліна 
і присутніх на нараді князя Накашідзе, поручника Маркова, 
князя Челкаєва було заарештовано. Заарештовані князі були 
грузини і перебували під опікою грузинського консула, що мав 
зв’язок з озброєною дружиною Грузії, яка входила до складу 
місцевої залоги. Дружина 23/VHI (тобто в момент евакуації 
радянської влади) направилась у приміщення Особливого від
ділу і звільнила заарештованих князів, полковника Сабліна 
та поручника Маркова. Перший з них зараз же оголосив себе 
за „тимчасового командувача силами міста Одеси", а другий 
дістав звання „начальника штабу головного командувача". 
ЧК, виявивши очевидну контрреволюційну змову, невідомо 
чого церемонилась з ворогами, а це мало тяжкі наслідки, бо 
кватиря полковника Сабліна правила за пристановище шпигу
нів. Вони мали список відповідальних робітників і були зв’яза
ні з деякими співробітниками радянських установ.

Чутки про наближення десантів стали упертіші і дедалі 
розповсюджувались. Двадцять третього серпня на світанку 
Губвиконкомові стало відомо, що в районі Великого фонтану 
висаджується білоґвардійський десант. Берегові батареї 
В.- Фонтана захопили білі без пострілів з нашого боку. „Це зу
стріли,— пише тов. Кельмансон у своїх спогадах,— як щось 
неминуче, бо в момент перемоги добровольчої армії, коли на
віть свідомі бійці за пролетарську революцію не' бачили рай
дужних перспектив, природно було сподіватись зради в Одесі *)

*) С. Урицкий — „Между Одессой и Николаевым". Т. I. „Граж 
данская война" стор. 99 — І03.

2) „Одесский Коммунист" № 130, 23/VIII 1919 р.
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з боку всіх тих, хто не був кровно злютоваиий з робітничою 
клясою та комуністичною партією” 1).

На В.- Фонтан кинуто було, кращі військові частини. Ви
конком почав евакуватись. Евакуація відбувалась при най
тяжчих умовах. З одного боку багаточисленні бандитські ва
таги, скориставши з переходового періоду, почали свою роботу, 
з другого — білі шпигуни та провокатори почали сновигати 
по вулицях, захоплюючи та заарештовуючи радянських ро
бітників. Останніми з Одеси виїхали члени Губвиконкому на 
чолі з тов. Клименком, які забрали таємний архів ГубЧК, 
касу й рушили на вокзал2).

Частина війська Червоної армії відходила в напрямку 
Роздільної, друга — Бахмацькою лінією в сторону Вознесен- 
ського. Не зважаючи на тривожні хвилини, 23/VIII вийшов 
останнім легальний нумер органа Одеського Губкому „Комму
нист”.

Вже до шостої години вечора полковник Саблін видав на
каза, де проголосив Одесу на стані облоги, 3). 24/VIII коло 
берегів Люсдорфа появилась воєнна флотилія у складі мино- 
носців „Зоркий”, „Резвый” і ін. Над вечір 24/VIII в межі 
Одеси увійшов зведений драгунський добровольчий полк. 
У місті розклеєно було цлякати: „учасників установлення 
в російській державі радянської влади, а також і тих, що 
свідомо сприяли її розповсюдженню та вкоріненню, позбавля
ється всіх прав і карається на горло” 4).

Революційна Одеса пішла в підпілля. Настали тяжкі дні 
денікінської епопеї.

Зупинимось на оцінці причин поразки радянської влади 
в 1919 році.Ці висновки, обґрунтовані на конкретному мате
ріалі одної области, мають і загальне значіннй, оскільки в кла
сових взаєминах Одещини проявлялись наслідки .політики 
радянської влади загальні для всієї України (див. також по
чаток цієї статті в № 1 „Л. Р .“, ЗО р.).

До загальної сукупносте тих обставин, які утворили на 
осінь 1919 р. несприятливий для радянської влади стан, нале
жать: в галузі зовнішньої обстанови — перехід імперіалістів 
до аґресивнішої політики щодо радянської влади — обстріл 
узбережжя і підтримка добровольчого десанту. Сюди також

') „Красная оборона11, № 175, 9/ІІ 1921 р.
2) Там саме, № 175, 9/ІІ 1921 р.
3) „Одесские новости1!, 24/VIII 1919 р.
4) „Фонд прокурора Одесской судовой Палаты11, за 1919 р. Справа

№ 6.
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належить поширення куркульських повстань (надто по
встання німців - колоністів); на селі — збереження куркуль
ством своїх економічних та політичних позицій, зосередження 
гегемонії над селянським рухом в руках куркульства проти 
радянської влади, зрив харчових заходів радянської влади; 
голоду місті, вагання серед пролетаріяту.

Вирішальним моментом тут треба вважати антирадянські 
настрої більшосте селянства. Не будь цього, не було б кур
кульських повстань (бо вони були куркульські здебільріа 
тільки своїм керівництвом і настановленням, але не складом 
учасників, хоч у куркульських бандах були представники всіх 
шарів селянства). Із цієї позиції більшосте селянства випли
ває так само зрив харчових заходів радянської влади щодо 
забезпечення міста.

Щождо активізації політики імперіялістів до осени 1919 р., 
то цілком ясно, що не цей момент відіграв вирішальне значіння 
в поразці радянської влади у серпні 1919 р.: і до цього, і після 
революція перемагала, не зважаючи на підтримку реакції імпе- 
ріялістами.

Треба відзначити, що вагання селянства відіграли вирі
шальну ролю в нашій поразці 1919 року якраз в тодішній обста- 
нові. Кволість за тих часів економічних позицій пролетаріату 
обумовила цю визначувану ролю селянства в роки громадян
ської війни.

Антирадянський настрій більшосте селянства до осени 
1919 р. викликав ряд причин і об’єктивного, і суб’єктивного 
порядку (в розумінні політики радянської влади).

Куркульство 1919 р. зберегло свої економічні та політичні 
позиції,а значить, і свій вплив на селянство. Радян<фка ж влада 
за цей час не зуміла ні перемогти впливу куркульства, ні при
тягти на свій бік більшосте селянства. Радянська влада не 
передала всієї поміщицької землі і всього реманенту 1919 р. 
селянству, несвоєчасно для України провела націоналізацію 
землі, незвичайним для громадянської війни чином форсувала 
організацію комун. Оці заходи і підняли українське селянство 
в 1919 р. проти радянської влади. Автор „Махновщини" Ку
бані н правильно тут наводить аналогію земельної політики 
радянської влади на Україні 1919 р. з помилками земельної 
політики радянської Венгрії та Баварії. Треба відзначити, 
що в політиці щодо куркуля 1919 року радянська влада 
на Україні не розгорнула повністю соціалістичної революції 
на селі. Не можна було сподіватись закріпити радянську 
владу без того, щоб вирвати економічне коріння куркульства. 
Проте, ні землі, ні реманенту у куркульства 1919 р. не від
бирали; забирали лише харчі. Але харчі так само забирали
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і у середняків. Отже, жодної якісної диференціації політики 
відносно різних шарів села не було; класової війни всередині 
села не було піднято.

Чи можна було перемогти об’єктивні труднощі розгорту- 
вання класової боротьби на селі ? Наступна історія революції 
дає позитивну відповідь на це питання. Курс прийнятий 
1920 р. на передачу всієї поміщицької землі трудовому селян
ству, на розкуркулювання не лише харчове, але й виробниче, 
на розгорнення на цій базі класової боротьби на селі забезпе
чив нашу перемогу в громадянській війні. Нема жодних під
став стверджувати, що в 1919 р. об’єктивні труднощі на Україні 
були для революції непереможні.

До цих загальних висновків додамо ще такі окремі.
У серпні 1919 р. імперіалісти застосовують іншу військо

ву тактику, ніж наприкінці 1918 р. і початку 1919 р. Щоб охо
ронити свою армію від революційного розкладу, імперіялісти 
відмовляються від десанту і обмежуються обстрілом узбе
режжя. Отже, їхня армія в безпосереднє єднання з населенням 
не вступала х). До цієї нової тактики методи революційної про- 
паґанди, що їх застосувалось для розкладу французького 
війська 1919 р., вже не годились.

Події на заводі „Ропіт“ є прекрасна ілюстрація до слів 
Леніна про те, що кляси не відділені одна від одної китайською 
стіною і через проміжні переходові шари в пролетаріат про
ходить ідеологія ворожої йому кляси.

Харчові й інші утруднення, окремі помилки радвлади 
викликали і викликають подвійного роду явища: з одного боку, 
боротьбу за знищення цих труднощів та помилок, з другого — 
боротьбу на їх основі проти радянської влади.

„Демократичні керівники" ропітовських подій в 1919 р. 
скористали з голоду для утворення антирадянського руху, 
почали з окриків про „більшовицький терор" і кінчили під
тримкою Денікіна, пропозицією робітникам вступати в добро
вольчу армію.

' Але окремі хитання всередині робітничої кляси, які ще 
не раз виявлялися в перебігові громадянської війни (кірстов- 
щина за денікінщини й т.ін .), спричинилися, кінець - кінцем, 
до ще міцнішого й непохитнішого згуртування робітничої кляси 
навколо комуністичної партії й радянської влади. 1

1) Слід відзначити, що за умов сучасної техніки така тактика 
імперіялістів ще в більшій мірі можлива.
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ПРОГРАМА АНАРХО -МАХНОВЩИНИг)
„ВІЛЬНІ РАДИ“

Полемізуючи з харківським „Коммунистом “ в листопаді 
1920р., „ Н а б а т писав: „партія більшовиків підмінила вільну 
економічну роботу (рад) безсилою роботою влади й своїх 
урядовців. Більшовики „стягнули" на зблудливий шлях, „пе
рекрутили", зіпсували і кінець - кінцем „убили" ради". Прав
да, кращі анархісти сами брали деяку участь у Жовтневій ре
волюції, що передала владу більшовицьким радам. Анархо - 
махновці не заперечуюють цього, але вони, за їх визнанням, 
гадали, що Жовтнева революція в майбутньому залишить біль
шовиків в „тіні" й висуне на перший плян безвладні ради 
(див. у Воліна його статті), а вийшло, за їхніми словами, зовсім 
навпаки— в тіні.лишились анархісти. Сами „набатівці" конста
тували на вересневій конференції 1920 року, що вони лише 
поступово дійшли до повного невизнання влади рад. Вони ка
жуть про своє загальне невизнання компромісів щодо „всіх 
форм державности", але підкреслюють, що

„до радянської влади ми довго тримались трохи іншої 
позиції. Великий розмах Жовтневої революції,, безвладне 
прагнення робітничих мас, анархічна фразеологія біль
шовицьких верхів, а найголовніше— війна з імперіялізмом, 
що темним кільцем оточила нашу революцію, яка щойно 
народилася,— все це примусило нас триматися щодо 
радянської влади деякої обережности, поступливости, не 
властивих нам. Ми, закликаючи до ревоюційної сам одіял ь- 

. ности маси, попереджали тих, що мають силу, радили й 
віддавали на товариську критику. Ми давали позичку2), 
надто широку позичку, радянській владі. Але, міцніючи 
й розвиваючись, радянська влада, що народилась в рево
люцію, протягом трьох років виросла в могутню машину, 
яка роздавила революцію" — голосить дрібний буржуа. 
Радянські влада „закінчила божевільною мертвецькою 

диктатурою і стала грабарем революції". Правда, „радянська *)
*) Продовження. Див. початок № 1, „Л ,Р,“ за 1930 р,
?) Стиль оригіналу залишаємо,
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влада бореться з білогвардійцями на всіх фронтах1), але війна 
радянської влади з вічними ворогами пролетаріяту — буржуа
зією, й білогвардійцями — не може більше бути обставиною, 
що зм’якшувала б наше ставлення до радянських влади, бо, під
бурюючи його (рух дроти буржуазії), радянська влада загро
жує провести його шляхом диктатури, згубної для революції". 
Відси висновок, що всі анархісти й „чесні революціонери" 
повинні вступити в рішучу непримириму боротьбу з радянською 
владою, бо вона до суті ворог „не менш небезпечний справі 
соціальної революції, ніж інші менш замасковані її вороги — 
Антанта та Врангель"* 2). „Але,— кажуть набатівці,— анар
хісти - масовики ніколи не заперечували, що між першим 
днем анархістської революції й повним тріюмфом анархічної 
комуни триватиме певний період часу, протягом якого вижива
тиметься наслідки рабського минулого й помацки налаго
джуватимуться форми вільного суспільства".

Чи буде цей „період часу" епохою диктатури?
„Цей період, повний недоліків, помилок і невпинного 

удосконалення, можна назвати різно: періодом накопи
чення анархічного досвіду, періодом поглиблення соціаль
ної революції, первісною фразою анархічної комуни й 
т. ін. Його також можна було назвати періодом перехо
довим для визначення тії ознаки, що характеризує перехід 
від первісної невдосконалої до дальшої, досконалішої 
форми суспільного життя. Можна сказати одне, що дикта
турою цей період назвати не можна тому, що „поняття 
диктатури в ’яжеться з уявою про Ренненкампфів та Дзер- 
жинських".
Факт невизнання диктатури, цебто невизнання радян

ської влади, куркулем тягне загальне невизнання радянського 
апарату, як апарату, що примушує й диктує, його установ 
та інше...

Починаючи від Курської конференції „Набата" та Гуляй- 
цільського з ’їзду махновців 1919 року — анархо - махновці 
невпинно повторювали одну думку: „Треба зруйнувати апа
рат радвлади, треба повстати проти радянської влади".

І Махно закликав селян для боротьби проти радянської 
влади і радив їм озброюватися для цього будьчим: „Сокира в 
рукц, вила й коси! Геть владу! — Геть радянську владу! 
Радянська влада — остання влада! “

х) Треба підкреслити, що резолюцію написано підчас розпалу ра
дянсько - польської війни у вересні 1920 р.

2) 3 резолюції вересневої (1919 р.) конференції „Набата" про ста- 
влення до радвлади.
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„Боротьба революційних мас проти теперішньої влади 
є боротьба проти влади останньої, наслідком перемоги над 
якою маси повинні будуть негайно і безпосередньо сами при
ступити до соціяльного будівництву, маючи за ґрунт безвлад
ність, нікому більше не доручаючи опіки над собою та керів
ництва своїми власними справами “ (з резолюції Єлисаветград- 
ського з ’їзду „Набату“ про ставлення до р а д 1).

Суспільство, що засноване на владі, повинен бути знесено 
з лона землі. Його місце повинне заступити „вільний, ні від 
кого незалежний радянський устрій безвлади та його писаних 
свавільних законів"2). Але, підроблюючись під настрої широких 
мас, вони не можуть відкинути ради зовсім. Тому вони заявляють, 
що, загалом кажучи, „радянський устрій"— це „вища форма 
безвладного антидержавного соціялізму, що становить собою 
організацію вільного, щасливого, від влади незалежного будів
ництва суспільного життя трудящих"3); радянський устрій 
буде тоді „істинним", „справжнім“та ін., коли в порох зітремо 
„насильників більшовиків", бо більшовики зробили ради 
владними, а треба, щоб ради були „не владні", а „виконавчі". 
Тільки через „вирішення держави та через соціальну револю
цію можна здійснити справжній робітничо - селянський устрій 
та прийти до соціалізму". Анархо - махновці визначають 
основні завдання соціальної революції, як звільнення праці 
від будь-якої експлуатації через „безвладні" ради робітничо- 
селянських депутатів.

Замість „радянсько - наркоМівської" системи повинно вста
новити принцип федерування праці за виробництвом.

„Скажімо, транспортники об’єднуються в свою орга
нізацію транспортників за принципом самоврядування 
та автономії в окремих організаціях; до них прилуча
ються й ті підприємства, 60% праці яких іде на транспорт. 
Таким чином утворюється інтегральне господарське об’єд
нання транспортників, що витискує комісаріят шляхів *)

*) Під впливом цієї агітації, в махновській зоні були випадки 
відмовлення селян від рад (навіть в період затвердження рад по всій 
Україні). Так, наприклад, у с. Варварівці селяни вирішили, що „не
залежність особи полягає в тому, що вони не коряться ніякій боже
ській чи колективній владі", тому то селяни відкинули „більшовицькі 
ради" (резолюцію прийняли на сході в лютому 1919 р.). В Гуляйпіль- 
ськім „Набаті" (№ 1, від 1 березня 1919 р.) селяни того ж села Варва- 
рівки писали, що вони не визнають більшовиків, а визнають анархі
стів, тому що вони, мовляв, не примушують „нас, селян", записува- 
тися до комуністичної партії й т. ін.

2) 3 листівки „Хто такі махновці та за що вони борються44. Вид, 
культосвіти армії Махна в 1919 р.

3) Там саме.
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сполучення і яким керують творені за принципом знизу 
догори самоврядницькі організації. Так же утворюється 
федерація хліборобів, гірного та паливного цромислів 
і т. ін. Кожна з таких федерацій має свій фонд: федерація 
хліборобів — хліб; федерація трансцорників — транспорт; 
цаливники — паливо; текстильники виробляють матерію 
і т. ін. Цим фондом обмінюються поміж себе самовільно, 
установлюють у себе, як виплату за працю (грішми), 
так і всі останні потреби, знищуючи державні втручання(?)‘ 
як на особу, так і на всі блага. Всі ці федерації об’єдну
ються в конфедерації, об’єднуючий орган, що ніякою 
владою не користується. Комісаріят внутрішніх справ 
зовсім касується, як непотрібний. Поліція, як інститут 
насильства, знищується. Охорону утворюють домові ко
мітети і обов’язкова військова повинність знищується. 
Для революційної боротьби організується партизанське 
повстанство з виборними керівниками та організаторами. 
Кожна з федерацій виділяє організовано й міцно з нею 
поєднаних революційних повстанців та постачає їх. Зо- 
бов’язаність установлюють між всіма об’єднаннями на 
договірних умовах"1).
Така позитивна програма цілковитого обеззброєння про

летарської революції перед її ворогами „анархістів підцілля<с, 
що повторює основні засади „проекта декларації революційної 
повстанської армії України (махновців)“* 2 з).

г) „Анархія “ № 2.
2) Військово - революційна Рада на засіданні 20 жовтня 1920 року 

прийняла цей проект. „Голос Махновця“ (№ 3, з 21 листопада 1920 р.) 
розповідає про це: „Думка про потребу викласти коротко основне ро
зуміння махновцями головних суспільно - економічних завдань і пи
тань виникла давно. Потрібно було дати відповідь на питання: хто ми, 
за що ми боремося й чого домагаємось. Тому то деякі т.т. з Реввій- 
ськради взяли на себе (на початку 1919 р.) виклад різних, „програмо
вих питань щоб підготувати загальну „махновську деклярацію“. 
Загальними зусиллями накреслили: вступну частину, відділ „радян
ський устрій селянське питання, робітниче питання, фінансове пи
тання, харчове питання й т. ін. Щоб остаточно переглянути та об’єд
нати в одно ціле всі ці окремі частини утворили (влітку 1919 р.) комісію
з 4 осіб, яка й виконала свою роботу. Остаточну ж літературну обробку 
„деклярації“ доручили тов. Воліну, що був тоді в махновському районі. 
20 жовтня 1919 року проект „деклярації“ подано на затвердження 
Реввійськради, яку вона й прийняла “.

Проект не став, проте, певною „декларацією “, а залишився 
проектом бо в силу бойових обставин його не заслухав і не прийняв 
штаб, командний склад та повстанські частини (ст. „Историческая 
справку“). Воєнні обставини, що залишались для Махна незмінно тяж
кими, не дали можливости обміркувати проект на масових махнов
ських зборах та його формально затвердити.
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„Ми глибоко переконані,— читаемо у вступній частині 
декларації,—що віддавання народові повної можливосте вільно 
виконувати форми свого господарського та громадського життя 
природньо та неминуче призведе до установлення переважною 
більшістю трудящого народу соціялістичних форм суспіль
ного життя. Ми вважаємо, що ці форми можуть знайти й ви
кувати лише самі трудящі маси за умови їх доконче вільної 
та самостійної суспільно - господарчої творчости. Тому ми 
вважаємо за недоцільне і навіть згубне нав’язувати трудящим 
масам наші переконання силою політичної чи будь-якої ініїюї 
диктатури, вважаємо за згубне вести маси за собою, керуючи 
ними згори. Ми обмежуємо нашу ролю простою ідейною та 
організаційною допомогою трудовому народові, викладаючи 
наші думки та погляди через прості пропозиції, поради, пояс
нення чи вказівки. Ми вважаємо, що народ повинен мати повну 
можливість вислухувати всі думки й поради, але застосовувати 
їх до життя й будувати його повинен сам, самостійно й вільно, 
без партій, диктаторів та влади. Тому, що мова може йти лише 
про простий виклад наших поглядів — ми звертаємо головну 
увагу трудящих насамперед на потребу утворення ними істин
ного вільного радянського устрою". Така ідеологія куркуля 
в „овечій ш кірі".

Далі в розділі про ради заново випинають гасло про вільні 
ради, союзи та різні об’єднання.

„Щоб організаційно налагодити нове господарське та 
громадське життя, вільні селяни та робітники природно утво
рюють скрізь на місцях свої громадсько - економічні органі
ці!: сільські комітети чи ради, найможливіші союзи, коопера
тиви, рудничні, фабричні та заводські комітети, залізничі, 
поштово - телеграфні та інші організації. З метою широкого 
об’єднання та зв’язку, всі організації — виробничі, профе
сійні , розподільчі, транспортні та інші — природно утво
рюють знизу догори органи, що їх об’єднують на зразок еко
номічних рад, які виконують технічні завдання регулювати 
громадсько - економічне життя широкого маштабу. Ці ради 
можуть бути волосні, міські, обласні й т. ін.

їх організовують по потребі, на вільних умовах. Вони ні 
в якому разі не політичні установи, що ними керують ті чи інші 
діячі чи партії, що диктують свою волю та здійснюють „під 
машкарою радянської влади" свою політичну владу: вони є 
лише дорадчо - виконавчі органи, що регулюють живу госпо
дарчу діяльність на місцях".

„На питання про те, де зосереджуватиметьмся за такого 
устрою „офіційні" нитки деяких важливих галузів суспіль
ної та громадської діяльносте (учбово - виховна справа, реестра-
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ція шлюбів, народжень та смертей, загальна статистика й т. ін.)> 
ми відповідаємо, що поза широкою й вільною приватною 
ініціятивою, найціннішою й плодотворною, відповідні органи 
можна буде в міру потреби легко утворити при радах".

Махновці, даючи загальне формулювання політичних за
вдань, нібито не сходять з позиції обов’язкової для них без
владносте, але трохи нижче обмовлюються, що, наприклад, 
в судовій галузі кару зберегти. „Не спеціялісти - урядовці 
повинні на стороні чинити правосуддя, але живі, що заслу
говують на довір’я, місцеві громадські сили за широкою участю 
населення. Певний карний апарат в руках „цього правосуддя" 
повинен залишитеся, правда, „за цілковитої відсутносте зазда
легідь певних‘норм кари".

Цілком зрозуміло, що при здійсненні „справжнього радян
ського устрою" свобода слова, свобода друку, зібрань і таке 
інше повинно бути для всіх громадян без винятку. Армія по
винна залишитись на період боротьби.

НА ШЛЯХАХ ДО БЕЗВЛАДДЯ. „ПОЗИТИВНА ПРОГРАМА»

Але махновці з ’єднаним, організованим озброєним силам 
протиставляють „організацію, що побудована на виборних 
началах і що міцно зв’язана з населенням", цебто повстанців, 
загінчанство, батьківщину.

Така явна і одверта програма куркуля, дрібного буржуа, 
для якого головне — позбавитись пролетарського проводу, 
пролетарської диктатури, щоб, знесиливши цим широкі маси, 
встановити над ними свою фактичну диктатуру.

Але як досягти здійснення мети, иакресленної в „проекті 
декларації"?

„Чи дають махновці щонебудь позитивне? Чи єсть у них 
яканебудь реальна практична програма найближчого будів
ництва, чи вони лише здатні до безвідповідальної лайки й 
хмарних фраз?" Це питання висунув сам Волін, що на нього 
так відповів:

„Як би не розглядали цієї „програми" (лапки в оригі
налі) наші вороги,— вона все ж доводить раз назавжди, що 
вже два роки тому ми ясно уявляли перші практичні кроки 
безвладного громадсько - економічного будівництва".

Ще на першому Єлисаветґрадському з ’їзді „Набат" визна
чав, що „на анархістах, якщо вони дійсно хочуть допомогти 
масам розібратись в шляхах революції та скерувати своє не
задоволення в бік поглиблення'революції, а не відмовлення від 
неї, лежить обов’язок ясно виявити перед масами нові шляхи 
самостійносте і безвладної революційної творчосте" (з резо
люції про поточний момент). .
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Марко Мрачннй писав в „Набаті" (№ 2 з 14 листопада 
1920 р.): „Досвід останньої невдалої революції (більшови
цької) повинен, здається, всіх нас примусити переробити наше 
старе бакунінське гасло: „Дух утворення є в той же час дух 
руїнництва", замість старого: „дух руїнництва" й т. ін.-
А то руйнувати у нас найшлось багато майстрів, а творити — 
дуже мало.

Отже, перед анархістами — „безкорисними лицарями Со
ціа льно ї Революції"— каже М. Мрачний — стоїть завдання 
покласти міцний дебелий фундамент для соціальної рево
люції".

Але навіть в „проекті", що є махновською програмою, 
ми натикаємося на звичайну вивертку анархо - махновців 
від визначення шляхів „будівництва соціалістичних форм 
суспільного життя". „Ці форми можуть бути на ділі винайдені 
й виховані самими трудящими масами, за умов їхньої цілко
вито - вільної й цілковито-самостійної громадсько - господар
чої творчості*.* Ми вважаємо тому недоцільним і навіть згуб
ним нав’язувати трудящим масам наші переконання". Отже, 
махновці, як і набатовці, принципіяльно відмовляються офор
мити цілком точного й певного програму.

В чому ж, одначе, становить собою позитивна частина 
„Декларації"?

Махновці багато раз повторюють, що основним осеред
ком „справжнього радянського устрою" повинен бути домо
вий комітет, вибраний, звичайно, на підставі загального 
Прямого рівного й таємного виборчого права. Домовий комі
тет міг би зіграти на їхню думку організуючу ролю в будів
ництві анархічної комуни вже тепер, а не в далекому майбут
ньому. Ще 1917 року за Керенського і безпосередньо після 
Жовтневого перевороту Волін пропонував для боротьби з 
голодом ухопитись, як за якір порятунку, за домкоми.

„Діяльність кооперативів-споживачів,— писав Волін,— 
даної вулиці, кварталів і ін. може бути дуже зручно об’єд
нана з діяльністю домових комітетів" („Голос труда", № 21, 
1917 р.).

Розв’язуючи житлове питання, Волін, знову таки,покладав 
всі свої надії на ті ж випробовані домкоми.

Перший з ’їзд „Набату" спеціально згадує про потребу 
не спускати з очей цієї форми громадських організацій (цебто 
домкому) .і по можливості опрацьовувати тепер же питання 
про їх майбутні завдання та функції. В махновському „проекті 
декларації" на домкоми покладено ті ж завдання: „справедливе 
вирішення житлового питання,—говорить проект,—ми вважаємо 
$а неможливе без найтіснішого контакту робітничих організа
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цій з органами домового управління (домовими, районними 
та іншими комітетами)".

Домком повинен стати основним осередком „справжнього 
радянського устрою". Домком повинен стати підпорою анар
хічної комуни, „через домкоми до комуни"— ось гасло анархо - 
махновців.

Нам дуже відомо, що махновці висовують на перший плян, 
розв’язуючи економічне питання,— конфедерацію праці, цебто 
регулювання окремих галузів промисловості! відповідними 
виробничо - споживчими об'єднаннями, зв’язаними поміж со
бою договором.

„Податки треба скасувати. Примусове обкладання повинно 
відпасти, а його замінить вільне й добровільне самообкла- 
дання трудящих". „Всяка централізована державна скарб- 
ниня, під якою формою вона б не існувала (хоч би і під формою 
„народнього банка"), повинна бути скасована й замінена де
централізованою системою справжніх народніх банків, що за
сновані на кооперативних підвалинах".

Державний банк залякує дрібного буржуа, куркуля своєю 
централізованістю, своєю фінансовою міццю.. Волін писав ще 
1917 року: „Потрібна конфіскація великих банківських капі
талів і обвернення цих коштів на підтримку робіт на заводах 
та фабриках. При цьому ні в якому разі не бажана так звана 
„націоналізація банків". Волін рекомендує все ту ж визвольну 
кооперативну систему банків. „Банки можуть бути волосними, 
радянськими, повітовими й т. д., як зручніше", говорить 
„проект декларації". „Щодо самих грошевих знаків, то на пер
ший час їх є більш ніж треба. В разі потреби збільшити їхню 
кількість, питання може розв’язати робітничо - селянський 
з ’їзд".

Відкидаючи радянську економічну політику, запрова
джувану всередині країни, махновці одночасово згідно з своєю 
звичайною демагогією відкидають зовнішню економічну по
літику радянської влади „як буржуазну". „Путь к свободе" 
(№ 44) писав в кінці 1920 року: І;В той час, як тисячі й тисячі 
трудівників гинуть на фронтах від куль, гармат та бомб, 
що їх посилає Англія і Франція на допомогу нашим ворогам,— 
„робітничо - селянський" уряд підписує зрадницьку угоду з 
англійськими імперіалістами і, за можливість протриматися 
ще деякий час на престолі, продає робітників та селян".

Нема нічого легше,— стверджують махновці в іншому 
місці, як розв’язати харчове питання.

„Тільки що те чи інше, звільнене від всякої політич- 
<• ної влади, місто утворює „ широко організований з ’їзд
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робітників та селян, як харчове питання випливає в першу 
чергу. І насамперед перед таким з ’їздом, звичайно, постає 
завдання наладгодження економічного зв’язку між мі
стом та селом, щоб приступити до правильного обміну 
між ними продуктами першої громадської потреби. Дружна 
робота професійних, кооперативних, залізничих та інших 
організацій надалі зробить все останнє. Щоб розшукувати, 

- добувати, вибирати та поновлювати вироби речей міського 
(промислового) виробництва, щоб договоритись з селянами, 
щоб вести правильний товарообмін з селом й т. ін., буде 
утворено живі орагнізації. Особливо важливу ролю в 
цьому напрямкові повинен відограти негайний і широкий 
розвиток справжніх і вільних робітничих і селянських 
кооперативів та їх об’єднань" (з „проекта декларації").
Про потребу установити, міцні зв’язки і відносини з се

лянством Волін неоднаразово повторює. На його думку досить.
„На робітничому з ’їздові виробити відозву до селян 

і розіслати по селах, як цю відозву так і людей, щоб орга
нізувати обмін сільсько - господарчих продуктів на ви
роби міста та організувати роботу для ремонту сільсько - 
господарського реманенту, щоб розв’язати завдання про 
міцні зв’язки з селянством. Головно, щоб форми - шляхи 
нового землеустрою віддати зовсім вільній і природній 
течії та рухові всього трудового селянства. За цих умов 
куркульські елементи села будуть самим ходом речей 
відтиснуті в сторону".

Яскравий спосіб запровадження куркульської дикта
тури не тільки над селом, але й над містом.

' Махновці запевняють, що приватно - власницькі й кур
кульські господарства ліквідуються самі собою. „Трудове се
лянство само (підкреслено в оригіналі — Д. Ерде) легко спра
виться з куркульнею, спочатку відбираючи у нього -землю на 
користь суспільства, а потім природно втягуючи куркульські 
елементи до громадської організації".

Махновці, звичайно, не визнають ні комун, ні радгоспів, 
ні колгоспів, але знову прикриваючи, як і все, демагогічним 
викриком, мовляв, „неминуче панує наймана праця".

Та ж ідеологія дрібного буржуа чи дрібного ремесника, 
що перебуває під його впливом, відбивається в анархо - син
дикалістській програмі махновців в „робітничому питанні". 
„Нема чого говорити багато njjo те, що фабрики й заводи по
винні тепер же почати переходити до рук робітничих органі
зацій". І нібито для того, щоб не залишати ніяких сумнівів щодо
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щирости розуміння цих слів, Волін далі подає: „Потрібно 
найрішучіше настоювати на негайній передачі залізниць у 
розпорядження робітничих організацій"1), цебто залізнич
ників.

В Катеринославі Махно пропонував з цією метою заліз
ничникам „налагодити самим рух, встановлюючи для нагороди 
за свою працю f достатню платню з пасажирів та вантажу, 
крім воєнних, організуючи самим свою касу на товариських 
та справедливих началах'' і т. д. („Путь к свободе", № 9).

„Професійно-виробничі й виробничо-споживчі об’єднання 
повинні взяти до своїх рук промисловість і прикласти зусиль 
до налагодження „міцних зв’язків4* з селянами близьких сіл 
і навіть губерень, щоб установити правильний товарообмін 
між містом та селом".

Але „цілком зрозуміло, що професійні спілки, як і інші 
перші - ліпші форми робітничих організацій, повинні бути 
незалежні від держави і ні в якій мірі не підлягати їй"2).

Така була майже неприкрита програма розпорошення, 
знесилення, обеззброєння робітничих організацій, пролетаріяту 
в цілому, перед дрібним буржуа міста та села (перед курку
лем).

МАХНОВЩИНА Й НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

Тепер про національну політику махновців, зокрема про 
ставлення махновців до євреїв та про антиеврейські погроми 
в махновській зоні.

1919 року Махно видавав накази й відозви про припи
нення єврейських погромів, проти цькування євреїв і т. ін. 
(див., наприклад, відозву до робітників, селян і повстанців, 
що її випустили махновці разом з набатовцями в травні 1919 р.). 
Махно іноді навіть розстрілював погромників. Махновська 
РевБІйськрада випускала відозви до єврейського населення. 
В одній з них Махно підкреслює, що погроми — справа прово
каторських рук.

„Провокатори — політичні шахраї розповсюджували 
брехливі, нахабні чутки, нібито махновці вирізають єврей
ське населення, чинять погром.

Враховучюи ввесь цей навіяний жах, ми заявляємо, 
що це брехня й негідний наклеп. Єврейські погроми — 
справа чорносотенців і шовіністів, а не наша, бо ми боре
мось за повне розкріпачення. трудящих з політичного,
г) „Голос труда “, № 21.
2) 3 резолюції про політичну роботу анархістів (на Єлисаветград- 

ському з'їзді).
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економічного, національного боків. Наша ідея — доби
тися вільного радянського устрою, на істинно - револю
ційних підвалинах, цебто без всякої влади й держави.

Наша боротьба не проти тої чи іншої нації, того чи 
іншого народу, а проти всякого насильства й експлуата
ції від якої б нації це не ішло“.

*
В наказі № 1 (5 серпня 1919 р.) Махно оголошує ворогами 

всіх осіб „заможної буржуазної кляси, незалежно від того, 
росіяни вони, євреї чи українці й т .ін ."  і „тих, що охороняють 
буржуазний несправедливий лад“, цебто радянських коміса
рів, членів надзвичайок і т. ін. (Аршинов... 212 стор.). В цім 
наказі № 3, виданому в серпні 1920 р., Махно ще рішучіше під
креслює, що погроми — нетерпимо явище в революційній 
армії.

„Ми, революційні селяни й робітники, махновці 
не можемо припустити в наших лавах погромів, грабун
ків і вбивств безвинного єврейського населення, як це 
припускають і заохочують шляхетські, петлюрівські й 
врангелівські банди, одинаково, як і взагалі ми не змо- 

• жемо припустити подібних злочинів над мирним трудів
ником - людиною".

Поруч відмітимо, що в махновській армії було немало 
євреїв, як серед набатівців у ідейному штабі, так і на команд
них посадах; була певна кількість і рядових повстанців - 
євреїв.

Махновщина нібито нічого спільного не мала з шовініз
мом. З цього погляду зрозуміло, чому Махно мав недовготри
валий зв’язок безпосередньо з Петлюрою. Але в махновців, 
особливо починаючи з 1920 р., рильце ж в націоналістичному 
пушку.

Вже те характерно, що махновці скмі писали: „анархо- 
махновський рух на Україні є рух самобутній, національний" 
і далі:

„В чому спасіння української нації? Який ідейний 
рух дійсно спасе українську націю, її незалежність і 
свободу? Відповідь ясна. Сам нарід уже давно усвідомив, 
що єдине його спасіння в анархізмі, в безвладній трудо
вій федерації, що є єдино вільна незалежна організація, 
яка повинна привести націю до давномріяної свободи й про
цвітання українського народи (Полтавський „Анархіст - 
Повстанець “).



Програма анархо - махновщини 39

В той же час у махновців щораз більше випирають русо
фобські настрої, що зближували якщо не всіх, то все ж ба
гатьох махновців з петлюрівцями.

„Більшовики винуваті,— писали махновці 1920 року,— 
витому, що заважають трудящим „самим творити своє життя “ 
й закликають „брати владу до своїх рук", вони вдвоє винні, 
як захожі, чужі українському народові, як люди, що прийшли 
з Великоросії“ („Голос махновця“, № 1, 1 /X I 1920 р.).

Отже, якщо махновці до 1920 р. в своїх виступах і різко 
відмежовувались від Петлюри й петлюрівщини, непохвально 

'атестуючи українську національно - буржуазну контр - ре
волюцію, то 1920 року й пізніше гасло „Самостійна Україна" 
починає все частіше вживатися поруч колишніх основних 
махновських гасел „вільних рад".

Петлюрівці, що з ними Махно стикався'підчас своїх рей
дів, без сумніву робили на нього пецний вплив щодо цього. 
З другого боку, деякий поворот махновців у бік націоналістич
ної ідеології зробив можливим і організаційне зближення Мах- 
на з петлюрівськими повстанцями. Можна вважати за цілком 
доведений факт, що підчас свого літнього рейду 1920 року 
махновські частини злилися на Полтавщині з деякими петлю
рівськими бандами. Так* у Голтві з Махном з ’єдналися ота
мани Молчанов і Скирда1). В серпні того ж року до Зінькова 
прибула до Махна делеґація від гадяцького Христового* 2 з), 
який пропонував влитися до лав Махна і після виходу Махна 
з Зінькова залишитися на місці, щоб провадити й далі почату 
справу.

Махно» правда, не пішовша з ’єднання, але не відмовився 
дати Христовому кулеметів та набоїв і підчас бою Христового 
з бригадою ВОХР (військо внутрішньої охорони республіки) 

«дослав петлюрівському отаманові на допомогу 170 повстанців 
з кулеметами.

Крім Молчанова й Скирди, багато інших дрібних петлю
рівських банд влилося до махновських лав, чого, між іншим, 
не приховували й самі махновці. В їхній пресі говорилось від
верто про те, що до лав махновців „вливаються... останнім 
часом... все нові й нові повстанські загони, які також повстали 
проти більшовиків-комуністів, але в яких не зовсім ясне 
розуміння, а часом і невірне, на справжню революційну 
справу селян і робітників", загони, що йдуть під національним

' х) Із зведення інформаційного відділу при Раднаркомі УСРР.
2) 3 деяких даних, щоправда, не досить перевірених: 1) 1920 р. 

ні Кремінчука, ні Гадяча махновці не займали; 2) штаб Махна зі Скир
дою ніколи не зустрічався; 3) Христовий не петлюровець, а анархіст
з 1917 р.— Р е д .
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прапором, цебто петлюрівські загони. Є свідчення Лизанівського 
(колишнього члена центрального комітету Української партії 
соціял - революціонерів, що судився разом з Голубовичем у 
Києві 1921 року), який підтверджує, іцо окремі петлюрівці 
об’єднались з >1ахном для боротьба проти радянської влади. 
Ось слова самого Лизанівського:

„Приїхав з Полтави Пилипович і повідомив .про по
встанський рух. Повстанці об'єднались з Махном в один 
штаб, зайняли Кремінчук1)̂  Кобеляки, Гадяч, Зіннків 
і прямують до Констянтинограду, але більшовики кинули 
З полки в Диканські ліси. Махно це військо розбив, за
брав 16 гармат, 180 кулеметів і подався до Гадяча й Зінь- 
кова. В Махна нараховується від ЗО до 35 тисяч. Махно 
розповсюджує відозви, що український нарід треба ви
зволити від великоросів, але ні я, ні Петлюра не захистимо 
вас, захищайтесь самі! За нами йде Врангель, а тому 
озброюйтесь" і т. ІІІ.
Одночасово з націоналістичними й русофобськими настро

ями до махновської армії просякали й антисемітські.
„Треба відмітити,— пише І. Тепер,— що в цей період 

навколо Махна згрупувалась невеличка групка україн
ської інтелігенції з досить виразною національно - шо
віністичною фізіономією, що намагалась махновцям при
щепити чужий їм до цього часу націоналістичний на
прямок.

На тлі нібито зради Петлюри українському наро
дові, що продав Денікинові за сочевичну юшку програму 
національного визволення України, ця група інтелі
гентів стала удерто доводити, що махновщина повинна 
викинути гасло національного визволення України від 
білих, кацапів (більшовиків) і жидів, що таке гасло зовсім 
не йде врозріз з гаслом „з Ьригніченими проти тих, що 
пригнічують завжди". Поступово ця група стала почу
вати себе міцніше й міцніше, зокрема й тому, що притягла 
на свій бік дружину Махна — Галину Андріївну, яка до 
1922 року була сильних шовіністичних поглядів. Остання, 
як тільки могла, сприяла прищепленню махновщині в ці
лому незнайомого й досі гасла: „Геть кацапів і-жидів". 
Смішно було б стверджувати, що Махно і основний кадр 
махновщини, вийшовши із Запоріжжя, симпатизував цим* 
національним реформаторам, але в силу того, що ця група 
інтелігентів була єдиною культурною силою серед мах
*) Див. примітку 2 Ііа 39 стор.
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новців, що замінила на час набатівців, національне пи
тання в махновщині перенесено до слушного часу в площину
теоретичної дискусії".

І. Тепер схиляється до думки, що „петлюрівська ставка 
була дуже зацікавлена в українізації махновщини й з цією 
метою ввела ту групу інтелігенції, про яких вище йшла 
мова".

Окремі махновські командири (наприклад, Петренко) і 
особливо псевдо - махновські командири (була й така катего- 
ря партизан, що прикривалась іменем Махна) були замішані 
в єврейських погромах.

Від імени Махна розповсюджувались метелики й відозви, 
в яких більшовиків оголошувалося „розбійниками, хуліга
нами, зневажниками релігії й церкви православної" й закли
кали нарід з ломаччям в руках визволятися від жидівського 
ярма1) й т. ін.

Воднійзфалшивок, підписаних іменем Махна, говориться 
про „жидівське засилля" в справі правосуддя: „Міста обер
нули на тюрми, в одному лише Олександрівському до 1000 чол. 
заарештованих. Народній суд складається з трьох жидів - 
комуністів" і т. ін.

В другім метеликові, що його розповсюджувала в Гуляй- 
пільському районі група анархістів, говориться про те, що 
партія більшовиків зрадила робітничо - селянську справу, щодо 
партії більшовиків „поналазила всяка наволоч" (ви там зу
стрінете й генерала, й фабриканта, й крамаря - жида, й по
міщика), і ми, мовляв, анархісти, певні того, що до партії 
запишуться швидко Мілюков, Марков і Родзянко.

Про що говорять ці факти? Про те, що в махновщині, 
особливо з 1918 — 1919 р .р., елементи вузького шовінізму й 
націоналізму визначені дуже слабо, що, звичайно, треба від
нести за рахунок специфічних умов махновського району. 
Проте, звичайно, не можна погодитися з автором книжки „Мах
новщина" т. Кубаніним, який, не враховуючи загальної со
ціальної суті махновської „програми" й махновських гасел 
і фактів, що вказують на засмічення махновських лав анти
семітами й шовіністами,— приходить до висновку, що селян
ський рух південного степу 1918 — 1919 р.р. як за періоду 
боротьби проти гетьманщини, німців і Денікіна, так і проти 
радянської влади (увага! — Д. Ерде) йшов під яскравими 9

9  Махновці, одначе, ставились до релігії індиферентно (компро
міс з боку куркульства), але не вели разом з цим ніякої боротьби з по- 
півіцішою та її впливами і майже зовсім не провадили антирелігійної 
пропаганди.
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інтернаціоналістичними гаслами. („Махновщина", 27 стор.). 
Кубанін перетворив Махна — цього куркульського ідеолога й 
ватажка в демагогічному одязі — у викінченого інтернаціо
наліста, що, звичайно, зовсім абсурдно.

ТРИ ЕТАПИ У  ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ АНАРХІСТІВ 
І МАХНОВЦІВ

Треба вказати на три головні етани у взаємовідносинах 
анархістів і махновців.

Період з моменту виникнення махновщини (кінець 1918 р.) 
до весни 1919 р. характерний тим, що селянська маса, 
яка йшла за Махном, в цей час без сумніву була настроєна рево
люційно, складалась переважно з бідняцько - середняцьких 
елементів (але не лише з цих верств; до махновських загонів 
входили представники всіх верств села) і штовхала Махна 
на бльок з більшовиками, а не з антирадянськими анархіст
ськими угрупованнями, до яких належали набатівці з першого 
дня установчої курської конференції. Деякий вплив анархі
сти мали в махновському рухові віддавна — з моменту його 
зародження1). Сам Махно ■— старий анархіст з часу революції
1905 р., одна з тих „разудалых голов" анархо - хуліган
ського типу, яких чимало було підчас революції 1905 —
1906 р .р., засуджений царським урядом до смертної кари, 
що замінена довічною каторгою, через неповноліття, за теро
ристичний акт (вбивство пристава й начальника станції); 
Махно відбув 7 літ каторги в Бутирках, звідкіля його звіль
нила Лютнева революція 1917 р. В Бутирках Махно зблизився 
з Аршиновим, також старим анархістом. Ще 1917 р. за час 
праці Махна в селянській раді, земельному комітетові й Гу- 
ляйпільській раді робітничо - селянських депутатів Махно 
підтримував зв’язок з анархістами (див. Білаш „Л .Р .", № З, 
1928р., стор. 194— 195).

Наприкінці 1918 року чи з початку 1919 р. Махно переслав 
до Москви — за умовою з Аршиновим — гроші на видання 
анархістського органу; гроші чомусь не дійшли за призначенням, 
але сам факт встановлено (див. передмову Воліна до книги Ар
шинова, стор. 15). Проте Махно в цей період далеко не у всьому 
згоджувався з своїми однодумцями: в червні 1918 року Махно 
приїхав до Москви, намагався намітити загальну тактику з 
анархістами - комуністами, але не договорився— „й поїхав на

1) Яковлев помиляється, коли стверджує, що „під кінець 1918 р. 
махновці ще не підозрівали, що вони скоро будуть анархістами" 
(Яковлев — „Махновщина и анархизм". „Красная Новь“,№  2,1921р.),
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Україну з своїми власними д у м к а м и я к  пише Аршинов. 
Махно вже „давно плекав думку зорганузівати численне се
лянство, як самостійну історичну силу “ (Аршинов, 52 стор.). 
Порвавши фактично з анархістами, Махно, підроблюючись дід 
бідняцько - середняцьку селянську стихію, вступає в міцний 
контакт з більшовицькими повстанцями і до певної міри»роз
гортає свою діяльність у бльоці з підпільними більшовицькими 
комітетами. До цього періоду належить низка згоді між нашою 
керівною партизанською групою з Махном (див. спогади 
Колоса, стор. 24 і 31). Збройні сили Колоса, керівника біль
шовицьких повстанських загонів, складались один час з 15 оди
ниць (полків) по 450 — 600 багнетів в кожному, при чому 
15 одиницею вважалась „особлива група Махна“ (Колос, 
стор. 45). Махновці разом з більшовицькими частинами два рази 
брали Катеринослав. Тоді ж штаби Махна й більшовицьких 
груп обмінялись представниками: до Махна послали Колоса, 
а від нього прибув Марченко ( „Боротьба за ради на Катери- 
нославщині“, стор. 281). Правда, Аршино^ стверджує, що 
не Махно тоді — короткий час — входив до системи більшо
вицьких повстанських загонів, а що, навпаки, більшовицькі 
загони „потонули в загальній повстанській масі“ і що загін 
Колоса „свою повстанську діяльність мало відокремлював 
від повстанської діяльности Махна, працюючи часто сукупно“. 
Але й Аршинов не заперечує самого факту зближення Махна 
з більшовиками.

Наведу ще один доказ тодішньої близькости Махна до біль
шовиків. В грудні 1918 року, коли петлюрівці заходили Ка
теринослав, а махновці Гуляй - Поле, достало питання про 
згоду між махновцями і петлюрівцями. Від махновців виїхала 
тоді делеґація в складі Чубенка, Херсонського, Горєва й Мир
городського. Делеґація обміркувала з петлюрівським коміса
ром Горобцем четверо питань: 1) про ставлення до більшо
виків; 2) про ставлення до Денікіна; 3) про владу в петлюрів
ських і махновських районах, і 4) про постачання махновцями 
зброї з петлюрівських складів.

Чубенко (який порвав остаточно з махновцями ще 1920 
року й був амнестований) з приводу зазначеної згоди на запи
тання автора цієї статті надіслав листа, де, між іншим, ПишЙ:

„на дане запитання т. Ерде, про те, як стала згода 
між петлюрівцями і махновцями, можу відповісти таке: 

... я був представником у петлюрівців від махнов
ців у момент переговорів обидва рази... Коли ми при
їхали до міста Катеринослава, то нас направили до го
ловного комісара — Горобця,— він же Селянський,— а
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коли ми прийшли до Горобця, то він спочатку не хотів 
визнати того, що вони нас викликали, і став відмовлятися 
від того,що вони нас викликали, то ми заявили, що негайно 
виїздимо. Тоді Горобець став нас прохати, щоб ми лиши
лись у них і вели б переговори, тому, що вони уже дуже багато 
7цро нас чули і що у них є багато таких питань, які по
требують спільної розглядки з ними. Ми ж, уперед про
вівши нараду, на якій обміркували це питання, ухва
лили лишитися й вести перемови. Коли ми об’явили про 
згоду вести перемови з ними, то перше питання було 
про перекладача, тому що головний комісар Горобець 
і тут же присутні отамани й Оліфер говорили галицькою 
мовоюЛ ми їх кепсько розуміли. На питання про перекла
дача Горобець відповів, що він закінчив у Москві кадетський 
корпус і чудово говорить російською мовою, а тому пе
рекладач непотрібний. Після цього нам поставили запи
тання: хто ми такі і яке наше політичне офарблення? 
Ми відповіли, що ми махновці найлівішої течії. Далі 
нас запитали: яке наше ставлення до комуністів - біль
шовиків? На це питання відповів тов. Херсонський, бо 
він сам комуніст (Херсонський називав себе „лівим кому
ністом", не будучи членом партії більшовиків.— Д. Ер де), 
а тому до комуністів найкраще ставлення. Після Херсон
ського взяв слово Горєв (анархіст) і підтвердив, що ко
муністи - більшовики захисники трудового народу, а ми 
всі трудящі й справжній пролетаріат, отже комуністи- 
більшовики найближчі"1).

Подібні заяви дуже характерні для цього періоду. Махно 
мусив зважати на настрій своїх повстанців. Цей настрій 
правдиво характеризує Мирошевський, підкреслюючи, що 
серед махновців особливо прихильно щодо радянської влади 
та Червоної армії були настроєні піші частини, де переважно 
була селянська біднота („Вольный Екатеринослав", „Літ. 
Рев.", № 9, 1922 р., стор. 212).

В кавалерії настрій був гірший, але загалом махновщина 
т^ді була, без сумніву, течію лівішою, ніж набатівський анар
хізм, і останній не міг тоді претендувати на провід махнов
щиною. Махновщина пробувала тоді скоріш під ідейною ге
гемонією елементів збільшовичених.

Картина змінюється 1919 року, особливо з другої поло
вини. З певних причин (ми до них тут не вдаємося) україн
ський середняк 1919 року схилитнувся на бік куркуля. *)

*) Друкується вперше. Звичайно, ці спогади Чубенка в певній 
мірі офарблені в „рожевий “ колір з погляду сучасності!.
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На лютневому Гуляйпільському з ’їзді рад цей цоворот 
помічається вже досить яскраво, і анархісти, які раніше 
тягнули занадто праворуч і мало подобались повстанцям, 
стають тепер їх бажаними й ідейно - політичними проводи
рями. Саме в цей момент — на початку 1919 р.— Білаша, 
за його власним свідченням, командировано до конференції 
„Набат", де він вніс офіційну пропозицію приєднатись до 
махновщини. „Анархісти,— пйше Білаш,— відгукнулись на 
мій заклик і обіцяли підтримувати нас літературними силами 
(„Л. Р .,№  3, 1928 р., стор. 226). Куркульська верхівка найшла 
своїх ідеологів. Вона виступила більш відверто і виявила 
свою антирадянську суть, не зрікаючись проте демагогічної 
фразеології, до якої примушували її селянські маси, намага
ючись за нею В' деякій мірі скувати свою суть.

Тоді ж до Гуляй - Поля приїхали анархісти: Йосип Гут
ман, Черняк, Уралов, Венгеров та інші. Махно в цей час пи
сав до Аршинова та Рогдаєва (Миколи — старого анархіста 
з 1900 р., що співробітничав в Карелінській „Анархії"), 
пропонуючи їм приїхати до Гуляй - Поля. Протягом всього 
1919 р. махновщина являє собою рух, в якому беруть участь, 
як і раніш, біднота, середняки та куркулі, але в цей період 
рух розгортається під керівництвом заможних шарів (кур
куля та заможного середняка, що його підтримує1).

Це обумовило зміцнення впливу анархізму на селянські 
махновські маси. Навпаки, вплив більшовиків щодо напрямку 
політики махновців за цей період різко падає: у більшовиків 
ще є деякий час свій представник в Революційній Раді, що 
її обрали на Олександрівському з ’їзді рад (жовтень 1919 р.). 
Цим представником був комуніст Семен Новицький, що вві
йшов до міськради за директивою Олександрійського комі
тету партії (див. „Л. Р ., № 4, 1925 р., стор. 93). Але в махнов
ській армії більшовиків примушено піти в підпілля. Коли 
прийшли денікінці, „комуністи", за повідомленням Коневця, 
розбилися по частинах махновської армії, приєднавшись, 
головним чином, до тих частин, де були вже осередки (а вони 
бул майже скрізь, за винятком кулеметного полку Хоми 
Кожі, полків кінноти Щуся й контр - розвідки; див. „Л. Р ." 
№ 4, 1925 р., стор. 83). 9

9 В офіційних декляраціях Махна ще іноді можна знайти вка
зівку про потребу боротьби з куркулями, але коли І. Тепер 1919 р. 
запитав одного з проводирів махновщини, чи дозволяли куркулям бути 
на гуляйпольських з'їздах рад, він одержав відповідь: „Коли вже, на
решті, залишите говорити про куркулів. В нас куркулів зараз нема, 
кожний обробляє землю скільки він хоче і скільки зможе“ (Тепер І.— 
„Махно, 63 стор.).
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Спроба підготувати розклад махновщини з середини 
закінчується невдачею; Махнові щастить сходити Полонського 
(комуніста, командира одного з махновських полків), вплу
таного в так звану „змову“, його жінку та ряд інших осіб, 
що їх затримано на його кватирі підчас облоги й скарано без 
суду та слідства. 1919 року подібна розправа Махна з кому
ністами заслуженими командирами була ще новинкою і навіть 
викликала деякі протести ідейних проводирів махновщини.

1920 року попередні порівняно помірковані методи бо
ротьби махновців з Червоною армією та радами змінюється 
на чорний терор щодо радянських робітників та червоноар- 
мійців, без винятку (досить ознайомитись з денником Г. А. 
Кузьменкової — жінки Махна — окремі уривки з цього навів 
Яковлев, Лебідь та Кубанін).

Процес розшарування викликав цю озвірілість: біднота, 
що організувалась у комнезами, покинула махновщину. Надії 
Махна оволодіти комнезамами й взяти їх під куркульський 
вплив зникли (цікаво, що Махно спочатку привітав комне- 
зами і тільки пізніше оголосив їм безподащну війну),— ще 
більш зусилилась питома вага куркульських елементів армії, 
вірніше, зменшилась потреба в декораціях в зв ’язку з тим, 
шо біднота’залишила ряди повстанців. Це спершу навіть пе
релякало анархістів і вони пробують відмежуватись від мах
новщини. Звідси резолюція лютневої та квітневої нарад на- 
батівців, де засуджувалося особисті властивості Махна, а та
кож резолюції вересневої конференції.

Однак, в лавах махновщини ще залишається значна кіль
кість середняків, що йдуть за куркулем, і це змушує радян
ський уряд не відмовлятися від нової воєнно - політичної 
угоди з Махном для сумісної боротьби проти Врангеля (в 
жовтні 1920 року). Інша справа, до якої міри цей тактовний 
крок був правильний; на Всеукраїнській цартконференції він 
був засуджений низкою делегатів (Гамарник та ін .); на думку 
І. Тепера: „коли б не замирення, що безумовно відтягнуло ще 
на рік смертельну агонію махновщини, то ще й тоді, в 1920 р., 
ми були свідками її повного виродження" (1.Тепер— „Махно", 
стор. 97). Повернення анархістів до керівництва було обу
мовлено новим допливом сил до махновщини у зв’язку з жовт
невою згодою; повторний вихід частини анархістів з лав 
махновщини, викликаний розгромом махновців по закінченні 
кримських оцерацій та перетворення Махна з селянського 
ватажка на куркульського батька в командира незначного 
бандитського загону. До цього часу в 1921 р. лави махнов
щини залишає, слідом за біднотою, середняк.

Ще 1920 р. розшаровання українського села відбувається
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в ідейно - політичній диференціації всередині махновщини. 
Згоду з радянською владою висловило ліве крило махновців: 
командири Білані, Куриленко, Хохотва та інші, дроти — 
Попов, Каретніков. „Махно сам вагався й висловлював думку 
то одної, то другої групи" (І. Тепер,— „Махно", 95 стор.). 
Погодившись, кінець - кінцем, на замирення з радянською 
владою, Махно в той же час дає наказ редакторові газети 
„Шлях до волі" „жодним способом не вміщати войовничих 
та зазивних статтів" (проти Врангеля — Д. Ер де). („Махно", 
стор. 111 — 112). Ці вагання найкраще характеризують ідейно - 
політичну несамостійність махновщини, її нездатність на са
мостійну ролю.

Анархісти реагують на цей поворот розколом у власних 
лавах. Цілком вірно завважив характерну особливість цього 
розколу автор „Махновщини" Кубанін, де він пише, що:

„Набат" складався, головним чином, із двох фракцій—із 
анархо - синдикалістів і анархо - комуністів. Анархо - син
дикалістська фракція вийшла з руху ще в 1920 р., після 
того, як виявилось у них, що неможливо збудувати са
мостійну й незалежну комуну силами махновської армії. 
Друга ж фракція, що виявляла інтереси здеклясованих 
елементів, залишається в рухові, виконуючи функцію 
адвоката куркульських інтересів" („Махновщина", 226—■ 
227 стор.).

ЩО ТАКЕ „МАХНОВЩИНА»

Загальноселянський характер махновського руху в пев
ний період не зостався поза увагою всіх, хто писав про махнов
щину. Але деякі автори дають недостатньо чітку відповідь 
на питання, які верстви селянства були домінуючі, а в інших 
ця відповідь незадовільна. „Коли не врахувати люмпенсько - 
міської, босяцько - бандитської течії, декласованої салдат- 
чини, досить сильної в махновшині, то ввесь цей рух можна 
вважати за селянський,— пише Кін („На аграрном фронте", 
№ 11 — 12, 1925, стор. 125). Але яка селянська верства була 
керівною у той чи інший етап руху? — от у чім запитання.

З цього погляду ми маємо два різко відмінні погляди: 
Яковлева й Кубаніна. Яковлев називає махновський рух у 
цілому „куркульським повстанням" („Русский анархизм", 
стор. 43), а катеринославську анархо - державу— „махнов
сько - куркульською державою" (там саме, стор. 44) та „анар
хо - комендантською республікою" (стор.-27).

Взагалі можна сказати, що Яковлев вважає (з деяким
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застереженням) махновщину куркульським рухом на всіх 
етапах її розвитку. .

Інакше характеризує цей рух т. Кубанін. Для цього 
автора „в основному (підкреслення Кубаніна) махновський 
рух був антикріпацьким “ (стор. 26); у 1Й19 р. ми мали в формі 
махновського руху „середняцько - бідняцький бунт дроти де- 
иікінщини." (Кубанін — „Махновщина", 111 стор.).

На думку Кубаніна, не біднота чи куркульня (перемінно) 
притягали на свою сторону середняка,— навпаки, середняк 
бльокувався то з біднотою (1919 рік), то з куркулем (1920 рік). 
„Махновська армія...—такий заключний акорд книги Куба
ніна,— в основному виявляла інтереси середняка" (225 стор.). 
Щоб бути вірним цій схемі, Кубанін змушений яко мога зати
рати куркуля в махновщині. Він, наприклад, стверджує, що 
в період боротьби з денікінщиною до нього (Махна) приєдна
лася вся біднота, з Махном ішов і середняк, і заможний" 
(174 стор.). Про куркуля тут ні слова: замість куркуля фігу
рує „заможний"1).

Ми вже знаємо думку Яковлева про махновську „Рес
публіку" в Катеринославі. А от друга, діаметрально проти
лежна думка т. Кубаніна: .„серпень — грудень 1919 року 
заповнений боротьбою махновщини з Денікіном. Цей етап 
розвитку відрізняється виключно цікавістю, оскільки в тилу 
Денікіна півтора місяці існувала справжньо - селянська рес
публіка, утворена середняцько - бідняцьким рухом" (225 стор.).

На наїй погляд Кубанінові не вдалося довести, що в формі 
махновщини ми мали в соціяяьнім відношенні незалежний від 
куркуля середняцький рух. В певні моменти під прапором 
махновщини йшли широчезні сільські маси (підчас гетьман
щини, денікінщини). Але це ні в якому разу не міняє кур
кульського характер^, куркульської суті махновщини.

Наприкінці треба сказати, що неможна говорити про 
єдину програму анархо - махновщини; таких програм в про
цесі розвитку було кілька. Стратего - тактичне установлення 
махновців визначали в політичному розумінні не лише' анар
хісти, в окремі періоди воно (установлення) йшло всупереч 
позиції конфедерації „Набат" і до певної міри „тягнулося"

9 Кубанін обертає „заможних" на додаток до середняка, замість 
того, щоб-відтінити вагання середняка. В. Руднєв ще спрощує, змішу
ючи до купи середняків і заможних, він каже: потреба самозахисту 
та самоорганізації (проти гетьманщини, а потім — денікіинщини — 
Д. Ерде) натурально висунула на перший плян найбільш активні шари 
селянства, а разом з тим і найбільш пристосовані до організації. Для 
південної України — це були „з а м о ж н і  с е р е д н я к и “ („Махновщина", 
В. Руднєв, „Кннгоспілка", Харків).
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до радянської влади (дід виливом бідняцьких мас, що йшли 
проти гетьманщини 1918 р.), або ж ішло дід впливом пра
вої фракції набатівців (у 1920 р. та пізніше).

Окремо треба відзначити часткову коаліцію анархістів, 
махновців і л ів и х с .-р .т а  сліди ідейно - політичного впливу 
лівоесерівщини на анархо - махновщину; посередньою ланкою 
були, з анархічним напрямом, ліві с.- р. що стояли на шляху 
переходу від лівих с.- р до анархістів та максималістів. Мах
новщина, махновський набатівський анархізм, таким чином, 
не зливався в одно, в цілий рух. Набатівці, будучи основними 
ідейно - політичними керівниками махновщини, в свою чергу 
відчували на собі вплив повстанських політичних угруповань, 
до певної міри оформлених в угрупованнях махновського 
комскладу. Сам Махно, як виразник повстанської стихії, 
„лавірував**, схиляючись на сторону більшости.* Політичне 
„лице" махновщини визначалось, кінець - кінцем, її „соці- 
яльним гегемоном"— куркулем, що міняв тільки свої гасла, 
свій одяг, пристосовуючи їх до складу махновщини в той чи 
інший період.

Отже питання про періодизацію махновського руху, на 
нашу думку, треба розв’язати так: перший період — від 1918 р. 
до 1919-20 р. (до появи комнезамів на сел і)— характери
зується тим, що махновський рух об’єднував на протязі майже 
всього цього періоду широчезні маси села під більш чи менш 
прихованою гегемонією куркуля.

Другий період — з 1920 до весни 1921 року (до нової 
економічної політики). На протязі цього часу з махновського 
руху остаточно й рішуче відходить біднота. Але ж залиша
ється ще частково середняк, зв’язаний з куркулем. Права 
фракція „Набату" (анархісти - комуністи) переважає. З роз
шаруванням села загострюється процес розколу в лавах 
анархо - махновщини. Третій період — останній — тягнеться 
аж до втечі Махна до Румунії (серпень 1921 р.). Вийшла бід
нота, вийшов середняк, зостався куркуль та „професіонал- 
партизан". Ідейний розклад у лавах махновців більшає. 
Анархісти, за невеликим винятком, як пацюки з корабля, 
що тоне, покидають махновщину1).

х) Трохи відмінну періодизацію подає т. Кубанін. Він теж поділяє 
махновщину на три періоди: „п е р ш и й  п е р іо д  революційного повстання; 
починається від окупації України німцями й триває до початку 
1919 року. Майже ввесь цей період проходить у боротьбі з гетьманщи
ною та німцями. Д р у г и й  п е р іо д  — від запровадження радянської влади 
на початку 1919 р. й до непу. За цей час йде перемінна боротьба з 
радянською владою, з Денікіном і Врангелем. Цей період характерний 
хворобливим киданням махновського руху від революції до реакції. 
Т р е т ій  п е р іо д  — з початку непу на Україні й аж до відходу останніх 
рештків махновщини з території України (кінець 1921 р.) — проходить 
у боротьбі лише з радянською владою “ ( „Махновщина “, стор. 31) ,
4 Літопис Революції № 2
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ЛЮТИЙ ПО СЕЛАХ ХАРКІВЩИНИ
СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВЩИНИ НАПЕРЕДОДНІ 

, ЛІОТІІЕВОІРЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ

Затяжна імперіалістична війна,- як відомо, руйнувала 
господарство всіх бойових країн. Але особливо швидко руїна 
народнього господарства поширилась у межах колишньої 
Російської імперії.

Отже, становище господарства на Харківщині — і в місті, 
і на селі— швидко приходило до занепаду.

Дані сільсько - господарського перепису 1916 року дово
дять, що засівна площа Харківської губерні проти 1917року 
зменшилась на 190.000 десятин, або від 2 до 25% по окремих 
повітах, а пересічно на 12%.

Харківське товариство дрібного сільсько - господарського 
кредиту свого часу перевело анкетне обслідування стану сіль
ського господарства. Це обслідування яскраво ствердило 
грізне падіння всіх видів сільського господарства. Характерно, 
що в багатьох анкетах селяни запитують: „навчіть,як у селян
ському господарстві обійтись кволими руками жінок, дітей і 
старих".

27 лютого 1917 року харківська нарада представників 
кредитових і ощадно - позичкових товариств Харківської гу
берні для переведення сільсько - господарської кампанії про
тягом 1917 року також виявила тяжкий стан"сільського го
сподарства і, насамперед, вказала на головну причину — брак 
робочих рук, І/справді, селянське господарство через безмірні 
мобілізації збезлюдніло. Господарства залишались на руках 
старих і дітей. Число робочих рук скоротилося пересічно до
60% ч .
"  Другим фактором, що спричинявся до занепаду сільського 
господарства, був брак робочої худоби. Мобілізація коней

г) Через брак робочих рук у селянському і взагалі в сільському 
господарстві почали застосовувати працю полонених Германії h 
Австрії. Усього в Росії працювало 600.000 чоловіка, з них на Харків
щині, переважно в поміщиків, 2000 чоловіка,
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для армії зменшила їхнє число, особливо в бідняцьких госпо
дарствах. Незаможні, кволі господарства примушені були лік
відувати частину свого основного капіталу. Тодішні дані 
кореспондентів губерніяльного земства відзначають збіль
шення числа господарств, що не мають худоби. З 398 обслі
дувань 217 господарств, що становили 54,8%, зовсім втра
тили худобу; її не було не тільки кому доглядати, але ж най
більше не було досить корму. Тоді як бідняцькі господарства 
руйнувалися, глитайські й заможні господарства, маючи змогу 
найняти робітників, не тільки не занепадали, а й збільшували 
свої прибутки. Отже, розшарування села на Харківщині збіль
шувалось.

/  Через щільність населення на Харківщині тут було значне 
малоземелля. Так,приміром, на кожну сотню господарств при
падало: безземельних — 9,90; таких, що мали менш як одну 
десятину — 9,73; від 1 до 3 десятин — 19,20; від 3 до 5 де
сятин — 17,94; від 5 до 7,5 десятин — 17,36; від 7,5 до 10 
десятин — 9,35; від 10 до 15 десятин — 9,25 і таких, що мали 
від 15 до 50 десятин — 0,50.

З цих даних ми бачимо, що близько 39% з усього числа 
селянських господарств на Харківщині напередодні лютневої 
революції належали’до категорії малозасівних, із засівом не 
більше як дві десятини на двір. Ці бідняцькі господарства 
(як ми вже зазначали) особливо занепадали без робочих рук, 
втрачаючи худобу й реманент.

Відома річ, що селянське малоземелля примушувало, 
звичайно, селян орендувати землю в поміщика. Отже попит 
на орендні землі на Харківщині був, звичайно, високий, і помі
щики користувалися з цього, щоб підвищувати ціну за оренду 
землі. Цікаво, що число орендованих господарств на Харків
щині досягло 40% загального числа господарств, при чому з 
них дві третини припадало на бідняцькі господарства. Треба 
сказати, що підчас війни по деяких місцях через відсутність 
робочих рук, що могли б обробляти землю, спостерігалося, 
як падав попит на землю. Так, по деяких повітах попит падав 
у п’ять разів, по інших— у д ва-три  рази проти 1914 року. 
Одначе, зменшення попиту на землю не зменшило її орендної 
плати. 1916 року пересічна орендна плата становила, 21 крб. 
89 к р і т , за десятину і стала на рівні 1914 року.
' " Отже, і за війни поміщики Харківщини продовжували 
використовувати своє право на землю, володіючи 39% всієї 
земельної площі, тоді як їхній засів становив тільки 17% усієї 
-засівної площі.

ТлибшГзміни сталися за війни щодо найму робочої сили 
і плати за неї, про що яскраво свідчать такі дані.
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Коли, приміром, 1914 року робітникові платили 55 коп., 
робітниці — 36 коп., підліткові — 27 коп., то 1915 року ро
бітникові вже платили 1 крб. 11 коп., робітниці — 63 коп. 
і підліткові — 55 коп.

Як видно з наведених цифр, заробітна плата зросла за цей 
час удвоє, бо попит на робочі руки був великий,і полонені, 
звичайно, не могли заступити, компенсувати брак робочої 
сили.

Брак робочої сили, робочої худоби, реманенту вплинув 
також і на те, що обробіток землі значно погіршав, а це й собі 
впливало на падіння врожайности. Це яскраво доводять такі 
пересічні дані про врожай (в пудах) з десятини по Харківщині:

РІК Жито Пшениця
озима

Пшен.
яра Овес Ячмінь Сояш-

ник
Кар

топля Буряк Кукурудза Гречка Просо

1915 85 98 54 70 55 75 550 1155 — 55 71
1917 52 59 40 42 35 52 537 858 86 52 55

Отже, з таблиці видко, що врожай усіх культур 1916 — 17 р. 
значно за«епав за війни.

До цього часу в самому Харкові спостерігається продоволь
чі труднощі і підвищення цін на сільсьшз - господарські про
дукти. Дані (в цінах за пуд) тут ось що доводять:

„т. Пше- Кар- _ . Масло Говя- Сало ..
Рш Жито ш 1Ц я  топля Ол1я коров. дшіа свин. Яйця Кури

1915 1 крб. 1.17 ЗОк. 4.44 15.19 4.83 8.89 22 к. дес. 53 к. і і і т .
1917 2.05к. 2.72 1.01 28.44 77.04 18.86 42.09 1.06 „ „ 2,35 „ „

Мїї~бачйм6, що за війни ціни на продукти сільського гос
подарства збільшились: на зерно—вдвоє, картоплю — втроє, 
масло, яйця, кури — в п ’ять разів і т. д. Звісно, це дорожчання 
цін було вигідне тільки для куркульськихі,взагалі,заможних 
господарств, бідняцькі ж господарства не тільки не мали чого 
продавати, а здебільша самі змушені були купувати, надто 
тоді, коли.ціни на міські продукти було набагато збільшено.

Підчас війни через брак хліба й низькі ціни на нього, що 
встановили були хлібозаготовчі органи, селяни почали ховати 
свій хліб.' За таких обставин заготовчі органи примушені були 
розпочати реквізиції. Так, із села Старовіровки, на Куп’яи- 
щині, хліб повезли на станцію тільки після того, як розпочали 
його реквізувати.

Постачання худоби армії також відбувалося з великим 
напруженням.Тверді ціни на м’ясо (12 крб. за пуд) були куди 
нижче, як  базарні, тому селяни добровільно не продавали,' 
і тут знову заготовчі органи вдавалися до реквізицій.

Незадовго до лютневої революції з центру, за підписмо
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міністра військових справ Беляева й міністра хліборобства Ріт- 
тіха, надіслано до Харкова телеграму такого змісту: „Тому 
що протягом останнього часу зменшено довіз хліба та що з 
армії надійшли термінові вимоги, потрібно вивезти хліб до 
роздоріжжя".

Земська рада, що була при харківському уповноваженому 
Б. Каразіні, обміркувавши цю телеграму, ухвалила негайно 
розпочати примусове постачання зерна на такій основі: у 
кожному господарстві залишалося потрібну кількість зерна, 
щоб забезпечити людей і худобу до 1 серпня 1917 року з над- 
вишкою 10%, решту ж хліба відбиралося за твердою ціною, 
згідно з запровадженими правилами; ці заходи мали застосо
вуватися однаково і до приватновласницьких, поміщицьких, і 
до селянських господарств. Ухвалено також для заощадження 
муки перейти на односортну муку. Щоб конкретно перевести 
цей плян на 2 березня (1917 р.) призначено нараду, в якій мали 
взяти участь'всі повітові земські управи Харківської губерні. 
Але лютнева революцій, несподівано спалахнувши для поміщи
ків, зруйнувала всі їхні пляни. Треба відзначити, що настрій 
села перед лютим був дуже напружений. Затяжна війна, руй
нування господарства, повернення з фронту хворих, покалі
чених годувальників, продовольчі труднощі, зростання цін, 
занепад бідняцьких і середняцьких господарств,— все це 
ускладняло становище на селі й пригнічувало його. Трудящі 
селянські маси чекали закінчення війни будь-якою ціною.

ЛЮТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ

Вісті про революцію, про падіння самодержавства дійшли 
до села з великим запізненням і так само, як  і в місті, різні 
групи населення на селі зустріли їх по-різному. Так, одна ко
респонденція передає, що піп с. Уд, Харківського повіту, 
прибувши з Харкова на село,вирішив пройти по хатах, щоб 
довідатись, який настрій села, як ставляться селяни до того, 
що царя скинули: „Скільки я не обійшов хат,— говорить він,— 
у жодної баби не бачив сльози". „Ащо він доброго зробив?"— 
відповідали попові селяни.

У село Бдбаї, під Харковом, вісті про революцію при
несли робітники, що працювали в місті на заводах. Вони по
дбали насамперед утворити організацію, яка б керувала по
діями. Делеґати, що приїхали з Харкова, взяли участь у мані
фестації. Раптом підчас маніфестації роздається заклик: „хо
дімо в економію, нехай зменшать оренду"! „Це незаконно,— 
закричав інший голос,— цим ми загубимо революцію! Ось 
утвориться організація, тоді й розв’язуватимем питання".
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Натовп зупинився. Того ж дня утворено комітет, який насам
перед звернув увагу на пияцтво; до комітету закликано всіх 
осіб, що мали книжки на спирт, і в деяких ці книжки забрано. 
Крім того, на вимогу селян комітет запропонував звільнити 
з економії „Флоти" (так звався один маєток) усім ненависного 
там конторника Малікова, який не одного селянина загнав 
у тюрму.

-------У'Везліодівці, що недалеко від Харкова, піп Гораїн і стар
шина Зозуля. почали сіяти паніку: „Як же це ми житимемо 
без помазаника божого?!" — вигукував піп, звертаючись до 
селян. Звичайно, аґітація, як говорив представник цього села, 
бентежила тільки старих бабів, більшість же селян радісно 
зустріла революцію.
~ У селі Григоровці селяни, довідавшись про лютневу ре
волюцію, одноголосно ухвалили на сході збудувати на добро
вільні пожертви народній будинок на спомин про рево
люцію 1917 року.

У великому селі Ольшанах крамарі протидіяли запро
вадженню нових порядків і переконували нарід, що чутки про 
революцію неправдиві. Тим то як приїхав член повітового 
комітету організовувати сільський комітет, населення йому не 
повірило й ніхто це хотів іти в комітет. Проте, коли селянин, 
який постраждав за революції 1905 року, перший дав згоду 
вступити до комітету, за ним пішли й інші. Цікаво, що органі
зований комітет висловився проти урядових реквізицій за до
бровільне виконання всіх нарядів, запропонував споживчому 
товариству знизити ціни, при чому це розпорядження поши
рювалося й на приватних крамарів.

Спостерігалися випадки ворожого ставлення до земства. 
Так, наприклад, коли в село Непокрите приїхав член викон- 
бюра В. Окунєв і земський лікар Біркін, їх зустріли вороже. 
Вони намагались розповісти про революцію, але їх не хотіли 
слухати й гукали: „Од земства не хочемо слухати, воно нас 
грабує". І тільки після того, як Окунєв повідомив схід, що він 
обраний од селянства член державної думи, селяни його вислу
хали, а як  він закінчив, то зараз же запитали : „А як же далі 
з землею буде?". Окунєв, звичайно, відклав це до... „Уста
новчих зборів".

Цікаво відзначити, що як тільки селяни довідались про 
падіння самодержавства, то збільшили довіз хліба до станції 
й зменшили ціни на продукти. Якщо, в Харкові наприклад, 
раніше яйця за десяток продавано за 1 крб. 90 к., то після 
лютого — за 1 крб. 50 к .; масло зменшилося у ціні з 3 крб. 
20 к. до 2 крб. 50 к . за фунт. Поступово по містах почала була 
зникати й хлібна паніка, але завдяки політиці Тимчасового
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уряду, що продовжував фактично політику, самодержавства, 
це явище спостерігалося лише тимчасово й швидко зникло.

В той час куркулі, земці, навіть іноді поліцаї намагаються 
і собі пристосуватися до нової влади, захопивши її в свої руки. 
Так, у м. Вовчанському діячі земської управи, довідавшись 
про переворот, розпочали переговори з громадськими органі
заціями і виявили готовність підтримувати Тимчасовий уряд. 
У Змієві поліція, довідавшись про падіння самодержавства, 
швидко зникла. Спостерігалося, що земські діячі Змієва зо
всім не хотіли поінформувати населення про революційні події. 
В м. Ізюмі в організованому громадському комітеті бере участь 
колишній справник і жандарський ротміст. У Слов’янському 
з представників різних громадських організацій організовано 
міський, комітет.

Отже на села Харківщини (хоча це характерно для всієї 
провінції України й Росії) лютнева революція прийшла 
начебто „зверху", як „дар" робітників і салдат Ленінграду 
й Москви. Про сприятливий ґрунт на селі з тих коротких по
відомлень видко, як заможні верстви села, куркульські,якщо 
й не змогли силою затримати ліквідацію старих порядків на 
селі, то пробували зробити це попівською й іншою аґітацією, 
а то й проходженням у громадські організації, де можна _було 
встоювати свої права і т. д.

Так само ми бачимо й по містах. Коли всі сподівання помі
щиків і буржуазії на будь-яке відновлення царського ладу 
розбились головно через одсіч, яку дали робітники, буржуазія 
й поміщики швидко почали перешиковувати свої ряди й при
стосовуватися до революції. Можна було помітити, як швидко 
почали вони утворювати по повітових містах і в Харкові 
губерніяльні громадські комітети1), обираючи замість губер
наторів зі- свого кола губерніальних комісарів.

5 березня (1917 р.) Харківський громадський комітет 
через губерніяльного комісара розіслав усім повітовим комі
сарам таку телеграму: „Будьте ласкаві негайно організуйте 
тимчасовий повітовий комітет у такому складі: 6 - та частина — 
представники земства і так само 6 - та частина від земських 
службовців; 6 - та частина — представники міського уряду
вання і службовців разом, 6 - та частина від кооперативів 
і стільки ж од робітників і селян. Там, де немає робітників — 
од селян 2/6 частини".

Ця телеграма характерна тим, що вона яскраво викриває 
справжнє буржуазно - поміщицьке обличчя Тимчасового уряду. 9

9 Громадські комітети іі були номінально вищою владою в пові
тових і губерніяльних містах,
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І справді. Згідно з цією телеграмою, обирають тільки дві 
шостих частини його складу з робітників і селян, тоді як 
решта,ч отиришостих, припадає на земських службовців, пред
ставників кооперативів й т. ін.,куди входили здебільша помі
щики, глитаї та їхні слуги. Звичайно, що дві шостих частини 
представників з селян не могли відіграти видатної ролі, надто 
коли у ці комітети проходили заможніші селяни. Отже, голосу 
бідноти й середняцтва там не було чути, керівну ролю в цьому 
комітеті відігравали поміщики й буржуазія.

Так, у Вовчанському повіті за повітового комісара при
значено великого поміщика Колокольцева, відомого монар
хіста, який потім 1918 року був за міністра у гетьмана Скоро
падського. У Валках призначено поміщика Перліка, колиш
нього голову місцевої управи, який не дозволяв брати участь 
селянам у перевиборах до земства, мотивуючи це тим, що, 
мовляв, немає підстав допускати їх на зібрання, бо чинне за
конодавство про земство не скасовано. В Ізюмському повіті 
на_комісара призначено великого поміщика Сумцова.
/ '  Такі факти ми маємо в Змієві, Лебедині та інших пові
тових містах. Отже, всі ці громадські комітети і в губерніаль
ному, і в повітових містах служили тільки демократичною 
ширмою, за якою ховалась влада поміщиків і буржуазії, що 
намагались усіма заходами загальмувати дальший рух рево
люції.

Те саме можна сказати і про волосні комітети. Тут кур
кулі й їхні прислужники, почувши небезпеку й побачивши 
цілковитий крах царату, відразу почали пристосовуватися до 
нових умов, обираючи волосні комітети, користаючи з не
організованості! й затурканости мас.

У цьому випадку характерний факт, що мав місце в Отра- 
дівській волості, Змієвського повіту. Волость мала 29 хуто
рів, 2 села — всього 1000 чоловіка дорослого населення. Стар
шина й писар запропонували обрати представників до волос
ного комітету від кожного хутора по 1 чоловікові й 5 чоловіка 
від 2 сіл. Вийшло, отже, що були представлені здебільша кур
кулі, бо з 34 чоловіка було 29 представників хуторян. Ясно, 
що до таких представників Тимчасового уряду на місцях се
ляни — бідняки та середняки — ставилися вороже.

У Вовчанському повіті земство брало з селян великі 
податки, тому тут селяни ненавидили земство. По деяких селах 
виявилася тенденція відділитися від земства, як це було в 
Миколаєвській волості. Тут селяни відмовилися від аґрономів, 
лікарів, учителів і прохали їх забиратися собі геть. У Змієв- 
ському районі вороже ставлення було до аґрономів, бо там 
вони па завдання земства реквізували худобу. У Банківському



повіті було навпаки, тому що аґрономи брали активну участь 
у кооперативному житті, це зв’язувало їх з населенням, че
рез що ставлення до них було доброзичливіше. Проте ставлення 
до вчителів і лікарів у цьому повіті взагалі було вороже. Тра
плялися навіть випадки, коли селянські сходи складали про
токоли про їхнє виселення через те, що вони байдуже стави
лися до політичного життя й не ознайомлювали селян з 
поточними подіями.

Але ясна справа, що основне невдоволення селян було 
скеровано проти головних своїх експлуататорів - поміщиків, 
які часто-густо репрезентували на місцях „нову владу". 
Траплялося, що біднота й середняцтво одверто заявляли 
про своє недовір’я колишньому складові земства та комісарам, 
призначеним од них, і вимагали, щоб органи самоврядування 
обиралося на підставі загального виборчого права.

В цьому випадку показовим буде виступ представників Хо- 
томлянської волости, села Великі Бабки, Вовчанського повіту, 
які. на зборах сільсько - господарської кооперації в Харкові 
сказали:

„Стара влада раніш їздила на нас і тепер їх Тимчасовий 
уряд призначив на комісарів; у нас є Колокольцев, так 
він не дозволяє не то що травинку худобі з ’їсти, а й жін
кам не дозволяє до неї підійти — штрафує. Колокольцев 
нас не підтримає — скільки вовка не годуй, а він у ліс 
дивиться. Селу потрібна нова влада“а).
Отже буржуазно - поміщицький Тимчасовий уряд і його 

ставленики не могли захищати інтереси селян. І селянин ви
разно заявляв — селу потрібна нова влада, а такою владою 
могли бути тільки ради робітничих і селянських депутатів.

І в місті, і на селі уже в перші дні революції під прапором 
загальних демократичних гасел фактично визирає прихована 
клясова боротьба, що призвела незабаром до Жовтня. Селяни 
вважають за неправильне, що від поміщиків не відібрали хліба; 
вони пропонують зазирнути в запаси поміщиків. Один селянин 
з приводу цього говорив: „Село патріотичний борг сплатило, 
його не знають тільки ті, у кого один бог —кишеня. Викрийте 
.Гнізда спекулянтів" * 2).

У цій боротьбі за нову владу характерний і цікавий ви
падок, який був у Вовчанському. Там салдати, що приїхали 
1 квітня з Петрограду,'зібрали мітинґ, на який зійшлося 
кілька сот чоловіка. На, мітинґу салдати заявили, що вони
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г) „Южный Край“ з 15 березня 1917 р.
2) Там саме.
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приїхали запровадити лад, для чого треба, насамперед, за
арештувати представників старої влади і між ними особливо 
ненависного всім великого місцевого поміщика Колокольцева, 
тепер повітового комісара. Мітинґ визнав думки делеґатів 
за правильні і ухвалив обрати новий громадський комітет 
з 10 чоловіка.Після цього ініціатори мітинґу пішли заарештову
вати Колокольцева. Не знайшовши його ні в земстві, ні в його 
маєтку, вони, захопивши в земстві три автомобілі, виїхали 
по нього до Харкова, але й тут не знайшли.

4 квітня справу цю розбирав Виконком губерніального 
громадського комітету, який, звичайно, став на захист Коло
кольцева і головних привідців передав окружному прокуро
рові. Ця справа характерна тим, іцо вплив Петрограду, як 
центру пролетарської революції, відбився і на Харківщині. 

\Салдати, що приїхали на села, були носіями революційних 
настроїв.

Невдоволення зростало і до самого Тимчасового уряду. 
Надзвичайно цікава резолюція селян села Мала Дмитрівка, 
де 10 березня на сході у питанні щодо Тимчасового уряду ухва
лено „вважати його за буржуазний, що не має на увазі захи
щати інтересів трудящих'1.

Зростало невдоволення проти „примиренства" нової влади 
до представників старої влади. З багатьох сіл селяни 
скаржаться, що урядники і стражники ще залишаються на своїх 
місцях і біднота вимагає звільнити їх.

Так, селяни села Сінне просять Богодухівський громад
ський комітет забрати пристава Руденца з їхнього села, бо все 
населення його ненавидить, на що він і заслужив, а також 
і тому^ліщ_він своїми діями може викликати заколот. 

.'""'ПКлясова ворожнеча до поміщиків насамперед ішла лінією 
земельного питання. Проте, потрібно відзначити, що селян
ство на Харківщині не відповіло на революцію стихійними по
встаннями, розгромом поміщиків та захватом їхніх земель, 
як це було 1905 року. Це характерно було не тільки щодо 
Харківщини, але й для цілої України.

2-Ним же пояснити те, що селяни, почувши кінець царського 
уряду, не захоплювали відразу силоміць землю в поміщиків, 
а нібито чекали на неї від Установчих зборів?

До „мирного" перебігу революції на селі в перші місяці 
по лютому спричинилося в певній мірі те, що село збезлюдніло 
через мобілізації. Отже, ті люди, які б могли взяти активну 
участь, перебували на фронті. Не було активу. Подруге — не 
було ще майже ніякого зв’язку між робітничою клясою й се
лянством, тим паче організованого.

Але головне те, що село чекало на землю від нової влади,



Лютий по селах Харківщини 59

від революції. Крім того, воно (село) здебільшого не вийшло 
ще з-під впливу куркульства, біднота не була ще організована 
й т. ін.

А втім потрібно сказати, що в зазначеному очікуванні 
відіграли не абияку ролю земці, місцеві (повітові)громадські ко
мітети; роз’їжджаючи селами, вони переконували селян не 
захоплювати земель, залякуючи їх репресіями 1905 року, 
умовляли ждати на Установчі збори, які, либонь, тільки одні 
мають право розв’язати це найважливіше питання революції. 
Щоправда, подекуди -їм щастило нацьковувати селян на ро
бітничі ради, які, мовляв, перешкоджають Тимчасовому урядові 
„правильно й успішно працювати", але не завжди й не скрізь.

Крім того, повітові громадські комітети силкувалися так - 
сяк розв’язати земельне питання, утворюючи-ілюзії „співро
бітництва кляс".

Треба сказати, що в розв’язанні аґрарного питання в по
вітах не було одностайности й пляну. Усе тут залежало від 
ступеня організованости місцевих комітетів, їхнього складу 
й активности широких мас.

Насамперед виникла боротьба за оренду. Селяни хотіли 
поширити оренду й полегшити умови найму землі. Розміри 
цього орендного руху проте стосувалися не дуже значної ча
стини селянства, бож через недостачу робочих рук малозе
мельні господарства не мали змоги орендувати багато землі.

Форми розв’язання цього питання так само не були різ
кими, тому що поміщики здебільша опиралися серйозно роз
ширити орендний фонд. Гостріше ставилось питання про оренду 
тоді, коли воно поставало перед цілими селами там, де висту
пала переважна більшість населення цих сіл і де потрібні були 
великі ділянки для оренди. В;такому разі траплялися випадки 
сутичок не тільки з поміщиками, але навіть і між сумежними 
селами через конкуренцію за ці землі (у Богодухівському по
віті); проте розв’язання цих конфліктів відбувалося органі
зовано через волосні й земельні комітети. Але в цілому само
чинного захвату землі до липня (тобто до приходу з фронту 
частини активу селянського) не було. Здебільша селяни дома
галися повернути в оренду ті землі, що їх з тих чи інших при
чин відібрали у них поміщики.

Гостріше стояло питання з орендою лук. Тут ми спостері
гаємо різкіші форми боротьби за луки. Були випадки, коли 
селяни самочинно косили й забирали сіно зі спірних лук 
(у Вовчанському повіті).

Як загальне явище, орендний рух проходив у межах по
розуміння з поміщиками за санкцією місцевих комітетів. Рево- 
люційніше настроєні селяни Харківщини ставили питання про
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орендні ціни. По всіх повітах Харківщини спостерігалося 
знание зниження орендної плати, що зменшилася вп’ятеро: до 
п ’яти і десяти карбованців за десятину. Це сильно вдарило по 
поміщиках і тут їхня брротьба з селянами була впертіша. При
міром, богодухівські поміщики випустили оповістку, розси
лали скрізь телеграми, посилаючись на великі платежі в банки, 
податки на землю, що припадали на десятину до 7 крб., та пропо
нували орендну плату не менш 20 карбованців за десятину, 
тоді як земельні комітети встановили її в 10 карбованців. Ха
рактерно, що селянство відмовилося оплачувати оренду нату
рою, пропонуючи оплату тільки грішми. Щождо питання, куди 
раме вносити орендну плату, то тут були найрізноманітніші 
ухвали. Частина селян вносила поміщикам, інша земельним 
комітетам. Д еякі пропонували здавати її до державної скарб
ниці аж до ухвали Установчих зборів. Звичайно, що це пи
тання не могло ще викликати значної ворожнечі на селі проти 
куркульства, бо в оренді поміщицької землі були зацікавлені 
й заможні верстви села.
' Через недостачу робочих рук збільшення зарплати сіль
сько - господарським робітникам мало сприятливіш ґрунт. 
1917 року весною ставки сільсько - господарських робітни
ків проти 1915 р.' значно зросли, пересічно втроє, а проти 
1913 р .— вп’ятеро. Якщо робітник 1914 року одержував 
55коп., робітниця—36к., підліток—27 коп., то 1917 року вони 
одержували 2 крб. 55 к., 1 крб. 86., 1 крб. 80 коп., на день, до 
т р т ж  у жнива та молотьбу заробіток ще збільшувався на 20%. 
^  Щодо тривалості! робочого дня, то тут робітники домага
лися 8-годинного робочого дня, поміщики ж вимагали 10-го- 
динного.

До літа 1917 року революційна.активність селян Харків
щини почала швидко на,ростати. Бідняки й середняки тратили 
віру в Установчі збори. Надходив другий етап боротьби не за 
обмеження експлуататорських прагнень поміщиків, а за їхню, 
ліквідацію.

Отже, лютневий переворот ішов, коли можна так висло
витися, „апаратним шляхом": від центру через губерніальні 
й повітові громадські буржуазні організації. Надсилано те
леграми, спокійно зміщувано справників, станових, організо
вувано громадські комітети з представників поміщиків і бур
жуазії. Але ґрунт для революції на селі був надзвичайно спри
ятливий. Це власне й обумовило „спокійний" характер револю
ції. Проте за ширмою Хваленої демократії заховувалась влада 
поміщиків і буржуазії. Цілий березень по селах здебільша 
залишались старшини, які були й до революції. Але зовнішні 
ознаки яскраво свідчили, що відбувається переворот чі, вірніше,
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початок його, початок аґрарної революції — це червоні пра
пори, гасла, зібрання, мітинґи, промови тощо.

Влада Тимчасового уряду біднякам і середнякам нічого не 
могла дати, тому вони залишились пасивними, вичікуючи, 
прислухаючись, розбираючись у словах і вчинках усіх актив
них кляс та їхніх партій. І коли селяни з досвіду перших двох 
місяців революції почали губити надії на Тимчасовий уряд,— 
почала наростати активність бідноти й середняцтва. Лютневий 
переворот лаочно їм довів, що революцію не одержують у го
товому вигляді, а що її потрібно робити власними руками.

Уже в березні - квітні селяни за прикладом міста почали 
організовувати свої ради. Так, 19 березня на сході сумежних 
сіл Луки й Баранівки, Сумського повіту, обрано раду з 24 чоло
віка (між ними 5 жінок) і тут же ухвалено резолюцію, щоб 
місцеві комітети „завжди були на сторожі інтересів селян, 
слідкуючи пильно за всіма, хто своєю діяльністю шкодить 
справі революції" г).

Хоча 28 березня дописувач газети „Земля й Воля" пові
домляє, що вже по багатьох селах розпочалася організація 
селянських рад, проте у березні випадки організації селян
ських рад ще мають характер поодиноких явищ, що залежало 
від наивности на місцях того чи іншого організатора. Зде- 
більша організовувалися під цёй час ради в приміських селах, 
де був вплив харківських робітників, де біднота й активні 
учасники 1905 року не могли забути заклику харківських ро
бітників, коли вони закликали їх до повстання. Хоча органі
зованої допомоги пролетаріят Харкова ще не міг дати селу, 
проте потрібно відзначити, що ще з початку лютневої рево
люції ми маємо факти поодинокого зв’язкз^ робітників із селя
нами. Це відразу мало великий революційний вплив на селян. 
Селяни ст.Мерчика (що недалеко Харкова) в той час ухвалили 
резолюцію, де ясно говориться про потребу замирення без ане
ксій і контрибуцій на основі самовизначення народів і про те, 
щоб Рада Р. і С. Д. пильно стежила за Тимчасовим урядом.

Селяни палко протестували проти цькування буржуазії 
селян, на робітників та салдат у зв’язку з запровадженням 
8 - мигодинного робочого дня. „Ми кидаємо свою зневагу 
прислужникам буржуазії і закликаємо всіх громадян Росії не 
слухати брудних наговорів буржуазії".

В ухваленій резолюції на мітинґу (правда, трохи пізніше— 
23 квітня) в селі Люботині Тимчасовий уряд таврується як 
уряд буржуазії, який продовжує для своєї наживи імперіялі-

Лютий по селах Харківщини

J) „Земля її Воля“, 2S/I1T, 1017 р., орган харківських соціа
лістів - революціонерів.
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стичну війну; резолюція кінчається словами: „Ми організу
ємося навколо Рад Р. і С. Д. та готові дати рішучу відсіч 
усім протиреволюційним прагненням уряду і на випадок по
треби змінити його, утворивши натомість тимчасовий револю
ційний уряд“ .Але таких резолюцій було ще мало. Робітничий 
вплив ще не пройшов углиб села. Там ще вплив мали соціалі
сти - революціонери, які одурманювали селян патріотичним 
чадом, обдурювали їх, що установчі збори дадуть селянам 
і землю, і мир. Потрібно було певного часу для того,%щоб тру
дящі розібрались у зрадницькій політиці дрібнобуржуазних 
партій — есерів, меншовиків.

Одначе, свідомість того, що потрібна нова влада, все збіль
шувалась і коли у березні та квітні ми маємо поодинокі випадки 
організації селянських рад, то наприкінці квітня й на початку 
травня вони набувають масового характеру ; надто це сталося 
в зв’язку з організацією першого губерніяльного з ’їзду селян
ських депутатів, який відбувся в Харкові 3 — 5 травня 1917 р. 
Наставав-другий етап революції.'

Питання про землю дедалі більш загострювалося.

ПІДГОТОВКА И ОРГАНІЗА ДІЯ  ГУБЕРНІАЛЬНОЇ ХАРКІВСЬКОЇ 
РАДИ СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ

В організації селянства брали участь Харківська Рада Р 
і С. Д. та кооперативні організації, керовані від соціядісгів- 
революціонерів. Серед цих організаторів не було погоджености 
й тому робота їхня провадилась без належного пляну й попе
редньої підготовки.

Харківська Рада Р. і С. Д. вперше поставила питання про 
організацію селянства 13 березня, коли одержала телеграму 
Петроградського Комітету Ради Р. і С. Д ., де зазначалося, 
що в зв’язку з революцією різко зменшилась хлібозоготівля, 
а це загострило до краю продовольче постачання армії й містам. 
Петроградська Рада пропонувала негайно вжити надзвичайних 
термінових заходів для постачання хліба, одночасно повідо
мляючи,що земельне питання поставлено для розв’язанняна по
рядок денний, що збільшення голоду сприятиме ще більшій 
руїні та загибелі революції. Наприкінці телеграми пропону
валося послати агітаторів на села від партій, кооперативів і 
рад. Харківська Рада, в звязку з цією телеграмою, ухвалила 
резолюцію:

„Рада Р. і С. Д. м. Харкова, вважаючи за конче 
потрібне організувати трудове селянство Росії і маючи за 
дуже бажану присутність у своїх лавах представників
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селянства, ухвалює звернутися до всіх рад робітничих і сол
датських депутатів Росії із закликом негайно розпочати 
серед селянства найенерґійнішу агітацію, щоб утворити 
міцні селянські організації й об’єднати ці організації з 
радами робітничих і салдатських депутатів".

Але не тільки робітники прагнули швидше зв’язатися 
з селянством. Поєднатися з багатомільйоновим селянством 
прагнули й інші організації, щоб вплинути на нього, спертися, 
здійснюючи свою мету. Так 10 чи 12 березня з ініціятиви союзу 
споживчих товариств півдня Росії відбулася нарада у питан
нях організації селянства. У ній взяли участь представники 
с.-р. і с.-д.— працьовники кооперативів та представники 
третього елементу — земські діячі, службовці. Питання орга
нізації селянства викликало жваві суперечки.

У цих суперечках одна частина, переважно представники 
с . -p . ,  висловлювалися за те, щоб організувати селянство під 
стягом певних політичних і соціяльних завдань. Вони вима
гали під натиском мас, насамперед, організувати селянські 
спілки, до програми яких повинен увійти пакт про передачу 
селянам всієї землі (як відомо, ееери це говорили, а не робили, 
і неспроможні були зробити цього в революції 1917 р., як 
дрібнобуржуазна партія).

Інший погляд боронили представники партії соціял - де
мократів: ці пропонували організувати селян навколо тимча
сових гасел, ну, приміром, як говорили вони, навколо гасла 
скликання Установчих зборів, не визнаючи ставлення до го
стрих соціяльних питань.

Ці два поглядр у питанні про організацію селян не могли 
найти розв’язання і це питання залишали нерозв’язаним.

Щождо питання про організацію рад селянських депу
татів, то по докладному обміркуванні ухвалили всіми засобами 
допомагати в цьому селянству. Доповідач Целаріус говорив 
про розпорошеність селянства, що воно до цього часу неорга
нізоване і не користується жодними політичними правами.

Щоб об’єднати всю роботу, що її потрібно провести в гу- 
берні й навіть у краї серед селянства, і для того, щоб освідо- 
мити село про всі поточні події, а також щоб організувати 
їх у ради селянських депутатів, ухвалено при союзі споживчих 
товариств утворити організаційне бюро. До складу цього бюра 
обрано 5 чоловіка. Але й цьому бюрові,так само, як і поперед
ньому, не пощастило провести самостійно всієї накресленої 
роботи. Організацію селян на себе взяв комітет, обраний на
ступного дня, 14 березня, до якого увійшли і вищезгадані пред
ставники .
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У будинку робітників Харкова, у кяюбі металістів 14 бе
резня відбулася нарада споживчих і  сільсько  - господарських 
громад харківської губерні. Ухвалено було скликати волосні, 
повітові й губерніальні ради селянських депутатів, обрані на 
підставі... загального безпосереднього, рівного й таємного голо
сування. Щоб провести цю роботу, там же обрано тимчасовий 
організаційний комітет, до якого увійшли представники від 
Р. Р. і С. Д., від кооперативних, земських, громадських і пар
тійних організацій. Головна мета цього комітету полягала 
в тому, щоб допомогти селу організувати свої ради. Для по
точної роботи комітет обрав бюро в складі таких осіб: А. А. Бо
гомолов— голова, з губ. земства; В. А. Рубинський — заст. 
голови, з Союзбанку; П. Е. Шнибко, секретар з Союзбанку, 
П. Є. Марченко (с.-р.) — член Губземуправи від селян; Є. В. 
Довгорученко—член повітового громадського комітету від се
лян; В. Я. Постоев—член правління союзу споживчих т - в, 
В. Г. Соболев — член губерніальної земської управи, від ко
оперативів; Н. С. Палеев — член правління споживчих т - в ;  
Малишевський — від воєнно - технічного відділу; В. М. Ка- 
чинський — від партії російських соціялістів - революціоне
рів; Л. Б. Голубовський — теж від с^-р.; Л. Я. Ліберман ■— 
від партії соціял - демократів меншовиків; М. М. Нечипу- 
ренко — голова українського організаційного комітету; В. Д. 
Коряк — від українських соціялістів-революціонерів; один 
представник українських соціял - демократів і один пред
ставник від ради робітничих депутатів.

Більшість членів організаційного бюра, як ми бачимо, 
були представники кооперативних організацій і в ньому мали 
керівну ролю представники партії соціялістів - революціоне
рів. Цей комітет енерґійно взявся до роботи організації ради 
селянських депутатів і до підготовки скликання губерніаль
ного з ’їзду селянських депутатів.

Незабаром комітет опрацював плян дальшої роботи, 
форми обрання рад і інструкції до них. За иляном ради се
лянських депутатів мали бути волосні, повітові, й губерніальні. 
У волосні ради обирають представників од усіх мешканців 
даної волости загальним, безпосереднім голосуванням' без 
ріжниці статі з розрахунку один представник на 200 чоловіка 
дорослого населення не молодше 18 років; у повітову раду один 
представник на 5.000 душ населення, у губерніальну теж 
один від кожних 10 представників повітових рад. Зазначалося, 
що до рад селянських депутатів можна обирати й не селян, 
Усі ради обирають серед себе виконком не менш як із 5 чоловіка. 
Виконкоми можуть при собі організовувати бюра сприяння, 
до яких треба притягти корисних і тямучих осіб.
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Бюро накреслило й загальні завдання, що повинні стояти 
перед радами селянських депутатів. Ради повинні з ’ясувати 
докладно земельне питання в своїх районах, встановивши роз
міри, порядок, способи й умови землекористування, оренди, 
тощо, встановлювати тимчасові правила, припиняти чинність 
старих законів, усувати всякі непорядки або несправедливості 
в галузі поземельних стосунків, а також ще й замиряти та по
переджати сутички протилежних інтересів; ради повинні 
наглядати за вчинками тимчасових урядових установ та 
представників влади, щоб вони не відступалися від основ 
нового ладу. Ради мали право виділяти своїх представ
ників до різних комітетів і громадських організацій для за
хисту в них інтересів селянства, а також виділяти своїх пред
ставників до рад робітничих і салдатських депутатів, щоб 
погоджувати з ними свою роботу. І, нарешті, ради повинні 
взяти на себе завдання підготувати селянство до свідомої уча
сти у виборах до Установчих зборів.

Підготувавши й з ’ясувавши всі заходи щодо організації 
селян в ради, бюро для скликання селянського з ’їзду зверну
лося 20 квітня до всіх селян Харківщини зі спеціальною ві
дозвою. Спочатку цієї відозви говориться про значіння лют
невої революції, повалення самодержавства, про утворення 
Тимчасового уряду, форми управління Росії до Установчих 
зборів у погодженні з радами робітничих і салдатських депу
татів. „Немає тільки рад селянських депутатів, через які 
багатомільйонове селянство також брало б участь в управлінні 
Росії",— говорилося у відозві; далі тут вказувалося на потребу 
негайно утворити такі селянсьці ради, які вже організували 
робітники та салдати, й зазначалося ті завдання, що стоять перед 
селянськими радами, давалося інструкцію, як потрібно про
вадити ці вибори до рад. Відозва відзначала, що селянство, 
тільки згуртувавшись з робітниками, об’єднаними силами 
зможе здобути „землю й волю". „Найсвідоміші селяни об’єд
нуватимуться в партії, усе ж селянство в цілому з усіма його 
партіями тимчасово, до Установчих зборів, повинно, за при
кладом робітників і салдатів організуватися в свої ради селян
ських депутатів".

Отже, ради селянських депутатів цього періоду — це були 
органи влади всього селянства, без загострення навіть питання 
про організацію бідноти, с.- г. пролетаря в межах цієї системи.

Відозва організаційного бюра для скликання першого 
з ’їзду селянських депутатів на Харківщині і була побудником 
до широкої організації на місцях селян у ради. До того ж орга
нізаційне бюро для організації селянства відрядило своїх 
представників на місця.
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Скрізь делеґатів селяни вітали співчутливо і щиро г). 
Це доводить, що ідея утворення рад селянських деп. була 
цілком дозріла і цілком життєва. Тільки широким співчуттям 
селянства до цього питання пояснюється швидкий процес орга
нізації села.

Уже ЗО квітня майже до всіх повітах одкрито установчі 
засідання рад селянських депутатів. На цих засіданнях обмір
ковувалося питання про поточні події, як ставиться селянство 
до війни, до Тимчасового уряду, до аґрарного питання. Після 
того переведено вибори на губерніяльний з ’їзд селянських 
депутатів до 10 чоловіка від кожного повіту.

Усі ці питання обмірковувалося і на губерніальному з ’їзді 
селянських депутатів уже в концентрованому виді. Отже, не
має потреби тут говорити про них окремо. Зазначимо тільки, 
що їх майже всі роз’вязувалося в дусі програми партії соціа
лістів - революціонерів. Тут же відзначимо своєрідні риси в 
організації рад селянських депутатів на місцях.'

Так, на засіданні Ізюмського повітового Виконкому 
23 квітня обмірковували питання про демократизацію земського 
зібрання і про утворення рад селянських депутатів. Щодо 
першого питання, то ухвалено послати в земство якнайбільше 
робітників і селян, бо старому земству не довіряли. Представ
ники селян, робітників у своїх промовах-говорили про полі- 
цайську ролю духівництва застарого режиму і т .ш.  Ухвалено 
одноголосно організуватися в ради селянських депутатів. Між 
іншим жодного голосу не подано на захист організаці ї всеросій
ського селянського союзу, який самочинно утворено в Москві. 
Але зате обмірковувалося схему про вибори, запропоновану 
згаданою вище відозвою, та ухвалено, поперше, що на волосні 
ради обирається один представник од 200 — 250 чоловіка на
селення на всенародних сходах, подруге, що для виборів у 
губерніальну і центральну ради селянських депутатів канди
датів ухвалено намічати на місцях на волосних сходах: до 
губерніальної ради обирати по два від району, а в центральну 
по одному від шости головних районів.

На цьому ж засіданні обрано організаційне бюро, щоб 
скликати раду селянських депутатів Ізюмського повіту. ЗО 
квітня в Ізюмі відкрито перший з ’їзд селянських депутатів, 
на який з ’їхалося 300 депутатів.

На з ’їзді відбулись вибори представників у Петроград та 
ухвалено уважно стежити за роботою депутатів і на випадок 
невідцовідности депутата негайно його відкликати.

0 Ми не погоджуємося з автором роботи „Крестьянское движение 
в 1917 году“ у збірнику „Харьков в 1917 году“, cfop. 252, т. Качин- 
ським, що села на Харківщині організовували ради без „ ентузіязму“ .
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Пропозиція обрати депутатів тільки від плуга не зустріла 
співчуття. Були вигуки: „ми не ратая обираємо до Петрограду 
й Харкова, а того, хто вміє боронити інтереси трудового се
лянства" .

До питання про автономію України з ’їзд поставився пози
тивно.

•Обираючи одного депутата до Петрограду, з ’їзд забалату- 
вав власників землі й рекомендував обрати селянина, який мав 
надільну землю і був на фронті. До губерніальної ради селян
ських депутатів з ’їзд обрав двох осіб, що поділяли програму 
соціялістів-революціонерів. .

ЗО квітня з ’їзд селянських депутатів відбувся і в Лебе
дині, де обрано було До Харкова 10 депутатів. Тут, між іншим, 
інструкції про вибори, як це було в Ізюмі, з ’їзд не міняв.

РОБОТА ПЕРШОГО ГУБЕРНІЯЛЬНОГО З ’ЇЗДУ РАД СЕЛЯНСЬКИХ 
ДЕПУТАТІВ ХАРКІВЩИНИ

Отже, зусиллями окружного бюра для скликання губер
нія льного з ’їзду селянських депутатів, за допомогою Ради ро
бітничих депутатів і салдатських депутатів,'скликано, нарешті, 
З травня 1917 року перший губерніальний з ’їзд селянства 
Харківщини. Від усіх повітів Харківщини на з ’їзд прибуло 
120 депутатів.

З ’їзд вітав представник губернія льного громадського ко
мітету Жилкин. .

Про мету й завдання з ’їзду доповідав Рубинський, який 
підкреслював, що головна мета з ’їзду — це об’єднати всіх 
селян в їхні ради й об’єднатися з радами салдатських і ро
бітничих депутатів для того, щоб керувати країною.

Доповідач зазначав на те, що ради селянських депутатів 
повинні боронити волю селян перед Тимчасовим урядом та 
його органами на місцях, а також здійснювати всі заходи, щоб 
задовольняти потреби селян. Говорячи про структуру рад, до
повідач відзначав, що ради повинні утворити комісії: земельну, 
культурно - освітню й продовольчу.

Як бачимо, завдання рад селянських депутатів були скром
ні. Оргбюро вважало, що ради мусять бути не органи влади, 
а якісь професійні організації, що боронять тільки вузькі 
інтереси селянства. У виступах промовці відзначали потребу 
селянам організуватись, бо тільки за таких умов вони зможуть 
здобути собі землю і волю (Требелєв). Деякі промовці закли
кали селян „об’єднатись" з робітниками, доводячи, що тільки 
тоді селяни зможуть боронити свої інтереси (у. с.-р. Заливчий. 
Проте це була „спілка" по - есерівському. Про гегемонію 
робітничої кляси, про розшарування селянства — ані слова.
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Підчас обмірковування резолюції про завдання й мету 
ради селянських депутатів розгорілася дискусія. Деякі особи 
енерїійно боронили думку, що правоможним органом селян
ства повинен бути селянський союз, а його виконавчим орган
ном— рада селянських депутатів. Кінець-кінцем, цю пропо
зицію більшість з ’їзду відкинула й ухвалила — -

„вважати раду селянських депутатів за єдино правомож- 
ного виразника волі й думки трудового селянства у всіх 
його прагненнях політичного й класового життя; вважати 
раду селянських депутатів за орган об’єднаного селянства, 
яку закликано боронити селянські інтереси і зміцнювати 
основи революції з поглядуправ і і нтересів трудового народу; 
узяти на себе роботу щодо політичної організації селян
ства, щодо його освіти й керівництва всіма сторонами 
селянського життя протягом усього часу існування ради се
лянських депутатів, як класового представництва селян
ства" 1).

Далі вказувалося на потребу об’єднання селянства з ро
бітниками і т. ін. Треба відзначити, що завдання й мета рад 
селянських депутатів в цій резолюції з ’їзду виявлені далеко 
повніше й глибше, ніж у доповіді, але, звичайно, і в ній ради — 
не органи влади, а організації, що боронять тільки інтереси 
селян.

В справі продовольчого питання доповідав Одер. Допо
відач говорив, що у війні переможе той, у кого краще органі
зовано господарство. Тил і фронт — це дві сторони однієї 
й тієї ж медалі. Царський уряд залишив тяжку спадщину. 
Тепер продовольчу справу організовано інакше, бо на чолі 
цієї справи стоїть продовольча управа, що її обирали всі вер
стви населення, де селян і робітників уже більше. Хлібна 
монополія потрібна, хліба мало і держава повинна провадити 
суворий облік. Харківщина дає хліб для Москви й Петрограду. 
Монополію на хліб повинні провадити самі селяни. Такі думки 
доповідача. Говорячи про виконання нарядів, Одер висловив 
надію, що наряди для армії треба буде виконати на 75%, а для 
тилу на 50%.

По цій доповіді селяни порушили низку питань. Депутат 
Соломата говорив, „що через відсутність мішків не завжди 
можна відправити хліб". Два депутати, посилаючись на до
рожнечу продуктів, які купують селяни, висловлювались

г) 3 резолюції першого губерніального з’їзду селянських депу
татів. . .
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проти монополії. Інші селяни не заперечували проти хлібної 
монополії і говорили, що вона не страшна*для трудового на
роду. Подавалося думки запровадити контроль над виробни
цтвом фабрик і заводів, шоб усунути спекуляцію. Деякі селяни 
говорили, що треба монополізувати мануфактуру й речі першої 
потреби. Були пропозиції оподаткувати (надприбутки) капі
талістів. Цікаво, що один з промовців закликав з ’їзд зверну
тися до рад робітничих і селянських депутатів, щоб вони взяли 
на себе завдання контролювати промисловість і нормувати 
ціни.

У прикінцевому слові доповідач заперечував критикам 
хлібної ^монополії і закликав їх до практичної роботи, щоб 
усунути всі її (монополії) хиби і заявив, що в дальшому буде 
запроваджено і промислову монополію. Згадуваний вище Ру- 
бинський запропонував резолюцію, де зазначалося, що закон 
про хлібну монополію вважається за єдино правильний захід, 
що він може врятувати країну й армію від голоду, руїни й хліб- - 
ної спекуляції. Щоб практично й доцільно здійснити її, про
понується якнайшвидша організація продовольчих комітетів 
на демократичних засадах, куди треба обирати людей з до
вірою від селянства.

Доповідач у справі національного питання Заливчий 
обґрунтовував принцип автономії України; на його думку Укра
їна повинна мати свій власний парлямент: українська мова 
мусить бути державною мовою. Щодо справ загальнодержав
ного значіння, то їх повинен вирішувати загальнодержавний 
парлямент; між іншим, автономію України на думку допові
дача повинні встановити Установчі збори.

У дискусіях щодо цього питання брав слово Алексеев, 
проводячи думку, що всі нації Росії повинні об’єднатися у 
федеративну демократичну республіку. Він вказував на спіль
ність інтересів трудящих усіх націй, перед якими стоїть одна 
мета — соціалізм. Другий промовець, Целаріус, говорячи про 
національне питання, закликав боротися з шовінізмом, що все 
розвивається.

Резолюція, ухвалена на що доповідь, зазначала: „З’їзд ви
магає, щоб Тимчасовий уряд негайно офіційно визнав права 
українського народу на національно - територіяльну автоно
мію, що освіту треба провадити українською мовою, забезпе
чуючи права національних меншостей в справі освіти".

5 травня з ’їзд рад селянських депутатів почав обміркову
вати земельне питання.

Доповідач цього питання, Марченко (с.-p .), відзначаючи, 
Що земельне питання є найскладніше питання, закликав при
класти колективний розум, вважаючи, що земля не повинна
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бути приватною,власністю, і що її не можна ні купувати, ні 
продавати. Марченко, додержуючи есерівського принципу со
ціалізації, доводив, що земельне^питання не можна розв’язати 
захватом, що це питання треба розв’язати на Установчих збо
рах. Місця повинні утворити земельні комісії, ці комісії й 
розв’язуватимуть земельні непорозуміння і збиратимуть мате
ріали щодо земельного питання.

Ця доповідь викликала жваві дискусії. Перший промо
вець, представник с. -р.  Качинський, солідаризувався з до
повідачем у всіх його твердженнях. Інші промовці доводили, 
через що вони вважають за несправедливе платити за землю. 
„За землю народ досить пролив крови й поту за кріпацтва, 
після „визволення селян'' і за війни,— говорив доповідач,— і 
ця плата дорожча,ніж гроші". Жодний селянин не висловився 
за збереження приватної власности і за викуп землі. „Нехай 
уся земля й воля буде народові",— вперто роздавались голоси.

Підчас дискусій трапився хапактерний інцидент1. Сносте- 
регаючи публіку, можна було бачити, як делегати з ’їзду 
реагували на виступ того або іншого представника партії. 
І, не зважаючи на те, що с .-р . у земельному питанні були на 
поводі у буржуазії й поміщиків і відкладали розв’язання 
цього питання до Установчих зборів, маса йшла за ними... 
Виступи представників партії соціалістів - революціонерів зу
стрічали делегати радо. Зате після виступу меншовиків оголо
шено пропозицію не давати їм більше виступати в цій справі. 
Меншовики обурились, вважаючи, що позбавляти слова про
мовців — це насильство. Кінець - кінцем, їхнє прохання так 
і не задоволено. Резолюцію, яку запропонували соціялісти - 
революціонери, з ’їзд ухвалив; вона визнавала, шо „приватна 
власність на землю касується назавжди. Усі землі стають гро
мадським добром. Користуватися з землі можуть тільки ті, 
хто її оброблятиме своєю працею, не використовуючи найманої, 
робочої сили".

Але фалш есерів, що виявлялася в цій важливій постанові, 
викривалося тим, що остаточне розв’язання земельного питання 
відкладалось до Установчих зборів. Резолюція закінчувалася 
такими словами: «Закликаючи трудяще селянство утримува
тися від самовільних захватів землі, губерніальна рада селян
ських депутатів разом із тим вказує на кончу потребу участи 
організованого селянства у запровадженні умов оренди землі, 
найму сільсько - господарських робітників і контролю над ве
денням сільського господарства, а також контролю за поруб
кою ліса".

Коли обмірковували останнє питання про ставлення до 
Тимчасового уряду і війни, настрій на з ’їзді був напружений.
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П ромови викликали то гучн у х в а л у , то голосн і крики „ го д і" . 
Д е доводить, що в ск л аді з ’їзд у  б у д и  р ізн і верстви селян ства. 
П редставник ф ронту, прим іром , говорив про те , що в а р м ії  
своооду зр озум іл и  неправильно, що розв ин ул ось  дезертир ство, 
на фронті ц ілковита р у їн а , що братання є пом илка. В и дн о б у л о , 
що говорить представник командного ск ладу есер івськ ого т и п у . 
Інший салдат поясню вав безл аддя  тим, що на фронті оф іцери  
не й д у т ь д іа зо м  із  салдатам и.

И,сер~ М алиш евський прочитав телеграм у П етроградськ ої 
Ради р обітни чи х і сел ян ськ и х  деп утатів , д е  зазн ач ал ося , що 
вже п івтора м іся ц і розм овляю ть про м ир, ал е його м ож на д о 
сягти тільки  зброєю  проти н ім ц ів .

Зовсім інший настрій був у представників од бідняків і 
середняків. Вони говорили, що війни ніхто не бажає, не ба
жають і її продовження. Представник Харківської Ради ро^ 
бітничих депутатів закликав прагнути миру через братерство 
народів. Під кінець запропоновано надіслати привітання Ке- 
ренському, а в його особі Тимчасовому урядові, а також і 
Радам.

Резолюція щодо Тимчасового уряду зазначала таке: „ви
знаючи разом з усім революційним народом тимчасовий коа
ліційний уряд за правоможну владу, ми вважаємо, що уряд 
повинен відповідати перед народом, об’єднаним у Ради селян
ських, робітничих і салдатських депутатів".

Щодо війни, то резолюція зазначала, що „російський 
нарід бореться за мир, не зазіхаючі на чужі землі й контри
буції, на основі самовизначення народів". З цією програмою 
уряд повинен негайно ознайомити всі войові народи і негайно ж 
зібрати міжнародню соціалістичну конференцію, щоб роз
в’язати це питання. А доки не буде загального миру, треба 
продовжувати війну, всіма силами захищаючи свою свободу 
й незалежність.

По ухвалі всіх резолюцій, з ’їзд обрав виконком у складі 
27 чоловіка.

Оцінюючи роботу 1 губерніяльного з ’їзду селянських де
путатів Харківщини*, треба сказати, що всі резолюції з ’їзду 
були есерівського напрямку. Усі питання обмірковувалося й 
розв’язувалося в загальному наставленні, не конкретизуючи 
їх, без практичних указівок. Практичне розв’язання всіх пи
тань одкладалося до Установчих збюрів. Тільки в земельному 
питанні завдяки натиску мас і впливу деяких с .-р., ощ були ліво - 
настроєні, з ’їзд ухвалив 3 пункти, що мали безпосереднє 
Політичне й практичне значіння. Ось ці пункти: 1) заборона 
купувати, продавати й закладати землю; 2) надання права 
°рганам народнього самоврядування розпоряджатись усіма
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землями, що ї.г залишили власники необробленими, і 3) скасу
вання всіх законів царського уряду про закуплешія земель 
у власність та про кончу потребу організованого селянства 
запровадити умови оренди землі, найму сільсько - господар
ських робітників і контролю над веденням сільського госпо
дарства, а також контролю за порубкою ліса.

Але й цю практичну частину не переведено в життя радами 
селянських депутатів, бо вони не мали ще функції- влади в 
повному розумінні цього слова. Ці ради були швидше придат
ками Тимчасового уряду на місцях, і, цілком зрозуміло, вони 
не могли розв’язати всіх питань.

З ’їзд заклав основу самостійного існування на Харківщині 
ради селянських депутатів. І в цьому його значіння. На цьому 
з ’їзді балакали про потребу об’єднання селян з робітниками. 
Звичайно, між цім „об'єднанням" і спілкою робітничої кляси. 
з селянством, з його  ̂трудящими масами під керівництвом ро
бітничої кляси — лежить безодня.

На доказ цього „єднання" перед закінченням своєї роботи 
з ’їзд вітав південно - російську конференцію *) рад робітничих 
і салдатських депутатів, що повним складом прибула на селян
ський з ’їзд Харківщини. Тут були дружні взаємні привітання 
робітників і селян. Зустріч і прощання з робітниками відбу
валися під звуки переможної марсельєзи.

З ’їзд і його рішення — яскравий зразок дрібнобуржуаз
ної есерівської політики прикриття й урятування буржуазії, 
буржуазних інтересів від домогань широких мас, політики, 
часто - густо прігкритої „революційними'- фразами й майже 
завжди — „обіцянками" на майбутнє.

Це було по суті намагання задовольнити те, що „кри
чить", що обійти не можна аніяк, щоб спробувати попередити 
дальші вимоги трудящих мас, інтереси яких ішли до немину
чої непримиренної сутички з інтересами буржуазії, що ста
вало дедалі ясніше для самих мас. Затушкувати цю протилеж
ність інтересів, віддалити в крайньому разі момент сутички — 
ось головна роля есерів, що так яскраво відбилась в наведених 
нами доповідях і резолюціях. * і

х) Південно російська конференція рад робітничих і салдат
ських депутатів працювала в Харкові з 28 квітня до 6 травня 1917 року
і заклала організаційну основу центру Лівобережжя України.
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ПІВДЕННИЙ „КРОНШТАДТ"1)

(До історії повстання миколаївських морців 1919 року)

Перешивши гетьманську реакцію, Миколаїв на початку 
1919 р. існував, як радянське місто. З незвичайним темпом 
і піднесенням працювали установи, буйно зростали культурно- 
освітні організації. Нашвидку утворені господарські органі
зації старалися опанувати підойми економіки міста, щоб 
відновити життя велетнів - заводів і дрібних підприємств.
З великими труднощами відновлювано продовольче поста
чання місту, порушене німцями й перманентними реквізі-
ЦІЯШ І.

Проте Мик. Раді доводилось постійно оглядатись на ворожі 
сили, що досить голосно й одверто нагадували про себе. 
Станоршце погіршувалось тим, що в лавах Ради не було, по
трібної політичної єдности й непохитного керівництва, а окремі 
частини робітничого населення міста часто - густо хиталися 
в умовах продовольчих і інших труднощів 1919 р. Так само 
і становище на селі дедалі гіршало.

Щоб зрозуміти, чому, це так сталося, треба згадати про ті 
зміни, що відбулися в складі робітничого населення Мико
лаєва за час війни й революції.

Відомий страйк 1916 року, закінчившись жорстокою по
разкою, відтяв голову миколаївському робітничому населенню: 
сотні кращих, політично загартованих пролетарів віддано в 
салдати й розкидано по країні. Ця руїна не раз давала себе 
відчути 1917 року. Травневе повстання миколаївських робіт
ників (1918 р.) проти німців теж закінчилося досить уразливим 
кровопуском. Терор німецьких окупантів також недешево 
коштував миколаївській робітничій масі. Отже, краща, полі- 9

9 Автор не мав на увазі подати ви черп л и ви й  опис подій; малося 
зробити, так би мовити, початок, з тим, щоб товариші додали, а якщо 
треба буде, то й виправили. Отже, коли виникне дискусія на цю тему, 
Вона на думку автора не буде позбавлена інтересу.
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тнчно - свідома й революційно - активна частина робітничої 
кляси Миколаєва порідшала, деяка частина з них розі
йшлася, серед частини стомлених робітників спостерігалася 
апатія. Низ робітничий затоплювано явно непролетарським, 
випадковим елементом з числа міських обивателів, які відси
джувались на заводах, щоб уникнути військової служби, та 
селянством з ближчих сіл.

Т£еба відзначити, що армія некваліфікованих робітників 
на заводах „Наваль" і „Руссуд" (тепер ім. Марті й „Пам’яті 
61") взагалі вербувалася з селян навколишніх сіл; а за війни 
питома вага селян і випадкового міського елементу на мико
лаївських заводах в певній мірі збільшилася х). Не могли 
також не відбитися негативно й деякі помилки, що їх допусти
лася миколаївська більшовицька організація.

Як відомо, до липня 1917 року самостійної більшовицької 
організації в Миколаєві не було. Більшовики, разом з меншо
виками, становили, так звану, об’єднану соціяль - демокра
тичну організацію. Неприродність такого „шлюбу".розуміло 
багато, особливо робітники - більшовики. Всередині цього 
об’єднання зростала опозиція проти боязького керівництва. 
У Липні об’єднання розкололося, що було початком офіційного 
існування самостійної більшовицької організації. Але, оче
видно, одного лише формального відділення від меншовиків 
виявилось замало, щоб змінити тактику при корені і цілком 
стати на ленінські позиції. Тоді як Ленін невпинно попереджу
вав партію, що „не можна дати заплутати себе в дурні об’єд- 
нувальні спроби з соціяль-патріотами", керівна частина ми
колаївських більшовиків фактично блокувалася — один час — 
з меншовиками в Раді, а після розколу частина керівників не 
досить енергійно й рішуче протиставила себе їм, фетишизуючи 
„демократизм" взагалі й охоче пристаючи на всякого роду 
компроміси. Тоді як „влада сама стукалась у двері", вони, 
схиляючись перед „демократією", очікували на абсолютну 
більшість у Раді й нерідко у вирішальні моменти знічувались, 
як представники самостійної партії. З цими настроями й цією 
лінією доводилось другій частині, що згодом стала більшістю, 
проводити гостру й рішучу боротьбу.

Ще довго після Жовтня деякі миколаївські більшовики, 
що скомпрометували себе зв’язком з меншовиками, не могли 
відновити свого авторитету, тим більше, що „поєднання" з 
соціяль-демократами в тій чи іншій формі в окремих випадках 
продовжувалось, а в Раді ще й 1919 року більшовики змага-

’) Це, між іншим, частково пояснює те, чому 1917 року есерів
ська організація була порівняно сильна на заводах.
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ліісь з есерами в красномовстві, замість одверто й по-справж
ньому боротися з ними х).

Все це не могло не відбитись у тій чи іншій мірі на робіт
ничій масі. Отже розтіч і розслабленість, що спостерігалися 
серед частини робітничої масі 1919 року, полегшувало всякого 
роду авантуристам їхню роботу.

29 квітня 1919 року в газеті „Известия“, під заголовком 
„Твердой рукой“, вміщено статтю, що більш-менш докладно 
характеризувала політичне становище Миколаївщини...

„Темні сили — писалося в газеті — знову за робо
тою... Те, чого вони не могли досягти одвертим боєм, 
тепер вони сподіваються досягти наклепами, провокацією, 
погромною агітацією. Скрізь, де тільки можливо — у 
черзі, на базарі, в групах червоноармійців, у ваґонах, 
творять вони свою темную справу“ .
Успіх темних сил був зворотно - пропорційний ще далеко 

не досить сталій роботі Ради й партійній організації в масах, 
особливо в селянських.

„Ми розуміємо,— писалося в „Известиях" далі,— що 
та агітаційна й освітня робота, що ми її розгорнули в 
масах, була дуже недостатня.

Ми дали на очах радянської влади розвинутись 
контр - революційній і есерівській агітації на селі. Най- 
дикіше безглузді й неправдиві уявлення вщеплювалися 
тепер у широкі шари навіть неглитайського сільського 
населення. Замість з ’ясувати селянству справжні за
вдання й передбачення радянської влади, ми дали змогу 
глитаям і їх партії ■— лівим есерам — утворити бажаний 
для них настрій на селі"-.
Уже зазначалося, що есери спекулювали, головно, на ра

дянській земельній політиці. Про це відзначалося в „Изве
стиях", що „ми повинні дати селу ясне уявлення про нашу 
земельну політику".

Проте треба було, насамперед, знищити остаточно контр - 
революційні сили. Тим то „Известия" писали:

... „Ми далеко стоїмо від тих способів боротьби, що 
їх нам накидають продажні пера підніжки буржуазії. Але 
ми ніколи не замислювалися над тим, щоб твердою рукою 
розправитись з тими, хто виступає проти влади .,
') Читачам, що цікавляться докладнішою тактикою миколаїв

ських більшовиків за перших років революції, радимо ознайомитись 
3 нашими статтями в „Л. Р .“. та з статтями т.т. Марка, Алешина іі 
Шицевалова теж у „Л. Р “.
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Це ми одверто говоримо й тепер. Нехай ті, хто хоче 
залити кров’ю трудящйх України, лицемірно галасують 
про нашу жорстокість.

Ми робитимем те, що диктують нам інтереси рево
люції.

Хто зводить меч — од меча й загине! “ х)

Статтю не випадково скеровано проти есерів. Саме пред
ставники цієї партії виявляли себе тоді особливо активно. 
Резолюція, що її за тих часів ухвалила миколаївська органі
зація есерів, містить одвертай виклик радянській владі, що 
здійснювала політику комуністичної партії.

„Партія (есерів) вбачає загрозливу небезпеку для долі 
революції щодо напрямку внутрішньої політики владущої 
партії комуністів"— зазначала резолюція.

„Внутрішня політика"— формула досить широка; вона 
може містити все, починаючи від вимоги „демократії" й 
кінчаючи глитайською програмою щодо землі.

Есери далі говорять, що партія комуністів „розколює 
трудові маси міста й села", що вона „виснажує народньо - го
сподарський організм" і „підточує самий фундамент револю
ції". Далі резолюція обвинувачує радянську владу в тім, що 
вона підбурює трудові маси міста проти села, що продовольча 
політика радянської влади штовхає селянство на повстання, 
що ради збивають селянство з правильного шляху. Вінцем 
вимог, що їх виставляли миколавїські есери, було— скасувати 
надзвичайну комісію, що не до смаку прийшлась багатьом 
есерам та їхнім політичним друзям.

Розгорнувши таку „програму дій", есери користувалися 
всякими зручними й незручними випадками, щоб перевести 
її. в життя. За бандитськими наскоками, що все частіше відбу
валися по селах Миколаївщини, ясно видно було чиюсь керівну 
руку. Тяжко знайти ту межу, яка б одділяла політичний бан
дитизм того періоду від карного, тим більше, що есери не гер- 
бували користуватися для своєї мети послугами заздалегідь 
відомих головорізів. Отже, становище на селі завдавало 
тривоги.

Напружене політичне становище на селі відбивалось і на 
продовольчому становищі міста. Хлібні запаси з кожним днем 
усе зникали, довіз хліба зводився майже до нуля. Рада поба
чила, що вона примушена піти на крайній спосіб — видавати 
хліб по картках у розмірі по півфунта на душу. Невтримною 
силою на місто насувалася катастрофа.

!) „Известия11 № 27, 29/IV, 1919 р.
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Антпрадяиські елементи підвела голову. У місті посили
лася погромна антирадянська агітація. 9 травня рада ухвалила 
запровадити в місті стан облоги. Під страхом розстрілу забо
ронено продавати й купувати спиртні напої. Робітничі маси 
закликано бути чуйними.

8 травня миколаївська організація комуністичної пар
тії на загальноміському зібранні обмірковує становище, що 
утворилося у зв’язку з виступом Григор’єва проти радянської 
влади. Зібрання ухвалює — мобілізувати революційні сили 
проти реакції, що підводить голову г).

Резолюція щодо цього говорить:
„Вислухавши доповідь про становище на Херсонщині, 

загальне зібрання членів і тих, хто співчуває миколаївській 
організації комуністичної партії (більшовиків) України, за
являє:

Комуністична партія, стоячи на сторожі інтересів робіт
ничо - селянської революції, у всеоружжі зустріне всякий 
виступ проти радянської влади.

Визнаючи потребу широкої агітації й пропаганди в колах 
обманеної і захоплюваної контр - революцією несвідомої ча
стини селянства, загальне зібрання вважає одночасно, що до 
світових ворогів радянської влади потрібні нещадні заходи.

Тому загальне зібрання зобов’язує членів партії розви
нути найширшу агітаційну діяльність і особливо чуйність 
щодо ворогів робітничо - селянської влади.

Посилення контр - революції і бандитизму на Херсонщині 
-ставить перед радянською владою питання негайно вжити 
найрішучіших і найнещадніших заходів до тих, хто загрожує 
владі робітників і селян.

Вороги революції підвели голову й стають нахабніші все 
більше й більше. Нехай вони знають, що в перший - ліпший 
момент вони зустрінуть озброєну одсіч на випадок найменших 
спроб до контр - революційних вчинків х).
„ За декілька день стало остаточно відомо, що отаман Гри- 
гор’єв одверто підніс прапор хтовстання проти радянської 
влади. Його виступ був за гасло для всіх контр - революційних 
сил села. Але цей виступ мав свій відповідний відгук і в місті.

Виконком Ради правильно оцінив величезну небезпеку, 
що повстала перед пролетарською диктатурою на Україні у 
зв’язку зі зрадою Григор’єва. Він (Виконком) закликав усе 
чесне й свідоме трудове населення Миколаївщини на боротьбу 
з новоявленим глитайським ватажком. 1

1) „Известия" № 32, 6/V, 1919 р.
2) Там саме.
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Спеціяльна відозва Виконавчого Комітету Миколаївської 
Ради Р. і С. депутатів, адресована „Усім, усім, усім“, говорила:

„Совершив подлое предательство, атаман Григорьев под
нял мятеж против советской власти.

Обманув доверие некоторой части крестьянства, поль
зуясь давно испытанными средствами лжи и провокации, он 
призывает их к свержению рабоче - крестьянского прави
тельства.

В то время, как рабочие и крестьяне Украины истекают 
кровью, отражая нападение контр - революции на всех фрон
тах, атаман Григорьев наносит им удар в спину.

'У ведя свои войска с фронта, он хотел нарушить и тыл, 
чтобы отдать нашу героическую Красную армию на растерза
ние врагам рабоче - крестьянской власти.

Он, заодно с белогвардейскими провокаторами и капита
листами, старается внушить крестьянам мысль, что советская 
власть стремится насильно насадить коммуны.

Он поднимает на ноги все кулацкие элементы деревни.
Всем видно, что уже успел сделать Григорьев.
По линии его расположения уже прокатилась полоса 

мерзких погромов, расстрелов рабочих и советских работников.
Григорьев ведет за собой анархию и разрушение всего, 

что успела сделать советская власть.
Подлый предатель хочет обмануть доверие крестьян, вос

становить гетманщину.
Революция в опасности!
В этот момент Исполнительный Комитет Совета рабочих 

и красноармейских депутатов обращается ко всем трудя
щимся, ко всем воинам Красной армии, ко всем, кому дорога 
советская власть, с призывом сплотиться для дружного отпора 
контр - революции.

Советская власть принимает самые решительные и энер
гичные меры для беспощадного подавления мятежа.

Все ведущие контр - революционную агитацию должны 
расстреливаться на месте.

Все преданные делу революции должны немедленно со
общать о всяких подозрительных лицах и группах, способ
ствующих теми или иными путями авантюре Григорьева.

Все агенты Григорьева об'являются' вне закона.
Не исполняйте ни одного из его приказов!
Помешайте его планам всеми возможными способами!
Крестьяне и рабочие, организуйтесь в отряды для отра

жения наступающей контр - революции!
• Товарищи железнодорожники и почтово - телеграфные 

служащие! Не перевозите эшелоны с мятежниками! Всячески
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мешайте их продвижению! Не передавайте по телефону его 
приказов и извещений!

Все меры к подавлению мятежа приняты. Всякое сопро
тивление приведет только к бесполезным жертвам и крово
пролитию" 1).

У зв’язку з контр - революційною агітацією, що посили
лась у місті, влаштовано велелюдні робітничі мітинґи на Вій
ськовому базарі та кінотеатрі. На цих мітиніах представники 
більшовицької організації, Ради і інших партій говорили про 
поточний момент й завдання пролетаріяту. Підкреслювано, 
що авантура Григор’єва вигідна для Денікіна та Колчака, і що 
отаманові, який зарвався, потрібно дати рішучу відсіч. Так 
на одному із мітингів представник села говорив про нестійкий 
настрій селян, але запевняв, що контр - революційний заклик 
Григор’єва не матиме успіху серед селянських мас. Згадували 
про отамана, який заявив у ‘Раді в момент відходу німців: 
„Я не пускаю своїх частин у місто, тому що ви самі не раді 
будете" і т: д.

Проте, в місті антисемітська й антирадянська агітація не 
припинялася. Виконком запропонував відділу радянської 
пропаґанди негайно випустити відозви у відповідь на знамени
тий григор’євський „універсал" та широко розповсюдити їх 
по селах. Надзвичайній комісії доручено вжити найрішучіших 
заходів, щоб придушити різного роду контр - революційні 
вибухи, не зупиняючись і  перед розстрілом.

Тривожний стан, що запанував на селах у зв’язку" з ви
ступом отамана, незабаром відбився на продовольчому поста
чанні міста. В и к о н к о м т р а в н я  констатує бльокаду міста й, 
у зв’язку з цим, надає міськпродкому право купувати зерно 
й борошно по вільних цінах.

Тимчасом з місць продовжують надходити відомості про 
наближення'григор’євських частин. 12 травня на миколаїв
ському вокзалі з ’явився загін Григор’сва в 63 чоловіка, що 
прибув начебто за технічними матеріалами. При загоні були 
рушниці, бомби, 20 ящиків піроксиліну й динаміту, 300 аршин 
бікфордового шнура, багате телефонне майно, 36 ящиків фу
гасних гарматнів тощо. За якими саме технічними матеріалами 
прибули григор’євці до Миколаєва, так і залишилось таємни
цею. їх затримали й ув’язнили.

Але вже самий факт появи на станції Миколаїв григор’єв- 
ського загону мав сиґналізувати небезпеку, тим більш, що 
становище в навколишніх селах не можна було вважати за 
скількись надійне. 13 травня опубліковано наказа військового

Ч „Известия1* № 37, 11/V, 1919 г.
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комісара міста Миколаєва про обов’язкову загальну мобіліза
цію „громадян, що мешкають у Миколаєві, які визискують або 
визискували чужу працю та які живуть на нетрудові при
бутки, віком од 20 до 40 років на роботи для укріплення 
міста" х) . Цей самий наказ забороняв і виїздити з міста, опо
віщеного на стані облоги.

Цього ж дня Виконком Миколаївської Ради звернувся до 
населення із заспокійливою відозвою:

\

„Предательство Григорьева разоблачено оконча
тельно. Теперь уже определенно установлено его стремле
ние соединиться с Деникиным и Колчаком.

' Бывший петлюровский атаман, который полгода тому
назад угрожал бастующим рабочим Харькова расстрелом 
каждого десятого человека, если они не стануть на ра
боту, теперь открыто стал-на сторону контр - революции.

Его Универсал — только ловушка, в которую он 
старается замануть несознательных крестьян.

Теперь его игра уже проиграна.
Советскими войсками он уже разбит на станции По

мощней, в Елисаветграде и в других местах.
Его войска разбегаются, оставляя нам оружие.
Многие его части уже перешли на сторону советских 

войск.
Считая необходимым быстрое подавление Григорьев

ской авантюры, Военный Комиссар и Исполком приняли 
соответствующие меры.

В распоряжении Советской власти имеется достаточно 
сил не только для подавления всякого контр - революцион
ного выступления в городе, но и для отражения натиска 
извне.

Вплоть до полного подавления григорьевского бунта, 
революционная власть будет самым беспощадным образом 
расправляться со всякой контр - революционной агита
цией и со всякими неповиновениями советской власти. Все 
уличенные будут расстреливаться на месте" 2).
Тон відозви Виконкому був би похвальний, якби слова 

могли підтвердити вчинки, а за погрозами розправитися з *)

*) „Известия" № 39, 13/V, 1919 р.
а) „Справа Проскуренка", етор. 9. У серпні 1925 року Проску- 

ренко — Карпів, Володимир Григорович — став перед миколаївською 
Окрсесією Одеського .Губсуду; його засуджено на три роки ув’язнення 
в будинку примусових робіт. Посилання на цю судову справу, копії 
якої зберегається в миколаївському Істпарті, позначаємо надалі 
„Справа Проскуренка".
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усякими контр - революціонерами на той момент стояли до
статні реальні сили їх здійснити. Але ні того, ні іншого, на 
жаль, не було. Через день по оголошенні цієї відозви радян
ській владі в Миколаєві вже прийшлося зі зброєю в руках 
обстоювати своє існування.

Раніш, ніж почати систематично викладати хід подій, як 
струснули протягом декількох днів Миколаїв, треба хоча б 
коротко висвітлити історію виникнення матроського загону, 
що відограв в ціх подіях контр - революційну ролю.

Фльотський півекіпаж, що перебував в Миколаєві, форму
вався спочатку 1919 року в Харкові, далі в Катеринославі; 
остаточно зформувався в Миколаєві й до травня 1919 року вже 
нараховував 1500 матросів. До складу його увійшов переважно 
напіврозкладений, а то й прямо карний елемент, який прагнув 
матроської стрічечки, щоб зручніше поживитися, пограбувати, 
здирствувати „нормальним порядком". Один із верховодів і 
проводирів повстання, помічник начальника фльотського пів- 
екіпажуПроскуренко, пізніше визнав, що в процесі формування 
загону „приймалося, одверто кажучи, усякий набрід, без жод
ної фільтрації" х). Це й визначило анархо - махновсько - карне 
обличчя переважної частини півекіпажу. Наявність там ча
стини партійців і справді чесних матросів не могла радикально 
змінити становища. Різного роду чистки, питання про які ви
сувала комуністична частина загону й політичне керівництво, 
наштовхувалися на безпосередній і одвертий опір більшої 
частини матросів, що виступали одностайно у всіх тих випад
ках, коли на карту ставилося їхні шкурні інтереси.

З Катеринославу півекіпаж прибув вже розкладений. 
Останнє помітно посилилося в Миколаєві в зв’язку з розмо
вами про майбутнє розформування півекіпажу, як неблагопа- 
дійної частини. „Хвилювання наростало швидким темпом, 
одночасно зі зміною комскладу, який силкувався пристосува
тися до нової орієнтації, щоб не залишитися за бортом" — 
свідчить Проскуренко. З такого стану півекіпажу скористали 
контр - революційні елементи. Усе голосніше почали лунати 
серед матросів голоси проти комуністів, диктатури партії, 
безконтрольности ЧК та інше. Не в міру вибагливі щодо 
обмундирування, харчування, грошей, матроси з кожної на
годи і без жодної нагоди скликали мітинїи, -розмовляли, 
погрожували, посилали прокльони. Антисемітизм звив собі 
міцне кубло в загоні. Участилося дезертирство. Усяке втру
чання влади, а тим більше ЧК вносило велику нервозність

9 „Известия" № 39; 13/V, 1919 р.
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в життя півекіпажу, що вважав себе за не від кого незалежну 
одиницю, що могла орудувати собою, як сама того хотіла.

У Миколаївському півекіпажі, як писав тов. Я. Ряппо, 
зібралося мало не 1500 мобілізованих матросів, що приняли 
з собою анархо - есерівські й махновські настрої. Настрої ці 
посилились з наближенням григор’євських банд до міста і 
зростання антирадянської агітації на селах. На одному з мі
тингів, що відбувся перед повстанням, лунали вигуки проти 
ЧК, яка, начебто, заарештовує матросів*1 червоноармійнів, 
підкреслювалося, що в Раді замале представництво від вій
ськових, робилися напади на комполітсклад півекіпажу. Ре
золюція мітинґу вимагала, в числі іншого, переобрати Раду, 
звільнити заарештованих ЧК матросів і припинити арешт 
червоноармійців і матросів взагалі. Але одним приняттям 
резолюції бунтівники з півекіпажу не обмежилися. Під’южу- 
вані контр - революційними елементами матроси, розрахову
ючи на підтримку від григор’євців, які наступали на місто, 
виступали проти Ради, щоб силоміць нав’язати їй свої вимоги.

Як розповідає тов. Ряппо *), ввечері, коли фльотський 
півекіпаж одержав розпорядження виступити проти гри
гор’євців, скликано матроську сходку. На цій сходці Євграфов 
і Проскуренко виступали з антирадянськими промовами. 
Сходка ухвалила різку резолюцію проти Виконкому й вимагала 
прибути до фльотського півекіпажу уповноваженого Ради, 
тов. Скляра.

Тому що цей виклик був занадто зухвалий, Скляр у 
фльотський півекіпаж не з ’явився. У відповідь на це Проску
ренко від імени півекіпажу оповістив, що він не визнає радян
ської влади в Миколаєві.

Фактично це було оповіщенням війни. Обидві сторони 
почали діяльно готуватися до неї. Военкомату у зв’язку з цим 
довелося негайно відтягнути з позицій за містом (де стояла 
заслона проти григор’євців) частину війська, щоб відновити 
лад у місті. Сили военкомату складалися з загону спартаків- 
ців, караульного батальйону, міської міліції, дружини україн
ських соц. демократів-незалежників і комуністичної дружини. 
Цієї сили, по її численності, було досить, щоб завдати рішучої 
поразки бунтівникам, коли б останні стали до одвертого бою 
і коли б радянські сили були досить надійні.

Але, як бачимо, ні першої, ні другої умови не було. Пів-

г) Тов. Я. Ряппо за описуваного періоду був на посаді начальника 
залоги Миколаєва. Його спогади про повстання матросів уміщено 
в журналі „Л. Р .“ № 4 за 1924 рік. Усі посилання надалі на т. Ряппо 
мають на увазі це джерело. Цитую тов. Ряппо не за оригіналом статті, 
а за копією, що її він надіслав до суду. " »
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екіпаж не форсував наступу, розраховуючи, очевидно, перетяг
нути на свій бік частину того війська, що залишалося в розпо
рядженні Виконкому, і взагалі виїхати на несподіванці.

Розрахунок цей виправдався. Сцартаківці, перебувши 
беззмінно два дні на позиціях, не змогли вчасно виконати 
нове боєве завдання, артилерійські частини оповістили ,,не- 
втралітет“, міська міліція відмовилася наступати на півекі- 
паж, а караульний батальйон перейшов на бік повсталих.

Удосвіта 14 травня розпочався бій. У лавах захисників 
Ради утворилися нові виломи: із строю вийшов єдиний пан
церник, спартаківці на невтралітеті, збільшилось перебігання 
червоноармійців на бік повстанців. Останні заглиблювалися 
щораз далі в місто, захоплюючи вулицю за вулицею. Баталь
йон ЧК не зміг відбити натиску численно зміцнених бун
тівників. За таких умов Рада вважала за доцільніше припи
нити кровопролиття й встановити будь-яке перемир’я. Отже, 
голова Виконкому Соколов телефоном запропонував це Про- 
скуренкові.

Бунтівники пристали на перемир’я, але вимагали, щоб до 
півекіпажу з ’явилися всі відповідальні представники влади, 
зокрема, Соколов і Скляр: Як і треба було сподіватися, цих 
товаришів, а разом з ними Белова й Ряппо, негайно заарешто
вано. Бунтівники досить недзвоначно заговорили про розстріл. 
Одначе, до того справа не дійшла. На' це були свої серйозні 
причини.

Як не легко дісталася бунтівникам перемога, проте, роз
раховувати на швидку допомогу зі сторони вони не могли. Гри- 
гор’євці ще близько до Миколаєва не підійшли, а в Одесі й 
Очакові продовжувала існувати радянська влада, що мала в 
своєму розпорядженні збройні сили. Заарештовані представ
ники Ради погрожували, що з Одеси, коли їх негайно не звіль
нять, прийде військо, яке жорстоко розправиться з бунтівни
ками. У лавах повстанців не всі цілком мали рішучість боро
тися з -за  повалення радв лади. Багато з ,„братишок“ дивилися 
на виступ, як на засіб поживитися — і тільки; свідомість, що 
рано чи "пізно відновиться влада, яка анархії не потерпить, 
стримувала свавільні вчинки багатьох матросів. Ця свідомість, 
неначе отрута, поступово опанувала й одного з керівників - 
бунтарів Проскуренка, взагалі, як говорять, обережну й хитру 
людину.

Ось чому, коли на мітинґу, улаштованому на підвір’ї 
фльотського- півекіпажу, стало руба питання про долю заареш
тованих представників радвлади, голоси поділилися. Лише 
частина матросів висловилася категорично за розстріл. Біль
шість же стала на обережнішій позиції. Проскуренко, стоячи
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пізніш перед пролетарським судом, розводився про свої добро
дійства підчас повстання, розповідаючи про цей епізод ось що:

„Не знаючи, що робити, щоб звільнити арештованих, 
бо ж маса була настренчена войовниче, будучи в якомусь 
піднесеному екстазі, я, боячись, щоб і самому не стати 
жертвою натовпу, почав усе ж таки доводити недореч
ність арешту обранців народніх і тяжкі наслідки для 
тих, хто вчине якесь насильство над арештованими 

Настрій півекіпажу Проскуренко змальовує так:
„Що було тоді, тяжко передати. Тут був і захват од 

перемоги над невидимим ворогом; особи, невідомо від кого 
уповноважені, давали розпорядження; одне розпорядження 
заперечувало тут інше. Одне було ясно, що в цьому хаосі 
пристрастей треба було діяти дуже обережно, не озброюючи 
проти себе нікого, хто міг би запідозрити тебе у неспів- 
чутті всьому тому, що сталося".
Чому саме „співчувати", не розумів ясно й Проскуренко. 

Але виступати проти юрби — було небезпечно: не догодити їй 
значило б розпрощатися з власного головою *).

А втім представників Ради усе ж таки не розстріляно. 
Більшість півекіпажу висловилась за те, щоб піти на Думську 
площу (коло Виконкому) і там, на мітинґу, висловити погляди 
півекіпажу і вислухати погляди радянської влади. Це утво
рювало видимість якоїсь демократії й послаблювало вплив од 
арешту й насильства над представниками радвлади, що,— 
усвідомлювали матроси,— безкарно, на випадок краху аван- 
тури, минутися не може.

На майдані з великими промовами виступили Скляр і 
Ряппо — від Виконкому — і представники повсталих. Звіту 
про цей летючий мітинґ у газетах і документах немає, але зі 
слів Проскуренка можна зробити висновок, що саме тут вперше 
докладно й в цілому обсязі повсталі розгорнули свою програму. 
Євграфов — душа бунтарів — говорив про засилля комуністів, 
що знищують у підвалах „кращих революціонерів", про без- 1

1) Автор пригадує такий епізод, свідком якого він був. Очаків
ський парткомітет, до якого дійшли чутки про заколоти в Миколаєві, 
вирішив поінформуватися телефоном. Викликали Миколаїв, відкіль 
прийшла відповідь: „Фльотський півскіпаж". Розмова звелася до та
кого діялогу, який переказую дослівно:

О чаків — Скажіть, товаришу, що у вас там твориться?
М и к о л а їв — А що,— нічого не твориться.
О ч а к ів — А все таки, яка у вас влада — більшовицька чи якась 

інша ?
М и к о л а їв  — Нам однаково — чи ти більшовик, чи меншовик, 

чи анархіст; а якщо ти людина шкідлива, значить-— голову геть...
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межну владу ЧК про утиски хліборобів, про продрозверст- 
ку та податок на селян, про ради без комуністів... Його 
велика промова була повна погроз на адресу влади, комуністів, 
ЧК; при чому промовець увесь час підкреслював, що він 
старий есер і на цій підставі вимога в довіряти його словам.

Виступав і Проскуренко, який все більше переконував у 
безнадійності й авантурності розпочатої півекіпажем справи. 
Його промова і для наших і для ваших. Він, звичайно, за 
матросів, за їхні справедливі вимоги, але проти грабунків і 
насильства,— за „розумні форми протесту''.

Мітинґ ухвалив скликати екстрене засідання Виконкому 
Ради спільно з представниками залоги, на якому обміркувати 
утворене становище. Щоб закріпити стан замирення й підкрес
лити готовність радянської влади працювати спільно з залогою, 
ухвалено погодитися з вимогами повсталих — призначити 
Євграфова за коменданта міста, а Проскуренка за начальника 
залоги. „Проти цього,— говорить тов. Ряппо,— ми не запере
чували, бажаючи покласти всю відповідальність за порядок у 
місті на нього (Проскуренка), як на проводаря всієї історії. 
Цією постановою, що так лестала честолюбність Проскуренка, 
ми вирішили зв’язати його у його діях, бо ж цілком ясно 
було, що місто даного моменту перебуває в руках повсталого 
фльотського півекіпажу та іншої військової влади".

Як ми побачим далі, цей маневр Ради'успіху не мав. 
Повстанці, одержавши визнання де-юре,  поспішили скори- 
сгати з влади у своїх цілях, зрадивши надії представників 
Ради. Але про це докладніше далі. Тепер ми зупинимось на 
засіданні Ради, що являє великий інтерес з того погляду, як 
ставилися до подій представники різних партій.

На порядку денному пленуму Ради стояло питання про 
організацію влади. Проте, закінчити обговорення цього пи
тання, що, безперечно, повинно було б перейти до обмірку
вання матроського повстання, пленуму не вдалося. У Раду 
з ’явився представник григор’євської частини, що зайняла 
передмістя Водопій і Рада повинна була дати йому відповідь: 
чи буде впущено загін Григор’єва в місто, чи ні. Коли Проску
ренко, головуючи на засіданні Ради, запитав, чи не розглядати 
це як ультиматум, представник Григор’єва відповів, що це, 
мовляв, не ультиматум, а „бажання діяти в контакті з това
ришами робітниками й селянами згідно з Універсалом Гри
гор’єва". Через те, що Універсал всього декілька днів, тому 
Рада гостро засудила й кваліфікувала, як контр - революцій
ний документ,—■ запитання представника від Григор’єва по 
суті було вимогою.
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Перше слово взяв голова Виконкому Соколов.
„Я той,— заявив він,— проти кого насамперед йдуть 

григор’євські частини: я — комуніст. Мої товариші по 
партії 12 травня висловились дроти Григор’є в а — проти 
нього, як особи, а не прбти його війська. Але я хочу нага
дати, що на неґативному ставленні до особи Григор’єва 
погодились представники усіх соціалістичних партій
Цір заяву Соколова переривалося криками з місця: „Під 

тисненням!“, на що Соколов відповідає:
„Неправда. Ми нікого не змушували. Я занадто по

важаю всі місцеві соціялістичні партії. Я певен, що вени 
висловлювали свою думку, свої погляди, а не Погляди 
комуністичної партії. 12 травня проти Григор’єва вислови
лися і всі представники червоноармійських частин і 
фльоти. Гостро осудили Григор’єва і представники робіт
ничих організацій “ .
Промовець далі вказує, що григор’євський виступ проти 

комуністів у момент шаленого натиску ворога на всі револю
ційні фронти є удар по Червоній армії. Він сподівається, що 
так розцінюють усі соціялістичні партії виступ Григор’єва. 
„Я певен, що соціялістичні організації матимуть мужність, 
щоб сьогодні підтвердити те, що вони говорили позавчора".

Посилаючись на арешти представників робітничих органі
зацій повсталими матросами, Соколов робить висновок: „Це 
неприпустимо. Не повинно бути репресій до робітників, їхніх 
організацій, соціалістів і  навіть (!) комуністів".

По суті останньої заяви довідку дає лідер повстанців.
„Я скажу декілька слів про репресії. Насамперед я 

звільнив учора 117 жертв проклятої чрезвичайки. Карні 
й буржуї всі залишились у в ’язниці. Я заарештував і 
тримаю у фльотському півекіпажі колишнього голову 
ЧК Абашидзе; заарештовано того, хто вбив матроса, 
заарештовано колишнього військового комісара Белова.

, Якщо розшукаю — заарештую Скляра. Арештів же серед 
робітництва не буде. Так само не буде в Миколаєві й 
погрому. У нас, морців, сили досить, і ми справимося з 
погромниками, справимося і з тими, хто захоче увійти до 
міста проти нашої волі".
Забігаючи трохи вперед, ми звертаємо увагу читача на 

одну характерну особливість. Представники так званих „со
ціалістичних партій", висловлюючись проти Григор’єва, не 
так засуджують по суті, як по формі. Усіх їх відштовхує в 
григор’євщині погромний характер цього руху. Глитайська
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програма цього руху особливій критиці майже й не підпадала. 
Вістря критики скеровується все ж таки проти комуністів, 
хоч тільки вони активно боряться з усіма ворогами революції. 
Це дає себе почувати у вищенаведеному виступі; це червоною 
ниткою проходить і в наступних виступах.

Представник лівих есерів, Корнілов, виступивши, заявляє:
„Прикрий час ми тепер переживаємо. Цілі два роки 

триває напружена боротьба за владу між партіями. Ро
бітникам надокучили деякі вигоди комуністів. Я бачив 
армію Григор’єва декілька місяців тому, я сам був тоді 
в ній. Це була революційна армія. А тепер? Тепер ми 
їхали й бачили, як ворог прориває наші фронти один за 
одним. І в такий час Григор’єв знімає сили з фронту 
й кидає їх на міста. Григор’євський Універсал дихає 
антисемітизмом — це заперечує соціялістам. Про те, щоб 
впустити григор’євські загони тепер (!), не доводиться й 
говорити. Раніш нам потрібно впустити до Миколаєва 
самих себе, збудуємо раніш у себе владу, організуємо свою 
силу, а потім будемо говорити про григор’євців".

Яку саме владу закликав організувати Корнілов — звіт 
про це нам не говорить. Але сумнівно, щоб більшовицьку, 
„вигоди якої надокучили робітникам"...

Дальший виступ представника соціяль-демократів-інтер
націоналістів, Салтанова, варіює все ту ж антисемітську тему-.

„Жах, що його творять григор’євські загони на заліз- 
ничих станціях, ми самі бачили й про них на останньому 
пленумі Ради говорили. До міста не повинні увійти ті, 
чиї делегати розіїовідали, що оповістили війну „жидам" 
і комуністам. Ми, робітники, не можемо підтримувати тих, 
хто йде з такими гаслами".
Отже, представники „соціялістичних" партій досить ясно 

висловилися проти погромів. Але ясної відповіді на питання 
про владу, про соціальну суть григор’євщини у них не було. 
В них виходило майже так: „Про Григор’єва можна було б 
говорити, коли б він не робив погромів. Але тому що ми проти 
погромів, то ми й проти Григор’єва".

Проте тут ми не чуємо достатньої критики зі сторони кому
ністів на виступи представників місцевих „соціялістичних" 
партій. Останні (.,соціалісти") не спромоглися навіть різко 
осудити виступ матросів, які заарештували комуністів. Пояс
нити це тим, що на порядку денному це питання не стояло,— 
було б наївно. Після слів бвграфова про арешти й зухвалого
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тону його виступу — мовчати про це значило б по суті покри
вати справу бунтарів.

Про цс досить ясно сказав представник Червоної армії 
Овсієнко, який насамперед категорично вимагав сконстру- 
ювання влади,— влади радянської, більшовицької. Він кате
горично висловився за звільнення заарештованих комуністів 
і проти розстрілів. Щодо григор’євців, то Овсієнко вніс про
позицію надіслати до їхнього загону делеґацію від Ради, яка 
повинна попередити їх, що, коли вони захочуть увійти в місто 
без дозволу Ради, гарнізон дасть їм заслужену відсіч. 
Пропозицію підтримали і' представники армії, фльоти і всіх 
політичних партій.

Цим закінчилася перша частина пленуму, продовження 
якого 15 травня відбувалося вже за обставин, що трохи 
змінилися.

Справа в тім, що компроміс, на який пішла Рада з бунта
рями 14 травня, компроміс, який висунув лідерів бунтарів на 
керівні пости начальника залоги й коменданта міста, вони 
використали з більшим успіхом, ніж більшовики. Відомий 
Євграфов видав наказа, що зосереджував в його руках видачу 
дозволів- носити зброю, вчиняти реквізиції, труси, арешти. 
Раніше видані від радянських органів дозволи носити зброю 
Євграфов, як новий комендант міста, анулював.

Безсуперечне виконання цього наказу могло б залишити 
всіх прихильників радянської влади беззбройними, бо ж 
озброювати своїх ворогів було не в інтересах Євграфова. Поки 
Рада засідала й ухвалювала резолюції, лідер бунтарів розпра
влявся зі своїми полоненими. Загрозу заарештувати Скляра 
йому не вдалося здійснити, але ж голова ЧК, Абашидзе, 
опинився в його руках... І суд над ним був дуже короткий. 
Невідомо тільки, за яких саме обставйн бунтарі розстріляли 
Абашидзе й розгромили ЧК До півекіпажу звозилося бочки 
спирту, де не припинялися п ’яні оргії. Перешкодити цьому 
ніхто не м іг: адже комендант міста й начальник залоги — 
„свої хлопці", до того ж не самозванці, а призначені від Ради! 
Складність і суперечливість створеного становища відбилися 
на ході засідання пленуму 15 травня, присвяченого матро
ському повстанню.

Головував на цьому засіданні Юрицин 'С. П.— представ
ник буржуазної інтеліїенції, видатний діяч есерівської орга
н ізац ії1). Це підкреслювало, що тут немає більшовицької 
справжньої Ради. Юрицин, правда, не став зовні на антира-

1) 1929 року, коли було викрито контр - революційну організа
цію в Суднотресті, виявилось, що на чолі її стоїть С, П. Юрицин,
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дянську позицію, але це аж ніяк не з любови до рад, а тільки 
тому, що він передбачав неминучий крах авантури Євгра- 
фова- Проскуренка.

Нижченаведений виступ на відкритті пленуму досить 
виразно характеризує, хто був Юрицин.

„Хочу декілька слів сказати про значіння перевороту. 
Усі перевороти, якщо вони відбуваються не в державному 
маштабі, цс — буря в шклянці води. В одному Миколаєві 
державного перевороту не може бути. Наш переворот треба 
розглядати, як вияв незадоволення деякими ексцесами 
місцевої влади. Стався вибух проти чрезвичайок, але влада 
існує. Це треба пам’ятати, інакше можуть статися події, 
що від них волос етапе дибом. Пропоную відновити Викон
ком цілком у старому складі (оплески), після чого буде 
боротьба партій (ідейна), боротьба проти чрезвичайок, 
але боротьба не зброєю. Нової влади утворювати не можна, 
бо вона пробуде дні й кінчиться катастрофою “.
Заперечень проти матроського перевороту по суті в про

мові Юрицина ми не чуємо. Промовець.бачить тільки нікчем
ність витівки, бо „в одному Миколаєві державного перевороту 
не може бути“. Взагалі ж проти такого перевороту, що скинув 
би більшовиків у загальнодержавному маштабі, ЇОрицин, оче
видно, не заперечував би.

Представник соціяль - демократів - інтернаціоналістів, 
Н. Мандельштам, що виступив на трибуні після Юрицина, 
глибше аналізує становище і розглядає миколаївські події 
у зв’язку зі становищем на півдні України в цілому.

„Повстання було б хатньою справою,— говорить про
мовець,— коли б ми сумнівались, чи йде повстання з Оле
ксандрії. По всій Херсонщині повстання розграється наче 
з нот. Тому мало сказати, щоб Виконком повернувся. 
Самим голосуванням не можна відновити підірваного до
вір’я до Виконкому. У Виконкому мусить біути певність, 
що він може підтримувати зв’язок тільки з Києвом, а не 
з іншим центром — з Олександрією. Для цього озброєна 
сила повинна бути в розпорядженні Виконкому, щоб він 
не працював під дулами револьверів. Питанням про 
чрезвичайки,— говорить промовець далі, відповідаючи на 
запитання,— цікавиться вся Росія і на півночі вже немає 
чрезвичайок, які мають право над життям і смертю “.
На користь повернення до влади старого складу Викон

кому висловлюється і начальник Одеського окружного арти
лерійського управління Федоренко, що випадково був у
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Миколаєві. Він попереджує, що коли не встановиться лад мирно, 
то з Одеси буде вислано військо, щоб приборкати бунтарів. 
Представник Миколаєвської залоги Вонський також висловлю
ється за від- овлення колишнього складу Виконкому, з тим, 
щоб у нього ввійшли представники військових частин. Делеґат 
уповноважених Червоної армії Овсієнко підтримує ці про
позиції й зазначає, що бвграфова ніхто не обирав на посаду 
коменданта, а тому його треба усунути. Тов. Ряппо нагадує, 
що на Колосівці, недалеко Миколаєва, є радянське військо, 
яке, якщо це буде потрібно, зможе поставити бунтарів на 
своє місце. .

Усе це дає підставу Соколову — голові Ради — констату
вати певний перелім у настроях. Наводимо найхарактерніші 
уривки з його промови.

„Стався певний перелім, що ми й передбачали. Поки 
в нас одноособова влада бвграфова, ми не можемо дозвб- 
лити інформацію Одеси. Ми нічого не маємо проти товари
шів червоноармійціь і морців. бвграфова ніхто не упов
новажував,— так сказав мені тов. Проскуренко. Замість 
хоча б однобокої влади у нас одноособова диктатура. Коли' 
мене заарештували, Проскуренко заявив, ще я не підлягаю 
арешту, але бвграфов посадив мене за грати, приму
сивши перед тим випити шклянку горілки. У нас одно
особова диктатура, і, доки не відновиться влада пролетарі
ату й найбіднішого селянства, ми не заспокоюватимемо 
Одесу й ті частини, які справді за радянську владу.

Ми нічого не маємо проти тов. Проскуренка, проти 
всіх тих товаришів, яких обдурили авантуристи, але, доки 
не відійде бвграфов, ми ні коло чого не заходжуватиме- 
мося“. '

Соколов повідомляє, що соціалістичні партії на своєму 
засіданні вирішили не входити до нового Виконкому, щоб не 
стати іграшкою в руках бвграфова, а вимагати відновлення 
Виконкому колишнього складу, який і здійснить перевибори. 
Прикінцеву частину своєї промови Соколов присвячує питанню 
про ЧК.

„Зруйнували ЧК. Вона справді привласнила собі 
функції, які їй не присвоєно. Я боровся проти цього, 
вказуючи на приклад півночі, де ЧК має тільки слідчі 
функції. Але не так треба боротися з установою. Не треба 
забувати позитивної роботи ЧК. Вона заарештовувала 
білоґвардійців, бандитів, заарештовувала й морців, але 
морців - бандитів, а тепер без ЧК ірусять, заарешто-
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вую ть, але безсистем но. Т ак  не м ож н а. Слідчий орган  
п отр ібн и й , без нього не об ій деш ся" .

Після цих слів пленум обирає делеґацію, яка повинна 
вимагати від Євграфова звільнити всіх заарештованих. Євгра- 
фову, що з ’явився незабаром у залі, задають низку запитань; 
на ці запитання він дає непевні, уникливі відповіді. Доля Аба
шидзе залишається для пленуму неясна. Не задовольняє при
сутніх і відповідь-авантурника проте, чи визнає він радянську 
владу. Коли делегати переходять у наступ, вимагаючи ясних 
відповідей, Євграфов вихоплює револьвер і гукає:

— Караул до мене!
Цей виклик ще більше настренчує присутніх проти героїв 

бунту. Виконком колишнього складу під дружні оплески 
залі сідає на свої місця. Захват робітничих делегатів досягає 
свого апогею, коли до залі засідання входить Белов, колишній 
комендант, що його захопили бунтарі, як запоручника, і який 
уник розстрілу. Представник селян 8 волостей Моравський 
під оплески залі заявляє, що „село зрозуміло авантуру Гри- 
гор’єва і відходить од нього. Зайвину хліба віддадуть у місто".

Під кінець засідання Євграфов надсилає писемну заяву, 
якою він дає „слово чести", що він не агітуватиме проти ра
дянської влади робітників, червоноармійців і морців. Це ще 
більше підносить настрій членів Ради. Засідання закривається 
і всі співають „Інтернаціонал". Багато переконано, що аван- 
тура залишилась уже позаду, що справа Ради остаточно взяла 
гору.

Проте, Євграфов тільки зманеврував, тільки відійшов 
„на заздалегідь підготовлені позиції". До обхідної, маневро
вої тактики його змушувало не тільки те, що замала була 
сила, щрб розгромити Раду, але й те розшарування, що по
чалося в лавах самого.півекіпажу. Як ми вже говорили, ча
стина матросів розуміла, що занадто далеко заходити не можна, 
що бунтувати проти радвлади в умовах, коли перемога гри- 
гор’євців можливо що й не вдасться,— річ досить така ризи
кована. Ці настрої особливо відбилися на поведінці помічника 
Євграфова,— обережного й хитрого Проскуренка. Збагнубпш 
марність авантурн, Проскуренко почав „спускатися на галь
мах", наближаючись до радвлади й одночасно не пориваючи 
одверто з матросами. „Іноді мені доводилося діяти на два 
фронти",— признався' він пізніше 1). Треба сказати, що ра
дянська влада з цього становшца; скористала, оскільки вона

1) „Справа Проскуренка**, стор. 57.
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розладнувало ряди бунтарів. Не дуже довіряючи Проскурен- 
кові, Виконком, проте, бачив у ньому людину, що може дати 
певну користь. Призначення на відповідальні посади лестило 
йому, і Проскуренко вже був не від того, щоб припинити 
розпочату бучу та залишитися на будь-якій значній радянській 
посаді. Військова радянська влада доручила йому загін, щоб 
звільнити район Миколаїв - Херсон від григор’євських банд, 
і він цю роботу робив, демонструючи напоказ прихильність 
до радвлади. Так, у- „Известиях11 за 17 травня ми находимо 
телеграму Проскуренка, адресовану Херсонському Викон
кому, такого змісту:

„Еду для установления советской власти. Всем 
сложившим оружие во имя советских властей — полное 
забвение. За пролитую кровь от руки предателя Григорь
ева и его опричников, введших в заблуждение трудовое 
крестьянство, за пролитую кровь трудового крестьянства— 
предам народному суду. Избранные совдепы крестьян, 
стоящие за Укр. Сов. Соц. Республіку, утверждаю. Пред
ставителей партий и всех организаций, союзов и властей, 
признающих единственное правительство на Украине, 
пребывание коего имеется в Киеве, к приходу поезда 
прибыть на вокзал для информации. Изменника Гри
горьева доставить живым или мертвым. Укрывателя ожи
дает народная кара" J).
Як реальні були погрози, що сипалися на адресу ворогів 

радянської влади і як щиро він сам ладен був іти за радвла- 
дою -- -питання іншого порядку. Але від Євграфова він уже 
відкинувся, хоч і з бунтівниками зв’язку не поривав. На ці 
обставини бвграфов не міг не вважати. Доводилося діяти обе
режніше й розважливіше, відтягати вирішальну сутичку 
готуватися.

Заява одного з представників Ради; що повстання матро
сів не хатня справа,— цілком правильна. Як видно далі, 
бвграфов був, безумовно, зв’язаний з центром григор’евського 
руху та інструктувався звідтіль. Принаймні, після поразки Рад 
він зброї не склав. Рада могла мати перемогу, коли б бунтарів 
роззброєно і викрито як ворогів радвлади. Але цього не було.

Взагалі керівники Ради — більшовики — захоплювались 
занадто „коа ліційністю", тим самим живлячи в масах шкід
ливі „демократичні" ілюзії. Шоправда, виправдують пове
дінку більшовиків ті обставини, що Миколаївська Рада працю
вала за умов ізольованости й відірваности від центру; на-селі *

) Стиль ориґіпалу.
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становище було так ніяк не сприятливе, а військо, що шш 
Рада лякала бунтарів, було мабуть чи не більше на папері, 
ніж справді. Усе це треба взяти до уваги, пояснюючи нерішу
чість і забарність Ради.

Отже, Рада не визнала Євграфова, а Євграфов так само 
не скла.в зброї проти Ради. Запанувало становище, що його б 
ми схарактеризували, як „воєнне замирення“. Обидві сторони 
нагромаджували сили й до чогось готувалися...

Рада, не маючи досить сили, щоб швидко зліквідувати 
повстання, була змушена, як ми вже зазначали, стати на шлях 
компромісу з керівниками фльотського півекіпажу. Виразни
ком цього компромісу було призначення Проскуренка за вій
ськового комісара міста. Тоді ж утворено військову раду, до 
якої увійшли Ряппо, Щеглов, комендант міста й командир 
спартаківського загону.

З раніш цитованих слів тов. Ряппо ми бачимо, що Рада, 
ухвалюючи постанову про призначення Проскуренка на ко
менданта, робила це, виходячи не тільки з фактичного спів
відношення сил, певніше, із свого безсилля, але мала на увазі 
ще й інше: перетягти лідера бунтарів, що вагався на свій 
бік і тим самим розшарувати.повсталих, внести дезорганізацію 
в їхні ряди, щоб тим легше справитися з бунтом. Сам Проску- 
ренко, мабуть, до цього часу таки досить розчарувався у своїх 
молодчиках і серйозно почав думати про те, як би залагодити 
свою провину перед радянською владою.

В опублікованому від нього 19 травня наказі1), ми читаємо, 
що він, Проскуренко, на чолі „об’єднаних сил миколаївської 
залоги “, виступає на фронт Миколаїв - Снігирівка - Херсон 
боротися з григор’євськими бандами. Важко судити про щи
рість його запевнення—грудьми боронити радянську владу; 
але все таки, більшість матросів, що були з ним, навряд чи 
мали охоту битися з Григор’євим. На це натякає тон замітки, 
уміщеної в газеті „Свободное слово красного моряка", яка 
змальовує виступ залоги на фронт. У замітці говориться:

„Позавчора ввечері (цебто 18 травня — В. 6.) загін 
червоних морців і армійців у повному боевому порядку 
з артилерією, під командуванням батька червоної фльоти, 
тов. Проскуренка, виступив на повіт.

Головне його завдання — з ’ясувати на місцях неправ
дивість чуток про рух селян, що їх провокують у най
різноманітніших варіяціях, та згодом інформувати грома 
дян міста про штучну розруху в продовольчій справі" 1). 9
9 „Известия", № 43.
*) „Свободное слово...", № 1.
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Отже, головне завдання загону — не боротися з Григор’є- 
вим, а „з’ясувати на місцях неправдивість чуток про рух 
селян". А що зробить загін, коли, під пливом агітації есерів, 
рух дійсно є? — на це автори замітки — штаб бунтарів — 
відповіді не дають.

Проскуренко поспішив зняти з міста стан облоги, начеб 
підкреслюючи цим, що порядок відновлено. До всіх відділів 
Виконкому введено представників од залоги, що мало симво
лізувати дружню роботу цивільної влади з військовими части
нами, між ними й' з фльотським півекіпажем. На Радянській 
площі з ініціятиви Виконкому улаштовано мітинґи, присвячені 
поточному моментові. Промовці запевняли, що григор’євщину 
засуджено, що рух жодного успіху не має і що, взагалі, аван- 
туру зліквідовано. У цьому ж дусі висловлювалася й преса. 
Передовица „Известий" за 18 травня має заспокійливий заго
ловок: „Після подій". У ній ми подибуємо рядки, від яких 
тхне цілком безпідставною добротливістю. Приміром:

„Дарма миколаївська буржуазія знову підвела го
лову в ці сумні дні збентеження й безвладдя.

Правда, вона чудово врахувала, що радянській владі 
завдається поразки, але вона глибоко помилилася, спо
діваючись на близьку перемогу контр - революції".

Та зрадницька робота, що її так старанно провадили 
цілий час аґенти контр - революції, правда, дала свої 
наслідки. Ми спостерігали й бачили, що на кожному кроці 
силкуються утворити недовір’я й невдоволення проти 
радянської влади.

Тепер події позаду нас".

Так заспокоївши чуйність робітників і демобілізованих, 
газета продовжує:

„Усе, що сталося, не має під собою жодного серйоз
ного-ґрунту.

Коли політичні мерці думають надбати, на всьому, 
що сталося, політичний капітал, то вони глибоко помиля
ються. їхні вибрики проти комуністів мали під собою так 
само мало ґрунту, як і сподіванки буржуазії. Вони мо
жуть досхочу ображатися, 'що пролетаріят не дає їм 
змоги досить впливати на політику радянської влади. Той 
факт, що вони перед лицем ворога, відчуваючи хисткий 
настрій залоги, насамперед, вважали за потрібне шукати 
коріння григор’євського повстання в політиці радянської 
влади, замість закликати до дружньої відсічі, доводить, 
що вони ще далеко не дозріли для тієї ролі, на яку пре
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тендують. Коли пристрасті остаточно видухпуть, буде ціл
ком очевидно, що не поведінка Виконкому або більшості! 
його правила за.причину сутичок. Тепер воно все таки 
позад нас“.
Цю думку, що грізні дні зосталися позаду, передовиця не 

перестає підкреслювати. Інша стаття поглиблює цю тему. Заго
ловок її — „Розгром авантури“. Вона вказує на цілковиту ката
строфу григор’євського руху: мовляв, Ґригор’єва розбито й 
загнано на мілину.

Не можна минути ще одної обставини. Передовиця засу
джує „політичних мерців1, підкреслюючи їхню історичну за
судженість. Заперечувати цьому важко. Але чому ж не ска
зати прямо, про яких політичних мерців іде мова? Чому не 
з’ясувати робітникам по-справжньому, що тут говориться про 
есерів, які збанкротували, провалилися та засуджені на полі- 
літичне небуття? Тоді маси знали б, хто їхні вороги, а хто — 
друзі. Передовиця чомусь то віддає перевагу невиразним 
висловам не називаючи речей власними іменами. Чи не дало 
себе знати й тут небажання занадто різко „сваритися11 з „ша
новними соціялістичними партіями11?

А ось есери, з якими так обережно й надмірно делікатно 
тримали себе більшовики, поводилися цілком інакше. Вони не 
пропустили скористати з випадку, щоб сплисти на політичну 
поверхню, протягнути руки до стерна подій. Засуджуючи 
(принаймні, прилюдно)*і григор’євщину за антисемітський її 
характер, миколаївські есери одночасно поділяли погляд 
ідеологів цього руху, висуваючи тотожні з григор’євцями 
гасла.

Під впливом подій, в лавах есерів посилилося розшару
вання, розмежування. Зокрема, і в Миколаєві, за прикладом 
інших міст, утворилася група „лівих11, а далі з них — і неза
лежних. 18 травня відбулася конференція миколаївської орга
нізації незалежних лівих со ц іалістів-революціонерів. На 
конференції цій брали участь делегати партійних організацій, 
Що об’єднували дванадцять волостей. Представники з місць 
вказували на зростання симпатій селянства до лівих есерів, 
ЯКІ додержуються погляду меншости Київського з ’їзду. 
Григор’євський Універсал конференція засудила. Ось резолю
ція, ухвалена щодо поточного моменту:

„Вислухавши доповідь про поточний момент, конфе
ренція, вважаючи всякий активний виступ проти радян
ської влади за згубний для революції, вважає за потрібне 
встановити єдиний революційний фронт з усіма соціялі- 

. стичними партіями й, головно, єдність між містом і селом,
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закликає всіх робітників і селян об’єднатися навколо 
радянської влади проти контр - революції, що насува
ється з колчаківського й денікінського фронтів і підриває 
радянську владу зсередини через своїх аґентів. З цього 
погляду рух, розпочатий Григор’євим, скеровано проти 
радянської влади, який деморалізує й провокує селянські 
маси, зустрічає від конференції різко - неґативне ставлення. 
Усі сили треба прикласти, щоб підтримати ради, в яких 
потрібно сприяти, встановити правильну селянську й 
продовольчу політику, запровадити соціялізацію землі та 
знищити прірву між містом і селом" х).

Але в той час, як ця група есерів наближалася до більшо
виків хоч і хисткими шляхами, з коливаннями, не досить рі
шуче розриваючи з хибами своєї партії, основна група] есерів 
обрала шлях протиставлення гаслом радянської влади своїх 
власних гасел. Ідеологія бунтарів з фльотського півекіпажу не 
без підстав мала себе за причетних до есерівського руху. 
У цьому ще раз пересвідчує нас преса бунтарів — газета 
„Свободное слово красного моряка".

Газета ця заслуговує на велику увагу. У ній, нарешті, 
більш - менш відбилась ідеологія морців у Миколаєві. Навіть 
недосвідчена в політиці людина зверне увагу на те, що в газеті 
одночасно помітно струмочки меншовизму, есерівщини й анар
хізму. Але хіба в цьому різнобої не „*тиль“ антирадянських 
настроїв того часу?

Була надто велика помилка припустити думку, що в 
бунтарів була якась єдність поглядів, що в них до краю була 
викінчена ідеологія. Якщо одні з бунтарів (головна частина) 
вважали себе за „ідейних революціонерів" в есерівському ро
зумінні і висловлювали анархо - стихійне незадоволення кур
кульства з диктатури пролетаріяту, то інші просто розглядали 
бунт, як спосіб нажитись, пограбувати, загарбати до рук як
найбільше. А щоб виконати такі „соціальні функції", зовсім 

'не потрібно бути послідовним у політичних поглядах — який 
прапор зручний, під таким і орудують.

Цікаво, як народилася на світ газета „Свободное слово..." 
Історія народження наводить світ на поведінку проводирів 
повстання підчас перемир’я. Ми зазначали вже, що приму
шені припинити пряму боротьбу з Радою, бунтарі не поки
нули думки про реванш і старанно готувалися до нього. Лідер 
матросів Євграфов, зазнавши поразку в чоловій атаці на Раду, 
вирішив зайти ворогові в тил. Він ані на хвилину не втрачав

*) „Известия", № 44.
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надії на те, що йому вдасться єднатися з григор’євцями. 
За цих умов йому важливо було підтримати в лавах своїх одно
думців боєвий дух і певність у майбутній перемозі, дати про 
себе знати громадськості, пропагувати свої ідеї. Розшифрову
вати контр - революційну суть своєї справи Проскуренкові 
було невигідно — від цього тоді могли одкинутися дехто з його 
однодумців; цілком же стати на сторону радянської влади — 
значило б визнати себе банкрутом, а цього він, очевидно, не 
збирався робити. Потрібна була якась „золота середина". 
Євграфов та його друзі, виявилось, були тут винахідливі.

Перше число газети, випущене в світ 20 травня, цебто тоді, 
коли в місті була ще радянська влада, старанно маскує свою 
реакційність за всякого роду „революційними" гаслами й 
тріскучою фразою. Ця газета містить навіть телеграми про бо
ротьбу з Григор’євим, під заголовком: „Григор’євська аван- 
тура". Але це тільки маневр, який бив тільки на те, щоб при
спати чуйність Ради й пролетарської громадськости, щоб перед
часно не зрадити себе. Зате вже друге — і останнє, сказати до 
речі — число газети, випущене 26 травня, в дні перебування 
григор’євських банд у місті, має цілком одвертай контр - 
революційний характер. Нічого й гадати, що в період часу від 
першого до другого числа Євграфов „змінив віхи", змінив 
свої погляди. З тактичних міркувань він 20 травня вважав ще 
ва передчасне говорити на весь голос, але мислив він і тоді, 
безперечно, по -григор’євському. Цей лідер бунтарів був вза
галі „найвитриваліший" і політично - послідовний.

Одначе, газета не могла б побачити світу, коли б не ті 
обставини, що на чолі влади в місті стояв — фактично, а не но
мінально — Проскуренко, призначений, як відомо, на военко
ма. Саме він, не ризикуючи порвати з бунтарями, бо ще не оста
точно визначився вихід повстання, і дозволив видавати газету, 
тим самим леґалізувавши її. Пізніше бунтарі козиряли цим — 
працювали, мовляв, на підставі законного дозволу влади. 
У замітці, вміщеній у другому числі „Свободного слова", під 
заголовком „В свое оправдание", редакція газети х) розповідає, 
як оформлювалося випуск першого числа газети.

18 травня на ім’я миколаївського воєнкома Проскуренка 
подано такий рапорт:

„Инициативная группа красных моряков г. Нико
лаева. 18 мая, 1919 года. Военкому комиссару тов. Проску
ренко . *)

*) Редакція газети „Свободное слово красного моряка" була в 
складі таких осіб: Євграфов, Гептус (морці), Ян Пляшкевич (письмен
ник), Семен Отто (художник).

 ̂ Літопис Революції № 2
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Рапорт.
По уполномочию красных моряков города Николаева, 

прошу Вашего распоряжения на выпуск газеты. Военный 
моряк Евграфов“.
І на- рапорті бвграфова з’явилась резолюція: „Привет

ствую всякое культурное начинание и разрешаю. Военком 
Проскуренко".

3 таким документом бунтарі могли чинити що хотіли. 
Газету здано до друкарні, яко приватне замовлення, при чому 
матеріял порядком „демократичности“ розглядав актив по
встанців. По виході газети з друку редакційна колегія— на 
всякий випадок — запаслась од комендатури (свої ж люди!) 
дозволом продавати газету. Отже, всіх формальностей до
тримано.

Бунтарі, як не анархічні вони були, правильно все таки 
оцінили значіння офіційних органів влади. Вони використали 
те, що на керівні воєнні пости Рада примушена була призна
чити людей з їхнього табору. Ці люди, виявилось, безперечно, 
були нелойяльні щодо радянської влади. Цим можна пояснити, 
що Проскуренко, без відому Ради, дозволив видавати газету, 
антирадянський зміст якої зовсім не тяжко було передбачати. 

Наведемо деякі „програмові “ з неї статті;|).
От редакции.
Мы честно, открыто заявляем, что мы — беспартийные 

и не зависимые ни от какой партии социалисты.
Мы — беспартийные люди, любящие свою родину, 

мечтающие о праве и свободе для всех граждан нашего 
отчества, выступившие в качестве цартизанов для борьбы 
за правду, свободы и революцию.

Мы враги партийной узости, партийной замкнутости, 
крайних политических течений, губящих нашу родину, и 
неправды.

Под лозунгом „Свободное слово красного моряка “ мы 
собираем все рвущееся из тьмы политической неразбе
рихи, все мятущееся во имя правды и справедливости.

Товарищи трудящиеся — интеллигенты! В ваших чест
ных рядах есть много дельных и умных работников. Помо
гите нам работать.

г) Ми тут розбираємо тільки перше число „Свободного слова", 
що має ще боязко - григор'євський характер, бо ж у місті ще існувала 
радянська влада. У другому числі „ідеологи" повстанців заговорили 
значно одвертіше, виявивши своє контр - революційне григор’євське 
обличчя.
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Товарищи крестьяне, рабочие, красноармейцы и слав
ные красные моряки, пишите обо всем вас волнующем. 
Пишите, не стесняйтесь слогом, как умеете. Мы прочтем, 
разберем и дадим исчерпывающий ответ. Если вы написали 
дельную, грамотную статейку, мы ее напечатаем; если 
плохо написали, неграмотно — исправим

Отже,— проти партійної вузькости й закритности, проти 
крайніх політичних течій, в ім’я правди й справедливости. 
Хто ж, на думку редакції, носій цієї „вузькости й закритности 
з ким потрібна боротьба? Проти кого треба скерувати вогонь? 
Не договорюючи до краю, бунтарі досить прозоро натякають, 
що вороги їх — більшовики, що це саме їх треба скинути, щоб 
досягти „правди й справедливости Передовиця газети (з 
20 травня 1919 р.) щодо цього досить ясна х).

Що впадає в око, коли читаєш цю статтю? Поперше, кари
катурно - пасквільне виображення зв’язку Ради з масами. Таку 
„критику“ можна почути тільки з уст запеклого ворога проле
тарської диктатури. Бо ж справа тут іде не про Миколаївську 
Раду зокрема, де, можливо, були — і навіть напевно були — 
ті чи інші помилки й хиби в справі зв’язку з масами; стаття 
узагальнює практику рад і малює її в'такому невигідному

г) Вона заслуговує на те, щоб її подати цілком: „Вам сейчас 
много приходиться слышать речей о том, что теперешняя власть очень 
плоха. В этих речах есть доля правды. Те порядки, которые существу
ют у нас под названием советской власти, действительно не особенно 
хороши... Нехорощи они, главным образом, тем, что власти совет
ской, собственно говоря, нет, нет власти рабочих и крестьян. Потому, 
что говорят и пишут представители этой власти и люди, стоящие у нее 
на службе, можно подумать, что рабочие и'крестьяне и вправду вла
стители и вправду хозяева сами. Но разве вы, рабочие, чувствуете 
в самом себя властителя? Когда вы выбирали своего представителя 
в Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов, вам сказали: „Выбирайте 
коммуниста - большевика, а если не выберете большевика, значит вы 
предатели революции“. Ну, вы послушали и выбрали большевика, 
а если не большевика выбрали, так он с перепугу записался в больше
вики. Выбрали вы своего депутата в Совет — тем все и кончилось. 
Спрашивал ли он хоть раз, чего ему следует добиваться в Совете? 
Делал ли он доклад о своей деятельности и деятельности Совета? 
Нет, не спрашивал и не делал доклада. А не спрашивал, не делал до
клада потому, что не о чем было спрашивать и докладывать. Потому, 
Что Совету и вашему депутату в нем никакой деятельности не полага
ется. Собирали этих самых депутатов на первое заседание Совета д 
сказали: „Выбирайте Исполком (Исполнительный комитет); да смо
трите, выбирайте только коммунистов“. Выбрали. А тепер можете 
йтти по домам. Исполком сам уже без вас сумеет орудовать. Разо
шлись депутаты по домам. И с тех пор Исполком, который должен 
был бы исполнять то, что постановил Совет, действует сам по себе, 
Как ему захочется. Да не только сам орудует, а настряпал сам мно
жество канцелярій да комиссариатов, да подотделов, да подподотде-
7*
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світлі, що ані в кого не може виникнути симпатії до цієї системи 
державного управління. Вказівка на чрезвычайку в цьому 
контексті невипадкова: автори знають, що їхня критика — 
явно контр - революційна критика і що відповіддю на неї, 
за доби запеклої боротьби, може бути тільки гострий, що не 
8нає ощади, меч пролетарської диктатури — ЧК. Проводирі 
„Свободного слова“, проте, розуміють, що на робітників їхні 
слова особливого впливу не матимуть, тому вони головно 
орієнтуються на селян. Серед куркульства лідери бундарів, 
близькі до анархо - есерівської ідеології, шукають підтримки 
на них і збираються спертися в своїй боротьбі з комуністами. 
Звідси турботи за „пригнічене “ нібито становище селянських 
мас. „Якщо так кепсько справа виглядає з владою робітни
ків, то з владою селян справа ще гірща. Селян зовсім не запи
тують ні про що, на них не вважають, їх майже немає в Раді 
й, звичайно, постанови Ради різко суперечать інтересам се
лянства, підривають, псують добробут села“— галасує газета.

Зрозуміло, що мова йде тут не про бідняцькі шари селян
ства, а про верхівки..Виразником цих куркульських настроїв 
заможніх шарів села й було „Свободное слово красного моряка 
Одвертою глитайською ідеологією тхне від статті І. Новго
род - Сєверського під назвою „Что делать “ .

лов. Тут вошли уже люди не по выборам Совета, а по назначению, 
настоящие чиновники. И всякий комиссарият, отдел и подотдел ору
дует делами каждый сам по себе, ни в чем не спрашивая Совет. И все 
эти. учреждения: и Исполком, и чрезвычайка, и комиссариаты, и от
делы, и подотделы—все они, что ни делают, все делают от вашего имени, 
от имени рабочих. А вас и ваших депутатов в Совет не спрашивают. 
Совет собирается раз в месяц и никаких дел не разбирает, а только 
выслушивает, что Исполкому и комиссариату будет угодно рассказать 
о своей деятельности, примет к сведению и молча разойдется. А если 
кто заикнется о чем-нибудь, его объявляют контр - революционером 
и пугают чрезвычайкой. И это называется властью советов, это на
зывается рабочей властью!.. Если так плохо обстоит дело с властью 
рабочих, то с властью крестьян дело обстоит еще хуже. Крестьян 
вовсе не спрашивают ни о чем, с ними не считаются, их почти нет в 
Совете и сплошь да рядом постановления Совета резко противоречат 
интересам крестьянства, подрывают, портят благополучие деревни. 
Положение Росси и Украины сейчас тяжелое. Все разрушено. Нет 
хлеба, нет одежды, нет топлива. Идут бои да сотнях внутренних и 
внешних фронтов. С одной стороны, наступают поляки и немцы, упра
вляемые железной рукой Гинденбурга, с другой стороны — жмет Кол
чак полчищами нанятых китайцев, киргиз, якутов, монголов и проч., 
поддерживаемый сибирским казачеством и союзниками. С третьей — 
грызет Деникин, все еще сильный, все еще могущественный. А архан
гельское временное правительство, грузины, а банда петлюревцев 
и румын... Всего и не перечтешь. Если советская власть была бы лучше, 
была бы настоящая, не было бы столько горя, столько крови, не было бы 
столько врагов у советской России
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„Противоестественным насаждением коммун в дерев
нях,— пише він,— не могут быть достигнуты симпатии 
крестьянской массы к советской власти. Необходимо 
найти другой путь к решению вопроса о земле, а чтобы 
его найти, надо раньше всего выслушать голос самого 
крестьянина. А вот с этим то голосом совершенно не счи
таются. Ибо всякий нормально действующий крестьян
ский совёт, как только он в массе своей не выражал взгля- 

' дов коммунистов, об’является контр - ревоюционным, 
кулацким, его сейчас же с помощью чрезвычайки разго
няли и на его место создавали комитет бедноты, пред
ставляющий собою только часть крестьянства, не кор
мящую страну“.

Цим „Свободное слово “ взагалі відмовляє більшовикам в 
праві працювати коло селянського питання. А як селянства 
в Росії більшість, то звідси висновок: долею країни повинні 
керувати інші політичні партії, але не більшовики. Біднота ж, 
на яку більшовики спираютьсся, не заслуговує на увагу, бо 
вона являє собою „тільки частину селянства “ і до того вона 
„не годує країну “ .

Газета не шкодує фарб, щоб дискредитувати, показати в 
карикатурному освітленні земельну політику більшовицької 
партії. Це вона показує і в статтях і в фейлетонах. Особливо 
вона загострює питання про комуни, що їх так ненавидять 
глитаї. Характеризуючи комуни, вона буквально збивається 
на тон білоґвардійських газет, стверджуючи цим свою духовну 
спорідненість з ними.

Це чудово доводить хоча б фейлетон „Штрихи" за підписом 
„Зоркий глаз", про комуни на Миколаївщйні.

Фейлетон карикатурно змальовує, як „комісародержавна 
влада" насаджує комуну, як  „жандарм з чрезвичайки" сило
міць одбирають у селян частину землі й коні, як на складах 
реквізують сільсько - господарський реманент, а потім працею 
сторонніх селян обробляють поле і, нарешті, коли в комуні 
завелись гроші, їх (ці гроші) зашахровують комуністи.

Що ж протиставили бунтарі радянській владі, так зло кри
тикуючи її діяльність? Яку свою програму вони виставляли? 
Ми вже зазначали, що перше число газети „Свободное слово 
красного моряка" має на собі сліди боязької реакційности; 
бунтарі не вважають ще за тактично можливе розшифровувати 
свою григор’євську суть і тому багато говорять про радянську 
владу, хоча й без „комісародержавства", про соціалізм, рево
люцію тощо. Проте цілком вони показали своє обличчя у 
Другому числі газети, виданому в момент, коли в місті
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панували григор’євці і коли можна було не обмежувати себе. 
Але навіть і в першому, вже відомому нам, числі ми находима 
вимоги, які не можна схарактеризувати інакше як антирадян- 
ські. Так, Ян Пляшкевичг) в статті „Где выход“ писав:

„Нужно очнуться от оцепенения и принять деятель
ное участие в политической жизни страны. Это необходимо 
сделать немедленно,ибо мы идем к гибели. Нужно добиться, 
чтобы ваши депутаты в Совете действительно выражали 
ваши взгляды и настроения и имели возможность прово
дить их в жизнь. Нужно добиться того, чтобы вы могли 
заменить одного депутата другим, если вы недовольны ва
шим депутатом, если он был выбран неправильно, под 
давлением власти, или если в избирании его участвовали 
только немногие из вас. Нужно добиться: 1) действитель
ной власти советов, уничтожения комиссародержавия; 
2) организации общих перевыборов Совета, при чем вы
боры должны быть организованы так, чтобы в них могли 
принять равное участие все трудящиеся и чтобы не было со 
стороны начальства никакого давления и никакой указ
к и ,— кого можно выбирать, а кого нельзя; 3) пропор
ционального представительства; 4) полной свободы пред
выборной агитации и вообще восстановления политических 
свобод и прав человека и гражданина; 5) уничтожения по 
всей Украине кровожадной коммунистической чрезвы
чайки и застенка, где гнили люди без суда и следствия; 
6) сокращения числа советских канцелярий и чиновников 
и избрания ответственных работников Советов; 7) корен
ного изменения продовольственной политики, глупой и 
жестокой, ведущей страну и народ к гибели; 8) признания 
всех политических партий, стоящих на платформе совет
ской власти. Короче говоря, добиться установления на 
деле, а не на словах, свободы и власти трудящихся. Одним 
словом, нужно взять свое дело в свои руки и не выпускать. 
Нужно помнить,'что освобождение рабочих — дело самих 
рабочих**.
На питання, поставлене в заголовку статті, автор відпові

дає таким формулюванням: „треба взяти свою справу в свої 
руки й не випускати“ . Тут „свої руки** протиставляться за
провадженому ладові — більшовицькому. Нову владу мислять 
яко владу антибільшовицьку, утворену на основі „пропорцій
ного представництваС лова „про владу трудящих“ лише 
данина часу; революційну фразеологію покликано в д а н о м у

г) Член редколегії.
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випадкові замаскувати контр - революційну суть. Так треба 
розуміти й слова про „действительную власть советов". Ми 
знаємо, що „ради без комуністів"— це перехідний етап на 
шляху до влади буржуазії...

Отже антирадянську фізіономію газети виявлено, досить 
повно. Бунтарі, випускаючи свій орган, мали на увазі пропа
ганду поглядів, ворожих радянській владі. Недивно, що вій
ськова секція Ради відразу ж реагувала на вихід у світ цієї 
газети. 20 травня секція, всебічно обміркувавши питання про 
газету „Свободное слово красного Моряка", одноголосно ухва
лила „негайно припинити видання газет „Свободное слово 
красного моряка"; запропонувати правдивим червоним морцям 
і червоноармійцям, що бажають друкувати свої статті і листи, 
вміщати їх у відділі „Красный моряк и красноармеец" в га
зеті „Известия СРК и Кр. Ф. Д “. Разом із тим .військова Секція 
висловилась взагалі пррти видання таких „Свободних слов", 
що „носять характер нацьковання на якусь політичну партію 
чи націю".

(Продовження далі)



II. СПОГАДИ

АНТОНОВ - ОВСІ6НКО

В БОРОТЬБІ ПРОТИ ДИРЕКТОРІЇ *)
ДИРЕКТОРІЯ КАПІТУЛЮЄ ПЕРЕД АНТАНТОЮ

Поразка військ Директорії під Києвом прискорила розклад 
петлюрівського табору.

Оголосивши, чого й треба було чекати, війну радянській 
Росії, Директорія, проте, не відкликала з Москви своєї 
місії. Ця місія, на чолі з С. Мазуренком, „успішно“ прова
дила й далі переговори з радянським урядом.

НКЗС 2) сповіщав 3 лютого 1910 р .: „Після російсько- 
української наради 2 лютоґо з ’ясувалася можливість угоди 
щодо бази, на якій російський радянський уряд може запро
понувати українському радянському урядові й Директорії 
свої послуги, щоб скласти між ними угоду, при чому ця база 
обумовлюватиме як визнання Директорією радянської влади 
на Україні, так і визнання невтралітету України з активною 
його обороною проти військ Антанти, Денікіна, Краснова й по
ляків, з одночасною метою боротьби проти контрреволюції. 
В такому розумінні російський радянський уряд звернувся 
як до українського радянського уряду, так і до Директорії".

Тоді ж опубліковано таке звертання до тов. Чічеріна:
„Надзвичайна дипломатична місія Української Народ- 

ньої Республіки, у листі свойому з 1/ІІ за № 11, зверталася 
до Вас із проханням взяти на себе посередництво, щоб прими
рити два революційно - демократичні уряди України. Ваша 
ласкава згода на посередництво, в інтересах найскоршого при
пинення тяжкої громадянської війни, зобов’язує місію УНР 
висловити Вам і Вашому урядові щиру подяку. Місія У Н Р 
вірить, що братерське посередництво уряду РСФРР відновить 
громадянський мир на Україні і тим зміцнить бойові сили 
єдиного фронту світової революційної демократії... С. Мазу- 
ренко".

*) Продовження. Див. № 4, 5 — 6 за 1929 р. та № 1 „Л. Р .“, за 
1930 р.

*) Народній Комісаріат Закордонних Справ РСФРР.
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Посередництво уряду радянської Росії перед українським 
радянським урядом мало успіх.

7 лютого ми дістали в Києві таку телеграму, позначену 
6 лютого, 13 год. 15 хвилин:

„Командувачеві українського фронту тов. .Антонову.
Пропоную засобами, що є у вас, доставити телеграфом або 

через парляментера таку телеграму, що її надсилає україн
ський робітничий уряд до Директорії. № 1155. Голова Тимча
сового робітничо - селянського уряду України..."

„Телеграма Директорії в місце перебування її.
Український робітничий і селянський уряд прийняв 

братерське посередництво російського радянського уряду 
в справі угоди з Директорією в разі визнання таких трьох 
принципів: перше — визнання Директорією радянської влади 
на Україні, друге —• суворий невтралітет України з активною 
обороною проти війська Антанти, Денікіна, Краснова й поля
ків, третє—'Спільна боротьба проти контрреволюції. Цю основу 
прийняла ваша надзвичайна місія на чолі з тов. Мазуренком 
і передала її'радіом від російського радянського уряду як 
нам, так і Директорії. Ми вже дали згоду на те, щоб прийняти 
цю плятформу, а також перенести переговори до Харкова 
і просити передати вашій надзвичайній комісії в Москві, що 
вона на території української радянської республіки користу
ватиметься всіма ґарантіями дипломатичної недоторканости 
і можливістю зноситися з Директорією. До цього від імени- 
українського робітничо - селянського уряду маю за шану 
додати: взяття Києва українськими реґулярними радянськими 
військами, перехід на бік радянської влади загонів отамана 
Тригор’єва та інших військових республіканських сил, пого
ловне повстання у все ще не звільненій Україні під гаслом 
радянської влади з очевидністю свідчать, що робітники й селяни 
України рішуче стоять на боці радянської влади. Ми споді
ваємося, що перед цим безумовно переконливим фактом ви 
вважатимете дальше пролиття крови за безцільне й безкорисне. 
Дальший опір вашого війська затягує тільки громадянську війну 
і полегшує завдання імперіялістів, що захопили частину 
Української території не тільки на узбережжі Чорного моря, 
але і в Басарабії і в Буковині, збільшує економічну руїну, 
руйнує транспорт і відволікає відбудування економічних сил 
соціялістичного будівництва на Україні. Тому від себе ми про
понуємо продовжувати в Харкові розпочаті в Москві перего
вори на основі визнання радянської влади, що конкретна 
організація її має бути за завдання третього українського 
з ’їзду рад. Від себе потверджуємо ґарантію особистої недоторка
ности вашої делеґації, в разі Директорія визнає тимчасовий
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робітничо - селянський уряд на Україні, і разом із тим зобов’я
зуємося забезпечити особисту безпеку членів уряду Директорії, 
а так само вільну діяльність партіїй що входять у неї. 1154. 
Голова Тимчасового робітничо - селянського уряду України, 
Комісар закордонних справ..."

Ця телеграма здалася нам подекуди неясна. Ми зажадали 
від Харкова повторення її і разом просили у голови уряду 
України деяких роз’яснень.

Цей останній відповів (9 лютого о 19 годині) із Полтави: 
„Текст правильний. Його зміст, що Директорія поки є влада 
і не бере участи в наших наступальних діях; але якщо союзники, 
Краснов і поляки наступають на Україну, вона переходить 
у наступ проти них".

Тільки о 2 год. 15 хвилин 10 лютого ми добилися з Києва 
телеграфного сполучення з Вінницею й передали Директорії 
пропозицію українського радянського уряду х).

Незабаром від Директорії послано С. Мазуренкові в Мос
кву радіотелеграму —■ припинити всякі переговори з радян
ським урядом. Це був уже останній жест пана Винниченка, 
після чого цей типовий дрібнобуржуазний соціаліст пішов 
на демісію і від’їхав за кордон.

На демісію його спонукало бажання ухилитися від відпо- 
відальности за капітуляцію Директорії перед Антантою.

Відряджена перед цим до французів в Одесу делеґація 
Директорії на чолі з Остапенком і Трековим привезла з Бірзули 
після наради з французьким командування (6 лютого) вимоги 
його: 1) усунути з Директорії та уряду Винниченка, Петлюру 
і Андрієвського і скласти новий уряд у погодженні з францу
зами ; 2) змінити земельний закон у напрямі оборони приватної 
власности; 3) підпорядкувати армії Директорії союзному ко
мандуванню для спільної боротьби проти більшовиків; 4) уста
новити французьку контролю над фінансами УНР. За це обі
цяли „технічну" допомогу і підтримування „українських 
інтересів у відбудованій Росії".

А 7 лютого це ж французьке командування оголосило таку 
заяву:

„Генерал д’Ансельм прийняв, почавши з 15 січня 1919 р. 
командування арміями Південної Росії, а також військовими 
одиницями інших націй. Франція і союзники не забули зусиль, 
що їх робила Росія спочатку війни, і нині вони прибули до 
Росії, щоб дати змогу всім благонадійним елементам обновити 
в країні порядок, що вже давно знищений страхіттями гро
мадянської війни".

х) Пропозицію прийняв комендант Директорії Швець - Шевченко.
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Як бачимо, заява ця — явна підтримка „відбудівникам 
■єдиної неділимої" . За такого стану українські „соціалістичні 
пцртії вирішили вмити руки і, щоб полегшити урядові Дирек
торії збалакатися з Антантою, відкликали своїх представників 
із її складу. При цьому, звичайно, вони попробували стати 
в позу оборонців „незалежносте" України.

Кабінет Чехівського розвалився. Винниченко залишив його 
{11 лютого). А Петлюра, Швець і Остапенко залишилися при 
владі, заявивши про свій вихід із партії.

13 лютого оголошено про новий уряд УНР на чолі з Оста- 
пенком. Складався він тепер переважно з представників укра
їнських соціалістів - федералістів г) і безпартійних.

Телеграми С. Мазуренка про досягнену в Москві угоду 
лишилися без відповіді; і навіть сам секретар мирної місії 
Ярослав, що його дослав С. Мазуренко, не мав успіху в Ди
ректорії.

Отже, угоду з українським радянським урядом відхи
лено й вирішено за краще капітулювати перед Антантою.

Догоджаючи Антанті, новий уряд узяв гостро реакцій
ний курс у внутрішній політиці. Переговори з французами 
пішли інтенсивно; але французьке командування стояло на 
тому, щоб вийшов із Директорії „погромник" Петлюра і 
„самостійник" Андрієвський, і щоб Директорія проголосила 
в особливому маніфесті, що визнає свої помилки і вдається 
но допомогу до Франції. 14 лютого капітан Лянжерон писав 
{по - французькому) голові уряду Остапенкові від імени ге
нерала Бертелло:

„Маю за шану повідомити вас, що я передав францу
зькому командованию передані через мене документи для мані
фесту. Текст маніфесту продиктував генерал Бертелло окремо. 
Треба, щоб його зредагували по - українському й по - фран
цузькому, підписала Директорія і доставила до Одеси ко
місія, яка повинна прибути якнайшвидше, щоб уреґулювати 
Деталі угоди. От текст маніфесту:

„Обізнавшися із наказом № 28 головного командувача 
першої групи дивізій, Директорія, визнаючи помилки, що вона 
зробила, просить у держав згоди протекторату для своєї країни.

Вона стоїть на тому, щоб французьке командування ві
дало безпосередньо справами дипломатичними, військовими, 
політичними, економічними і юридичними до кінця боротьби 
з більшовизмом.

Директорія віддає себе на ласку Франції і держав Ан
танти і сподівається, що вони після закінчення боротьби з 1

1) Укр.аїнські кадети.— Р е д .
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більшовизмом допоможуть уреґулювати національні жадання 
й визначення кордонів.

Крім того, потрібно додати, що членів Директорії при
значатиметься у згоді з французьким командуванням.

Щодо колишніх німецьких міністрів, вирішено, щоб їх 
якнайскорше для форми провести через суд і потім якнай- 
скорше звільнити і привезти недоторканими до Одеси. Решту 
заарештованих, крім тих, що підпадають польським або ро
сійським законам, треба негайно ж звільнити..

Крім того, генерал д’Ансельм просить вас, як тільки до
зволять обставини, привезти до Одеси пана й пані Григорен- 
кових, що живуть нині в Київі — Інститутська 10,2.

К ур’єр, що йому доручено передати вам цей текст, пови
нен повернутися якнайскорше до Одеси з українською комі
сією, яка повинна вреґулювати деталі угоди між французьким 
командуванням і Директорією У HP.

Одночасно з митрополитом Антонієм, якого повинні були 
відправити до Праги, як було вирішено, було заарештовано 
й приставлено до Бучачу в Галичині і Євлогія, архиепископа 
Волинського, я прошу вас подбати про його звільнення".

До 17 лютого Директорія випустила свою декларацію. 
Починалася вона'висловленням „щастя" з приводу того, що 
Антанта і ПАСШ, „в особі Верховного головного команду
вання на Україні", висловили готовність допомогти Україні 
оборонитися від більшовизму. Потім — пишний виклад істо
р ії „відродження українського народу", з особливим підкрес
люванням своєї боротьби з німцями; потім про майбутнє 
скликання на демократичних основах парляменту, потім про
грама робіт у різних галузях у дусі буржуазної реставрації 
і далі — перефразування „маніфести" ген. Бертелло: ви
знання воєнного керівництва союзників, прохання про технічну 
й фінансову допомогу (зміцнення валюти У HP), звертання до 
великодушної Франції по допомогу в боротьбі з більшовизмом 
і для остаточного звільнення „української нації".

Французьке командування відповіло лише 1 березня; 
генерал д’Ансельм сповістив про одержання й надіслання ним 
генералові Бертелло декларації Директорії № 814 і про над- 
силку ним декількох військових, щоб виявити реальну потребу 
і можливого на місцях їх задоволення. І, разом із тим, ви
словлював готовність зробити „справжню реальну допомогу, 
як тільки п.п. Петлюра й Андрієвський перестануть бути за 
членів Директорії".

До листа д’Ансельма прикладено було й проект договору 
між союзним командуванням і Директорією. У цьому проекті 
повторено, що війська УНР підлягають союзному команду-
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ранню; союзному командуванню підлягають також і заліз
ниці; воно (союзне командування) зобов’язується впоряд
кувати фінанси (через свого уповноваженого); воно нічого 
немає проти тих реформ, що не порушують порядку; сприя
тиме тому, щоб українську місію було прийнято на мирному 
конгресі; забезпечить воєнний транспорт через Румунію, до
поможе припинити війну з Польщею і встановити добросу
сідські взаємини з.Румунією...

А Директорія все ж продовжувала переговори з союз
никами...

4  РОЗКЛАД У ЧАСТИНАХ ДИРЕКТОРІЇ!

Розклад у військах Директорії зростав загрозливо. Він 
охопив уже не тільки „наддніпрянські" частини, але й січо
виків - галичан.

Одеські газети сповіщали, що розрух і дизертирство в 
петлюрівських частинах досягай „небувалихрозмірів “ : у деяких 
полках, що стояли у Вінниці, залишилося в сотнях по 15 — 
20 козаків; розкладалися й січові стрільці, що масами йшли 
в Галичину.

У Житомирі довелося роззброїти полк ім. Винниченка. 
У Балті вночі проти 29 січня Яновський полк, що прибув 
із Бірзули, обеззброїв 14 Балтський полк, при чому забито 
командира полку, військового начальника і 14 козаків.

Ананьєвський батальйон перейшов на бік більшовиків. 
Перехоплені телеграми супротивника доповнювали: „2 лютого 
галицький полк Богуна (полковника Копцюхи) передався на 
бік радянської влади. Частини першого січового полку розбі
гаються. Полк січових стрільців розпочав переговори само
стійно з більшовиками і обіцяв їм здати ст. Єлисаветґрад. 
Штаб отамана Гулія обеззброєно". З • Вознесенського повідо
мляли, що 4 лютого отаман Григор’єв цередався більшовикам.

З 31 січня отаман Удовиченко сповіщав, що „в запіллі 
фронту в Ямпільському повіті в селах Крижопіль та Малі 
Тарнівці утворилися більшовицькі комітети".

З Кам’янця-Подільського 2 лютого отаман Бондаренко 
сповіщав про розправу з козаками Жванецької залоги.

31 січня полк ім. Петлюри зайняв ст. Шполу і посунув 
Далі для ліквідації повстання на ст. Христинівка.

З лютого— „в Канівському повіті повстання".
У Рівному 6 лютого обеззброєно Чернишевський полк, 

кк> відмовився виїхати з „більшовиками".
16 лютого у Жмеринці обеззброєно 9 Одеський полк, 

»Що визнав радянську владу".
Як бачимо, „армія" УНР таяла швидко.
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Щоб сцинити розклад своєї армії, Директорія вдавалася 
до різноманітних заходів. Вже 9 лютого Петлюра видав наказа, 
де пропонувалося командирам „перевірити особовий склад ча
стин, щоб залишити в них тільки тих, хто народився і постійно 
живе на Україні, а з неукраїнців^лише тих, хто складе пере
вірку його минулої діяльности і виявить своє ставлення до 
української державности, прийнявши відповідну присягу. 
Решту належить вислати за межі У HP, списки їх треба на
діслати до штабу. Надалі приймати людей тільки після су
ворої перевірки їхнього минулого і після-того, як вони при
несуть присягу. Перевірку зробити до 15 лютого ".

Водночас політична думка петлюрівців працювала в двох 
напрямках: антисемітизму і антимоскальства. Чинилися єврей
ські погроми (особливо великі погроми вчинено 14 лютого 
в Проскурові, де вирізано до чотирьох тисяч євреїв). І поча
лася серйозна аґітація петлюрівців за утворення... „радян
ської влади, але бе.з комуністів", бо, мовляв, усі комуністи 
„жиди" або „москалі". Для більшого успіху ці петлюрівські 

агітатори навіть іменували себе „більшовиками", але „укра
їнськими, незалежними".

Ось один із характерних наказів, знайдених у полонених 
петлюрівців у районі Коронків:

НАКАЗ1)
Вся влада по селах, волостях і містах переходить 

до рук рад робітничих і селянських депутатів, складених 
по селах із безземельних і малоземельних селян, а в 
містах — з'їзду рад наполовину з трудового селянства 
і наполовину з робітників, а не тільки з великоросів, 
грабіжників, комуністів, як тепер, що, прикриваючись ко
мунізмом, реквізують хліб, худобу і коней у трудового 
селянства і вивозять усе до Московщини.

Поки влада на Україні не перейде до рук українських 
робітників і трудового селянства, доти ніяких чужозем
ців, комуністів насильників не визнавати і боротися 
в міру можливости, щоб ці грабіжники тим чи тим спосо
бом не обікрали нас і не вивезли від нас до Московщини 
те, що потрібно для нас самих.

Ми мусимо сказати чужоземцям: товариші, геть із 
нашої хати. У своїй хаті ми самі встановимо спокій і 
порядок, який ми хочемо і який потрібний для даного 
часу. Коли надійде час комуни ми без вас, не обізнані 
на грамоті, дамо їй порядок.

г) Копія.
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Брати селяни! З грабіжниками кацапами та й вза
галі з чужоземцями ми мусимо, об’єднавшися, боротися 
всі як один.

Ми, як (більшовики) українці незалежні, говоримо: 
вся земля має належати селянству, що обробляє її влас
ними руками і в тій кількості, скільки хто може обробляти 
й скільки йому буде потрібно для життя. Отже, ми гово
римо:. „Хай живе Українська незалежна радянська рес
публіка як вільна з вільними, як рівна з рівнимиї

Хай живе всесвітня федерація соціялістичних неза
лежних республік. Хай живе соціялізм!

Полковий отаман
Голова полкового комітету".

Звичайно, отакими перевдяганнями петлюрівцям не по
щастило нікого обдурити.

Угодою з імперіалістами Директорія себе так викрила, 
що нам залишалося на злісну аґітацію петлюрівської аген
тури відповідати тільки зазначаючи на цей факт її зрадництва; 
тим то з приводу цього за підписом голови українського радян
ського уряду і командувача українського фронту було поши
рено відозву до салдатів Директорії.

Коли Директорія почала відчувати розклад, зменшення 
своїх військових „лав“, вона  ̂ стала поповняти їх далі 
більше мобілізаціями. А тому що „наддніпрянці“ були не
надійні, то Директорія оголосила загальну мобілізацію всіх 
галичан у дніпровській та наддніпрянській Україні.

Розладові у ворожому запіллі багато сприяли наші рев- 
коми, що енергійно працювали. Звідти ми діставали більш - 
менш бадьорі повідомлення. Так, наприклад, про становище 
в районі Проскурова нам сповіщали:

„Виступ наш стався вночі з 14 на 15 лютого. До місцевих 
повстанців прилучилися 2 полки петлюрівських військ. Око
лишні селяни не могли дати своєчасно допомоги, тобто не 
були поінформовані та сповіщені про повстання в місті. По
щастило удержати владу протягом одного дня; до того часу 
в місто вступив Чорноморський кіш, що безпощадно розпра
вився як з повстанцями, так і з бідним населенням. Жертв 
налічувалося близько 4.000 тисяч. Знущання дійшли неймовір
них розмірів. Салдатів і повстанців затримали і розподіляли 
по різних частинах, а потім відрядили на фронт до Галичини. 
Професійні спілки зовсім зруйновано. Тепер робота налаго
джується із залізничниками. Із них багато тепер безробітних, 
бо не захотіли працювати при січовиках. Нема промовців
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і бажано, щоб сюди були відряджені два товариші. Товариші 
залізничники з нами, ладні псувати шляхи, зривати мости 
тощо. На станції є щось із 1.000 паротягів, 4.000 вагонів на
вантажених, близько 100 гармат, 50 навантажених двокол
ками, площадками, 50 вантажних автомобілів тощо. Шлях 
дуже загромоджено. В разі військо спрямує свій удар на 
Козятин, а не на Шепетівку, січовики всё ще можуть вивезти 
далі, навіть у тому разі, якщо мости зірвати, бо вони матимуть 
досить часу, щоб навести попсовані мости. Залізничники про
сять звернути на це серйозну увагу і якнайскорше сповістити 
їм, що робити. Вибухових речовин мало".

Із району Жмеринки:
„Наші працюють виключно серед залізничників. Вони 

в цілому з нами і проводять це на ділі. Псують легко паро
тяги, ваґони так, щоб одвести їх до майстерень.

На станції є два полки петлюрівців."Своїй владі не підля
гають, серед них більшість схиляється до нас. Вони допома
гають нашим залізничникам приставляти Йсяку зброю. Січо
вики ведуть серед них агітацію, намагаючися спровокувати 
їх. Ці частини виконують залізничу охорону і є цілком органі
зовані елементи".

Із Вінниці:
„Село Носовиці. Сюди надіслали загін петлюрівців для 

реквізиції вівса та сіна. Селяни наодріз відмовилися виконати 
цю вимогу. Тоді відрядили до села карний загін. Але на той 
час селяни трохи зорганізувалися, виставили свою батарею 
і успішно розбили цей загін, почасти роззброїли його, почасти 
забрали в полон".

Із ст. Тюжки (між Жмеринкою і Козятином) повідомляли:
„6 багато незавантажених дротяних перегорож, 85 тисяч 

кубічних сажень дрів. Січовики хотіли все вивезти, але не 
вистачило ваґонів".

Начальник контр - розвідки Фолен сповіщав:
„9 український республіканський полк (400 чоловіка) 

Посиленою нашою роботою пощастило перетягнути на свій 
бік. Нині це найреволюційніший полк. 12 лютого поставив 
ультиматум комкорові скликати раду салдатських депутатів. 
Спроба комкора обеззброїти його не вдалася. 55 полк (450 чо
ловіка) вислали на фронт, в Козятині він відмовився йти проти 
радянського війська. Саперний полк (близько 500 чоловіка) 
пощастило розкласти, козаки кидають Гвинтівки і тікають 
додому. Є частини січовиків, що залишаються вірні Директо
рії. Численність січовиків — близько 600 чоловіка.

Настрій серед вінницьких робітників революційний, маса 
розстрілів. 19 лютого у Вінниці розстріляно 22 робітників
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і козаків. Селяни Вінницького повіту виступають із зброєю 
в руках дроти січовиків і гайдамаків. Реквізується ввесь 
хліб, що був у селян, і вивозиться в Галичину. По деяких 
селах є революційні загони".

Із тих же джерел додатково повідомлювано, що „у Жме
ринці після заарештування Ради салдатських депутатів обез
зброєно революційний цолк. Командир і сотники арештовані. 
Жмеринські залізничі робітники стоять на цлятформі радян
ської влади. Настрій ліво - есерівський".

„У Проскурові після задушення повстання заарештовано 
ревком, 7 чоловіка розстріляно".

„У Лицовцях після задушення повстання був величезний 
погром. Голови Ради дейутатів, що керували повстанням, 
сидять у Вінницькій центральній тюрмі. У Гайсині є великий 
революційний загін".

До середини лютого 1919 р. Директорії ще не пощастило 
дійти повного миру з поляками (13 лютого у Вінниці була 
доповідь делеґатів Директорії Севрюка і Левицького про ці 
покищо незакінчені переговори). Чимала частина її сил була 
скована боротьбою на галицько - холмському фронті.

Тут наша розвідка налічувала:
1) Галицьку групу отамана Омельяновича - Павленка (у 

районі Львова), в складі 21 батальйону — до 20 тисяч; 2) пер
ший Подільський корпус (в Кам’янці - Подільському) разом 
до 5 тисяч; 3) другий Подільський корпус (полковник Коло- 
д ієв)— 2 піхотні і 1 кінна дивізії — 21.500; 1200 шабель, 
16 легких -гармат і 9 гавбиць. Проти нас на початку лютого 
вирушили:

1) Невелика група отамана Оскілка в районі Рівного, 
що нагромаджувала сили через мобілізацію серед селян.

2) В Житомирському напрямку — частини залізничого кор
пусу й сірожупанної дивізії (усього до 2 тисяч).

3) В Козятин - Київському напрямку — корпус січових 
стрільців Коновальця, Чорноморська дивізія і різні формо
вани я— усього від 12 до 15 тисяч з численною артилерією. 
У  Вінниці— головний штаб. У тому ж напрямку — евакуація 
всіх урядових установ і величезних вантажів.

4) У Гумані — штаб Запорізького корпусу, що виділив 
ударний загін Воло щенка для дій до Цвіткового. У корпусі 
не менше як 10.000 багнетів.

5) До Півдня в Одеському напрямку невеликі дозорчі 
частини й заслони від партизанських дій „армії" тов. Попова.

Треба було поспішатися завдати смертельної поразки вій
ську Директорії, щоб не дати їй вивезти в Галичину величезні 
вантажі військового достачання, щоб разом із тим зірвати
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змову Директорії з Антантою, не допустити переформувати 
її сили французькими інструкторами, а також щоб попере
дити можливу змову Директорії з Польщею.

1ІАПІ ПЛЯН

Плян командувача українського фронту намічав зробити 
заслін у бік Сарн і Житомира і удар основною масою на пів
день од Києва, щоб відрізати головні сили Петлюри від Га
личини, оточити й знищити їх. ч

Одночасно малося за пляном розпочати натиск до Хер
сону — Миколаєва, оволодіти цими пунктами й підготувати 
ударні групи для наступу на Одесу; у кримському напрямку— 
„замкнути Крим“ тими частинами, що звільнилися, і чинити 
в залежності від обставин.

Щоб виконати цей плян, передбачено посилити київську 
групу (що повинна, стримуючи сутички з частинами західньої 
армії біля Коростеня і здобувши Житомир, наступати в на
прямку Жмеринки) частинами 2 дивізії. Другій дивізії нака
зано (в середині лютого) спішно готуватися в районі Цвіткове— 
Сміла і просовуватися головними силами (1 бриґада) до Фа
стова. Цей флянґовий марш дивізії повинен прикрити в Гуман- 
ському напрямку від частин Запорізького корпусу супротив
ника, її другою бриґадою і Вознесенським загоном.

Отже, командувач українського фронту поясняв коман
дуванню київської групи: ,

„Загальна ідея — відрізати союзників від Галичини. Треба 
розпалити ‘боротьбу між поляками й галичанами. Потрібна 
відповідна писана й устна агітація, до якої втягнути всі наявні 
партійні сили. В майбутньому маємо вийти до Дністра, увійти 
в зв’язок із повсталою проти румун Басарабією, заслонившися 
нею від Румунії. На вашому лівому флянґу утворюється 
група для удара до Бірзули або Одеси. Лєнговський обходом 
од Таращі до Хористинівки ліквідує Звенигородку".

Проте тільки но 24 лютого удалося заручитися згодою 
головкоми доповнити директиву українському фронтові — за
вданням знищити „рештки“ сил Петлюри.

ДІЇ ПЕРШОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ

Переслідування петлюрівців, що відступили від Києва, 
розвивалося надто повільно.

Моментом, що ускладнював справу, була потреба визна
чити ставлення до різних самостійних формувань отаманів, 
що відійшли від Петлюри.
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Ще коли цовстанство наступало на Київ проти гетьмана, 
деякі діячі партії українських соціялістів - революціонерів 
зформували в районі Трипілля та й по інших місцях Київщини 
так звану. Дніпровську дивізію.

Вступивши до Києва разом із частинами відомого обло
гового корпусу (січовиків), дивізію цю скоро з міста виве
дено як „ненадійну“, і вона майже розпалася.

В середині січня в селі Григоровці (близько Києва) від
бувся окружний селянський з ’їзд, де були й представники 
цієї дивізії. З ’їзд ухвалив резолюцію про невизнання Директо
рії, про потребу замінити її справді трудовою владою; обрано 
ревком і отамана дивізії Зеленого (колишній учитель). Ревком 
осів у селі Трипілля і увійшов у зв’язок з Переяславом, де 
також вистигало повстання проти Директорії на чолі з Богун- 
ським. Довідавшись про це, Директорія відрядила була загін 
проти Зеленого, який (загін) після бою зайняв Обухів, а потім 
і Трипілля. Ревком і дивізія перекочували до Переяслава, 
де було обеззброєно полк Чорноморської дивізії.

Коли ми наступали на Київ, Зелений знову з ’явився на 
Правобережжі і поширився до Василькова, загрожувавши 
сполученню Києва з Вінницею.

Допіру ми взяли Київ, він надіслав до нас представника 
з пропозицією побачитися для переговорів про перехід його 
частин до нашої армії.

Побачення це відбулося 8 лютого.
Невеличкий на зріст, коренастий, задумливий, Зелений 

справляв вражіння типового українського семінара. Перед 
командувачем українського фронту Зелений доводив, що він 
ладен „служити радянській владі “, але сподівається на її 
„ р о з ш и р е н н я „ т е п е р , — як він казав,— вона однобічно- 
партійна“. В розмові з ним командувач відповів, що це питання 
залежить, насамперед, од позиції інших партій щодо петлю- 
рівщини, Антанти і рад. Проте отаман стояв на тому, щоб 
його загонові залишалося недоторканість і повна самостій
ність. В дальшій розмові йому твердо заявлено, що ми не 
можемо допустити існування інших частин, крім регулярних 
радянських, побудованих за загальним принципом, і що ча
стини Зеленого повинні бути одведені в запілля для перефор
мування.

Не дуже твердо відповівши, що він мусить переговорити 
із своїми товаришами по командуванню, отаман пообіцяв скоро 
Дати відповідь. З тим і розсталися.

Нападаючи на наші розвідувальні частини й Харчові за
гони, Зелений сповіщав нам про свою відповідь...

До речі, треба сказати, що повстанські частини на Ліво-
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бережна (біля Черкас) держалися до того часу цілком лойяльно. 
Беленковіч (командир бриґади) увійшов з ними в зв’язок ще 
7 лютого і сповіщав, що повстанці зайняли Золотоношу, 
Черкаси, Бобринську. Проте й Дніпровська дивізія не вся 
пішла за Зеленим.

Поруч частин нашої першої дивізії на передові позиції 
під Києвом висунувся зформований у Києві перший Дніпров
ський полк.

Зараз же як ми вступили до цього міста, командувач 
наказав начальникові І дивізії: встановити безпосередній 
зв’язок із частинами західньої армії, що зайняли Коростень, 
повести бойову розвідку до Житомира, зайняти Васильків 
і підготуватися до виступу з Києва на ранок 11 лютого.

Треба відзначити, що ці накази виконувалося & надзви
чайною повільністю.

Нас підганяла чимраз більша ворожа активність. Дрібні 
ворожі частини завжди тривожили нашу охорону перед самим 
Києвом, їхні бронепоїзди проривалися до київського заліз- 
ничого вузла.

Уночі 11 лютого РВР фронту на собі відчула, що під Ки
євом не досить нашо-ї охорони: тріскотнява, виття, гуркотання 
серед ночі. РВР під обстрілом. Маленька паніка на станції. 
Але РВР у повному порядку „відступила" до штабу дивізії... 
Тут догана Локотошеві: „Поганюче налагоджено у вас із вар
тового охороною. Броневик противника, прорвавши охорону, 
підійшов на ви стріл до міста. Польова гарматня мусіла по
силити охорону і не допускати таких речей. Сповістіть негайно, 
яких заходів ви вжили і що відомо за противника".

Операційне зведення штабу дивізії до 12 год. 11 лютого 
відповідало:

„11 лютого.о 2 годині ранку противник почав рідкий гар
матний обстріл міста, що тривав коло години. Зроблена роз
відка виявила, що противник установив далекобійну гармату 
південніше за с., Крюківщини, щоб обстріляти місто. Гармат
них пострілів зроблено 10 — 12".

Розвідувальна до 24 години 11 лютого сповіщала:
„Частини петлюрівської дивізії розташовано так: у Гна- 

тівці (25 верстов на захід од Києва) штаб першого полку, 
в Яблонівці — штаб другого, у Боярці — штаб третього полку. 
Чекають на прибуття однієї дивізії з Галичини. Уночі проти 
11 в зв’язку з пбресуванням наших частин у противника була 
паніка".

На підставі цих відомостей начальник І дивізії наказав:
„Командирам 3 і 4 полків вибити з с. Крюківщини і Гатне 

ворога, захопити далекобійну гарматну чоту, що обстрілювала
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Київ, закріпитися в тих селах і провадити розвідку, особливо 
ліворуч на Хотів".

Наступ, що розпочався, розвивався навально.
Операційне зведення І дивізії до 12 годин 13 лютого по

давало відомості, що:
„Сьогодні після чотириденних упертих боїв З полк під 

убивчим гарматним і ґвинтовочним вогнем, мавши великі 
втрати, увірвався в шанці противника і зайняв село Гатне, 
захопивши дві гармати і полонених.

Позиція противника була чудово укріплена, з трьома 
рядами шанців,' їх му сіли брати послідовно один за одним. 
Слідом за цим той же полк після гарячого бою взяв хутори 
Манастирський, Теремки і Чабани, де захоплено 9 кулеметів 
і дві кулеметні двоколки.

4 полк зайняв село Крюківщину і полустанок Ж еляни“.
До 15 лютого ми нарешті утворили Реввійськораду київ

ської групи. У директиві командувачеві військ цієї групи 
тов. Мацілевському між іншим зазначено:

„Ваше найближче завдання — закріпити наше становище 
в Києві і Черкасах. Для цього: 1) забезпечити зв’язок із за- 
хідньою армією через Коростень, 2) надійно заслонившися 
з боку Житомира, оволодіти Фастовом і укріпитися в цьому 
пункті, 3) пильнуючи напрямку Одеса — Вознесенське, за
кріпитися в Черкасах і твердо залишити за собою переправи 
в Переяславі й Каневі.

Фастів треба зайняти комбінованим рухом частин першої 
і другої дивізії і повстанських загонів у районі Таращі".

Але друга дивізія не встигла підійти, щоб з ’єднатися з 
першою.

Наступ першої дивізії розвивався навально.
До 17 лютого частини першої дивізії зайняли Шпа- 

рівку, Забори, Будаївку, Моридлівку, Рославичі, Підгорці.
19 лютого ми зайняли Фастів і 20 Кожанку.
20 лютого командувач групи тов. Мацілевський давав 

наказа по військах групи, щоб Бєленковіч виступив з своєю 
бриґадою з Києва до Житомира, маючи завдання „зайняти 
фронт Брусилів — Качерево — Радомисль".

Проте Бєленковіч зміг вирушити з Києва із своєю бриґа
дою тільки 25 лютого.

ДІЇ ДРУГОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ

Частини Григор’єва й Ткаченка, що діяли в напрямку 
Вознесенське — Голта (тепер Первомайське), прикривали 
зосередження частин другої дивізії в районі Сміли.
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Зосередження дивізії ще далеко не закінчилося до 17 лю
того, коли їй дано оперативного наказа (№ 4), де сповіщалося:

„Частини (противника — А.-О.) розбиті під Києвом і 
Кременчуком з війська Директорії відступили: перші в напрям
ку до ст. Фастів, другі через Знам’янку, Єлісаветґрад, Борин- 
ську, Цвіткове. Окремі загони діяли в районі Канева, Герма- 
нівки, Василькова. Сили противника в напрямку пересування 
дивізії до Білої Церкви невеликі. Але в Білій Церкві дивізія 
мабуть натрапить на серйозний опір“. ч

Далі оповіщалося про стан наших військ:
„а) Центральний напрямок (Бобринська — Фастів): 1) в 

районі Канева загони Черкаського революційного штабу,
2) в районі ст. Миронівка загони „Черкаського корпусу"1),
3) в районі міста Таращі повстанські загони.

б) Право - флянґовий напрямок (війська київської групи): 
за останніми відомостями, вони зайняли такі пункти в напрямку 
до Фастова: Гнатівка, Загір’я, Будаївка, Мархолівка, Левеха, 
Янковичі, Рославичі, Гвоздів, Криничі і Підгориці. У цьому 
районі оперує перша радянська дивізія, бриґада тов. Бєлен- 
ковіча і місцеві повстанські загони міста Києва. У районі 
Трипілля „Дніпровська дивізія"* 2).

в) Ліво - флянковий напрямок (Цвіткове — Тальне — Хри- 
стинівка); в районі Тальне — Звенигородка оперують загони 
отамана Григор’єва".

Мета другої дивізії— „посунутися екстреним порядком 
через Знам’янку — Бобринську — Цвіткове —- Корсунь на 
Фастів, щоб ударити по флянку противника, що стоїть під 
Києвом".

Далі йшло докладне завдання частинам 2 дивізії.
Дивізія основними частинами повинна була до 22 лютого 

бути в Миронівці, штаб дивізії в м. Смілі.
Але ще 25, як можна розуміти з адрес телеграм, штаб 

2 дивізії був у Знам’янці, штаб 3 бриґади цієї дивізії був у 
Кременчуці, штаб 2 — в Черкасах, 6 полк із боєм узяв ст. 
Шполу, а перша дивізія і вже оволоділа Фастовом.

Посування дивізії затрималося ударами петлюрівців у 
флянк.

В одній із штабних канцелярій противника, що ми захо
пили, знайдено між іншим накази (із 17 і ' 18 лютого) отамана 
Волощенка (штаб Христинівка). Вона свідчать, що петлю
рівське командування утворило „ударну групу", якої' най
ближче завдання було зайняти ст. Цвіткове. За дальших успі

*) Повстанські загони тов. Коцюри (до 1.500 чоловіка).
2) Повстанські частини отамана Зеленого.
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хів ударна група, діючи в напрямку до Черкасів, становила 
деяку загрозу київському запіллю. В групу Волощенка були 
включені добірні петлюрівські частини із Запорізького кор
пусу, штаб якого був у Бірзулі (1 республіканський, 2 Мазе- 
пинський, Звенигородський і Петлюрівський полки, другий 
батальйон 3 Гайдамацького полку, Кінний дивізіон Костя 
Гордієнка і Особлива легка Запорізька батарея).

На правому флянку ударної групи Волощенка в Є лиса- 
ветґрадському напрямку діяла зводна південна група петлю
рівців невизначеної кількости. Вона до 19 лютого зайняла 
ст. Підгородню і прикривала посування Волощенка.

20 — 24 лютого з частинами групи Волощенка сталися 
запеклі бої. Проте, відбиваючи натиск частинами своєї другої 
бриґади, начальник 2 дивізії після настійливого наказу ко
мандувача українського фронту продовжував посуватися реш
тою своєї дивізії на захід, щоб з ’єднатися з першою.

Г ' і  1НАКАЗ 25 ЛЮТОГО. РОЗГРОМ ПЕТЛЮРІВЦІВ

25 лютого, діставши нарешті від головкому згоду „лік
відувати рештки петлюрівських сил“, що відступили з - під 
Києва - Катеринославу, командувач українського фронту на
казав командирові київської групи:

„Після з ’єднання в київському районі першої і другої 
дивізії та бриґади Бєленковіча, за мету київської групи є: 
•цілком розгромити петлюрівські сили на Україні. За засіб для 
цього повинно бути: наступ нашої піхоти з лінії Ф астів- 
Біла Церква на лінію Козятин - Погребище і далі на лінію 
Вінниця - Гумение. Наступові повинний сприяти енерґійний 
рух кінних мас у напрямку Ходорків - Бердичів - Янів - 
Литин-Бар. Тому найближчими днями потрібно насамперед зосе
редити всю піхоту на лінії приблизно Фастів - Біла Церква 
або Бровки - Сквіра, відповідно до цього зосередити кінноту 
в районі Брусилова або Ходоркова. Для успіху цього потріб
но: поперше, суворо погоджувати посування кінноти з рухом 
піхоти, подруге, хоч би що посилити кінноту ескадронами, взя
тими від піхотних полків, потрете, сувора витримка, щоб не 
захоплюватися другорядними цілями і не сполохати заздале
гідь противника, почетверте, непослабно пильнувати частинами 
другої бриґади другої дивізії в бік Ольвіополя. Негайно роз
почніть зосереджувати, приготуйте кандидатів для команду
вання кіннотою, прискорте посування полку Червоного ко
зацтва".

Водночас друга бриґада другої дивізії і частини Ткаченка 
(біля Вознесенського) дістали наказа просуватися лінією*
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Христинівка-Гумань- Вапнярка і Годта-Байта, сковуючи ча
стини Запорізького корпусу і загрожуючи завершити оточення 
основних сил Петлюри.

Зараз же після цього наказу командукр з начштабу ви
їхали до Києва. Тут вони вжили енергійних заходів, щоб під
штовхнути здійснення цієї операції. Але вже 1 березня коман
дукр виїхав із Києва до Харкова. У Києві залишилися нач
штабу Глаголев і член РВР фронту Є. Щаденко.

Особливе значення мало оформлення частин кінноти київ
ської групи в особливу кінбриґаду.

Глаголев, що вважав кавалерійську справу за свій фах, 
заходився особисто провести це зформування і налагодити 
вирішальний марш нашої кінноти до Бару (щоб відрізати ядро 
петлюрівських сил од Галичини).

На командира кавалерійської бриґади призначено Крюч- 
ковського, начштабу при ньому Муховицький, за військового 
фахівця когось порекомендував, як пригадую, Глаголев.

Наказ по групі № 17, з 5 березня подає склад кавалерій
ської бриґади: перший кавалерійський полк (Гребенко), дру
гий (Чинников), перший полк Червоного козацтва (Прима
ков), 5 кавалерійський полк (Ціунчик) і дві кінних батареї 
(штаб цієї бриґади був тоді в Брусилові - Ходоркові).

Одночасно із кінних загонів при окремих піхотних пол
ках організовувалося дивізійну кінноту.

Операційне зведення щодня сповіщало про успіхи київ
ської групи.

До 2 березня частини особливої бриґади (тимчасово коман
дував Крючковський, замість Бєленковіча, що пішов на від
пустку) зайняли Коростишеве, за 18 верстов на схід від Жи
томира. Взято полонених.

Звідси бриґада повернула до Бердичева. В Козятинському 
напрямкові зайнято станцію Кожанку. Між ст. Кожанка та 
Поцельня розбито бронепоїзд противника і захоплено1) справ
ний другий бронепоїзд.

До И год. ранку 4 березня на Козятинському напрямкові 
ми зайняли Івницю, Ходорків, Поволочі, Макарівку і Кам’
янку. .

Наші частини, залишивши станцію і селище Козятин осто
ронь, створили загрозу запіллю петлюрівців і примусили їх 
покинути Козятин. 7 березня ми вже були там. На цій станції 
застряли сотні навантажених і порожніх вагонів і багато паро
тягів. Захоплено дуже багато харчових і військових ванта
жів (згодом підраховано, що в Козятині захоплено 1280 ваґо-

х) Тут відзначився наш командир тов. Новосельський.
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нів, з них 770 навантажених, крім того 40паротягів,наполови
ну цілком справних).

Тоді ж  взято Бердичів. Там захопили 28 гармат, 50 ку
леметів, поїзд із набоями, багато телефонних і телеграфних 
апаратів, 100,000 пудів цукру, до 2 млн. пудів шкіри, 200 ав
томобілів.

Взято й Білу Церкву, де налічувалося нашої здобичі — 
п ’ять легких гармат, 12 гавбиць та ін.
ч У районі другої дивізії точилися бої за Сквиру (місто за 

нами було до 4 березня, тут ми дістали велику воєнну здобич), 
тривали також бої біля Звенигородки і Шцоли, розвивався 
наступ на Тальне; повідомлювано, що біля Помічної відбито 
атаку противника.

Група отамана Волощенка, як бачимо, ще зберігала деяку 
боєспроможність 11 березня — ми були за 20 верстов на схід 
від Гумані, 13 березня зайняли Христинівку - Гумань.

14 березня о 22 год. ЗО хвилин начальник штабу київ
ської групи доповідав телеграфно в Харків:

„Дислокація частин групи військ київського напрямку: 
Штаб першої дивізії Козятин. Перший Богунський полк біля 
Вапнярки, другий Таращанський—Козятин - Голендри, 3 стрі
лецький— Прилука, 4 стрілецький — Самгородок. Друга ди
візія: 5 стрілецький полк — Вахнівка, 6 стрілецький— Зо- 
зове, 7 стрілецький — Христинівка - Манастирище, 8 стрі
лецький у  районі Гумань - Христинівка, 15 стрілецький поли— 
Помічна. Особлива кавалерійська бриґада тов. Крючковського: 
штаб Бердичів. 1 кавалерійський, 1 Червоного козацтва, 2 ка
валерійський — усі три в дорозі на Янів, 5 кавалерійський— 
Житомір. Особлива стрілецька бриґада тов., Маслова: штаб у 
Бердичеві, 9 стрілецький полк — Махнівка, 21 стрілецький 
полк — Вишенька - Калиновий Яр, 10 стрілецький полк — 
Житомір, 11 прикордонний полк — Коростень“ (Житомір узято 
після бою вранці 14/ІИ).

І раптом заклик із Смоленського (15 березня):
„Тому, що продовжується натиск проти району Коростень 

із боку Новгород-Волинський, прошу допомогти західній армії 
натиском ваших частин, од Бердичева на Новгород Волинський" .

Командувач українського фронту наказав командиру київ
ської групи дати підтримку.

Треба сказати, що Коростенська загроза не була для нас 
за несподіванку. Ще 7 березня ми виявили турботи за Коро
стень^-

У цей день командир групи телеграфував командувачеві 
фронту: „Вважаємо за потрібне негайно почати ходатаювання 
перед головкомом про включення третьої бриґади 17 дивізії
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в нашу групу; комбриґ третьої груп Васильєв дістав розпоря
дження про те, щоб зняти бриґаду, 51 й 20 українські й пере
кинути їх у Лунинець, що оголює наш фронт, де починають 
зосереджуватися серйозні сили противника. Замість третьої 
бриґади надсилають 68 прлк, що, за словами Васильєва, роз
біжиться за першого гарматного пострілу. Треба натиснути на 
Рівне; це можна зробити бриґадою Васильєва, давши їй під
кріплення".

Ходатаювання порушено. Відповіді не одержано.
9 березня штаб телеграфував із Києва командувачеві 

фронту:
„В зв’язку з тим, що треба посилити резерви Києва, роз

порядився перевести кадр третього полку прикордонної охо
рони Чернігова Київ".

4 березня до Києва прибув 10 полк прикордонної охорони. 
10 березня -— 11 прикордонноохоронний висунуто з Києва в 
Коростень.

17 березня з Києва сповістили:
„15 березня противникові пощастило прорватися з боку 

ст. Дудичі в район між Коростенем і Овручем. Ворог розвив 
сильний наступ на Коростень з боку Новгород-Волинський. 
На Житомірському напрямку точиться бій у районі Каши- 
нівки. Червоні війська взяли 3 гармати".

Під натиском противника, частини західньої армії біля 
Кбростеня подалися. Стійкіше тримався 11 прикордонноохо
ронний полк.

Проте наступ наш на південь розвивався.
Операційне зведення київської групи о 18 год. 18 березня 

сповіщало, що: і
„Червоні війська взяли Вінницю. На Вапнярському на

прямку в районі Розкошевка і Кугліч зав’язався упертий бій 
із наново прибулими військами противника.

У Вінниці взято в полон 3 ешелони петлюрівців. Взято та
кож 6 шестидюймових і 7 тридюймових гармат, багато куле
метів та ін., багато1) автомайна, як аероплянів (один „Ілля 
Муромець").

18 березня на Жмеринському напрямку — бій за пере
праву на р. Десні. В районі Вінниці, під містечком Калинівка, 
захоплено 4 гармати, 13 кулеметів, противника розбито вщент.

20 березня взято Жмеринку (захоплено 100 кулеметів, 
200гармат, 5.000 ґвинтівок); у Проскурівському напрямку наша 
кіннота (біля Літина) захопила цілком Чорноморську диві- * із

*) Всього на південно - західній залізниці захоплено 422 паротяги,
із  них 229 справних.
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зію—в складі 1, 2, 3, 4 полків із штабами, взято в полон—гене
рала, 4 полковників, 1200 салдатів, 2 батареї, 60 кулеметів 
і всі обози дивізії. Наші втрати — 1 забитий, 2 поранено, у 
ворога до 500 забитих. У Жмеринці захоплено величезні ван
тажі. У Рівненському напрямку зайнято село Миропіль.

21 /III партизани зайняли Могилів-Подільський. Встанови
вши з ними зв’язок, ми зайняли с.с. Сідлище, Гниву, Ільківку, 
Демидівку й Могилівку, при чому взято 500 полонених.

На жаль, рух нашої кінноти запізнився через сильний 
розлив, і основній масі петлюрівців біля Жмеринки поща
стило проскочити в Галичину.

Одночасно невмолимо розгортався наступ лівого крила 
нашої київської групи, докінчуючи оточувати Запорізький 
корпус петлюрівців біля Вапнярки.

КИЇВ ПІД ЗАГРОЗОЮ. БОРОТЬБА ЗА КИЇВ І „ЛІКВІДАЦІЯ
„ВАПНЯРКИ»

Наступ противника на Коростень, що виявився до 15 бе
резня, спочатку не видавався нам у Харкові за серйозний. 
У Директорії не було резервів. У бій під Коростенем кидалося 
нашвидку організовані в районі Дубно - Рі^не частини. Цим 
малося на меті відтягти нашу увагу від основного ядра війська 
Директорії, що ми його затискували тепер у кільце. Оскільки 
боротьба за Галичину тривала,— вона зв’язувала кращі ча
стини галичан. Ми знали за мирні переговори між Національною 
Галицькою Радою і польським урядом. Мали й такі відомості 
(за даними нашої воєнної та дипломатичної розвідки): „На
прикінці лютого українці повели дуже успішний наступ на 
Львів. В самий розпал цього наступу до головної квартири 
українського війська прибула спеціяльна місія Антанти, яка 
поставила вимогу, щоб українське військо негайно припинило 
воєнні дії і уклало з поляками перемир’я, визначивши демар
каційну лінію, що була в момент припинення операцій фрон
тової лінії.

Вимогу Антанти виконано, і в перших числах березня 
українці уклали з поляками триденне перемир’я. Підчас цього 
перемир’я французька військова місія поставила українській 
головній квартирі як невідмінну вимогу, щоб надовше були при
пинені воєнні операції і щоб українці очистили частини Гали
чини, що притикаються до Львова та Перемишля.

Українці цю вимогу відхилили і відновили операції 
проти Львова. Тоді Антанта надіслала українському урядові 
ультиматума, де заявляла, що воєнні дії проти поляків важає 
за скеровані проти себе. У відповідь на цього ультиматума 
Національна Рада вдалася до всіх урядів з нотою, де викладала
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деребіг переговорів з Антантою і гостро протестувала проти 
дій союзників, які стали на перешкоді, роблячи в інтересах 
поляків, успішному наступові на Львів, а потім поставили 
українському урядові цілком невиконані вимоги, що йшли 
в розріз, суперечили принципові самовизначення народів, що 
його проголосив Вільсон".

Проте переговори з поляками тривали.
„Поляки, користаючи з того, що Директорії потрібно було 

відтягнути сили з галицького фронту на протирадянський фронт, 
посилили свої вимоги в галицькому питанні. На останній на
раді представників польського командування й галицького 
народнього секретаріяту, поляки поставили вимогу, щоб демар
каційна лінія проходила за межами міста Каменка — Струми- 
лів — Львів — Дрогобичі. Завдання поляків було — зберегти 
за собою ці міста до розв’язання галицького питання на мир
ній конференції. Поляки також поставили вимогу, щоб до роз
в ’язання питання про долю Галичини та України було припи
нено розділ землі, що належить польським поміщикам.

Представники галицького народнього секретаріяту ухи
лялися від негайної відповіді. Після переговорів зі своїми до
вірителями вони заявили, що не можуть прийняти такі вимоги. 
Тоді польське командування заявило, що переговори припи
няються і відновляються воєнні дії.

6 березня відновилися бої між поляками і українцями під 
Львовом".

17 березня, за погодженням із головою Раднаркому України 
ми вирі шили наступати на Одесу й цього дня вдарили телеграму 
до Києва:
- „Вирішено наступати на Одесу. Київській групі — за
слонити з боку Галичини, вийти до Дністра, зайняти пере
прави від Могилева до Рибниці включно... заслонити від Руму
нії. Удар сильною групою Кишинів — Бендери— Тираспіль. 
Харківській групі зосередження Голта - Вознесеньске, удар 
на Одесу. Під прикриттям частин, що займають Христинівку— 
Гумань і які наступають на Зятьківці, перекинути решту ча
стин другої дивізії якнайшвидше Ольвіопіль — Вознесенське 
у розпорядження харківської групи. Розмежувальна лінія з 
харківською групою аж до особливого розпорядження — Гре
бінка — Золотоноша—'Бобринська для вас виключно, Шпола— 
Балта включно вам".

І тут же додатково:
„Київ, комгрупи Мацілевському. Прикриття, перекидання 

першої бриґади другої дивізії, згідно з телеграмою 405, зовсім 
не вимагає припиняти наступальний рух другої її бриґади до 
лінії Вапнярка — Кадима — Балта (HP 419) 18/ІП".
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Але наступ противника на Коростень розвивався. На
дійшли відомості, що в цьому районі він діє силами до 5 піхот
них полків, 200 щабель, 18 гармат, 2 бронепоїзди. Помічалося 
деяке скупчення ворога в районі Рівного і т. д.

Надійшли відомості, що начебто відбулося з вимоги фран
цузів перемир’я між галицьким і польським урядами.

Бюро української преси подавало докладно: 1) „Перемир’я 
укладається на шість місяців і після закінчення цього терміну 
має бути укладено угоду. 2) Підчас перемир’я міста Львів і 
Перемишель управляються на паритетних засадах. 3) Демар
каційна лінія проходить за межами міст Струмилів — Львів — 
Дрогобичі. 4) Українська Директорія зобов’язується взяти 
спільну участь із французькими, польськими, грецькими і 
добровольчими загонами у боротьбі проти більшовиків".

12 березня польські війська відкликано із Львова, щоб 
кинути їх до Менську.

Львів мають зайняти українці".
Таким чином, „петлюрівці", яких ми розбили, могли спо

діватися на чималі чисельні і якісні підкріплення: Треба 
було поспішатися ліквідувати коростенську авантуру петлю
рівців.

19 лютого командувач українського фронту запитував:
„Київ штаб Мацілевському, Щаденкові. Чому не чути за 

кінну бриґаду? Чому вона ще в Барі? Посильте натиск Ново- 
град - Волинський. № 428".

21 - го він давав вказівки:
„Противник у Коростені потрапляє у пастку, якщо ми 

встигнемо закріпитися на р. Тетереві і перекинути першу 
дивізію з артилерією йому в флянк. Вживіть найрішучіш^х 
заходів. Другої дивізії, окремої бриґади і кавбриґади досить 
на решті фронту".

В Києві через розгубленість командування старюся без
ладдя й командувачеві фронту довелося туди виїхати особисто, 
викликавши начштаба Глаголева до штабу фронта, що стояв 
у Харкові.

З Києва екстренним поїздом командукр виїхав до Кате
ринославу, де з бронепоїздом моряків (матрос Лепетенко) 
прибув до Фастова. По дорозі в Кременчузі залишено інспек
тора піхоти перевірити ще раз частини бриґади тов. Покуса, 
особисто ж йому звелено вирушити з частинами бриґади до 
Фастова в розпорядження командукра.

Щоб проштовхувати військові ешелони у Знам’янці за
лишено коменданта штабу — матроса тов. Сича (штани кльош, 
матроський млинець, на якому стрічки матляються, шашка 
збоку, енергійний, рішучий, але до випивки слабий)...
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* ' В напрямі до. Вапнярки - Бірзули успішно продовжу
вався наступ. Операційне зведення штабу 2 дивізії з 21 березня 
сповіщало:

На вацнярському напрямку наші частини підходять 
до ст.. Христинівки. Головні сили противника розташовані 
між ст. Розкош івка— Кублів, звідки противник лаштується 
завдати рішучого вдару на роз’їзд Севастьєнову й ст. Христи- 
нівку".

Становище під Києвом тимчасом гіршало. Противник 
перейшов у наступ і на Житомир. Уночі проти 22 березня 
нам довелося залишити це місто. Спостережено, що на Коро- 
стеньському напрямку частини західньої армії тікали в па
ніці і спинили їх тільки в районі р. Ірші.

Командукр (з дороги) розпорядився зараз же викликати 
до Києва з Чернігівщини бриґаду 3 стрілецької дивізії, що була 
в „стратегічному резерві “ головного командувача (до речі 
дуже нечисленна — самі кадри); од харківської групи викли
кано бронепоїзд „Грозний“, штабові 2 дивізії наказано пере
кинути першу її бриґаду до Козятина, іншим частинам диві
зії завдання, як і раніше: „покінчити з правою групою про
тивника" (коло Вапнярки).

Голова Раднаркому України (що тоді був в Луганському) 
захвилювався й телеграфував: „Терміново повідомте коман
дувача фронта Антонова. Чи потрібна вам звідци негайна 
допомога в зв’язку із становищем під Києвом? Відповідайте 
негайно, щоб вжити, заходів".

Вранці 23 лютого командукр із Фастова видав команди
рові бронепоїзда № 8 тов. Іванову такого наказа:

„Ви маєте з поїздом прямувати через сполучену вітку 
з поста Волинського на ст. Бородянка в розпорядження ко
мандувача дільниці тов. Богенгарда. Підтримайте славу чор
номорців !

Як прибудете, сповістіть мене Київ".
І зразу ж:
„Наказ по фронту.
„Радянські українські війська! Сини трудової України! 

Тяжким шляхом ви пройшли, і це був шлях перемоги, слави. 
Ви розбивали кайдани народу. Народ України вас благосло
вляв. Народ України пишався вами, як кращим сином щаслива 
мати. Ви несли волю, ви несли правду і порядок. Ніяким 
темним ділом ви не заплямували своїх рук, свого прапору, 
своєї чести. І ворога розбито, він утік перед вами. Він не зміг 
зламати-нас у відкритому бою. Він захотів із середини підір
вати нашу силу, перетворити радянські війська — гордість 
трудового народу — на розбійницьку банду. До нашої Чер
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воної сем’ї увів він своїх підлих слуг. Наводять на пияцтво, 
на грабіж, на погроми наші війська. Але зривається, звичайно, 
їхня підла робота. Провокаторів, негідників ми ловили. Ми 
їх знищували.

І тільки тепер у частинах, що займали Бердичів, їм по
щастило здійснити їхню підлу вигадку. Пощастило натравити 
салдатів Червоної армії на грабіж, на дике насильство над 
беззахисними жителями - євреями. Підле діло зроблено. Згань
блена Червона армія. Підірвано бойову силу однієї її частини.

Б ур’ян геть із ниви! Геть шкурників, втікачів! Геть 
зрадників!

Наказую революційному трибуналові армії перевести 
негайно розслідування. Оголошується, що ввесь командний 
склад тих частин, що брав участь у бешкетуванні, під судом.

Поіменні списки цих частин надіслати мені.
Полки мусять самі видати судові провокаторів, зрадни

ків, що підбурюють до пияцтва та погромів.
Полки мусять спокутувати свою велику провину перед 

трудовою Україною.
Вперед у бій!... На смерть, на перемогу!
Інакше бо — ви не наш і! На чорний лист вас! Хай про

кляте буде, вкрите ганьбою ім’я ваше по всій У країні! І у ва-' 
шому рідному селі скажуть — „геть гадюки, зрадники, геть!“

Прочитати у всіх сотнях, ескадронах, батареях і окремих 
командах.

Командувач українського радянського війська Антонов. 
23 березня 1919 р. № 500“.

Згодом, на доповідь утвореної військової комісії коман
дувач українського фронту наказував (1 квітня):

„Командувачеві першої армії тов. Мацілевському.
І

Віддати до суду Трибуналу командира 5 кавалерійського 
полку Ціунчика - Орлова і комісара цього полку Зірбер- 
блята, для розслідування їхніх дій у Бердичеві і в Житомирі, 
діставши потрібні матеріали від надзвичайної слідчої комісії 
ЦВК в справі розслідувань дій війська району Житомир — 
Бердичів (члени комісії Хмельницький, Шубін, Слинько і 
Довнар - Запольський).

II
Віддати до суду Трибуналу командний склад 9 і 21 полку 

за контрреволюційні діяння, що виявилися в сприянні роз
громові Житомирського ревкому і ЧК. (Матеріали взяти у 
надзвичайної слідчої комісії при ЦВК).
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Віддати до суду Трибуналу винних у тому, що комен
дантську сотню Возняка цілком влито в 9 полк.

IV
З ’ясувати питання про те, що штаб стрілецької бриґади 

не видав наказа про підтримання 5 кінного полку, що оборо
няв Житомир.

V
Розслідувати факти відмовлення приймати євреїв до 

Червоної армії і винних віддати до суду Трибуналу (Відомі 
такі випадки в Таращанському і в 5 кавалерійському полках)

Тимчасом становище під Києвом чимдалі гіршало.
Ще 21 березня о 8 год. ЗО хвилин прибуло з Києва доне

сення командукрові (прямим дротом):
„Наші частини на цьому боці річки Тетерев. Міст через 

річку Тетерев загромоджений битими ваїонами. Петлюрівці 
частково переправилися через річку на наш бік і тепер в п ’ятьох, 
верстах од ст. Тетерев, біля с. Мигалки. Сотня комуністич
ного полку, відмовившися виконати наказа начальника бойо
вої дільниці виступити на фронт,— тим самим ешельоном, 
яким приїхали туди, повернула назад до Києва. Загін Струка 
після перших пострілів ворога розбігся і тепер невідомо де. 
Три броневики, що є там, зіпсувалися. 151 полк не виконав 
наказа начальника бойової дільниці зайняти с. Мигалки та 
Білу Лушиницю і перешкоджати переправлятися ворогові. 
Не виконавши цього наказу, полк залишив фронт і' пішов 
у напрямку до Києва. Ті, хто посланий ловити їх, самі дезер- 
тують“ .

Увечері 23 лютого командукр був уже в Києві. Виявилася 
до краю розгубленість коростенського загону, відсутність- 
скільки - будь боєздатних частин під рукою і головне така 
загромадженість колій, що не можна було сподіватися на те,. 
що своєчасно надійдуть підкріплення.

За такий разгардіяш і безладдя командукр усунув київ
ського начвосо й, призначивши енергійного інженера Соркіна,. 
доповідав:

„Серпухов. Головком Вацетісу, копія Москва, голові 
реввійськради... Частини західньої армії розбігаються. Ком- 
бриґ Васильєв на відпустці. Новий нікуди негодящий. При
кордонна охоронна бриґада недоформована, ледве держиться 
за 60 верстов од Києва. Учора втратили Житомир.. Залізниче 
безладдя. Вживається крайніх заходів. Румуни зосередили.
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близько двох дивізій од Могилева до Тирасполя. В запіллі 
їхньому повстання, що позбавляє їх наступальної сили. Ще раз 
настоюю, передайте нам кадри 3 дивізії. Накажіть західній 
армії діяти на Овруч, повернути терміново Васильєва до бри- 
ґади. Небезпека Києву. Ліквідувати сподіваємося швидко. 
23/ІП — 19“ .

І через дві години — голові Ранаркому:
„Прошу негайно потвердити по лініях залізниць, що роз

порядження мої про перепуск військових ешельонів термі
новим порядком мусять безумовно виконуватися. Залізниці 
оголошено на воєнному стані. Залізничники повинні вживати 
всіх заходів, щоб швидше проштовхнути військові поїзди. 
Я усунув Фуфрянського, призначив інженера Соркіна з 
виключними повноваженнями, з правом віддавати накази всім 
комендантам без відділу військових сполучень округи, який 
усе загальмовує. Ворог за 40 верстов од Києва. Наші підкрі
плення застрягли в ешельонах на залізницях. Через це Київ 
може буде зданий".

За такого стану треба було бити на „ґвалт".
І тут же послано було ряд телеграм (Катеринослав — 

Скачкові, Знам’янка — Сичеві, штабові другої дивізії) про 
рішучі заходи для проштовхування ешельонів, що застрягли 
в Цвіткові (мовляв, нема паротягів, вугілля тощо).

Штаб 1 дивізії з Вінниці відповів на телеграму, що до 
* Києва вислано кращий полк дивізії — перший і висипається 

четвертий.
Обігнавшися із становищем, командукр з Києва наказував 

командирові групи:
„Загальне становище вимагає більш рішучих заходів, 

ніж досі ви вживали. Потрібно крім того, що закріпитися на 
річці Здвиж:

1) відтягти всі сили од Шепетівського напрямку до Чуд- 
нова, 2) закріпитися коло Житомира, 3) мобілізувати всі 
перевозочні засоби у Житомирі, вдарити через Коростишів 
та Радомишель у флянк противникові, 4) водночас вислати 
бронепоїзд із прикриттям від Житомиру для закріплення 
вузла, 5) щоб посилити удар, потрібні ще сили, крім тих, 
що ви відрядили до Києва".

23 березня, відповідаючи, група надіслала зведення:
„В коростенському напрямку відбито атаки противника 

з бронепоїздом біля ст. Ірші. Ми захопили кулемет. Запеклий 
бій — за три версти на північ од Житомиру; противник обстрі
лює місто гарматним вогнем. На Новоград - Волинському 
напрямку в районі ст. Березівка — наступ затримують наші 
21 Волинський піхотний і 5 кавалерійський полки. Да 9

9 Літопис Революції № 2
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Бердичева підтягується 9 полк. Близько Печанівки за 10 верст 
на південний схід од Милополя ми взяли 3 гармати і 5 куле
метів. Од Жмеринки наші броневики доходять на 25 верстов 
на південь".

Бачачи, що кавалерія наша бездіяльна (у Барі), було ви
рішено доручити командування кавалерією доброму вико
навцеві і тямливому товаришові Барабашу (начальник штабу
2 дивізії). Йому наказувано:

„... пропонується посада командира 4 полкової окремої 
кавалерійської бриґади. Прошу знайти йому замісника і в 
разі згоди тов. Барабашеві пропонується негайно виїхати до 
Києва. 23/111 HP 466 л. к .“

Але тому, що Барабаш мав серйозну роботу — злікві- 
довував Вапнярську групу противника — треба було зачекати
3 новим його призначенням.

24 березня знову надійшли тривожні сповіщення. Із за- 
хіднього фронту — відбито наступ нашої бриґади на Овруч, 
бриґада відійшла до Єльського за 25 верст на південь од Мо- 
наря, в стані безладдя. Із Бородянки— бронепоїзд № 8 втратив 
у бою площадку: в неї потрапив ворожий набій. Почали ви
бухати набої, мусіли площадку одчепити (згодом особливе 
розслідування потвердило це сповіщення і геройську пове
дінку моряків. Бронепоїзд залишився в строю і через якийсь 
час не тільки одбив свою покалічену площадку, але й ворожий 
броневик).

Командир бриґади Тимофеев (із західньої армії), що його 
бриґада виявила особливу нестійкість під Коростенем, дістав 
суворого зауваження.

„Держіть свої частини в руках, примусьте їх підлягати 
оперативним наказам, сами пам’ятайте про своє оперативне 
підлягання начальникові бойової дільниці, інакше розстрі
ляю" (24/ІИ — 19 р.).

Одержавши наше повідомлення, Реввійськрада захвилю
валася й надіслала телеграму:

„Комфронт Антонову. Серпухов 24/ІІІ 1919. З боку Ко
ростеня безпосередня загроза Києву. Негайно сповістіть, яких 
заходів ви вживаєте". Ми відповідали:

„Противник держиться тільки бронепоїздами і несталістю 
захфронту. До Києва стягнуто підкріплення — бриґада з. ар
тилерією, бронепоїзд — і ми перейшли в наступ на Житомир 
і Коростень. Вся небезпека зникла. Але передайте нам кадри 
третьої... (нерозбірно). Ковель зайняли поляки з 4.000 ч., що 
відкинули петлюрівців за Стоход. Петлюрівці в кільці. В Баса- 
рабії повстання. За чутками повстанці, зв’язані з нами, зай
няли Могилів - Подільський і / Кам’янець" (25/ПІ).
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Отже, начебто з ’ясувалося, що перемир’я з поляками 
перерване і відііовилися їхні воєнні дії з галичанами.

Але вже накреслився серйозний натиск добірних петлю
рівських сил і в Бердичівському напрямкові.

24 березня командукр наказував командирові груші:
„Вжити заходів, щоб посилити бердичівську групу.

Третьому полкові сісти в ваґони у Браїлові і прямувати на 
Бердичів, п ’ятому і шостому швидше витягнутися залізницею, 
маючи на увазі теж саме призначення. Четвертому поТікові 
тимчасово затриматися в Козятині до з ’ясування обставин. 
Потрібно призначити начальника бойової дільниці Бердичів— 
Житомир — Шепетівка. Рекомендую товариша Бабіна, ко
лишнього начштаба Кіквідзе командарм Х І“.

Щоб піднести дух наших частин, до найважливіших на
прямків відряджені групи агітаторів з наркомами: т. Мещеря
ков (наркомзем) по шосе на Житомир, т. Хмельницький (нар- 
ком’юст) до Козятин — Бердичів, тов. Земіт (наркомцрод) до 
Тумані, Н. І. Подвойський поїхав до Бородянки (коростен- 
ський напрямок). Тому що Земіт був зайнятий на роботі по
стачання Київській групі його скоро замінив тов. Стрієв- 
ський.

Проведена в Києві мобілізація робітників дала змогу пе
редати в розпорядження київської групи військ близько 
1000 чоловіка.

Треба було створити автоколони для переведення військо
вих частин Житомирським шосе. Цю справу доручено інже
нерові Курдюмову, надавши йому виключних повноважень. 
Йому, між іншим, наказано зробити облік усіх автомобілів 
і грузовиків, в установах і приватних осіб, і всього горючого. 
До того ж терміново викликано до Києва шоферів штабу укр- 
фронту, що тинялися без діла в Харкові.

Також занепокоїлися охороною мостів у Києві.
25 березня командувач фронту наказував командирові 

київської групи:
„Негайно призначити розслідування про ганебну поведінку 

Деяких частин 151, 20, 11 прикордонноохоронного та комуні
стичного полків. Зажадати негайно поіменні списки червоно- 
армійців цих полків і теперішнього їхнього складу. Про всіх 
незнайдених у списках зажадати пояснення від їхніх безпо
середніх начальників і зробити відповідне до цього розсліду
вання. Виявлених дезертирів списки надіслати мені, місце
вим військовим органам і надзвичком. Оголосити негайно' 
в наказі по армії, що тим, хто залишив фронт, пропонується 
протягом доби з ’явитися до частин; хто не з ’явиться, вважа
тиметься за зрадника. Дається вам на це три доби".
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Коменданта Києва т. Німцова теж запитали негайно від
повісти, яких він заходів ужив, щоб виловити дезертирів із
фронту. ' .

Німцов відповів, що... „для виловлення дезертирів губ- 
військом відрядив дві сотні з двома кулеметами, але діймані 
дезертири в моє розпорядження не надходять, а їх відряджа
ється до етапного коменданта при повітвійськоматі “.

Саме в цей час із Бородянки надійшло сповіщення Подвой- 
ського. Він писав:

„"Особисто обізнався з обстановок) на Коростенському 
напрямку. На ст. Бородянка перебуває командир групи. 
Йому підлягають 11 прикордонний полк, що займає лінію 
Стара Буда —• Качала — Галинка (300 чоловіка з двома куле
метами). Богунський полк по лінії Кагальниці — Дружний — 
Гола — Озерна. Частина його висаджується на ст. Бородянка, 
близько 2.200 багнетів і 80 кулеметів. 151 полк (близько 
600 чоловіка) на шляху з Нової Греблі до Макарова, артилерія 
групи— дві легкі батареї, сім гармат,, два бронепоїзди. 
Противника виявлено в районі Поташня, Нова Буда, Майда- 
нівка. Із Майданівки пробував наступати ланкою проти пер
шого батальйону богунців, але його відігнали. Командир 
групи гадає використати сьогоднішній день, щоб зайняти 
вихідне становище і розвідки, завтра 26 березня розпочати 
енерїійний наступ ,у напрямку впродовж залізниці. Просить 
прискорити наступ війська впродовж Житомирського шосе**.

Отже, під Коростенем становище було сприятливе. Але 
на жаль погіршало під Бердичевом. Звідти тов. Бабін сповіщав 
(о 21 год. 25/ІИ):

„Потрібно негайно вислати в моє розпорядження 20 ку
леметів, скільки можна набоїв, 500 ґвинтівок. У Фастові є 
броневий майданчик, його беру. У Козятині стоїть 6 стріле
цький і 4 гармати. Треба вирушити надзвичайно терміново. 
5 кавалерійський полк зробив паніку, сидить в ешельоні. 
Заходів до полку вживаю. В бік Житомира нестійко. З боку 
Шепетівки Волинський полк залишився в складі 130 чоловіка. 
Дільницю держить 10 полк. Сили наступають великі“ .

В напрямку Вапнярки наш наступ продовжувався без
упинно. Звідти нам передавали 25/IIІ оперативне зведення 
2 дивізії:

„На Вапнярському напрямку наші частини розбили про
тивника коло Гранова, Китай - города, що їх ми зайняли, 
при чому захоплено 8 кулеметів і два зарядники. Противник 
біжить у напрямку Гайсин. У напрямку Балта наші частини 

• продовжують наступати на ст. Любашівку“.
Не можна не відзначити величезної конвульсивної роботи
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радянських установ міста Києва. Нам тоді довелося зано
тувати :

„а) Мобілізація робітників: 400x5 призовів (2000). 1.500 
годяться для караульного полку. Комуністичний укомпле
ктовує бриґади.

Бриґада 3 радянської дивізії не розквартирована. Арти
лерію — 2 легкий дивізіон — формується. З нього дали одну 
батарею фронтову. Дві батареї напіворганізовані. У першому 
дивізіоні нема збруї і коней. Другий — прибули кадри всіх 
батарей і управління. Якщо будуть коні, то за десять днів — 
готовий.

Батальйон зв’язку, дві окремі саперні і дві інженерні 
сотні, комсклад, майно є, але нема людей і коней.

В 58 залізничому полку — 600 чоловіка несуть службу. 
Управління військових сполучень з нами не зв’язане.

Три мінометні команди — з 2 1 -м  готує губвійськомат.
Щодо обозів — не мають завдань. Нема коней, збруя 

є на 240 повозок.
12 полкові дано наряд на 200 коней. Коней мобілізовано 

2100, все передано фронтові. У Васильківському повіті мобілі
зується 1000 коней для 2 дивізії. Черкаський повіт мобілізує 
1.500 коней. Канівський — 300. Інженерний батальйон зфор- 
мовано і він працює на околиці Києва. Бракує людей. Ван
тажна колона: Окрвійськомат дає 13 грузовиків, Раднаргосц 
не дає. Перевірити, кому Раднаргосп роздавав горюче. Перша 
радянська автоколона біля Раднаргосцу. Понтонний батальйон 
формується, для прожекторного відділу є тільки комсклад. 
Кавалерія — наявний комсклад трьох ескадронів, але нема 
коней і людей. Запасні частини — два полки по три батальйони 
в Києві, управління і комсклад, людей — в одному 308, по 
інших нуль. Караульні частини: другий караульний полк 
У Києві (1591 чоловіка), караульний батальйон на Волин
ському посту (50 чоловіка), у Василькова (87) і т. д. Грошей 
на коней треба 27 млн. карбованців.

Білизну вимагати з Харкова. Пральні в Раднаргоспі не 
Діють. 13.000 шинелів перемито, а є уйма. Чоботи — підош- 
вену шкіру не взято на облік, а там то (адреса) її багато. На
казано реквізувати (близько 500 пудів). Нема ниток, треба 
на місяць 6.000 пудів юхти і 6.000 пудів підошви, зможемо 
Дати на місяць 100.000 пар чобіт“.

Київські обставини вимагали зробити кілька розпоряджень 
Щодо постачання нашим частинам. Заготовельній комісії Ки
ївської військової округи наказано:

„Вжити негайно рішучих заходів, щоб зосередити якнай
швидше фураж і харчі в армійських склепах міста Києва.
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Для цього чинити янкайрішучіше за моєю особистою від
повідальністю, вживати в разі потреби збройної сили і заареш
товувати саботажників, хоч би хто вони були.

Овес, призначений для засіву, реквізуйте пополам, той, 
що не призначений для засіву, одбирайте дочиста. Особливу 
увагу зверніть також на заготівлю сіна, м’яса, жирів, на 
виготовлення консервів.

Це в межах і на виконання загального вам завдання. 
Вам повинні бути дані маршрутні поїзди для навантаження. 
Ви маєте право мобілізувати місцеві перевозочні засоби, щоб 
підвозити харчі до станції і місцеву людність для роботи.

Усім радянським установам і всім приватним особам про
поную іменем Червоної радянської армії робити цілковиту 
допомогу членам заготівельної комісії Київської округи 
(№ 478)“ .

Треба завважити, що цей наказ викликав протест тодіш
нього Наркомзему. Отже довелося відповідати по суті:

„Дивна логіка. Овес буде засіяний — коні подохнуть. 
Не можна ростити корм на трупі нашої кінноти".

Проте Раднарком скасував цього наказа командукра. 
Але ж частину вівса нам вдалося реквізувати...

Підтягнувши добре інженерну частину відділу постачання 
при Губвійськоматі, пощастило добитися взяти на облік авто- 
майно в Києві й налагодити ремонтування його. Перевірено 
роботу автовідділу постачання, де з ’ясувалося, що наші частини 
„не звикли “ терміново давати відомості про наявність у них 
майна, до того ж і не запитували того майна, якого бракує.

Обревізовано також речовий, харчовий і артилерійський 
склепи київської групи. Виявилося, що в них майже зовсім 
нема шинелі в, недостає взуття, кінської збруї теж майже 
зовсім нема. Харчів, крім цукру і соли, чи вистачало на три 
дні, й ані трохи не було тютюну.

Найголовне на склепі малося всього 20.000 патронів 
й жодного набоя для великих калібрів. Тимто з такими запа
сами годі було й думати про централізацію постачання нашим 
частинам, а, значить, і про перетворення їх на справді регу
лярні, дисципліновані військові частини. •>

Отже, треба було добре підштовхувати ті органи, що 
заготовляли. Було надіслано запит до комісії військових за
готівель при Наркомпроді. В ньому писалося, щоб:

„Наркомцрод дав наряд Полтавському продкомові на сто 
ваґонів зернофуражу для київського склепу фронта. Наряд 
досі не виконано.

Пропоную вжити найрішучіших заходів для виконання 
наряду. Саботажників розстрілювати, а не панькатися з ними.
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Про вжиті заходи сповістить негайно. 25/111.479“.
Удруге туди ж надіслано такий запит:
„В Остерському і Козелецькому повітах Чернігівської 

губерні до 100 тисяч пудів сіна.
- В самому тільки селі Сватальниках за 12 верстов од ст. 

Бобрик є 24 тисячі пудів сіна. Чернігівський продком забо
ронив вивозити.

Що ж ви дивитеся ? Що робите з цього приводу ? Негайно 
відповідь (25/111)“.

Не менш круто треба було розмовляти і з ОВІУ.
„До управителя справ Наркомвійськ тов. Модестова. 

Копія начінжам Курдюмову.
Всю відповідальність за дії тов. Курдюмова приймаю на 

себе. Ваш ОВІУ нікуди не годиться і у мене є вже матеріял 
для того, щоб розстріляти після суду його відповідальних 
працівників1) (27/ІІІ, № 493)“.

Була нагальна потреба з ’ясувати скільки малося вантажів 
на станціях. По наказі командукра передавано, що у Свято- 
шині виявлено: 27 ваґонів нафта, 19 ваґонів авіомайна, 22 ва- 
ґони харчів. На ст. Київ 1 пасажирський стояло — 11 ваґонів 
військових, 8 з харчами, 11 — з літературою та ін. На ст. 
Київ І товаровий — 3 ваґони нафти, 1 — соломи, 6 ваґонів 
спирту, 12 — набоїв і 155 ваґонів інженерного та ін. майна.

Зовсім несподівано оповіщено, що на Л ук’янівці є 25 ва
ґонів патронів і 190 ваґонів набоїв і т. д. і т. д.

Довелося відіслати до Конотопу зайве артилерійське майно, 
Дещо до склепів групи тощо. . .

Треба сказати, що не мало вантажів було без документів. 
Тому, коли траплялося щонебудь з вантажів, надто потрібних 
Для армії, ми їх реквізували. Так, стояли та ст. дві цистерни 
бензини — а наші грузовики без горючого. Звичайно, ці ци
стерни ми взяли, хоч як волали залізничники не рушити їх.

Не можна, не відмітити, що квартирний підвідділ окр- 
військомату виявив себе як досить діловий.

До 25 березня у нього було підготованих вільних примі
щень на 17.500 чоловіка і 7.500 коней, а розквартировано 
^•435 чол. і 591 коней.

А тимчасом події розгорталися. 25 березня командукр, 
видавши наказа, давав таку оцінку становищу:

поляками та петлюрівцями укладено перемир’я, 
розмежувальну лінію по р. Стоходу. Поляки на

купають на Барановичі. Галицькі частини перекинуто на наш

ъ „Між 
визначено

1) Курдюмову доручалося 
аіітажну колону.

налагодити броневика й організувати
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фронт і вони ведуть наступ від Коростеня до Києва, від Ше
петівки до Бердичева. Підкріплення до них надходять із Га
личини. Румунські війська охороняють переправи на Дні
стрі, висунули дивізію од Бендерів до Роздільної.

Можливе також сконцентрування коло Рибниці. Союзники 
вирішили обороняти Одесу і наступають по залізниці на Бе
резівку. Можливо, що вони посуватимуться до Березівки і 
на Роздільну.

У Криму добровольці поквапливо зміцнюють Перекоп і 
Сивашський міст.

У Донецькому басейні противник із труднощами оборо
няється.

Наша західня армія взяла назад Барановичі, закріпи
лася коло Мозиря і Лукинця, потіснивши глибоко його центр 
між Дебальцевим і Штерівкою".

І далі командувач українського фронту наказував:
„Київській групі твердо забезпечити свій правий флянк, 

взявши Коростень. Зламати опір противника коло Бердичева, 
прикриваючись загоном басарабських повстанців від румун, 
зайняти Проскурів і діяти, залежно від обставин, на Терно
піль або Шепетівку.

Одеській групі розбити противника на шляхах до чОдеси, 
зайняти Одесу й переправи Дністра до Рибниці включно.

Харківській групі, опанувавши Сивашський міст, забезпе
чити за собою підступи до Криму, перекинути всі вільні сили 
в Одеський напрямок, розчистити своє запілля від розбій
ницьких банд, тримати щільний зв’язок із X III армією".

Не встигли дати ці розпорядження як тут другого дня 
(26 березня) несподівана директива головкому:

„Загальне становище в районі Київ — Мозир останніми 
днями складалося для нас негаразд. Противник безпосередньо 
загрожує Києву, вже від нього всього за 40 верст. Частини 
8 дивізії західньо'Гармії перебувають на південь од Мозиря, 
виявляють нестійкість, це перекинулося до Гомеля, де вибух
нуло повстання. Таким чином, противник може зосередити 
всі свої сили проти Києва, не боячися за свій лівий флянк 
з боку Мозиря через нестійкість наших частин. Головком на
казав вжити найрішучіших і найенерґійніших заходів, не 
спинятися ні перед якими репресіями, щоб запровадити поря
док у 8 дивізії, і негайно рушити всі боєздатні частини в на
прямку Коростеня в запілля противника, що діє проти Києва".

; Отже склалися для нас надзвичайно нехороші обставини. 
Звідусіль передавано неприємні відомості. Крім повстання в Го
мелі, непевно поводилися частини Богунського в Переяславі, 
гасав отаман Ангел на Чернігівщині, Струк у Радомислі,
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Зелений у Трипіллі, а навколо Києва — кільце повстань. За 
таких умов ми все таки вирішаємо бити, насамперед, на основ
ного ворога; його поразка, гадали ми, буде кінець і для міс
цевих партизанських наскоків, хоч, проте, виникає і внутріш
ній фронт, який відтягує деякі місцеві наші частини.

26 березня, нарешті, прибув під Київ тов. Покус із 16 стрі
лецьким полком при 1798 багнетах і артилерійською чотою 
(2 гармати), а кавалерійський дивізіон (417 шабель) зали
шив у Фастові. Не гаючи часу, Покуса відряджено Святошин- 
ським шосе до Житомира, куди ще 24/НІ виступив особливий 
кавалерійський полк.

Тимчасом, під Коростенем як тільки вступили в діло 
богунці, зразу поліпшаЯо.

26/ІІІ о 21 год. із Бородянки сповіщали:
„Тетерев зайнято о 12 год. дня; наш наступ продовжу

ється, противник скажено обороняється, але стійкі богунці 
вибивають їх крок за кроком. Захоплено 40 полонених, 35 ку
леметів, ваґои набоїв, ваґон артилерійської амуніції, багато 
ґвинтівок, чотири бочки бензини, багато автомобільного майна, 
два ящики піроксиліну, бікфордового шнуру, обмундирування 
небагато, дві кухні'похідні, багато патронів ґвинтовочних. 
Противник запалив піроксилін на мосту по річці Тетерев, але 
завдяки геройству червоноармійців вогонь потушено. Броневик 
наш перейшов міст і дуже гонить броневик противника, який, 
відступаючи, не встигає руйнувати колію. Як говорять заліз
ничники, командує сам Петлюра. Скрізь по селах оголошено 
мобілізацію до 36 років. Крім того, доповідаю, що коли займали 
міст, мене поранено й командувати дільницею Коростенського 
напрямку я передав тов. Мазурову, а командувати полком тов. 
Данилюкові. Летучкою їду до Києва. Нач. дільниці Квятек.

Посвідчую відвагу тов. Квятка. В бою тов. Квятек своєю муж
ністю давав надхнення товаришам червоноармійцям. Він був у 
числі перших, що зайняли міст під сильним обстрілом ворога. 
Також особливо відзначилися товариші червоноармійці Б о н н 
ського полку, що тушили бікфордовий шнур і розкидали піро
ксилін, і тому міст цілий. Старший групи комуністів Карп".

Тільки з під Бердичева передавали, що там негаразд. 
Командир житомирської дільниці тов. Бабін виявив роз
губленість, через що довелося його усунути, призначивши 
замість нього — начдива І тов. Щорса.

27/ІІІ командирові київської групи повідомляли:
„Противник біжить од Тетерева до Коростеня. Його зу

силля спрямовані на Бердичів.
Наказую: 1) переслідувати противника до Коростеня лег

кими колонами, закріпляючися коло Ірші і демонструючи до
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Радомисля. 2) Посиливши коштом коростеиської групи групу 
на житомирському шосе, розвинути посилений наступ по цьому 
шосе на Житомир, щоб сприяти бердичівській групі. 3) Підтяг
нути негайно решту частин Таращанського полку до Бердичева, 
змінивши таращанців іншою частиною на охороні Жмеринки. 
4) Частинам 2 дивізії наступати енергійно на Вапнярку, не зва
жати на викрики тамтешнього „ревкому ". .

Із сповіщень товаришів Мещерякова, Подвойського, Хмель
ницького з ’ясувалося, що в частинах бракує політроботи. 
Серйозність цієї .справи примусила командукра вдатися з 
пропозиціями до відповіднихрадян. і парт, органів (голови Рад- 
наркому, Наркомвійська Подвойського и до ЦК комуністич
ної партії).

„Політичної роботи ні в армії, ні серед людности майже 
не провадиться, поза великими містами нашої літератури зо
всім не_ видно.

В самих цих містах до мізерного мало.
Ніяких листків, ніяких брошур не видається.
Таке становище нетерпиме. Подаю пропозицію вам, щоб 

вжити найрішучіших заходів: 1) Закласти особливу комісію, 
щоб з ’ясувати протягом тижня причини і потрібні практичні 
заходи. 2) Під суд партії відповідальних осіб.

Треба припинити негайно цей саботаж, що позбавляє ре
волюційну армію найголовнішої і далекобійної зброї".

Далі визначилося й становище під Коростенем, де, як 
передавано, усунено всяку небезпеку.

Проте під Бердичевом справа як і раніше була негаразд. 
29 березня о 10 г. ЗО хв. комбриґади Шкуть сповіщав:

„Становище на фронті погане, частини б’ються кволо, 
самовільно залишають позицію. Учора самовільно знявся з 
П ’ятигорки і Жидовців 6 полк. Він прийшов до міста, вимагаючи 
їжі і взуття. З великими зусиллями відправлено частину його 
на позицію. Нині Жидовці зайняв противник. На житомир
ському напрямку розбігся майже ввесь 21 полк, і тому 9 полк 
мусів був одійти на лінію Кодня - Татаринівка. Наші частини, 
що оперують на зазначених дільницях, дуже розкладаються 
під впливом втоми, недостачі харчів, взуття. Резервів не маю. 
Потрібно змінити деякі частини новими".

Зразу ж наказано командирові групи посилити бердичів
ську групу частиною 2 дивізії, кавбриґадою (штаб Бар) взяти 
у флянк противника в Бердичеві.

Командир групи телеграфував:
„Христинівка начдив 2 Ленговському, копія Бердичів 

начдив І :
Негайно ліквідуйте вапнярську групу петлюрівців; замі-
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діть третій полк першою дивізією в Жмеринці, п ’ятий пере
линьте в Козятин - Бердичів у розпорядження начдиву І тов. 
.Щорс. З рештою частин наступайте на Балту— Бірзулу—• Риб
ницю і посильте одеську групу".

„Бар, Штаб кавбриґ.
Противник люто атакує Бердичів з боку Чуднова і Януш- 

поля. За особистим наказом комфронту Антонова, наказую: 
негайно посиленим маршем перекинути перший кавалерій
ський полк у підлеглість начдиву І. Полкові спішно йти в Уль- 
янів і діяти у флянк противника. Залиште заслін коло Деражні, 
попсувавши колію (29/ІІІ)".

Тимчасом становище під Бердичевом погіршало.
29/ІІІ начальник першої дивізії сповіщав о І5 годині:
„Становище на бердичівському напрямку жахливе. На

скільки вчора було добре й переможно, сьогодні всі тікають 
у  паніці, особливо 21 полк. Він і спричинився до розкладу. 
Майже на всьому фронті жахлива паніка. Не вважаючи ні 
на які накази, розстріли, полки,-що біжать, під револьверами 
примушують направляти ешельони на Бердичів,* залишаючи 
фронт. Вживайте заходів, або дайте мені директиви як мені 
бути. Політичних працівників дуже мало. За такого становища 
примушений буду Бердичів залишити".

Цього ж дня (29 березня) командукр передав М. І. Под- 
войському:

• „Під Бердичів противник підвів свіжі сили. Наші частини 
подалися, держаться сами таращанці, У противника 4 броне
поїзди, у нас усього один. Залізниці загаюють з довозом резер
вів. Зараз відряджено 2 ешельони кавалерії. Викликається 
броневик з коростенського напрямку, де затишшя, і перекида
ються 4 полк до Козятина і третій з - під Вінниці також. Вся 
справа знову таки залежить від залізниць. З  боку петлюрівців 
найкращі сили — 4 залізничі полки, січовики, школа юнке
рів і запорожці, із  Галичини надходять нові підкріплення".

Саме тоді до Харкова прибув головком Вацетіс. Командукр 
йому доповідав:

„На довіреному мені фронті становище стійке. На коро- 
ютенському напрямку точиться бій за опанування мостом на 
Тетереві. Підійшли підкріплення — два піхотні і 1 кава
лерійський полк, 10 гармат, 1 бронепоїзд. У дорозі ще один 
Полк і один бронепоїзд. Шосе на Житомир наше до Короети- 
111 ова. Приводяться до порядку 12 і 13 прикордполк, мобілі
зовано 1000 робітників, закінчується ремонтування броне
поїзда. Цё наш резерв. У Бердичеві бій у самому місті. Для 
відкріплення знімається один полк із Жмеринки. Кавбри- 
їаДа наступає у флянк противникові".
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Розпорядження командувача українського фронту не за
тримувати ешельони мало наслідки; там де треба вживалося 
найгостріших заходів. Так з третьої армії т. Соркін передавав:

„Комфронт т. Антонову. На телефонограму № 609
з ЗО/ІІІ.

Викливав особисто до апарату комендантів і заявив їм, 
що кожен із них відповідає головою за найменше загаяння у 
вживанні заходів до швидкого просування ешельонів. Термі
ново на лінію вислав свого помічника для нагляду і щоб вжити 
всіх заходів для виконання завдання. В Козятині наглядає за 
роботами досвідчений аґент для доручень. Сам я не відходжу 
од апарату".

Не зважаючи на наказ командукра, третій полк, що стояв 
під Вінницею, не підходив до Бердичева. Виявилося, що з 
наказу члена Реввійськради т. Шаденка всупереч вказівкам 
командрука (що з ’ясовано надто пізно) його загнано до Вап
нярки, де йому не було чого робити. Отже Мацілевський, 
прибувши до Бердичева й не знайшовши його там, сповіщав, 
що „становище в Бердичеві як і раніш" (тобто паніка).

Оперативне зведення до 10 год. ЗО березня подавало такі 
відомості про становище на фронті:

„На коростенському напрямку в районі Малина запеклі 
бої з противником, що відступає. На житомирському напрямку 
наші частини женуть противника від Коростишова. На рівнен
ському напрямку противник робить скажену атаку на Берди
чів. Атаку відбито. Захоплено полонених і обози противника. 
На Вапнярському напрямку занято станцію Зятьківці. Про
тивник відступає до Вапнярки, її падіння чекаємо з години на 
годину".

А вранці 31 березня:
„На коростенському напрямку противник залишив стан

цію Головки і відступив до ст. Чеповичі'. На житомирському 
напрямку ми зайняли Стрижівку. Просування в бік Житомира 

•та Радомишля продовжується. На рівненському напрямку наше 
військо примусило противника відійти від Бердичева до 
ст. Демчин. Противник намагається прорватися до станції Глу- 
хівці. Всі атаки в цьому напрямку відбито. На вапнярському 
напрямку ми зайняли ст. Ладиженську. Переслідування про
тивника продовжується. На Бірзульському напрямку ми за
йняли ст. Заплази. За додатковими відомостями Вапнярку 
зайняло радянське військо, є телефонний зв’язок між Жмерин
кою і Вапняркою".

Пізніше (до 21 години) 31 березня передавано:
„На коростенському напрямку противник у районі ст. 

Головки сьогодні вночі переходив у наступ, атаку відбито.
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В районі Радомисля запеклий бій. На підступах до Житомира 
з боку Коростишова точиться бій. На рівненському напрямку 
противник із важкої артилерії безрезультатно обстрілює ст. 
Бердичів. Коли зайняли Вапнярку, на наш бік перейшло 
2 полки противника з двома бронепоїздами, захоплено 18 гар» 
сат, 20 кулеметів, багато набоїв. На південь од Вапнярки чер
воне військо зайняло ст. Крижопіль і Попелюхи".

ІЦе ЗО/ІІІ надійшло сповіщення про ліквідацію Вапняр- 
ської групи противника.

Потрібна була чимала витримка, щоб, не зважаючи на 
пряму загрозу Києву і на найсерйозніше становище під Бер
дичевом, довести цю операцію до кінця й до того, що здалися 
в полон притиснуті до Дністра частини південно - східнього 
петлюрівського фронту.

Другій дивізії 1 0 -1 1 /П І наказано було наступати на 
Рибницю — Балту — Голту. О 12 год. з боєм вона зайняла ст. 
Ясоватку. До 14/ІІІ — Христинівка і Гумань були у наших 
руках, а так само і м. м. Юстигород, Синолівка, Нестерівка. 
Однак, противник знову з наскоку опанував Христинівку.

18/ІІІ потверджено, що 2 бриґада другої дивізії повинна 
продовжувати наступ до лінії Вапнярка ■— Кадима — Балта. 
За оперативним зведенням до ранку 21/ІІІ частини 2 дивізії 
підходили до'Христинівки. Головні сили противника зосереджу
валися в Рокошівці - Кублич. У районі Кам’яний Міст тривали 
розвідувальні сутички.

21/ІИ ми зайняли Христинівку, але бої за неї точилися до 24 
березня.

Вацнярська група противника під тиском наших частин 
першої дивізії од Жмеринки знемагала (уже 20 березня за
йнято станц. Впаліївка), бувши відрізана від Одеси „півден
ними арміями" херсонських партизанів і стиснута нашою дру
гою дивізією.

21 березня Зацоризький корпус Директорії, що його ми при
тиснули до Дністра, передав радіом таку відозву: >

„Універсал Запорізького корпусу народові українському. 
Отаманові Колодові, копія Славгородському, Бірзула отама
нові Янилі.

Український народе! Ти скинув царське ярмо, скинув 
зрадників, гетьмана Скоропадського, але не прийшов досі 
До порядку і спокою. Тепер, у тяжкий, відповідальний момент, 
коли Україну шматують не чужинці.. -1) із зброєю в руках ллють 
свою кров, ніж ті, що приходять на Україну, щоб загарбати 
хліб і все добро. Народ український — це той народ, що живе *)

*) Пропущено.
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на Україні. Тепер ви всі вільні і рівні. Хай живе вільна, не 
від кого незалежна українська соціялістична республіка 
селянських і робітничих депутатів. 21 березня 1919 року. Дійова 
армія. Корпус запорізців" г).

З Бару сповіщали, що в Могилеві перехоплюється від 
імени ЗО тис. армії грізні вимоги якогось „штабу фронту", 
що вимагав, щоб їх провели до Бендерів і Кам’яиця - Поділь
ського.

Це був ніхто інший, як штаб петлюрівської армії, що ми її 
оточили. Отож командукр наказував, передаючи сповіщення 
до Бар, щоб жодних розпоряджень цього „штабу" наше коман
дування не виконувало.

Потім надіслано було таку телеграму:
„Усім ЗК і ДС, усім штабам червоних військ по лінії 

південно - західніх залізниць.
Ніяких розпоряджень із штабу південно - західнього фрон

ту не виконувати. Це штаб петлюрівців, що ми їх розбили, 
і вони тепер утікають. Ми вже оточили їх і вони благають про 
пощаду. 27 березня HP 556".

26 березня одержано радіотелеграму з Вапнярки: „ревком 
південно - західнього фронту України" наказув: „всім військам 
залишитися на місцях, продовжувати роботу на користь неза
лежній Українській радянській республіці". Далі йшов дек
рет № 1 Революційного Комітету південно - західнього фронту 
українським військам та людності:

„Уряд Директорії розпався і її влади нема. Український 
народ, «що має перед собою завдання провести в життя ідеї 
соціялізму, через клясову несвідомість і злонамірну політику 
імперіялістичних кляс, провадить братовбивчу боротьбу між 
собою. Ревком ставить за свої головні завдання: 1. Створити 
незалежну українську радянську республіку. 2. Боротися з 
імперіялістичними силами, що посягають на українську неза
лежну радянську республіку. 3. Рішуче боротися проти контр
революційних елементів. 4. Організувати сильну народшо со- 
ціялістичну армію козацтва і соціалістичний устрій незалеж
ної української радянської республіки".

На ці обіцянки ми відгукнулися:
„Жмеринка — Шаденко, Вознесенське — Начдив 2 Лен- 

Іювському.
Не зважайте на голосіння вапнярських січовиків, що по

трапили в наше кільце. Це вовки в овечачій шкірі. Треба доби
тися, щоб вони безумовно здалися. Вони тепер підробляються 1

1) Наша розвідка обчисляла сили цього корпусу на той час у 100 
чоловіка.
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під нашу мову. Ані найменшої довіри до них. Передайте це 
всім частинам і напишіть відповідні інструкції до політкомів.

Як бачимо петлюрівські хитродуми раптом заклали у 
Вапнярці „ревком“ і заявили, що вони за радянську владу, 
сподіваючися цим припинити наш наступ. На жаль, начальник 
другої дивізії і без того гаявся, а петлюрівці тимчасом умовля
лися з румунами й дійшли згоди, щоб ті пропустили їх через 
Дністер до Басарабії".

26 ввечері командукр мав розмову по прямому дроту з 
тов. ІЦаденком.

Щаденко (з Вінниці): „Завтра прибудуть делеґати від Вап- 
нярського Ревкому, куди відступив увесь розбитий зброд. 
Наші умови: здати цілком зброю, організувати радянську владу 
і всі її органи під контролем робітничо - селянського уряду, 
нашої партії, при чому умовно ставимо третій пункт, за яким 
після роззброєння бажаючих прийматиметься до Червоної 
армії, а решту буде відпущено по домах, без ніяких репресій. 
Після прийняття цих умов ми також умовно ґарантуємо всім 
цілковиту недоторканість. Крім того, басарабські повстанці 
масами переходять у бік розташування наших військ, палають 
бажанням битися в лавах Червоної армії. Ми також ставимо 
умову, щоб без нашого довзолу, без командного складу, не вжи
валося самостійних дій. Завтра я виїжджаю до них".

Антонов (з Києва): „З басарбцями вже діло зроблено. 
Людей туди я відрядив найвідповідальніших з потрібними 
повноваженнями. Щождо тих, що здаються у Вапнярці, ваші 
умови непридатні. Треба, щоб вони видали командний склад 
і всіх буржуїв, розпустити можна тільки після того, як очи
стити їх, значить, хай здаються всі. То насамперед".

Щаденко: „Я вже говорив, що ці пункти поставлені умов
но, тобто для того, щоб легше ліквідувати рештки петлюрів
ських банд. Після ж того, як здадуться, оголосимо всіх їх 
за воєннополонених, зараз же простимо і відправимо їх як 
воєннополонених у глибоке запілля, і само собою, що ні про 
який командний склад тут не можне бути й мови."

Таке недозволене загаяння зривало всі наші передба
чення. Тим то начальникові другої дивізії оголошено було таке:

„За невиконання мого припису перейти в район воєнних 
дій головної групи ваших дивізій будете віддані до суду. 
Оголошую найсуворішу догану, про що оголосити по фронту. 
Вам віддано оперативне розпорядження — оточеного між Вап
няркою та Гайсином противника знищити. Про виконання 
негайно доповісти. HP 548. 27/ПІ 1919 р .“ .

З Вінниці 27/ІІІ передавали, що в районі фронту Директо
рії Вапнярка — Бірзула сталося повстання. Владу захопив
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Військово - революційний комітет (із комуністів, лівих есе
рів та незалежних есдеків). Всі частини і галицькі при
єдналися до повстанців. На чолі ревкому стоїть галичанин. 
Він надіслав до Вінниці делеґатів із плятформою: 1. Уся 
влада радам. 2. Незалежність української радянської респу
бліки. 3. Спільно з іншими радянськими республіками боро
тися проти світового імперіялізму.

28/ІІІ. На обрію Жмеринки з ’явилася делеґація від 
петлюрівського війська, що займають район між Браїловим, 
Одесою та Басарабією. Делеґація заявила, що військо, яке 
надіслало її, переходить на бік радянської влади і просить 
визначити ту форму, в якій має відбутися цей перехід.

Штаб Запорізького корпусу церебрався вже тоді з  Вап
нярки до м. Тульчин. Підлеглі йому частини були деморалі
зовані. Більш чи менш активний опір становить в районі 
К умба— Тулик 2 мазепинський полк (200 чол., 1 гармата) 
і 7 Гайдамацький (900 багнетів). Розвідкове зведення другої 
дивізії з 29 березня залічувало до складу Запорізького кор
пусу також 55, 56 і 57 полки (чисельність невідома). Розбитий 
під Гайсином, Зятківцями та Кубличем, противник відступив 
до Вапнярки, на станцію Ладиженську, маючи 500 багнетів 
з 2 броневиками та 2 гарматами. Від м. Простянець ворог 
біжить до ст. Даликівка. Решта частин відійшла за р. Буг 
і розташувалися в районі ст. Генрихівка і сіл Сумівка, Кла- 
шинівка та Маньківка.

Штаб другої дивізії із Христинівки 29 березня доповідав, 
що „головна група дивізії, розбивши противника в районі 
Гайсина, Зятківці, переслідує його до Вапнярки. 28/ИІ 
о 12 год. на вапнярсьцому напрямку зайнято станцію Губник“.

На це командувач українського фронту відповів:
„Христинівка начдив 2 Ленговському.
Вам доручається довести вацнярську історію до кінця. 

Всі мусять здати зброю; тим, хто передається, ґарантується 
життя. їх цід конвоєм в ешельонах треба відіслати до Катери
нославу.

Увійдіть у зв’язок з вапнярським ревкомом і зажадайте 
їхнього представника, чекаючи на вироблення технічних умов 
здавання. Про одержання і виконання сповістіть. Коли над
силатимете полонених, сповіщайте ті місця, куди надсилаєте 
їх. Про перебіг переговорів сповіщайте мене і комгрупи своє
часно. 29 березня HP 596/лк“.

Цього ж дня голова Раднаркому України сповіщав ком- 
фронта телефоном:

„Я передав радіом Рибакові у Вапнярку що: „На під-, 
ставі мого розпорядження командувач армій українського
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фронту т. Антонов (Овсієнко) видав розпорядження начди- 
візії Ленговському, щоб усім, хто здасть зброю, було забезпе
чене життя. Пропозиція моя: негайно надіслати парляментаря 
д о  начдива Ленговського, щоб виробити технічні умови зда
вання зброї".

Водночас із провадженням переговорів, начдивові 2 на
казано вжити заходів до того, щоб цілком оточити против
ника і не допустити, щоб він пішов до Басарабії. Але начдив 
проґавив.

Отже туди надіслали телеграму:
„Вапнярка начдив Ленговському.
5 полк дві доби простояв у Тульчині без діяльности. 

Боєве завдання відрізати шлях не виконано. Відповідальні — 
командир і комісар полку. Наказую усунути цих шкурників 
і під суд".

Вже 31 березня Ленговський сповіщав, що: „Шлях до 
Вапнярки цілком звільнено. Петлюрівцям поставлено ульти
матум. Поки здалися третій гайдамацький полк з 20 кулеме
тами, 2 гарматами і двома броневиками. Характерні подробиці.

Прибувши на ст. Зубник, висадилися з ваґону і попряму
вали на передову лінію з пропозицією здатися. Пройшовши 
16 верстов пішки з червоноармійцями другого батальйону, 
ми увійшли у зв’язок із петлюрівцями і пропонували їм 
скласти зброю. Через те, що міст був зірваний, ми пересіли 
на ворожий броневик і догнали 1 Звенигородський кінний 
полк. З делеґацією цього полку ми розпочали переговори. 
Делеґація висловила бажання цлитися б наші лави як бойова 
одиниця, що б’ється вже три тижні з кармелюками. Це пере
вірила також і наша розвідка. Потім ми догнали 1 і 3 курені 
і з ними нині провадимо переговори.

... За декілька верстов од Вапнярки два полки, в тім числі 
З гайдамацький полк, викинули білий прапор і підійшли до 
розташований радянського війська. Обидва полки радянське 
Командування прийняло з усією зброєю і обозом. Із ст. Сло
бідка до Вапнярки прибув також бронепоїзд петлюрівців 
увесь у білих прапорах. У поїзді було 20 гармат і декілька 
кулеметів. Як і ті, що здалися, інші петлюрівські частини 
викидають білі прапори. Це ті частини, що займали залізницю 
Жмеринка — Одеса і Вапнярка — Гумань. На ст. Демидівка 
безупинно прибувають групи петлюрівців, що здають зброю 
і Переходять на бік радянської армії. Дістали звістку про те, 
Що петлюрівці здали станції Княжеве, Крижопіль, Криклявці, 
Рушниця, Попеньки, Горнівка, Кодина і Лобутня. На ст. 
Слобідка, Борщі і Бірзула виставлені білі прапори. На ст. 
Демидівка захоплено 3 ешельони, до 1.500 ваґонів, 5 паротягів.

*0 Літопис Революції № 2 . .
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Наші 2 бронепоїзди прибули до Вапнярки і увійшли в зв’язок 
з першою дивізією.

Під Вапняркою ще аґонізували рештки Запорізького кор
пусу петлюрівців, а в центрі (під Бердичевом — Житомиром) 
точилися запеклі бої. Ми підганяли начальника другої дивізії 
швидше ліквідувати Вапнярку, щоб можна було переки
нути на підтримку центрові частини другої дивізії. Переки
нути було заважко тому, що бракувало рухомого складу ва
гонів. Проте, до 2 квітня вже були на залізниці 5, 7, 8 і Чиги
ринський полки “.

Зважаючи на таке становище, командукр того ж дня пе
редав :

„Всім ЗК і ДС од Києва до Вінниці і од Фастова до Знам’
янки. Копія Наркомшляхів Жаркові, Голові Раднаркому, 
Знам’янка — представникові фронту Сичеві, Фастів — представ
никові фронту Шихманову.

Я призначив розслідування про причини забарності! у 
пересуванні військових ешельонів через ваші станції. Вій
ськові ешельони повинні проходити без ніякої затримки. 
Винні у затримці будуть розстріляні".

Коростеньська група противника ще чинила опір. 2 квітня 
біля ст. Чеповичі точився скажений бій, при чому виявили 
надзвичайний героїзм богунці, особливо три командири куле
метних чот.

Але головне бойовище розігралося коло Бердичева — 
Житомира. 1 квітня ми взяли Житомир і знову його залишили. 
Командукр зараз же наказав’ штабові групи:

„Підкріпити бриґаду По куса. Вранці 2 квітня відрядити 
на грузовиках Житомирським шосе або дві сотні 13 прикорд- 
полку з 4 кулеметами, або батальйон 15 прикордполку (осо
биста відповідальність за виконання на начштабі групи)".

2 квітня під Коростишевом одбито атаку противника. 
Ми захопили 3 кулемети.

Під Бердичевом було гаряче. 1 і 2 квітня одбито 9 скажених 
атак противника. 2 квітня два полки противника, послані, 
щоб обійти наш флянк, здалися в полон (більша частина коло 
Махнівки). Але становище поліпшившись, раптом погіршало 
через бунт нашого 10 полку. Спровокований командиром, 
цей полк намагався арештувати командира групи, начдива 
і комбриґа. З великими труднощами зміг політком заспокоїти 
полк і заарештувати,командира полка.

Згодом комгрупи сповіщав:
„5 квітня за моїм наказом розстріляно колишнього ко

мандира 10 полку Курського Олександра, колишнього офі
цера старої армії чином штабс-капітана за те, що, замість ви
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конати бойовий наказ комбрига тов. Шкутя, спровокував 
лобі лі зова них .полку, вивів їх із зброєю, наказав відкрити 
вогонь по ешельонах на ст. Козятин: К ... полку, штабів та 
інших ешельонів, що проходили, в той час, коли бердичев- 
ська група відбивала атаки противника, а інші наші частини 
придушували навколо Козятина повстання банд Соколов- 
ського тощо. Мобілізованих обеззброєно,провадиться слідство1' .

Треба сказати, що це була не поодинока зрада. Так, 
Покус сповіщав:
/ „Доповідаю,, що командир броневого загону громадянин 

Іллінський кинув свої два броневики і кудись заховався, 
залишивши команду і броневики без командира. Прошу на- 
тайно призначити командира".

Ще 25/ІІІ командир групи доповідав:
„Доповідаю, що з приставлених фотографічних карток 

начальником розвідки дорученої мені групи, на одній картці, 
де фотографовано ввесь особовий склад штабу гетьмана Ско
ропадського, я впізнав полковника Баскова, що нині обіймає 
посаду помічника начальника оперативного управління до
рученого вам штабу, якого рекомендував на зазначену посаду 
начальник штабу фронта т. Глагол єн “.

Баскова після суду розстріляно.
У зв’язку з такими обставинами йому 2 квітня дано вка

зівку :
„Підкреслюючи, що потрібно маневрувати під Бердиче

вом. Не можна кидати частину за частиною у цю дірку, треба 
створити із свіжих частин, не заражених панічним настроєм, 
маневрову групу і діяти у флянк. Не варт також розкидати 
на часткові наступи".

Не обмежившись загальними вказівками, командукр до
ручив комгрупові перевірити чи є змога використати для 
пересування частин вузькоколійку (од Гайсина через Немирів 
До Семки-Уланова), не зважаючи на попереднє твердження 
штабу групи, що ця залізниця неспроможна перевозити. 
Водночас надіслано було до Вапнярки такі вказівки начдив 2:

„Бірзулу ми займемо з боку Голти. Негайно прямуйте 
Де Жмеринки до комбрига кавалерійської Крючковського, 
з ’ясуйте особисто справжні умови виконання відомого вам 
наказу. Чи не можна ж все таки замість кавалерії, щоб Ярмо- 
яинці зайняли повстанці Басарабії, а всю кавалерію спряму- 
нати Староконстянтинів. А головне енергія. 5 полк держіть 
Калинівка — резерв армії; про все сказане комгрупи вас мав 
Повідомити. Я тільки підштовхую вас, примусьте кавалерію 
працювати. Цим ви відразу зміните становище. Поспішайте, 
нле словам не вірте, переконуйтеся сами. Енергія і сміливість!"

Ю *
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І, виконуючи свою ж вказівку, додав: „сами переко
найтесь

Того ж дня командукр виїхав до Жмеринки. В Ярмолин- 
цях особисто з ’ясував можливості використання вузькоко
лійки (Гайсин — Семки). Виявилося, що на цій залізниці є 
цілком справні 6 паротягів, 118 товарових, 16 клясних ва
гонів, 92 плятформи і напівваГонів. Командукр зараз же роз
порядився сплатити утримання за місяць службовцям заліз
ниці (бо були три місяці без утримання) і підготувати склад 
вагонів, щоб перекинути полк на Хмельник. І негайно ж на
діслав на Козятин телеграму тов. Мацілевському:

„З’ясувалося, що цілком можливо перекинути на Хмель
ник або Семки полк; рухомий склад вагонів _є. Це і треба зро
бити, ретельно вивчивши шлях і прикрившися кавалерією. 
Ви мені говорили, що в Уланові стоїть ескадрон. Наш 5 полк 
міг би вийти Любар або Уланів, а кавбриГадаСтарокостянтинів, 
решта частин б’ють Проскурів. Негайно, але обережно розві
дайте. Рухомий склад буде готовий; тепер є 6 паротягів, 200 ва
гонів, для полку вистачить. Шлях треба розвідати. Негайно ж 
узяти під охорону залізницю” (2 квітня № 0221).

У Жмеринці командувач фронту мав розмову з тов. Крюч- 
ковським, командиром першої кавалерійської бригади. Як не 
дивно, а він про посування до північного заходу у флянк- 
запілля противникові на Бердичівському шляху, не дістав 
ніяких розпоряджень.

Треба було шукати винуваченого. Підозра впала на-на
чальника штабу колишнього офіцера Муховицького, надзви
чайно військової людини явно ненадійного вигляду. Навіть 
у командукра склалося вражіння про саботаж, бо цей тип, 
якого рекомендував Глаголев, настійливо зазначав, що, мов
ляв, становище шляхів таке, яке не дозволяє зрушити кава
лерію з Бару, де вона зав’язла. Згодом ствердилися ці підо
зріння: Муховецького викрито в його зносинах з Денікіном 
і розстріляно.

Крючковському ми дали вказівку:
„Ви мали дістати такого оперативного наказу. Прикри

ваючи частинами басарабських повстанців і 2 кавалерійським 
полком напрямок Ушиця — Дунаєвці, терміново перевести 
решту частин бригади, непомітно від ворога, до ст. Деражня, 
а звідти з наскоку взяти Старокостянтинів, щоб звідти діяти 
невеликими партіями в запілля противника біля Проскурова, 
на Шепетівку і с. Любар у погодженні з нашими частинами, 
що наступають на с. Любар з боку Хмельника. Важливо, 
щоб противник не помітив вашого зосередження коло Деражні 
і виступу на Старокостянтинів".
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Тоді ж сповіщено командуванню київської групи:
„Чому не відповідаєте на мої телеграми? Чи приступлено 

до виконання зазначеного пляну. Кавбриґада — Старокостян- 
тинів, 5 полк вузькоколійкою Хмельник — Любар. Кіннота 
бердичівської дільниці повинна сприяти, зайнявши негайно 
двома ескадронами Лемашівку і Крижанівку, прикриваючи 
пересування і освітлюючи місцевість до Уланова. Ці два ес
кадрони додаються до 5 полку, що править за боковий аван
гард. Начальникові цього дивізіону з ’явитися до Калинівки, 
щоб дістати інструкції. Робіть відповідні розпорядження, копії 
їх надішліть мені**.

Тимчасом 2/IV у Козятині висадився кавалерійський ди
візіон (340-койей) у повній бійовій справності (відзив особливої 
комісії В .В .І.),щ о прибув із Полтави і відбув на підкріплення 
нашого лівого флянку. .

Обхідний маневр кавалерії до Старокостянтинова запіз
нювався. Бо вже 3 квітня стався церелім на нашу користь 
під Бердичевом. Противник розбитий і переслідуваний, бро
непоїзд Табукашвілі (залізничників) знищив два бронепоїзди 
противника, ваґони їхні збив під насип. Розвиваючи наступ, 
уже 3/ІУ ми зайняли Демчин. Противник у лісі коло П ’яти- 
горки і в ешельонах ст. Михайлівки.

Тимчасом у житомирському напрямку нам довелося туго.. 
Під Коростишовом нас потиснули. Командукр мусів був осо
бисто „підкріпляти" комбриїа Покуса:

„Сором вам малодушничати. Напружуйте свою волю і 
всіх людей. За всяку ціну держіться. Наше становище під 
Коростенем і Бердичевом блискуче. Скоро і ваше полегшиться^ 
Держіть з нами постійний зв’язок".

Начальникові другої дивізії повідомлялося телеграмою: 
„Передайте негайно Маці левському: треба кавалерією пиль

нувати глибоко правий флянк Козятин — Бердичівського роз
ташування. Покус відступає до Коростишова. Як видно, жито
мирська група посилена коштом коростенської. Банди псують 
путі. До вас пробивається „Ворошилов", за ним „Руднєв". 
Поспішайте обійти".

Звідусіль сповіщалося сприятливі вісті. Отже загальне 
становище на фронті чимдалі кращало:

„До вечора 6 квітня на коростеньскому напрямку зайнято 
Мілени, Стрижівку, Ходоки, при чому захоплено 40 кулеметів 
і 300 ґвинтівок. На Житомирському напрямку одбито атаки 
противника біля Коростиніова. На шепетівському напрямку 
ми пройшли ст. Михайленки, Яблунівку. На Старокостянти- 
нівському — ми за 35 верстов од ст. Межибожі. Уночі 5 — бій. 
на ст. Богданівні".
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До вечора 7 квітня повідомляли:
• „Наші частини у двох верстах од Коростеня. В житомир

ському напрямку за Коднею і в районі Коростишова без змін. 
На шепетівському напрямку наші ча'стини підійшли до Чуд- 
нова, Любара, Свиної, Жеребків. На проскурівському напрям
ку ми взяли Богданівці. На бірзульському напрямку — По
пелюхи".

Вранці наступного дня передавано:
„На коростишівському напрямку після сильного бою 

7 квітня ми зайняли ст. Коростень і містечко Іскорость. Під 
сильним натиском наших частин противник панічно тікав, 
загубивши 300 забитих і 50 поранених. На тираспільському 
напрямку ми взяли міста Проскурів і Старокостянтинів, при 
чому захопили 4 гармати, 15 кулеметів і 50 полонених офіце
рів. У противника 200 забитих і багато поранених".

На це ми зараз же телеграфували:
„Смоленськ Захари1). Коростень ми зайняли. Зробіть 

потрібні висновки".
По цьому дано директиву командувачеві київської групи:
„Після заняття Коростеня потрібно:

1) переслідувати противника в напрямку до Сарн і Новоград - 
Волинського на віддаленні до 1 переходу, ґрунтовно попсувати 
залізничні шляхи, зірвати по парі окремих мостів у цих на
прямках.

2) Через Овруч увійти в зв’язок із Захфронтом.
3) Замінити 1 і 4 полки поступово 13 і 15 прикордохорон

ними, залишити коло Коростеня'' 11 полк прикордохорони — 
ці частини виконують прикордохоронну службу: доглядають 
шляхів, доформовуються, розчищають район од банд. При них 
залишається бронепоїзд.

4) Негайно організувати залізничний полк для охорони 
залізниці Мозир — Коростень і вузла.

5) Мати на увазі 151 полк. Згодом, після ліквідації Жито
мира, спрямувати його через Овруч — Мозир у розпорядження 
захфронту.

6) Також і 12 прикодохоронний полк за першої змоги 
відрядити на сполучення з іншими прикорд охоронними ча
стинами".

На 9 квітня 11 годин ми мали таке операційне зведення:
„На Житомирському напрямку з боку Користишова без 

змін, з боку ж Бердичева червоні війська підходять безпосе
редньо до Житомира. На рівненському напрямку. блиска
вичне посування червоного війська продовжується. Червоне

Західна армія.— Р е д .
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військо підходить до Шепетівки. На тарноцільському напрямку 
повстанці Проскурівського і Старокостянтинівського повітів 
підходять до Збручу, колишнього кордону Російської імперії. 
Залізничу магістраль Одеса — Волочиське звільнило червоне 
військо від французів, англійців, греків, румун, добровіль
ні® і Директорії на всьому протязі (513 верстов). Майно, яке 
захопило червоне військо, не можна підрахувати навіть при
близно".

(Продовження далі)



САПОЖНИКОВ Г.

З ХАРКІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ В 1918 Р.

1918 року підчас німецької окупації України евакуація 
Харкова, чи, краще сказати, відступ наших загонів одбу- 
вався за надто тяжких умов. Маючи в своєму розпорядженні 
два - три дні щоб підготуватися до залишення в підпілля1), 
я  вдав з себе „невтрального обивателя" й почав спостерігати. 
Евакуація, треба сказали, відбувалася наче в лихоманці, без 
жодного пляну й організованосте — це перше; друге — загони 
наші відступали під безперервним наступом німецького реґу- 
лярного війська, добре озброєного, на добрих харчах, і третє — 
наші загони були розпорошені між собою, вони не мали єди
ного командування й керівництва.

Як відомо, Харків зайнято в числі останніх міст. Через 
нього проходило багато загонів з інших районів. Відсталі 
або розбиті, вони не тільки мали змогу відступати на північ 
через Харківський залізничий вузол, але ж і силкувались 
приєднатись до інших дієвих частин, щоб не залишитись од
різаними, в полоні у ворога.

І, нарешті, дуже перешкоджав меншовицько- есерівський 
комітет безпечносте, що відограв у Харкові ганебну ролю.

Коли відступали радянські частини, цей меншовицько - 
есерівський комітет організував був загони2) самооборони. 
Ці загони підчас останніх боїв відзначилися тим, що, за
йнявши охороняти центральну частину міста, вони захищали 
приміщення буржуазії від голодних більшовицьких загонів, 
я  коли останні відступали через Харків ці наймити буржуазії 
зустрічали їх кулями.

Тоді як вони „охороняли" центральну частину міста, 
на краях міста, у робітничих кварталах різні карні елементи 
найрозгнузданіше. грабували робітників і розправлялися із 
ними.

х) Автор цих спогадів по евакуації із Одеси — Феодосії був знову 
•командирований для роботи на Україну. Дорогою на Одесу, він з 
пропозиції колективу спілки „Ігла“ залишився працювати в Харкові.

“) На другий тиждень по приході німців, загони меншовицького 
„комітету безпечности “ роззброєно й розпущено.
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„Комітет безпечносте “ готувався зустріти своїх хазяїв. 
Приблизно на 4 — 6 годину міста не можна було пізнати; 
вся буржуазія, переодягтись у Праздникове вбрання, з кві
тами вийшла на Миколаївську площу зустрічати німецькі й 
гайдамацькі частини.

Прихід німців у Харків відзначився одвертим буйним 
терором— розстрілами й арештами. У різних місцях міста на 
вулицях валялись трупи робітників, розстріляних гайдама
ками. На Вознесенській вулиці, протягом доби, лежало 9 
спотворених трупів робітників, яких навмисне залишено на 
показ населенню.

Усі союзні організації у зв’язку з одступом більшовиків- 
спустіли й ті активні позапартійні робітники, що залишались, 
примушені були переховуватись. Майже всі підприємства не 
працювали й робітники Харкова були на становищі безро
бітних, переживаючи найгостріші матеріальні злидні. Усе це 
разом примусило харківських робітників тимчасово прита
їтися .

Тижні півтора, через розгул терору/ виділена для під
пільної роботи більшовицька п ’ятірка активно не працювала 
і тільки пізніше почала збиратися. На першому ж засіданні 
церед нами постали тільки організаційні питання. Перше, 
що треба було зробити це встановити зв’язок з районами, 
підприємствами й союзами, налагодити зв’язок з Москвою, 
організувати явки, налагодити організацію й оформити комі
тет, та розпочати працювати в профспілках.

Основну роботу треба було провадити в профспілках, бо, 
поперше, ми не мали своєї досить оформленої організації, 
подруге, не зважаючи на засилля меншовиків, ми мали великий 
вплив і авторитет в ряді профспілок („Ігла“, хеміки, буді
вельники та торг.-промислові профспілки).

Найсильніший вплив наш був у спілці.„Ігла‘% де більшість 
правління було з більшовиків, і профспілка була тільки під 
більшовицьким впливом.

Коли розподілялося обов’язки в підпільній більшовицькій 
п’ятірці, мені й товаришеві Пірогову доручено професійну 
роботу. Ми через союз „Ігла“ увійшли в меншовицький Рад- 
проф і це дало нам змогу одверто виступати проти меншови
цьких теорій та їхніх вождів, перетворивши це представництво 
в Радпрофі на леґальну трибуну для поширення більшовицьких 
поглядів і для організації мас.

За деякий час вдалося налагодити зв’язок із залізнични
ками Іванівського району через тов. Кабаненка, Основ’ян- 
ського району через тов. Гвоздьова, з трамвайними майстер
нями через тов. Гребенюка. Там, між іншим, був досить активний
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осередок. Налагодивши зв’язок, ми скликали загальні міські 
збори, де й був обраний комітет, куди увійшли Ніколай Без- 
четвертной1), Едуард* 2), Катя, Кабаненко, Ганна3), Гриша4) 
і сьомого я точно не пам’ятаю — не то Пірогов Ісак, не то 
Гвоздьов, що працював в Основ’янському районі.

Діяльність меншовицького Радпрофу закінчилась святку
ванням 1 травня. Треба відзначити, що після буйного розгулу 
терору першотравнева демонстрація була досить імпозантна 
й до речі була своєчасно добре підготовлена меншовицькими 
Радпрофом і кооперативом „Жизнь ". Але радісний настрій 
меншовицьким заправилам зіпсував союз „Ігла “ , що насмі
лився вийти на вулицю з двома маленькими гаслами на вели
кому плякаті: „Геть розстріли робітників!" „Уся влада ра
дам!"

Радпроф, побачивши таку справу, поспішив надіслати до 
союзу делегацію, з секретарем Орловим на чолі, умовити не 
робити цього, бо, мовляв, таким вчинком союз „Ігла" зірве 
першотравневе свято, що може призвести до небажаних на
слідків і що вони (тобто меншовики) розглядають це як  прово
кацію зі сторони більшовиків.

Не зважаючи ні нащо, союз вийшов на демонстрацію зі 
згаданими плакатами і хоча меншовики в колонах одвели 
нам останнє місце, щоб одрізати від загального походу, але 
ми вдерлися w середину колон. і

Коли наша колона чоловіка на 400 — 500 підійшла до 
балькону колишньої думи, звідки червоними стрічками меншо
вицько - есерівські вожді вітали всіх, ми одностайно, не зу
пиняючись, підняли палиці від плакатів уверх і пройшли 
з вигуками: „Геть зрадників!"

ГІершотравневий похід проти волі меншовицьких вождів 
перетворився на імпозантну демонстрацію харківського про
летаріату.

Того дня німецькі салдати були зачинені в казармах 
і коли демонстрація проходила повз будинок „Саламандра", 
де було розташовано німецьке військо, нас з усіх вікон вітали 
німці червоними хусточками й вигуками: „Нехай живе росій
ська пролетарська революція"

На іподромі, куди зійшовся весь похід і поставлено деко
ративні трибуни меншовиків, ми зустріли велике співчуття

г) Н. Ніколаєв.
2) Наприкінці 1918 р. гайдамаки розстріляли* в Харкові біля 

балашівського мосту.
8) Хоперська; померла в Харкові 1920 р.
*) Сапожніков Г.
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серед цієї величезної маси. Треба тільки було тов. Пірогову, 
(а ми йому спеціяльно доручили це робити) з ’явитись на якійсь 
трибуні й заявити, що слово надається тій партії, яка не має 
змоги виступити з цієї трибуни, або гукнути „привіт із під
п іл ля !"— як  це одразу приводило багатотисячний натовп 
в шалений захват, викликало бурхливі оплески в супроводі 
запальних вигуків на адресу компартії.

Першотравнева демонстрація — це фактично був перелом- 
йий період у житті харківського пролетаріату, коли від сплячки 
він переходив до активної оборони від реакції.

Треба сказати, що після радянської влади, в Харкові 
все промислово - торговельне життя завмерло. Самих безро
бітних, що опинились на вулиці, звільнених з роботи, навіть 
за відомостями германського міністерства праці, нарахову
валось на Харківщині 32500 чол., а в самому Харкові 25.000, 
До того ж величезні підприємства як  „Гельферих Саде", 
„ВЕН" та інші цілком не працювали, хоча робітники і не 
були звільнені.

Ціла низка підприємств, як , наприклад, Паровозобуді- 
вельний завод, залізничі майстерні, трамвайний парк тощо, 
через відсутність сировини й палива працювали з дуже не
значним навантаженням. Разом із тим через фінансову кризу 
зарплату видавалося несвоєчасно й не всю. Трохи в кращих 
умовах були робітники дрібних підприємств і майстерень, але 
й цим групам робітників доводилось витримувати великий 
натиск цідцриємців — їм хазяї зменшували заробітню плату, 
анулювали 8  - мигодинний робітний день, скасували коле
ктивні договори й т. ін.

За найменші спроби протестувати підприємці загрожували 
доносами в охранку, як  на більшовиків. Поступовіших ро
бітників звільняли. Таке становище створило певний кадр 
„покірливих" робітників, які до певної міри дезорганізували 
робітничі маси. Взагалі всі ці обставини викликали серед 
харківського пролетаріату стихійне прагнення до самозахисту 
й організації.

Не зважаючи на тяжкі репресії, профсоюза, як  масові 
економічні організації, поволі почали оживати. Окремі групи 
робітників (кравці, шкірники та ін.) стихійно почали пред’я 
вляти економічні вимоги аж до одвертих страйків. Але проф
союза, що здебільша були під керівництвом меншовиків, не 
мали змоги не тільки стати на захист робітників, але ж і вико
ристати цей рух, щоб організувати маси. Отже, всі вимоги, 
Що виливались у конфлікти, застрявали в угодовських кон
фліктних комісіях.

Харківські робітники зрозуміли, що профспілки, без-
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пролетарської диктатури не можуть бути виразниками їхніх 
економічних і класових інтересів.

Пізніше меншовицькі керівники у спеціяльній відозві 
повинні були констатувати, що, не зважаючи на офіційні заяви 
й запевнення міністерства праці, що нібито без щільного кон
такту з профсоюзами, воно не мислить роботи міністерства,— 
під виглядом боротьби з більшовиками, відбувається фактично
розправа з робітничою клясою та її економічними здобутками.

\

ГОТУВАННЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ (МЕНШОВИЦЬКОЇ) КОНФЕ
РЕНЦІЇ ПРОФСПІЛОК

В травні 1918 р. київські й одеські меншовики лагоди
лися скликати конференцію профспілок України. Меншовицьке 
тимчасове бюро надіслало з Києва до Харкова, щоб підготу
вати й перевести вибори на конференцію спеціяльних пред
ставників. їх  непокоїло, що такий великий робітничий центр 
може бути не репрезентований.. Тут, у Харкові,-був великий 
рух бойкоту й протесту проти організації спеціального україн
ського центру профсоюзів як  противага ВЦРПС’у 1). До того ж 
усі практичні питання порядку денного на конференції, 
робітничу масу й союзи не цікавили; разом із тим .була добре 
відома безпорадність меншовицьких профспілок та що такі 
питання можна розв’язати тільки здійснивши пролётарську 
диктатуру.

Основне завдання конференції полягало головно в тім, 
щоб одірвати українські црофсоюзи від російського (більшо
вицького) профсоюзного керівництва, не зважаючи на те, що 
всі меншовики з організаційного комітету стояли на ґрунті 
„единой неделимой", Всеросійської учредилки та єдиного про

фесійного руху. Ми вирішили використати розгорнуту диску
сію і взяти участь у цій конференції з організаційною і так
тичною метою, хоча в місцевих організаціях, в тім числі і в 
Харкові, окремі товариші підтримували погляд бойкоту.

Такий погляд був хибний, бо треба було на конференції 
довести робітничим масам України, що їх обдурюють мен
шовики й есери і що завдання українського пролетаріяту 
разом із російським боротися заг диктатуру пролетаріяту проти 
наступу контрреволюційної реакції на Україні. До того ж 
бойкотувати треба не саму конференцію, а її меншовицькі 
профспілкові .органи, і що після конференції можна вже про
вести кампанію бойкоту Всеукраїнського Радпрофу. Крім 
цього, малося на увазі використати Цю конференцію, щоб від-

Гг) Всеросійській Раді професійних спілок.
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довити партійний зв’язок і накреслити єдину тактику роботи 
в профспілках.

Врешті після обрання представників од Харкова, у складі 
харківської делегації було аж 6  більшовиків (Пірогов, Едуард, 
Зіскинд, Саіпожніков, Зуєв і Голеніщев). В цілому на цій кон
ференції комуністична фракція становила 50 — 60 чоловіка й 
репрезентувала всі робітничі центри України. Це дало нам 
змогу влаштувати Всеукраїнську1) більшовицьку нараду, яка в 
історії КП(б)У війшла як  партійна конференція. На цій кон
ференції ми вислухали інформації про становище на місцях 
та мали змогу на підставі цих інформацій зважити досвід і 
практику роботи, та точніше формулювати завдання боротьби, 
що стояли перед нами, а також оформити оганізаційний зв’язок 
з Москвою, налагодивши транспортування і літератури, і зброї. 
Для цього було виділено тимчасовий комітет, куди увійшли 
т.т. Лаврентій, Майоров, Реут (Хлібний),'Амосов і Пірогов Ісаак.

Ця ж нарада організаційно багато сприяла утворенню 
бойових партизанських загонів, посиленню воєнної бойової 
роботи і утворенню на місцях ревкомів.

Як уже вище зазначено, ініціятива скликання конферен
ції йшла від Одеської й Київської груп правих меншовиків 
(Наумова, Шатана, Рафеса та інших). Треба сказати, що хар
ківські лідери меншовиків пояснювали своє небажання увійти 
до складу організаційного комітету тим, що серед них були 
і „інтернаціоналісти" і позафракційні поміркованіші това
риші, як, наприклад, І. А. Трахтенберг, Фелікс Кон, Рожицин, 
які розходились з київськими меншовиками і не однаково оці
нювали Жовтневу революцію.

Кияни вважали, що Жовтнева революція завершила 
поразку Російської революції, що більшовики покищо трима
ються на невгамованій воєнщині, а не на робітничій масі і

1) Партійна конференція розпочалася в Києві 26 травня 1918 р. 
На конференції репрезентовані були всі великі (крім Миколаєва) 
Центри України; були присутні спеціяльно делеговані представники 
більшости міст Лівобережжя й без спеціяльного делегування. Кон

ференція обміркувала; 1) доповіді з місць; 2) утворення центру; 3) орга- 
аізаційна робота на місцях; 4) центральний орган; 5) скликання Все
української конференції. Відклавши’питання про організацію осібної 
Вартії на майбутній з’їзд, конференція висловилася за потребу скли
кати Всеукр. конференцію, ухвалила норму представництва на ній, 
Дала директивні вказівки про оргроботу на місцях Імй&рала з семи 
Чоловіка Тимчасовий Всеукраїнський Комітет Робітнинщ'ГІКомуністич- 
Вої Партії. Отже паралельно Всеукраїнському центрові, що перебу
вав по відступі у Москві (Оргбюрові), утворився другий центр, що 
Мав працювати на території України. Р е д .
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що більшовизм призвів до заперечення робітничих організа
цій і демократії (Гінзбург).

Харківські ж меншовики вважали, що більшовики мали 
ціддору в робітничій масі, що цролетаріят прийшов до влади 
проти своєї волі, бо буржуазія велика й дрібна не була здатна 
виконати свою об’єктивну ролю (запровадити буржуазно - 
демократичну владу) і що робітнича кляса в Росії, виявилось, 
була найсміливіша і здатна взяти владу в свої руки (з промови 
І. А. Трахтенберга). У всьому іншому це настановлення не пере
шкодило їм сходитись на думці, що Російська революція під 
впливом війни і руїни несвоєчасно дозріла і давно загинула, 
і що взагалі в Росії вона можлива тільки за допомогрю західньо- 
европейських країн. Говорячи про революцію, вони весь час 
мали на оці буружуазно - демократичну революцію за допо
могою пролетаріату й „цивілізованої західньо - європейської 
буржуазії".

Конференція була вельми оригінальна і своїм складом, і 
безпорадністю та безпринципністю. На ній було репрезенто
вано дев’ятнадцять (!) течій і фракцій, починаючи від с .-д . 
і с - р. усякої масти й кінчаючи анархістами, народниками, 
соціялістами - радикалами та Поалей - Ціон.

Характерно, що всі вони не припускали й думки про кля- 
сову пролетарську боротьбу, коли, в наслідок приходу до влади 
поміщиків і хазяїв заводів, як  неминучий факт наростало 
обурення не тільки серед пролетаріяту, але й селянства.

Відзначмо, що конференція виявила себе, як  нездатна 
оцінити біжучий момент та політичне й економічне становище 
України за гетьманщини і це тільки тому, що в ньому брали 
участь всі вершки соціяль-угодівських і національ - шовіні
стичних вождів, яких було на з ’їзді не менше 30%. Обраний 
на конференції „Уцентрпроф", виявилось, був рідне дітище 
цього з ’їзду, отже, таке кволе, що поступово, як  зміцнювалися 
профсоюзи, його зметено з дороги і він не спромігся закріпити 
за собою жодних „досягнень" конференції.

Зважаючи на революційну ситуацію на Україні (у зв’язку 
з поверненням власности на землю, фабрики й заводи), завдання 
робітничої кляси були — зібрати й організувати сили, щоб 
прискорити скинення гетьманського ладу і відновити владу 
рад. Це визначило всю тактику фракції більшовиків на кон
ференції, маючи на оці максимально зберегти свої сили. Для 
офіційного виступу виділено тов. Пірогова Ісаака, Филипова1) 
і, здається, Бориса Когана.

*■) Філіпов— Женя Еделг,штейн, який загинув в бою з бандами 
1919 р. на Поділлі.
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Єдине спірне питання було: чи входитиме наш представ-- 
ййК Д° Всеукраїнського профцентру „Уцентрпрофу“. Мен- 
0jicTb (між ними й я) вважала за неправильне вводити нашого 
Представника, тому що цим ми визнаємо де - факто існування 
профсоюзного Всеукраїнського меншовицького керівного ор- 
гану, і що на місцях це може пошкодити провести нашу полі
тику його іґнорування та взагалі бойкоту. Більшість же, з так
тичних міркувань, ухвалила послати нашого представника1).

і Далі практика довела недоцільність його перебування в 
цій безпринциповій коаліції.

Коли я повернувся до Харкова, мені доручили доповісти 
про конференцію. Меншовики вирішили з цієї доповіді зробити 
дискусію з більшовиками, користаючи з відсутности у нас ора
торських сил (у чому їм можна було позаздрити). Меншовики 
були дуже„люб’язні“ й дали в наше розпорядження кдюб бун
дівців. На ці збори союзу „Ігли“ меншовики мобілізували увесь 
бундівський меншовицький робітничий актив і кращих про
мовців. Не зважаючи на цю підготовку й довгу боротьбу, за
гальні збори все таки ухвалили нашу резолюцію одноголосно 
(характерно, що за неї голосували деякі робітники й робіт
ниці— члени „Бунду “); вона різко засуджувала лінію конфе
ренції і закликала всі союзи не визнавати його постанов та 
бойкотувати новообраний орган „Уцентрпроф“, провадити свою 
роботу за безпосереднім керівництвом 'ВЦРПС у єдиному 
контакті з профрухом РСФРР.

* **
Після Всеукраїнської конференції профспілок робота 

місцевої організації починає поволі посуватися вперед. У цей 
час відбувається підготовка всіх українських більшовицьких 
організацій до І Всеукраїнського партійного з ’їзду в Москві. 
Перед нами постало питання про відрядження делеґатів на 
з’їзд. Уже до моменту І з ’їзду в харківській партійній орга
нізації почали намічатися деякі розходження в оцінці поточ
ного моменту й селянського руху. Взагалі ж підготовка про
ходила мляво. Харківська організація послала двох представ
ників, обраних на конференції або пізніше, коли пам’ять мене 

зраджує, на загальноміській нараді партійного активу — 
Піколая Безчетвертного й Івана Смірнова, який недавно при
дав і увійшов до складу комітету.

Потрібно сказати, що цілий час погано стояла справа з 
пресою і хоч доставку літератури і з - з а  фронту було нала
д ж е н о , але, не маючи своєї налагодженої техніки,—• ми не

х) За представника був тов. Пірогов І.
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могли провадити широкої агітації через пресу. У зв’язку з 
важкими житловими умовами, всі наші зусилля ні до чого не 
привели. Єдине місце було — приміщення спілки „Ігла“5 
що правило за явку і для побачень, і для приїжджих, а такощ 
використовувалося для різних нарад.

У звязку з приїздом багатьох робітників (Тевелєва, 
Рафаїла, Олександра-Грузмана, Логінова Павла, Клименка, 
Лутовинова), з яких складався Областний Комітет і Област- 
ний Ревком — значно зміцніла і харківська організація. 
Не можна не відзначити, що остаточно Харківський Губер
ніальний Комітет оформлюється після І з ’їзду, хоча зв’язку з 
повітовими організаціями достатньо не налагоджено. До цього 
часу належить і остаточне оформлення міських організацій 
(Івано - Холодногорський район, Основ’янський і міський). 
Погано стояла справа з Петинським районом: тільки з приїз
дом тов. Івана (Петинського) у липні починає налагоджуватися 
зв’язок з поодинокими робітниками ХПЗ, ВЕК і Гельферих - 
Саде. Поступово, з великим зусиллям удалося зібрати групу 
в 10 — 15 чоловіка і ми вирішили організувати Петинський 
районовий комітет. Пригадую, що особисто мені доводилося 
керувати організаційними ‘ зборами, які відбувалися на 
цвинтарі за Паровозобудівельним заводом. Комітет обрано з 
трьох чоловіка та двох кандидатів, на чолі з тов. І. Петин
ським.

Все ж таки цей район ще довго був найкволіший.
Велику діяльність виявив Івано - Холодногорський район: 

і кількісно, і якісно він був найкращий із усіх районів (скла
дався він переважно із залізничників).

Основ’янський район теж працював енергійно, але у сво
йому складі мав значну групу колишніх синдикалістів - анар
хістів, які хоч і були під нашим впливом, але остаточно все 
таки не можна було на них покладатися.

Не погано стояла справа і з міським районом1).
Поряд з оформленням міських районових організацій 

почав встановлюватися реґулярний зв’язок з повітами. Треба 
відзначити, що повіти майже до дискусії II з ’їзду було віддано 
самим собі. Зв’язок хоча й був, але дуже незначний. Це поясню
ється тим, що у  деяких керівників - робітників Губкому, МІЖ 
ними й у Миколи Безчетвертного, як секретаря, що сконцентру
вав усі зв’язки, проглядало згірдливе ставлення до повітових *)

*) В спогадах Сапожнікова цілком випали розходження серед 
харківської організації підчас готування до І з’їзду. Зате розходження 
він відносить до приїзду після І з’їзду. Це не відповідає дійсності 
бо вельми гострі розходження визначилися вже в червні МІСЯЦІ Я 
зв’язку з обговоренням тез Оргбюра (тези т. П’ятакова). Р е д .
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організацій — це, мовляв, мужики — партизанщина. Це, зви
чайно, випливало із загального настановлення, певніше, не
дооцінювання з боку тогочасних „правих" селянського руху.

Незабаром оповіщено залізничий страйк. Потрібно ска
зати, що він захопив нас несподівано, тому що Губком не мав. 
часу підготуватися до нього. Тільки за день до одержання ди
ректив скликано екстренні збори Губкому й Обкому, де пи
тання обмірковано та накреслено цілу низку заходів й щодо 
його переведення, і щодо забезпечення комуністичного керів
ництва. Автора цих рядків делегували до страйкового комі
тету як представника Губкому.

Страйк розпочався досить одностайно. Перші розпочали 
майстерні; на другий день вже не пішов жоден склад. Важку
вато було спочатку зі станцією „Основа", але швидко й вона 
приєдналась. Цілком не поталанило втягнути в страйк Донець
кий вузол. Але, проте, страйк проходив досить одностайно. 
Робітничі помешкання залізничих районів (Івано - Холодно- 
горський й Основ’янський) нагадували табір, що ладнається 
до бою. Щоб відновити залізничий рух насильствами стало в 
допомозі військове командування. Усе робилося дуже просто. 
Приходили додому до машиніста, вночі приставляли було руш
ницю до скроні й змушували йти працювати на паровоз. Та 
все ж таки при першій змозі залізничники втікали. Довідав
шись цро такі насильства, всі машиністи і взагалі залізничі 
робітники старалися, звичайно, не бути дома. Передбачаючи 
репресії та щоб зберегти фактичне керівництво, страйком 
Пішов у запілля; для офіційного керівництва обрано ще 
один — уже леґальний — страйком, на випадок арешту біль
шого складу1).

Незабаром посипалися репресії — накази про звільнення 
з роботи й позбавлення хлібної пайки родин страйкарів.

Становище почало ускладнюватися ще й тим, що страйком 
не мав достатніх директив про завдання цього страйку з центру, 
як також регулярної інформації про становище на інших ділян
ках (до приїзду з Одеситов.Полтарака для інформації та нала
годження зв’язку).

Потрібно зазначити, що кошти для підтримки страйку 
Надходили неакуратно й в' недостатній кількості. Залізнич-

!) За винятком Кабаненка та Грязєва всіх товаришів, що входили 
До складу нелегального страйкому, я не пам’ятаю. Через Грязєва я 
Додержував зв’язку з легальним страйкомом.

Н Літопис Революції № 2
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пики ж сподівалися оповіщення, загального страйку1). Україн
ська ж парторганізація не була підготовлена до проведення 
цього страйку.

Потрібно одначе вказати й на те, що професійний рух в 
цілому залишився осторонь залізничого страйку й залізнич- 
ники опинилися цілком відокремлені від профорганізацій. 
Зокрема Харківський Радпроф уже до кінця страйку почав 
зв’язуватися з леґальними страйкомами та його роля зійшла 
тільки до того, щоб узяти на себе посередництво по лікві
дації страйку. Правда, від цієї послуги страйком відмовився, 
хоча із стратегічних міркувань і не відхилив її цілком, гадаючи 
через Радпроф одержати фінансову підтримку. Між іншим, 
на одній із нарад представників усіх спілок, скликаній Рад- 
профом (на чолі з Трахтенбергом) поставлено питання про до
помогу залізничникам. Прийшовши на цю нараду, Г. Сапожні- 
ков, як секретар спілки „Ігла“, запрошував на знак солідар
носте оповістити, хоча б одноденний, загальний страйк. Як 
і треба було сподіватися, у присутніх меншовиків від цієї про
позиції душа в п ’яти втекла; вони поспішили ся в присутності 
залізничників висловити співчуття (щоб цим викликати до 
себе певні симпатії) та обмежилися пропозицією, щоб усі спілки 
на знак солідарносте, обмірковували у себе питання про мож
ливість вилучити деякі кошти у фбрмі матеріальної допомоги. 
Але поки меншовицьке правління обмірковувало в себе це 
питання, страйк залізничників закінчився.

До моменту скликання II-го  з ’їзду КП(б)У партійна орга
нізація по цілій Україні зміцніла, значно налагодилася воєнна 
робота.

Починала налагоджуватися діяльність Харківського Губ- 
'ревкому. Спеціально для цієї роботи приїздив до нас тов. Ко
цюбинський Юрко. Посилилась робота окремий партизанських 
загонів.

У зв’язку із збиранням урожаю настрій селянства під
вищився; до цього часу ясно виявилося, що гетьманщина орієн
тується на білогвардійські контрреволюційні сили.

Посилилась боротьба робітників проти наступу підприєм
ців, що виявилася в цілій низці страйків по всіх великих мі
стах України. У Харкові, приміром, спілка „Ігла“ переводила *)

*) Я й досі певен, що коли б залізничому страйку передувала 
попередня підготовка місцевих парторганізацій та до цього чйсу при
стосовані б були активні партизанські виступи — перемогу було б 
цілком забезпечено.
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загальний страйк жіночих та чоловічих кравців, капелюш- 
нлдь; частково страйкували спілки чинбарів, друкарів1) т. ін.

Так само посилився розклад у лавах німецько - австрій
ського війська.

До того ж певну ролю відограв тривожний настрій пар
тизан, у наслідок наближення осени та труднощів пере
бування цієї пори в лісах.

Поряд з посиленою діяльністю харківської організації, 
починають вкраплюватися фракційні різноголосиці, що йшли 
з Москви проти лінії ЦК, обраного 1 -м  з ’їздом.

'  Разом із тим Обком цілком перебував не тільки під впли
вом правої опозиції до ЦК, але фактично одержував окремі 
директиви від правого угруповання на чолі з Квірінгом і 
Яковлевим (Епштейном).

' До цього часу ми одержали відомого наказа № 1 ЦВРК 
про загальний виступ. Треба сказати, що харківська органі
зація в цілому не була підготовлена його виконати. Спеціяльно 
в цьому питанні та щоб встановити*вв’язок з ЦВРК приїжджав 
до нас т. Станіслав Косіор і Коцюбинський Ю. Позитивне 
в цьому наказі було те, що він змусив нас серйозно взятися за 
воєнну справу. У зв’язку з цим реорганізовано і Обревком, 
і Губревком, посилено керівництво й зв’язок із загонами, що 
існували в повіті, зокрема посилено агітацію серед німецької 
залоги. Між іншим, остання робота взагалі недостатньо була 
налагоджена: ми мали поодиноких салдат, але утворити се
ред них більш - менш організовану групу за час мого перебу
вання в Харкові не пощастило2).

Одержавши наказа № 1 в лавах харківських більшовиків 
складалося дві думки: це змусило Губком скликати конферен
цію та поставити питання про переобрання. Пам’ятаю, що на 
конференції у питанні про оцінку й завдання поточного моменту 
виступало два доповідачі, від лівих — Смірнов і від правих— 
Александр3)k До обраного Губкому із 7 чоловіка увійшли: І.Смір- 
вов, Ніколай4), Кабаненко, Едуард, Катя, Петинський, Гриша 
(Смірнов — голова, Сапожніков — секретар, Н іколай— скарб
ник), при чому до складу комітету введено правих (Ніколай і * У,

... *) Зазначмо, що в Харкові здебільша ці страйки були не у вели- 
чи промисловості, а в дрібноремесницькій, тому що великі підприєм- 
стан‘ (осо®ливо металюрґійні) перебували економічно в найтяжчому

т 2) Літератури своєї ми не мали й поширювали серед ник тільки
У, що одержували з РСФРР. Дроте вона не завжди задовольняла 
?тРеби поточного дня, бо одержувано її здебільша з великим -за- 

пзненням.
*) Руденко.

) БезчетвертноЙ.
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Катя), решта ж дотримувалася погляду лівих (більшости ЦК). 
До Губревкому увійшли т. т. Логінов, Руденко, Грязев і Пе- 
тинський; у Червоний хрест — Катя, Ганна, їда Ярослав.

З цього періоду харківська організація остаточно офор
млюється,як губерніяльна організація,при чому в самому Хар
кові оформлюються міські районові комітети. Устанавлюється 
зв’язок із змісвською, люботинською, охтирською, сумською, 
ізюмською, лебединською організаціями.- До речі сказати, 
що в цих повітах організації переважно складалися з селян
ських партизанських загонів; усіх їх не можна було цілком 
вважати за дійсні осередки партії, за винятком Сум і Любо- 
тина, де були значні осередки з робітників - залізничників. 
Крім наших організацій, у цілій низці повітів (Ізюм та інші) 
виникли повстанські загони, які виросли стихійно й часто - 
густо були без будь - якого партійного керівництва взагалі.

Поряд із значним зростанням і зміцненням губерніяльних 
організацій в цей період робота обтяжується. ГІоперше, роз
починається кипуча робота щодо підготовки до II - го з ’їзду 
(та ще в умовах, коли робота в організаціях трохи щоіне мала 
фракційного порядку), подруге — на ґрунті чимраз більшого 
розкладу серед німецьких салдат, офіцерня і гетьманці почи
нають дедалі більше нервуватись та збільшувати репресії, 
арешти, наскоки (наскоки на спілку „Ігла“, окремі квартири). 
Відзначмо, що арешти виявили наявність провокації в хар
ківській організації. Це змусило наш актив бути на сторожі.

Доказом до цього було те, що провали йшли по лінії Об
кому і Обревкому, більш законспірованого органу ніж гу
берніальна організація.

Арешт Тевелєва, а за ним провал Ревкому, арешт Ра- 
фаїла й Логінова свідчили про те, що у нас з ’явився прова- 
катор1). Усе ж темп роботи не спадав, це змусило тільки нас 
обачніше провадити свою роботу, а насамперед уважніше по
ставитися до справи конспірації, яка була не на височині (осо
бливо в цьому шкутильгав І. Смірнов).

Перший наскок був на помешкання Логінова. Його на цей 
час не було дома й гетьманці' обмежилися тим, що, зібравши 
його речі, пішли. Після цього Павло (Логінов), звичайно, до 
свого помешкання не повертався.

Другий наскок відбувся на Клочківській, де жив я й 
Ілюша (Зіскинд). Останнього часу, здається, місяців два, * із

*) Як потім виявилося, це був робітник Міщенко, що приїхав
із Москви з явкою. Див. про це спогади П. Логінова „Літопис Рево
люції “ № 3, 1929 р.
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ли не мали свого примі щення. Як раз цієї ночі я залишився ночу
вати в свого товариша. У той момент, коли господарка будинку 
розпочала з прибулим загоном (з чорного ходу) суперечки, 
боячись, що це звичайні грабіжники, я скористав з цього ви
падку й непомітно для самої господарки, яка до речі й не знала 
про моє перебування в її помешканні — щасливо втік через 
парадні‘двері.

На спілку „Ігла" зробили три наскоки. Цілий час нам 
таланило уникнути арешту, завдяки вдалому розплануванню 
садиби. Ми завжди між собою жартували, що, мовляв, нас 
врятовує вбиральня: туди нам доводилося рятуватися.

Підчас'третього наскоку на спілку „Ігла" заарештовано 
100 чоловіка: ламали долівки, розвалювали печі. Було відомо, 
що тут мали надію захопити Смірнова й мене. „На жаль" я на цей 
час бу,в у Москві на II з ’їзді КП(б)У, а І. Смірнов устиг втекти. 
Усіх заарештованих по двох - трьох днях випустили, пере
свідчившись, що нас серед заарештованих немає. На допитах 
заарештованих били. Із свідчень арештованих (Ілюші, Яро
слава та інших) видно, що на допиті мали на увазі довідатися 
про наше перебування.

Про црй провал я довідався в Москві по приїзді Ів. Смір
нова.

Арешт Тевелєва стався на явочній кватирі, де він жив. 
Коли його заарештували й ми довідалися, що його викрито, 
і що йому загрожує розстріл — вжили заходів, щоб його звіль
нити. Одначе спроба викупити не мала успіху, хоча грошей 
досить велику суму в нас забрали. Тоді вирішили звільнити 
його через збройний напад. Підготували два озброєних загони 
й сподівалися звільнити, напавши на конвой як переводитимуть 
Тевелєва з німецької охранки до Холодногорської в ’язниці. 
Про цей пепевод поінформував нас німецький салдат. На пре
великий жаль, наш загін не виконав свого завдання. Не зва
жаючи на те, що момент для звільнення вибрали вдалий (його 
вели пішо три конвоїри, а загону було 7 чол.), загін не впізнав 
Тевелєва й пропустив його повз себе. Неприпустима помилка 
Ревкому, здавалося б на перший погляд малопомітна, полягала 
в тому, що він не подбав дати до загону людини, яка добре б 
знала Тевелєва. Тої ж ночі Тевелєва, разом із стареньким го
сподарем квартири, де він жив,— розстріляно.

Підготовка до II - го з ’їзду відбувалася в умовах розгор
нутої дискусії навколо оцінки діяльности ЦК (більшовиків), 
головно, навколо питань наказу № 1 .

На передз’їздівській партконференції, яка відбувалася 
на Клочківській в помешканні тов. Зуєва, дискусія набрала
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різкого характеру,— трохи не дійшло до розколу. На виборах 
на з ’їзд більшість конференції обрала двох делеґатів із лівого 
крила (Едуарда та мене); права, ж частина конференції, відо
кремившись, обрала самостійного делеґата тов. Ніколая Без- 
четвертного1).

Ми поїхали на II з ’їзд трохи не за наивности фактичного 
розколу. Після з ’їзду через наш провал мене відрядили до 
Києва, а тов. Смірнова до Одеси.

З ’їзд одбувався в Москві в середині жовтня в 3 будинку 
рад. Не зважаючи на труднощі переходу через демаркаційну 
лінію і не зважаючи на те, що багатьох делеґатів затримано 
в дорозі, все ж на з ’їзд явились представники майже всіх міс
цевих організацій. Ще до відкриття з ’їзду визначилось і серед
партійне становище на з ’їзді. Делеґати, прибуваючи заздале
гідь, репрезентували те чи інше крило ЦК, цебто більшости чи 
меншости. Це відбилось навіть на пробуванні делеґатів по 
гуртожитках. Напередодні відкриття з ’їзду, в такому ж поряд
кові відбувались окремі наради делеґатів, де обмірковувалося, 
головно, питання про склад президії.

Отже, робота з ’їзду відбувалася за обставин не тільки 
принципової незгоди, але ж і різко фракційної боротьби. 
Фактично існувало два штаби. Штаб „лівих", на чолі з П ’ята
ковим, Бубновим і Затонським (містився він у готелю „Люкс") 
і штаб правих на чолі з Квірінгом, Яковлевим (Епштейном). 
Там же відбувались попереду всі наради та обмірковувалося 
всі питання, зв’язані з роботою з ’їзду.

Не зважаючи на те, що з ’їзд одбувався за обставин заго
стреної боротьби двох течій, політичне значення його’ було дуже 
велике. З ’їзд мав велику вагу не тільки для практичної роботи 
й боротьби українських організацій. Цьому з ’їзду приділив 
велику увагу і ІДКРКП. Вітали з ’їзд представники цілої низки 
чужоземних комуністичних груп і партій. Велику увагу при
ділив з ’їзду, не зважаючи на свою хворість (після поранення), 
і тов. Ленін.

Дальші революційні події на Україні стерли всі незгоди 
в практичній роботі компартії України. Але оцінка лівих .в 
цілом^ історично виправдалась. *)

*) У матеріялах з'їзду фігурують ще прізвища т. т. Юрка Луто- 
винова, Винокура та інших; це, між іншим, не відповідає дійсності.
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ХАРКІВ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
( З  гр о м а дян ськ о ї  в ій н и  н а  У к р а ї н і )

Влітку 1918 року мене й іще кількох товариші в відряджено 
на Україну й у Крим, що їх захопили білоґвардійці й окупу
вали, щоби працювати там у підпіллі. ’ ‘

Підпільна робота, що її провадила наша партія, форму
ючи партизанські загони і розкладаючи тил білоґвардійців, 
завдавала їм великого клопоту.

Білоґвардійці шалено переслідували підпільників і по
встанські загони. Вони мобілізували „найкращі сили“ запек
лих царських охоронників, жандарів і догодливої німецької 
контр - розвідки.

До Севастополя я приїхав під іменем Воронова, але ста
лося так, що підпільна явка, яку мені дали, провалилася.

Чоловік, що до нього я заявився1 приїхавши, був, ви
явилося, провокатором і працював у контр - розвідці генерала 
Сулькевича.

Другого дня мене заарештовано на Корнилівській ву
лиці й кинуто до Севастопільської тюрми. Допитувати почали 
з того, що запропонували мені назвати своє прізвище. Я, 
вдаючи здивованого, посилаюся на мої документи, захоплені 
контр.- розвідкою й тверджу, що моє прізвище Воронов.

Полковник, що допитував мене, якось підкреслюючи 
свою гречність, бавлючися золотою цигарницею, сказав: 
«негаразд, Дибенко, забувати давніх знайомих,— аджеж ми 
3 вами зустрічалися раніше".

Його каламутні очі під опуклими віями засвердлили моє 
обличчя, намагаючися помітити, чи не тримтять м’язи, чи 
Немає розгублености в моєму погляді.

Я спробував пригадати його обличчя.—Ні, Його я ніколи 
Не зустрічав. Твердити, що знайомий зі мною — це звичайний 
с°бі спосіб запеклого контр - розвідника — майнула мені думка.

Зберігаючи повний спокій, я відповів полковникові, що 
він мене з кимсь поплутав, що ми з ним не зустрічалися й що 
? Воронов, а не Дибенко.
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— Отже, ви не Дибенко ? — знов єхидно всміхнувся 
той.— Здається мені, що хоч ви й поголили бороду, та мало 
змінилися. Ось подивіться!..

Говорячи це, він витяг із шухляди й показав мені фото
графічну картку, де мене зфотографовано з'бородою.—Дивіться 
но!..— Ваші очі, ваш ніс, лоб, овал обличчя — зловтішно 
підсипався він солоденьким голоском.

Заперечувати далі було ні до чого.
— Так, я Дибенко,— сказав я.
Очі палачеві зіщулилися й запалали злющим вогнем.
Голос із солоденького обернувся в придушено - хриплий.
— Сволота, більшовик, христопродавцю! — скипів він 

лайкою.— Шкіру здеру з тебе живцем! На ремінці різатиму!.. 
Батьківщину запродав!.. На повільнім вогню спекти тебе 
мало!.. У тюрму... у катівню...— істерично кричав полковник.

За годину я був уже знову в тюрмі.
Через кілька день у тюрму до мене прийшов німецький 

офіцер. Він чудово орудував російською мовою. Зберігаючи 
байдужість на холоднім виплеканім виду, він розмовляв зі 
мною на тему: „Могли б чи ні більшовики захопити владу 
в Криму до своїх рук і чи могли б вони її тримати”.

На його запити я дав ствердну відповідь. Сил утримати 
владу ми маємо досить і безперестанній доплив їх забезпечено.

Ці одвідини німцеві я пояснив тим, що німецьке команду
вання, як видно, сумнилося, чи сталі влада та'режим Сульке- 
вичеві. їм, мабуть, здавалося, що вони підтримують будівлю 
на пісковині й шукали іншої орієнтації.

Тимчасом у тюрмі готувалося втечу.
Ув’язнені приготували івинтівки й навіть кулемети. 

Звичайно, кращим засобом забезпечити успіх було би роз- 
пропаґувати й німецьку сторожу. Але дійти чогось позитивного 
в цьому не пощастило. Отже ми готували збройне повстання 
в тюрмі й утечу. Заготовлено драбини перелазити через тю
ремний мур і підготовлювалося висадити мур у повітря.

З волі в організації втечі брав діяльну участь партизан
ський загін матроса Львова; було в ньому щось із 250 — 300 чо
ловіка портових робітників та моряків.

У той самий момент, коли до втечі все буцо готово, її про
валено.

Мене (очевидно, я був на осібнім обліку контр - розвідки) 
та ще 6 чоловіка відправлено до Симферопільської тюрми.

Дорогою конвойні — татари — кілька разів пробували 
мене розстріляти й навіть ставили до стінки, але німець - 
офіцер, що супроводив нас, щоразу перешкоджав їм.



Харків - Дніпропетровське 169

В Симферопільській тюрмі мене нелюдсько побили, за
кули в кайдани на руки й на ноги і кинули в надійнішу, з су
ворим режимом, Симферопільську окрему камеру.

Немов та довга валка, сунули томливі дні у в ’язниці.
Одна думка— „як вирватися з цього кам’яного мішка"— 

невідступно крізь день,і ніч свердлила мозок. Нема ніякої на
дії. В цьому переконує записка, що її я дістав учора через 
сусіду камерою (її передали для мене на побаченні) від 
матроса Львова, нашого товариша.

У цій записці Львов пише, що замало є надій на визво
лення. „Маючи загін у 280 — 300 чоловіка партизанів, ми 
безсилі будьщо зробити проти німецького окупаційного вій
ська".

Пробую заспокоїти себе хоч маленькою надією на те, що, 
може статись, радянський уряд виміняє нас на полонених 
німецьких офіцерів.

Мої надії здійснилися й мене вимінено на німецьких по
лонених офіцерів і вирвано з тюремних мурів кримських 
катів.

Три дні трйвала моя подорож під доглядом німецьких 
салдатів. Одна за одною минають українські станції: Олексан- 
дрівське, Сінельнікове, Лозова, Мерефа, Харків. На всіх них 
видно було одну й ту ж картину. Походжали барвисто вбрані 
гетьманські жандарі і самозадоволені розбещені каліфи на 
годину — гетьманські офіцери в царських погонах. Робітники 
й селяни тулилися по куточках станції сіро - чорними групами. 
Повсюди рясніли шинелі німецьких салдатів. Годовані, випле- 
кані німецькі офіцери задирливо брязкотіли зброєю.,

Третього дня вночі поїзд зупинився на кінцевій станції 
Жлобин. Далі вже була невтральна зона, а за нею країна, 
що вперто, мільйонами рук робітників та селян, обстоювала 
своє право існувати.

За кілька днів я був вже в Курському в штабі нелеґаль- 
ного тоді українського центру.

Я дістав од тов. Квірінґа наказа стати до командування 
одним із партизанських загонів, що діяли в невтральній зоні; 
наказа закріплено слушним документом (по тодішньому — 
мандатом).

Баритися було ніколи, й другого дня по одержанні наказу 
я був уже у Льгові, в штабі повстанської армії.

Завдання армії були виразні й короткі: треба було, збіль
шуючись кількісно й зміцнюючись організаційно, рухатися 
вперед визволяти Україну з - під кормиги гетьманщини й 
Німців,
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Днів за три - чотири я разом із товаришем Шмідтом Д. А., 
вів партизанський загін у наступ на місто Рильське. Під 
Рильськом нас зустріли гетьманське військо й німецька 
окупаційна сотня.

Зав’язався бій. Добровільці - партизани, обійниті енту
зіазмом, легко перемогли гетьманців і чудово дисципліно
ваних німців. Розбитий під Рильськом ворог, під натиском 
партизанів, поспішно відходив напрямком Білопілля — Во
рожба.

Цей перший успішний бій підніс дух і настрій .загонові.
Зважаючи на те, за кілька день після бою під Рильськом, 

товариш Шмідт поїхав на станцію Коренево, а я зі своїм 
партизанським загоном рушив до Теткінських цукроварень.

Надвечір ми почали зосереджуватися в околицях цукро
варні, де розташувалися гайдамаки й сотня німців окупантів.

Зайшла глупа ніч. Партизани, нечутними тінями, шми
гаючи в темряві, звужували своє кільце.

Сиґнал дано. Ми — на цукроварнях. Несподівавшися та
кого навального нападу, ворог змішався. Організованого 
опору він, звичайно, чинити не зміг. Отже^ партизанський 
загін порубав і гайдамаків і німецьку окупаційну сотню.

За два дні мій загін уже зайняв станцію Волфіно, за 15 кі- 
лом, від станції Ворожба.

Праворуч нашого загону робив хвацькі наскоки на гайда
маків партизанський загін ‘Примакова, а в районі Ніжена 
загони Кропив’янського. і ' -

Поміж загонами налагоджено жвавий зв’язок, жвавий 
переклик^. Кожний загін знав, що робить його сусіда, до чого 
він береться, які найближчі цілі він собі ставить. Всі ми по
ривалися вперед на Україну. Єдиною й загальною нашою 
метою було визволити її від гетьманських, гайдамацьких байд 
і німецького окупаційного війська.

Тимчасом осінь доходила кінця. Надходив холодний ли
стопад. Ліси, де влітку партизани знаходили постійний при
тулок, тепер уже не захищали їх.

Обшарпані партизани тижнями не бачили гарячої їжі, 
брудні,, вкриті щетиною, вони скидалися на лісовиків; в них 
важко було вгадати кадри майбутньої славетньої 'Червоної 
армії.

Нарешті, дістаємо жаданого наказу зі штабу партизан
ської армії: рушити на Харків.

На цей час(1  грудня 1918 року), як відомо, „гетьмана“ 
Скоропадського скинуто і на його місце „виповз“ Петлюра.

Під Харковом мій загін знову зустрівся з загоном тов. 
ІПмідта й обидва загони разом брали участь у боях під Харковом.
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Зав’язався бій. Петлюрівське військо не змогло дати 
відсіч партизанським загонам, що наступали на Харків. На 
світанку 21 грудня (за старим стелем) харківські робітники 
уже зустрічали червоні частини, що вступали до міста, і до
помагали добивати петлюрівські банди.

Наступного дня до Харкова уже прибув український ра
дянський уряд pa3QM із командувачем фронта Антоновим - 
Овсієнком. Почали гарячково організовувати в краю радян
ську владу і збивати партизанські загони в реґулярні й поши
рені частини.

Третього дня після заняття Харкова я з своїм загоном і 
доданим чмені бронепоїздом моряків балтійців № 10 („Дег 
сятка“) вирушив із міста напрямком Мерефа — Лозова — 
Синельнікове — Катеринослав.

На світанку чотири петлюрівські куріні (4 полки) почали 
наступати на Харків від Мерефи. їхні передові частини успішно 
просувалися вперед.

Мій загін, хоч був значно менший за петлюрівські ку
ріні, близько 11 години відкинув передові частини петлюрів
ців і став до бою з головними силами.

Щось о 13 годині петлюрівським частинам пощастило 
обійти наш лівий флянк. Становище ускладнилося. Один із 
курінів кинувся до бронепоїзду „№ 10а. Здавалося, долю 
його вже вирішено. Але героїзм моряків врятував його. З ди
станції В І Д  Н/з до 1 кілом. бронепоїзд зняв по куреню, що об
ходив, згубний гарматний та кулеметний вогонь.

Славетня „Десятка“ показала ворогові свої вогняні зуби. 
За півгбдини курінь, що обходив флянк, розпорошено і 
він поспішно відступав напрямком лісу, що бовванів десь 
далеко.

Наш загін, мавши значні втрати, перемагаючи упертий 
опір петлюрівців, просувався до станції Мерефа.

Щось о 16 годині на останнім кордоні — близько самої 
станції Мерефи — ворог спробував перейти до контратаки. 
Контратака переважних сил ворога була запеклою. Наш загін 
слабнув, лави його рідішали. У цей вирішальний момент броне
поїзд „№ 1 0 а вдерся в розташовання ворога й потоками свого 
згубногй вогню косив куріні.

Проте, хоч петлюрівці мали значні втрати, але вони змбгли 
утримати свої позиції аж до смерку.

Кинути, не закінчивши розпочате діло, було не йюжна.
< Щось о 18 годині наш партизанський загін почав обходити 

•ворога з правого флянку. Охоплювання флянку йшло успішно 
й петлюрівці почали поспішно відступати напрямком на ст. 
Павлівську. Отже о 19 годині ст. Мерефа була в наших руках.
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В цім бою ми захопили понад 200 чоловіка полонених, 6 гармат, 
кулемети й інші трофеї.

Другого ранку на ст. Мерефа прибули два ешельони німець
кого окупаційного війська, що проходили з Криму. Ешельони, 
крім одної сотні, якій було доручено охороняти ешельони! 
обеззброєно й надіслано до Харкова.

Загін, зайнявши станцію Мерефу, чекаючи на дальші вка
зівки штабу харківського фронту, стояв там три дні.

Цю тимчасову зупинку використовувано, щоб міцніше 
оформити загін, організувати окремі його підрозділи та попов
нити його добровільцями - околишніми селянами.

Зрання до вечірньої зорі на ст. Мерефа стояв гамір. 
Метушилися й бігали командири. Харківські робітники-слю- 
сарі, що ввійшли до загону, швидко налагодили ремонтування 
зброї і цілий день кипіла робота.

По всіх пунктах лагодили обмундирування і не соромилися 
латати сіру, подерту салдатську шинелю велетенською чорною 
латою, шитою білими нитками. Байдуже, який був вигляд, 
важливо було, щоб холодний січневий вітер не пройняв кісток.

Ремонтувалося й паротяги. Крізь .цілий день поралися 
коло них замаслені людські постаті, а в морознім повітрі 
лунали то торопкі дрібні перестуки молотків, то важкі удари 
ковалд.

Третього дня нашої постоянки в Мерефі ми дістали з Хар
кова телеграму такого змісту:

„7 січня 1919 року Харківський штаб фронту. Ме
рефа. Начальникові харківської груди Дибенкові. Розви
ваючи досягнення в бою під Мерефою, за найближче за
вдання ставлю: наступаючи напрямком Лозова — Синель- 
нікове — Катеринослав до 10 січня розгромити групу пет
люрівців, що діють напрямком на Лозову. Навальним 
ударом оволодіти Катеринославом. Комфронту Антонов- 
Овсієнко“.
Другого дня, на світанку 8 січня до ст. Мерефи, важко 

дихаючи й побризкуючи бронею, підходив від Харкова наш 
бронепоїзд „№ 2“. Прибувши до загону, бронепоїзд, здавалося, 
побільшив його сили вдвоє чи втроє. Баритися з наступом було 
не можна. Наказа одержано. А всю підготовку, що була мож
лива в тодішніх умовинах, проведено заздалегідь. Ще 7 січня 
в навколишніх селах Мерефи політвідділом загону (з наданням 
бронепоїздів він називався „групою") під керівництвом 
тов. Курінного і Бондаренка проваджувано мітинґи. Ці мітинґи_ 
спричинилися до того, що надвечір того ж таки 7 січня потягли' 
з сіл селяни добровільно вступати до загону.
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Строкату картину являли собою ці майбутні безим’яиі 
гЄрої. Вбрані в додерті свитини, у збитих чоботах, з торбинами за 
плечима вони горнулися в січневім холоді. Дати їм будь-яке 
обмунДйРУвання ми не могли, бо сами були погано вдягнені.

Та нове „доповнення“ й собі не вимагало обмундирування.
— Дайте нам зброї! — ось чого вимагали вони.
Але й цю .вимогу ми не змогли задоволити повнотою. Де

кого з прибулих озброєно Гвинтівками, що їх ми захопили в 
петлюрівців, зайнявши ст. Мерефу, а решта мала дістати собі 
зброю в прийдешніх боях. Надвечір 8 січня ми закінчували 
відбудовувати подалений петлюрівцями міст через невеличку 
річку поблизу Мерефи.  ̂ '

Коли стало темно, загін вирушив. Наше завдання було 
зайняти вдосвіта ст. Борки, де розташувалися два петлюрів
ські куріні (2 полки).

Збори загонові були недовгі. Валки й кухонь нема. Ідемо 
Порожнем, жартуємо, натягуючи на запаси ворогові, що „на
ші бази перед нами". Частина їхала в ваґонах та на ґанках 
бронепоїзда, а решта проходила вздовж залізничого шляху 
саньми.

Попереду бронепоїзду їде паротяг із двома „теплушками ", 
де розташовано головну чоту загону, так би мовити, його „фрон
тальну охорону за наступного руху".

Таким своєрідним, непередбаченим ніякими статутами, 
похідним порядком проходила наша група.

Ми прегарно знали, що куркульські петлюрівські частини 
нічми не люблять воювати, тому ми мали намір захопити ст. 
Борки й Сдаський манастир удосвіта, цебто тоді, коли пет
люрівці, „уживши“ ситого й масного обіду гостинних п а н 
отців „благого скиту", спатимуть, як кажуть, „без задніх ніг". 
На роз’їзді перед ст. Борки навальним наскоком захопили 
петлюрівську заставу.

На ццому роз’їзді я пересів на бронепоїзд „№ 10". „Де
сятка" миттю домчала уперед.

Мов той шалений вихор, вдерлися ми на станцію, і о 22 го
дині вона була вже в наших руках. Не даючи ворогові отями
тися, я зробив розпорядження групі (тепер група вже мала 
520 багнетів, 90 шабель, 22 . кулемети, 6 гармат і 2 броне
поїзди) негайно зайняти манастир.

Зненацька вдершися в „скит", ми порушили тиху ідилію, 
Давно початого з великим випиванням обіду „панів курінних" 
(командирів полків) із панотцями.

Розправа з петлюрівськими бандами була короткою. 
Куркульське військо, кидаючи Гвинтівки й кулемети, розбі
галося врозтіч. Частину петлюрівських офіцерів, що не встигли
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втекти, захоплено й порубано. Багато офіцерів сховалося 
в келіях манастиря і троє з них навіть перебралися в чернечі 
ряси. Не зважаючи на цей „ м а с к а р а д м и ,  звичайно, миттю 
впізнали швидко „пострижених панотців“ і без жалю-виво- 
лікли їх із келії.

Хоч як це було не до смаку ченцям, а загін вирішив зано
чувати в Спаському манастирю. Ігумен, що від нього ми вима
гали нагодувати загін, відмовився, уклоняючися низенько й 
покірно та намагаючися приховати злі виблиски в очах.

— „Не осудіть. Пробачте, Христа ради. Баче бог, нічого 
не маємо. Уся братія сама давно голодує, лише покірливість 
наша примушує терпіти надіслану за гріхи наші кару“.

Та за німих свідків правдивости слів ігуменових були 
недоїдки так нагло перерваного обіду, де знайшли ми й чечужу 
юшку, якісь мудрі пироги з осятриною, й усякі штучні страви, 
вигадані гулящою фантазією ченців, що „вгамовували тшо;£.

Довелося викликати ігумена на офіційний допит* І тут 
він, перемішуючи свою промову текстами й реченнями, загро
жуючи карами небесними й муками геєни вогняної, поривався 
довести, що в манастирю нема ніякісіньких харчів, і що всі 
ченці, далекі від марних мирських справ, присвячують себе 
лише постам та молитві.

Бачачи, що умовлянням із цим хитрим і велемовним лисом 
нічого не дійдеш, політвідділ вирішив зробити в манастирі 
трус. Передусім, викрито силу монархічних метеликів, що їх 
далекі від мирських справ ченці розповсюджували серед на
селення. Далі, під мостиною церкви й по інших потаємних 
місцях знайдено великі припаси білого борошна, меду й усяких 
продуктів. Нарешті, зовсім несподіване відкриття! В мана
стирі знайшли собі притулок щось із 70 біженок із Польщі,— 
очевидно, вони допомагали' панотцям потом і молитвою вга
мовувати своє тіло.

Другого ранку, на світанку ми вирушали із манастиря. 
Зовні загін аж ніяк не нагадував теперішніх частин Червоної 
армії. Ченці тужно дивилися на червоиоармійців, що відходили 
в їхніх теплих гтідрясничках.

Протягом всієї нашої дальшої путі до ст. Ліхачово ворога 
ми не зустрічали. А тимчасом усю цю путь наш загін пройшов, 
немов та снігова груда, що котиться з гори. З околишніх сіл до 
загону прибували великі групи добровільців; вони несли з со
бою не лише торбини з харчами, але й ґвинтівки та кулемети.

Перед самою ст. Лихачово нас зустрів ворог, намагаючися 
стати опором проти нас, але його швидко переможено й майже 
зовсім винищено.

Загін рушив далі.
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13 січня, після впертого бою, ми забрали ст. Красноиа- 
влівку. Тут ми Захопили цонад 300 чоловіка полонених, зброю 
Й пульманівський бронепоїзд.

Селяни й прибулі до загону добровільні сповіщали, що 
ворог зібрав і продовжує збирати великі сили біля ст. Лозова, 
очевидно, готуючи там упертий опір або зустрічний бій. По
відомлення казали, що проти ночі на 13/1 на ст. Лозову з Кате
ринослава прибули кілька ешельонів з військом, кінні загони 
й два бронепоїзди.

В Красиопавлівці, чекаючи на бої, загін днював.
Скориставшися з постоянки в Красиопавлівці, ми взялися 

організаційно переформовувати загін у полк чотирьох-баталь- 
йонового складу. Відтоді, хоч загін не мав іще ані штабу, ані 
тилових установ, він усе таки починає скидатися на реґулярну 
частину. Озброювано загін і обмундировано тим, що він захопив 
у ворога. Про будь-які кошти, асигнування, кредити загін і 
гадки не мав. Ніякісінького утримання добровільцям червоно- 
армійцям не сплачувано т& вони й не вимагали його.

Політвідділ успішно провадив добровільну мобілізацію 
серед населення, що охоче йшло до нашого загону.

На цей час політвідділ уже мав похідну друкарню й ви
давав газету, жадібно читану не тільки бійцями, а й околишнім 
населенням; вона зв’язувала тих і тих міцною ниткою загальних 
бажань і прагнень.

Закінчивши переформовувати загін, що мав тоді 1200 баг
нетів, 120 шабель, 32 кулемети, 8 гармат та 2 бронепоїзди ми 
мали підживитися сном.

Та сон був недовгий.
Ворог не дрімав. Торохкотінням кулеметів та гуркотом 

гарматнів він побудив загін.
„Ворог, скупчивши сили, що дуже переважають наші, 

на ст. Лозовій, широким фронтом почав наступати на Красно- 
павлівку від роз’їзду Герсиванівського“,— каже наше зві- 
Домлення.

Не минуло й 15 хвилин, як перший батальйон полку (за
гону) заліг поза селом та почав відбивати атаки передових ча
стин петлюрівців.

О 9 - ій годині вранці біля роз’їзду зав’язався зустріч
ний упертий бій.

Петлюрівці насідали. їх було значно більше, як нас. 
Все ж петлюрівська піхота подалася, звільнивши шлях. Зво
ротнім напрямком защмигали чорні крапки, що ще так недавно 
звужували своє кільце круг бронепоїзда „№ 1 0 “.

Броиевий, невразливий велетень, немов сміючнся з во
рога, що відступає, розвиває шалену швидкість. Назустріч
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наближаються димки. Це бронепоїзд ворога. Ще швидше хід! 
Вихорем мчить наш бронепоїзд. Дарма що морозець, а в бро
непоїзді задушно й жарко. Розпечені в недавнім бою, тіла гар
мат і кулеметів зогріли повітря. Гармати націлено вперед.

Немов хтось ляснув велетенською пугою, розітнувся В  

повітрі постріл. Гарматепь розірвався далеко поза ворожим 
бронепоїздом. „Переліт“ ! Закрутилися легкі механізми гар
матних уставлень. „Вогонь"! Назустріч ворогові полетіли 
нові , й нові гарматні, рвучись перед броневиком „батько" 
Петлюри...

„Зі всіх гарматень — вогонь!" Із паротяга петлюрів
ського броневика хмарою пішла густа пара. Радо гукають: 
„бронепоїзд підбито!" Мчимо на нього. Сплигуємо. Раді крики 
зміняються на міцну лайку.

— Ех, барахло! — обурювалися задимлені в бою моряки 
й червоноармійці, оглядаючи примітивний поїзд „батько" 
Петлюри.

— Тільки шлях заставив! На якого дідька здалося це ба
рахло !

Ворог замішався, а тимчасом полк, що відходив, перегру
пувався й почав контратаку.

В ту ж мить ми-скочили на бронепоїзд „№ 10". Мов люта 
потвора врізалася славетня „Десятка" в розташований ворога, 
несучи з собою смерть і спустошення. Петлюрівці не витримали 
й побігли в паніці. Роз’їзд Герсиванівський в наших руках.

Короткий зимовий день доходив вечора... Та гаяти часу 
не можна. Не можна дати прийти до ладу розладнаним лавам 
ворога.

Вперед! Даєш Лозову! Рушаємо з обома, бронепоїздами 
далі. І знов, гримлючи бронею, пожирають вони верстви стале
вого шляху, погрюкуючи на стиках рейок. Роз’їзд Пашотіно. 
Швидко мчимо далі. Тут нас стережуть вороги... Гудять гар
матні постріли, торохкотять кулемети, ляскають ґвинтівкп, 
безпереривно дріботять кулі по броні поїздів. Чути крики, 
лайку, матюки петлюрівців. Невже не перескочимо? Паротяг 
забирає ходу. Панютіно позаду. Проскочили! Вперед до Ло
зової!

Аж ось замерехтіли вогники Лозової. Вже 6 годин вечора. 
Ледве затрималися на вихідних стрілках, промайнули холодні 
мертві паротяги, розбиті ваґони, депо. Мов нестриманий вихор, 
вдерлися бронепоїзди на станцію. Застукотіли постріли роз
губленого ворога. Злющим гавканням відповіли їм наші куле
мети. Приголомшений і незорганізований ворог не витримав 
навального натиску й у паніці відступив,

Лозову забрали,
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Після того, як харківська група пройшла в січні 1919 року 
свою бойову путь від Харкова до Синельнікова й забрала 
Сйнєльніково, зламавши у дводеннім удертім бою очдйдуш- 
ццй опір петлюрівських банд, розвивати дальший наступ можна 
було двома напрямками:

Перший—лінією Сйнєльніково— Олександрівське—Мелі- 
топіль, де оперували частини добровольчого корпусу генерала 
Щербачова, що мав ставку в Симферополі. Другий — на Си- 
нельніково — Катеринослав— Знаменка й чорноморське узбе
режжя: Херсон — Миколаїв — Одеса.

Перший напрямок, за даними про сили ворога, що опе
рував в напрямку Олександрівське— Мелітопіль, мав багато 
переваг. Твердо можна було розраховувати на те, що легко 
й швидко пощастить перемогти сили ворога, що були невели
кою загрозою й досягти меж Криму. Проте, червоне військо, 
дійшовши цим напрямком Криму, не змогло б успішно насту
пати далі, бо для Цього не було потрібної міцної тилової бази, 
на яку можна було б спертися.

, Коли захопити, діючи другим напрямком, Катеринослав— 
промисловий центр району,' то дістали би міцну матеріяльно - 
технічну підпору й змогли би поповнити лави червоних частин 
стійкими пролетаріями - робітниками фабрик і заводів.

Не мавши щодо цього певних указівок штабу фронту, 
я 21 січня, цебто на другий день після взяття Сінельнікова, 
доповідаю в штаб про те становище, в якому ми опинилися 
та про намір свій у першу чергу здобути Катеринослав. Проте, 
коли рухаючись на Олександрівське й Мелітопіль, ми не мали 
зустріти серйозних перепон, то захопити Катеринослав було 
операцією надзвичайно серйозною й такою складною, що моя 
група навряд чи змогла би виконати її. Отже я, допові
даючи про свій намір рушити на Катеринослав, водночас про
сив штаб фронту надіслати мені підмогу.

23 січня до мене прибув 6 - й  піхотний полк складом у 
1200 багнетів і 15 - й прикордонний, складом у 460 багнетів 
і шабель. 1

З прибувшими цьома двома цолками, загальна кількість 
групи, що була під моїм командуванням, було приблизно 3000 
багнетів, 150 шабель та’18 гармат, 50 кулеметів і 2 бронепоїзди.

Хоч групу мою значно підсилено, але все ж вона ще дуже 
поступалася силам ворога, що боронив Катеринослав.

За нашими відомостями, ворог мав галицьку стрілкову 
Дивізію, 4 петлюрівські піхотні полки, 2 бронепоїзди, 6 броне
машин та авіяційний загін.

Ворог переважав нас живою силою й технічними засобами 
боротьби. Він займав і кращі позиції. Правий берег Дніпра, 12

12 Літопис Революції Л* 2
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що його посідав ворог, панував над підступами до Катери» 
нославу та й єдиний міст через ріку був у його руках — це на. 
давало йому великих переваг у наступній операції. А надто 
складні умовини для того, хто наступав, були ще й тому 
що ми не мали ані інженерних частин, ані засобів перепраї 
влятися.

■ Все складалося так, що захопити. Катеринослав можна було 
лише фронтальною- атакою через міст, при чому артилерія 
обов’язково мусіла добре підготувати й підтримати наступ.

Виконати цього я не міг, бо наша артилерія не мала змоги 
розвити сицьний заслонний вогонь.

23 січня, щось о 20-ій  годині; я запросив до себе началь
ника штабу Петриковськог'о й командира 6 -го  полка тов. 
Киселя. Розібравши завдання, що було перед нами, я запропо
нував їм своє вирішення. На світанку 24/1 почати наступ. За
йнявши ст. Іларіоново, що в 15 верствах від Катеринославу, 
6 -м у  полкові доручалося повернути ліворуч і проти ночі 
26 січня плотами й човнами .переправитися через Дніпро 
у районі Татарки.

А коли наші частини займуть Нижнє - Дніпровське, два 
батальйони 15 прикордонного полку мають переправитися 
через Дніпро в районі Кам’янки у 12 верствах на північний 
захід від Катеринославу. Другим частинам групи доручалося 
25 січня, коли стемнішає, атакувати ворога та битися цілу ніч, 
доки 6 - й та частина 15-го  полку не закінчать переправлятися 
й не почнуть атакувати Катеринослав з флянку й ззаду.

Командир 6 -го  полку погодився з ним цілком. ІДождо 
начальника штабу тов. Петриковського, то він рішуче відкидає 
мою пропозицію і, назвавши її безумною, тієї ж ночі поїхав до
повідати до Харкова. •

Та й справді мій плян межував із безумством. Форсувати 
Дніпро, коли частково почався льодолом, не мавши будь-яких 
засобів переправлятися і водночас почати атаку, не маючи 
жодних технічних засобів налагодити зв’язок між частинами, 
що атакують, було принаймні дуже ризиковано.

Не зважаючи на це, іншого виходу не було й запропоно
ваний мною плян операцій взялися здійснювати. На світанку 
24 січня частини групи почали наступати і щось о 1 6 - й  го
дині оволоділи ст. Іларіоново, а до 18 години ворог відсту
пав і на його плечах ми вдерлися до Нижнє - Дніпровського. 
Повторними контратаками ворог управився відкинути наші 
бронепоїзди та кавдивізіон до ст. Ігрінь.
■ Зайнявши ст. Іларіоново, 6 полк лишився на місці, щоб 
підготувати переправу, а частини харківської групи й 15 - й 
прикордонний полк, посуваючись уперед, до 19 год. дійшли
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сТ. Ігріиь, де, атакувавши в темряві ворога, знов забрали Ниж
нє-Дніпровське, захопивши полонених та 3 -4  кулемети.

Відпочивши 3 - 4  години в Нижнє - Дніпровському, два 
батальйони 15-го  прикордонного цолку рушили в район 
Кам’янки відшукувати переправу через Дніпро. Протягом ці- 
л<Уі ночі з 24 на 25 січня ворог, пориваючися вибити нас із Ниж
нє - Дніпровського, кілька разів атакував нас, вже без будь- 
яких наслідків. На світанку 25 січня ці атаки поновлено з 
побільшеною силою й продовжувано протягом цілого дня 
до пізнього вечора; бій цей йшов з перемінним успіхом.

Уже зовсім надвечір щось о 2 0 - і й  годині 3 батальйон 
15 полку вдерся на міст, де почався запеклий рукопашний бій. 
В наслідок цього бою ми захопили половину мосту.

Тимчасом, коли стемнішало, 6 -й полк, тихесенько не поміч' 
чений ворогом був уже ввесь на лівому берегу. Щождо дру
гого батальйону, який за наказом намагався переправитись 
на правий берег Дніпра в районі Кам’янки, то його помітив 
ворог і спроба ця успіху не мала. Проте, вона мала той пози
тивний наслідок, що прцгягла до себе увагу супротивника.

На світанку 26 січня ворог поновив атаки, пориваючися 
захопити Нижнє-Дніпровське. Того самого дня, щось о 7 го
дині вранці шостий полк, далеко обійшовши Катеринослав, 
підходив до с. Краснопілля. Щоб відвернути від себе увагу 
ворога, що діяв напрямком на Нижнє-Дніпровське, частини 
моєї групи почали поволі відходити звідти.

Обхідний рух 6 -го полку білоґвардійці помітили щось о 
9-й годині. Не даючи ворогові вжити будь - яких заходів, шостий 
полк навальним ударом ринув на тил ворога коло ст. Діївка.

Частини захисників Катеринославу, що наступали в районі 
Нижнє - Дніпровського, під натиском червоних, які перейшли до 
контрнаступу, боялися бутивідрізанимийкинулисяпанічно бігти.

Наші частини, наступаючи від Нижнє-Дніпровського, вдер
лися в місто й на ют. Катеринослав. Тут ми захопили великі 
трофеї і між іншим 6 літаків, 4 бронемашини та 2 бронепоїзди.

Коли надійшов вечір, ворог отямився і кілька разів про
бував почати наступ. Але всі ці його спроби були жалюгідні. 
Він зазнав великих утрат і його відкинуто назад.

Невдалася* також спроба офіцерні, що не встигла відсту
пити, зробити вночі наскок на наші частини. Офіцерські банди 
було ліквідовано за допомогою міських робітників.

Катеринослав узято.
Безумний з першого погляду плян захопити його здійснено. 

Революційна свідомість бійців, їхній нечуваний героїзм і відда
ність справі пролетарської революції, як то часто-густо бувало 

часів громадянської війни, неможливе обернула в реальне.



ЛАНТУХ

ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ В ДЕНІКІНСЬКОМУ 
ЗАПІЛЛІ 1919 РОКУ1)

і
1919 рік. Дрібнобуржуазні шовіністичні партії України 

через своїх „батьків"— отаманів - бандитів: Ангела, Зеленого, 
Махна, Григор’єва, Тютюника, Забслотнрго та інших, руй
нуючи тил Червоної армії на Україні, готували просунення 
денікінців. Як приклад можна взяти такий випадок, коли 
Ангел та П ’ятенко в Трипільському та Канівському повітах 
завдали великої поразки нашому 6 -му Задніпровському Черво
ному полкові, що відходив під натиском денікінської армії.

Наші частині, відступаючи, зосередилися в районі Київ— 
Чернігів.

Ми, "комунари, з деяких частин Червоної армії, колишні 
партизани, що працювали раніше в гетьмансько - німецькому 
тилу, прибули в розпорядження ЦК КП(б)У. Там мені 
запропоновано виїхати разом із т Покусом у район Катери- 
нославщини та Полтавщини.

Відряджено ще чимало товаришів.
Орленок - Артисевич описує це так.
В перших числах липня 1919 року Поарм 14 з м. Кре

менчука відрядив колишніх партизанських командирів, щоб 
організувати повстання в тилу денікінської армії. Разом 
з іншими відряджено й мене в розпорядження тов. Колоса, 
командира групи Лозово - Синельніківського району. Прибу
вши до прифронтового пункту (до хутора Турова), що за 5 вер
стов Царичанки, Кобеляцького повіту, де перебував конспіра
тивний штаб (звідси переправлялося працівників та зброю), 
мене залишили при штабі, за адьютанта штабу й доручили ке
рувати пересиланням зброї та літератури. Штаб організовував 
повстанкоми з товаришів, надісланихіз м. Кременчука, а також 
з евакуованих працівників тих районів, які захопив Денікін.

У підпіллі тоді, в Павлоградському й Ново-Московському 
повітах, працювали вже партизанські загони, і я їм з доручення 9

9 В своїх спогадах я використав записи з спогадів учасника 
партизанської боротьби т. Орленка - Артисевича.
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пересилав зброю, метелики. Зв’язок у нас був налагоджений 
цудово. Були свої коні, вози, гарби і ми, навантаживши гарбу 
сводами, перевдягнені на селян, провозили законспіровану 
зброю. Більшість товаришів були місцеві жителі, знали добре 
pci хрди й виходи, також мали зв’язок із місцевим селянством. 
0 ула в нас і своя друкарня, де ми друкували відозви та ін
струкції, і пересилали в запілля Денікіна через тих жінок 
(кур’єрів), що працювали в нас, а ті'розповсюджували серед 
селян та денікінської армії.

Якось, коли в Самарських лісах було досить зброї і досить 
міцні загони, наш штаб опрацював пляна, щоб одночасно на- „ 
пасти на Павлоград і Ново - Московськ, але цю операцію му- 
сілй відкласти, тому що денікінці швидко повели наступ і 
нам треба було дбати, щоб вони дочасно нас не розбили; нам 
треба було посилити роботу в справі організації повстанкомів 
на всій території Лівобережної України.

Коли ворог захопив м. Полтаву, наш штаб виїхав до Кобе
ляцького району для дальшої організації повстанкомів. На
передодні того дня, коли ворог захопив Кобеляки, організо
вано повстанський штаб .Кобеляцького району в складі товари
шів Галагана, Павленка, Артисевича, Дрилевського, Литви- 
ненка і матроса з кличкою „Петя“ . Наш штаб залишив їм дру
карню, 20  пудів паперу, 2 друкарські машинки, інструкції, 
відозви й топографічні мали.

Друкарню ми законспірували в лісі у льоху, поблизу Ко- 
беляк, а решту в лісних дуплах, установивши між собою зв’я
зок. Тільки но закінчили організацію^ штабу в Кобеляках, 
нам передані були явки Кременчука, Пирятина й Білошацька.

Командир групи Лозово - Синельніківського напрямку 
тов. Колос поїхав до Кременчука, а ми, законспірувавшися, 
перейшли в підпілля.

За перших днів після того, як денікінці зайняли Кобеляки, 
ми на вулицю зовсім не виходили, а потім я з,тов. Дрилевським 
заходилися, щоб налагодити зв’язки за даними явками з Ко
беляцьким і частково Ново - Московським районами, наді
славши туди двох чоловіка, що були в нас.

От такописує тов. Орленок початок своєї роботи в денікін- 
скому запіллі. Проте він не зупинився на окремих моментах ро
боти в Ново - Московському повіті. Так, він випустив з уваги 
Моменти зради окремих командирів і працівників.

Коли наступали денікінські частини на Ново - Московськ, 
обійшлося без зрадництва окремих керівників того часу. 

Дак, наприклад, повітовий військовий комісар Кравченко 
(він же був і начальник оборони) зрадив одну військову ча
стину (точно не пам’ятаю яку саме) в районі Знам’янки.
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Але Кравченкові перейти не пощастило, хоча він був цілком 
готовий, щоб перейти на бік білих (навіть мав у кишені золоті 
погони). Його розстріляв Ворошилов.

Мене призначено до Катеринославського району Ново .. 
Московського повіту, куди ввіходили села: Єлизаветівка, Петри, 
ківка, Паньківка, Попово-Балівка та чимало інших сіл. На до. 
помогу мені призначено товаришів Іванченка, Кочкіна на по* 
саду командира кавалерійського полку і ще двох товаришів} 
що їхні прізвища я не пригадую.' ч

15 вересня я дістався на місце призначення.
Вперше на території Ново - Московського повіту з ’явився 

петлюрівський загін в с. Петриківці, що на чолі його стояв 
петлюрівець Руденко, якого згодом розстріляла Катеринослав
ська ЧК за контрреволюційні дії. Пізніше білі цей загін 
розбили.

Другий загін з ’явився в Ново - Московському повіті в 
селі Паньківці на чолі з петлюрівським старшиною Мелашком, 
що захопив Паньківку першого жовтня 1919 р. Проте, надвечір 
його звідти вибили білі з великими втратами.

Треба також, відзначити, як ставилися до білих есери се
ла Єлизаветівки. Ці „спостерігачі“ зовсім не реаґувалп на 
розправи білих над комуністами та робітниками; вони пропу
стили без жодного пострілу білоґвардійців, що відступали з 
Катеринославу. Через поганий зв’язок ми ніяк не могли ді
стати наказа про виступ і тільки останнім часом стали до бою 
проти Гаранівка, що закінчився нашою перемогою, і потім 
двічі під Каменкою. Тут наші дії були консолідовані з бороть- 
бистськими загонами Матяша, Огія, Лісовика і Алейка. Спіль
ні дії тривали аж до об’єднання з дивізією тов. Крючківського.

З дивізією Крючківського ми брали участь у наступі на 
Полтаву. Після того, як узяли Полтаву, ми з ’єдналися з Чер
воною армією і влилися в 41 дивізію, яка прибула до Полтави 
від Диканьки.

* Для характеристики бойової роботи наводжу деякі факти з 
нотаток тов. Орленка - Артисевича, що є в мене. Він пише так.

В селі Бабайківці я здибав тов. Дрилевського і від нього 
довідався, що тоді ж, як заарештовано мене, пропали невідомо 
куди товариші Литвин, макрос „Петя“ і Галаган (певно потра
пили до к о н т р розвідки) і що він, Дрилевський, провадить 
роботу від імени нашого штабу з двома новими працівниками, 
що їх надіслав штаб Лівобережжя. Один працює кк завідатедь 
друкарні і редактор газети та метеликів, а другий— техніч
ний працівник.

Я знову став на чолі штабу. Штаб поповнили, ввели тов. 
Нарижного і з завербованими првстанцями в кількості ЗО чо-
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повіка переїхали до Лозовського лісу, Ляшківської волости, 
куди перевезли і друкарню. І далі, випускавши метелики та 
газету „Большевик “, ми закликали селян не йти на мобіліза
цію до денікінської армії, а озброюватися і вступати до пар-, 
тизанських загонів.

Останніми числами жовтня до нас приєдналися загони з 
таких сіл: Князівки, Маячки, Царичанки, Брощенки. Майже 
ввесь час до нас підходили все нові й нові поповнення. Тому 
що в нас не було зброї, мусіли ми відсилати їх назад, доручали 
тримати зв’язок із нами, здобувати зброю і продовжувати вер
бувати до повстанських загонів, провадити розвідку і докладно 
сповіщати нам.

Згідно з наказом із штабу Лівобережної України ми му
сіли. посуватися в Ново - Московський район, щоб наступати 
на Катеринослав і наш загін мав увійти в розпорядження ком- 
бриґа тов. Лантуха, але ми ще не могли виступити, бо органі
заційна робота ще не була закінчена і було недосить зброї.

Полк т.т. Гая та Кривошеїна в кількості трьохсот чоловіка 
в Магдалінівці ввійшов до складу дивізії т. Азгарцева й рушив 
у напрямі на Катеринослав. Селяни (в основній масі) зустрічали 
нас, постачали нам харчі й фураж, аґітували за нас, казали, що 
нас 2 — 3 тисячі, і популярність повстанців щодень більше 
зростала, а особлиЬо після наскоку 17 жовтня загона т. Бо
біна на м. Полтаву й тимчасового в ній перебування. Підчас 
цього перебування в -Полтаві звільнено було 800 чоловіка 
політв’язнів більшістю селян-повстанців, які відразу ж всту
пили до більшовицького повстанського загону.

Члени мого ревштабу тов. Дрилевський і Нарижний пішли 
до с. Бабайківки, і хотіли скликати там мітинґ, але їх там ви
дали денікінському загонові, що був там і що їх заарештував. 
Довідавшися про це, ми зараз же вирішили наступати на Ба- 
байківку, щоб звільнити заарештованих, але денікінський 
загін встиг до с. Царичанки, забравши з собою заарештованих. 
У с. Царичанці був добре озброєний кавалерійський полк, ми 
не могли ризикувати, щоб іти своїм невеличким загоном і спи
нилися в селі'Бабайківці. Тут ми довідалися, що наших това
ришів видав місцевий піп. Ми його заарештували і запропо
нували, щоб він поїхав до Царичанки і домігся звільнення за
арештованих товаришів. Піп повернувся звідти і приніс 
записку від тов. Дрилевського; у записці тов. Дрилевський 
Писав, що піп невинен. Ми цьому не дуже повірили, бо ж Дри- 
Девського могли примусити під зброєю написати таку записку. 
Товаришів розстріляно. Слідом за цим денікінці почали на
купати із села Царичанки проти нас. Після двогодинного не
рівного бою денікінці вибили нас із Лозовського лісу, захопили
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кілька наших товаришів у-полон, захопили канцелярію штд. 
бу, шифр, друкарню і папір.

Ми відступали з боєм, ворог ' напосідав на нас і тільки 
тому, що своєчасно прибула до нас допомога — кавалерій
ський загін тоб. Чухрая,— нам пощастидо відбити наступ де- 
ні кінців. • 4

Після цього я з частиною загону з ’єднався із загоном тов. 
Чухрая. Довідавшись від тов. Чухрая, що він має зв’язок із 
повстанським загоном тов. Матяша і провадить переговори цр0 
з ’єднання з ним, що цей останній посувається теж у катерино
славському напрямку, я вирішив приєднатися до загону тов. Ма
тяша. По дорозі до нас приєднувалися ще загони ланту- 
хівців і ми тепер налічували понад 3 тисячі піхоти і кінноти 
і 6 тридюймовок.

Підійшовши до Нижнє - Дніпровського, в с. Кам’янці зди
балися з великими силами денікінців: 2  кавалерійських полки 
і 2» полки піхоти добре озброєних.

Розпочався жорстокий бій, що точився цілу добу, на по
чатку з перемінним успіхом, а потім денікінцям пощастило 
нас оточити. У нас булонедосить набоїв. Становище складалося 
недобре, а тут ще постали суперечки серед комскладу. Командир 
загону тов. Матяш, член штабу тов. Лісов.ик та інші човнами 
поїхали до Катеринославу для переговорів з Махном (як при
гадую з приводу хворих та зброї). Маса розглядала їхній від’їзд 
тоді, як утікання, і це мало неґативний вплив на настрій пар
тизанів. Тов. Чухрай захворів і командування загоном пере
йшло до мене, на чолі ж усієї групи став тов. Огій.

Вихід міг бути один: хоч би там що, а рішуче і швидко йти 
на прорив. І ми пішли. З щертвамв і втратами прорвалися, 
віддавши 2  три дюймовки.

Після прориву відступили на Пегриківку, переформували
ся, поповнили свої лави ще одним загоном лантухівців, що 
приєдналися, і потім рушили в полтавському напрямку.

У кобеляцькому повіті ми довідалися, що місцеві повстан- 
коми вже організували загони і я, як представник штабу по
встанського радянського війська лівобережної України і орга
нізатор цього району, вирішив залишитися тут, щоб об’єднати 
дрібні загони, діставши на те санкцію штабу групи. Група ж 
Огія, об’єднавшися з першою повстанською! дивізією, пішла на 
Полтаву. Я з тов. Гаражем поїхали по селах зазнайомитися, в 
якому стані місцеві організації повстанкомів, чи багато бійців 

-та зброї, щоб об’єднати їх.
В районі Паньківки ми зустріли тов. Матяша та Матієв- 

ського, що поверталися від Махна та везли 150 ґвинтівок, 
набої й ще дещо. В селі Паньківці ми зустріли т. Кривошеїна



Червоні партизани в денікінському запіллі 1919 р. 1&5

3 першого Ново-Московського селянського полка, що повер
тався з розвідки з петлюрівського загону Мелашка.

Об’їздили ми такі села: Шульгівку, Могилівку, Прядівку, 
Дмухалівку, Гупалівку тощо.

По дорозі до нас приєднувалися дрібні загони.
Останніми числами листопада до нас приїхав тов. Свенци- 

цький - Залізняк — нач. штабу Лівобережжя і ми скликали 
з’їзд представників місцевих повстанкомів та всіх загонів цього 
району.

З ’їзд відбувся В'селі Гупалівці. На з ’їзді переважно роз
в’язувалося організаційні питання: об’єднання всіх загонів, 
організація штабу, була також інформація реввійськради 
і штабу повстанських військ Лівобережної України про по
встанський рух на Україні.

На командира групи призначено ю в. Макієвського, як 
фахівця, на замісника було призначено мене, обов’язки началь
ника штабу тимчасово виконував начальник штабу Лівобереж
жя тов. Залізняк, на помічника йому призначено тов. Осад
чого. В об’єднаній групі було понад 3 тисячі озброєних бій
ців. і

Допіру сталося об’єднання загонів, як з боку Нехворощева 
налетіла на нас денікінська кавбриґада, сподіваючися захо
пити нас зненацька і знищити. Ми відбили їхню атаку, але для 
того, щоб посісти зручнішу- позицію, відступили до села Лич- 
ківки, де був загін під командою Дикого. У Личківці ми зали
шили т. Залізняка, щоб він об’єднав дрібні партизанські за
гони навколо тов. Дикого, а сами пересунулися із своїми заго
нами до села Магдалинівки.

Влади постійної на селі не було. Місцева денікінська 
влада з ’являлася лише тоді, коли на село приходила якась ве
лика військова денікінська частина.

По селах скликається сходки, селяни висловлюються за 
те, щоб допомагати повстанцям, та остаточно вигнати денікін- 
Ців. , '

Надсилають до нас делеґації і вимагають, щоб ми прово
дили мобілізацію і забирали всіх, що спроможні носити зброю. 
Ми мусіли відповідати їм, що в нас нема зброї і тому ми не тіль
ки не можемо мобілізувати, але навіть не можемо прийняти 
Всіх добровільців. Тоді вони поверталися до сіл, знову скли
кали сходки і вимагали, щоб усі, в кого є зброя, здавали її й 
організовували загони, постачаючи їм цю зброю.

Тому, що тов. Залізняк від’їхав до свого штабу, помічник 
Начальники штабу тов.. Осадчий приступив до виконання обо- 
н’язків начальника штабу, а на помічника начальника штабу 
нарада призначила тов. Литвиненка.



186 Лантух

У\ Магдалинівці в середині грудня скликано поширену 
військову нараду з представниками від усіх загонів, що діяли 
в цьому районі (організаційно ці загони не ввіходили до нашої 
дивізії). Нарада мала виявити становище загонів, їхню боє- 
спроможність і реорганізувати їх, вливши в нашу дивізію.

На нараду прибули представники таких загонів, що йме- 
нувалися іменами своїх сіл чи волостей, а саме: Жданівського, 
Водянівського, Оленівського, Щефського, Пошто - Сожієв- 
ського, Поливанівського, Тобчієського, Котовського, Прядів- 
ського, Миколаївського та інших. На нараді головував началь
ник штабу тов. Осадчий, за секретаря був тов. Павленко. 
Нарада одноголосно вирішила об’єднати всі загони і розпо
чати активніші чинності проти денікінців. Для формування 
дрібних загонів і обліку всього майна та зброї нарада виділила 
спеціяльну комісію в складі товаришів Осадчого, ІІІкуряпи та 
Полтавченка. За центр роботи комісії визначено село Дму- 
хилівку. Нарада такой: визнала за потрібне організувати по
стачальну частину і санітарну частину. На начальника поста
чання призначено тов. Валявського, на начальника санчастини 
тов. Скибу, и

Згідно з наказом головного штабу Лівобережної України 
ми мусіли посуватися в північному напрямку. Денікінці, до- 
відавшися про наші угруповання, вирішили розбити нас, не 
давши нам змоги перейти в наступ. Наша розвідка донесла, 
що денікінці великими силами наступають на село Поливанівку, 
де був один із наших загонів. Я наказав загонові перейти в контр- 
наступ; денікінський наступ одбито.

Того ж дня денікінці, діставши підкріплення і батарею, 
перейшли знову в наступ на Поливанівку і а Магдалинівку. 
З ’ясувавши, що ці сили ворога більші, ніж наші, ми без бою 
відступили до села Дмухалівки. Сюди продовжували прибу
вати нові загони — наше підкріплення.

Саме тоді захворів тов. Макеєв і я мусів узяти команду
вання дивізією.

Готувалися до денікінського наступу. На чотириверстовії! 
дільниці зосередили ми понад 2 тисячі бійців. Наші загони 
в хут. Топчинському стикнулися з денікінцями, що наступали. 
Розпочався бій. Ми обхідним шляхом завдали ворогові флян- 
кового вдару і примусили його відступити на 12 верстов.

Полтаву й Кобеляки захопили повстанці й Червона армія.
Данікінці під тиском Червоної армії відступали по всьому 

фронту Лівобережжя, в тому числі і на нашій дільниці. Ми били 
їх у тил, одбивали всі обози. Тоді денікінці виділили проти 
нас спеціяльну частину і перейшли в рішучий контр - наступ. 
Ми з боєм відступали до с. Гупалівки. Тут виручила нас Чер-



в0яа армія. Денікінців розбила перша брнґада 45 дивізії і вони 
в паніці відступали.

Скликали мітііпґ . На мітинґу комбриґ дякував повстанцям 
За гір°Р°^л:енУ роботу і запрпонував: „хто хоче до армії, всту
пайте, а хто хоче додому,— здайте зброю і йдіть додому до мир
ної праці".

Наводжу текст наказу голови реввійськради повстанського 
радянського війська, командувача радянського війська Ліво
бережної України:

„Наказ По Червоному повстанському радянському війську 
Лівобережної України.

Ви сини трудової сім’ї перенесли на своїх плечах тягар 
жахливої авантури розлютованих культурних звірів, панських 
синків золотопогонників. Чи є свідки всіх звірств і насильств, 
що наробили денікінські банди. Ви бачили, як висіли на вули
цях трупи ваших братів, дружин і сестер, як палили і грабу
вали халупи бідняків, як били шомполами та нагаями се
лян і робітників і яКі бачивши все це, святкувала перемогу в 
своїх палацях буржуазія — поміщики, куркулі, спекулянти 
та інша зграя, що відняла в нас землю, фабрики й заводи, 
а вас мобілізувала й послала битися на фронт проти наших же 
братів. Ви не змогли більше терпіти ці старі царські дикі 
бенькетування. Ви піднесли червоного прапора повстання і по
чали хто міг нищити всю цю наволоч.

Ви зруйнували золотопогонній зграї шляхи зносин і оста
точно своїми нападами зруйнували їй запілля, в той час реґу- 
зярна Червона армія розбивала їхню останню ставку на фронті 
і ви побачили як дружнім організованим ударом Червона ар
мія розбила їхній фронт, а в и — запілля, і банда золотопогон
ників кинулася тікати врозтіч. Тепер ви зустрічаєтеся з реґу- 
зярною Червоною армією, яка йде не для того, щоб підбити 
^країну собі, а для того, щоб визволити її.

. Товариші Червоні повстанці. Ви самовіддано виконали 
свій революційний обов’язок і ваше завдання як повстанців 
партизанів завершене. Щоб остаточно закріпити владу робітни- 
Ків і селян, тобто радянську владу, наше основне завдання 
Полягає в тому, щоб усі, як один, вступили до лав регулярної 
4ервоної армії під єдине командування.

А тому наказую:
а) З'єднуючися з реґулярними червоними частинами ціл- 

011 підлягати командуванню Червоної армії і безперечно ви
бувати всі його накази.

б) Все майно та зброю передати за описом і цілком.
„ в) Про виконання повідомити штаб повстанського радян- 

к°Го війська Лівобережної України м. Кременчук,
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Голова революційної військової ради повстанського ра_ 
дянського війська, Командувач повстанського радянського 
війська Лівобережної України Колос,'".

До демобілізації повстанців ми були готові. Гадалося, щоб 
старих відправити додому для міліційної служби в розпоря
дження місцевих ревкомів, а кращу частину передати до Чер
воної армії.

Ті, що вступили до Червоної армії, рушили на південь. 
Організатори, політичні працівники частково залишилися 
на місці, а частково влилися в Червону армію.

Я залишився, щоб здати майно та звіт штабові Лівобе
режної України. 1

Що залишилося з майна — переда в місцевим ревкомам. Ста
нок нашої друкарні віддав Кобеляцькому ревкомові. Товариша 
Балагана, який спершу переховував нашу друкарню, під
стрелили денікінські офіцери, його взяли до шпиталю, звідки 
він вже не повернувся (за відомостями — його отруїли). Сам із 
звітом прибув до штабу Лівобережної і звідти мене відряджено 
в розпорядження Ново - Московського ревкому.

Цим закінчуються спогади Орленка - Артисевича.
Треба сказати ще кілька слів про наші взаємини з махнів- 

цями зо делікінщини. В той час як комуністична партія готу
валася до організованого загального повстання, махнівські та 
есерівські представники всіляко, дезорганізовували цю, вели
чезної ваги, справу. Вони розстріляли т. Полонського з дру
жиною за те, що він не дозволяв грабувати населення й неодно
разово висловлювався проти таких диких махнівських нака
зів, як явка всіх дівчат певного віку до махновського штабу 
тощо.

Ще один приклад: в с. Єлизаветівці Ново - Московського 
повіту скликано було нараду комуністів, на яку без запро
шення з ’явилися есери й махнівці. Вони весь час погрожували 
заарештувати збори, а т. Левандовського розстріляли за те, 
що він не дозволяв грабувати. ,

(

БОЇ ЧЕРВОНИХ ПАРТИЗАН ІЗ БІЛИМИ - ДЕНІКІНЦЯМП

Наші загони й далі провадили підривну роботу в запіллі 
денікінців. Здається, в останніх числах вересня 1919 року в 
районі станції Войскобойні проти села Романкового ми спустили 
під насип маршевий поїзд денікінців, що віз „вовчу сотню" 
генерала Шкуро для задушення повстання в районі станції 
Знам’янки.

Ми довідалися, що з Катеринославу відправлять на при
душений повстання в Знам’янці „вовчу сотню" Шкуро і що
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ця сотня їхатиме в поїзді № 110. Вранці в районі Паньківського 
лісу група червоних партизанів на чолі з тов. Кочкіном та Уван- 
ченком переправилися через Дніпро в село Романкове, пере- 
дягнувшися на рибалок, у жіночу одежу та у форму залізнич
ників. Добравшися до залізниці в районі станції Войскобойні, 
розводними французькими ключами розвели рейки, а сами 
залягли в посадці. Через деякий час з ’явився поїзд, що мчав 
на повних парах. Це справді був той поїзд, яким їхали шну
рівці. З розгону паротяг зіскочив з рейок і пішов під насип.

Виконавши це завдання, ми повернулися до Паньківського 
лісу. Тов. Кочкіна вирядили до Амур - Нижнєдніпровського, 
щоб дістати директиви та зв’язатися з представником губ- 
ревкому тов. Левандовським. Йому ж доручалося дістати ре
вольверних набоїв. Виконати це завдання йому не пощастило: 
у Нижнєдніпровському піймали білі і по - звірячому вбили.

Ми дістали відомості, що Махно захопив Катеринослав 
із південного боку. Наш загін пішов берегом' Дніпра на Ка
менку; у районі Каменки ми переправилися на Кайдаки. У завод
ському приміщенні Брянського заводу (нині ім. тов. Петров- 
ського) був участок денікінської сторожі і там же вже був штаб 
кайдацьких червоних партизан. Був там тов. Левандовський 
і, здається, Бибик.

Доручивши тов. Письменному (один із командирів мого 
загону) і одному кайдацькому товаришеві арештувати білоґвар- 
дійців, а також, виславши частину загону на позиції за Но- 
вотрубний завод, ми з тов. ЛевандоЕським пішли до Катери
нославу до штабу губревкому.

Штаб містився в готелі „Франція", там же був і комітет 
комуністичної партії більшовиків. У місті хазяйнували мах- 
нівці, протягом цілого дня чути було безладну стрілянину, три
вали грабежі. Газета, що її видавали ревком та комітет партії, 
картала неподобства махнівців, але це не допомагало. Вихо
дила також махнівська газета „Набат".

В той час, як організацію комуністів більшовиків і окре
мих комунарів переслідували ввесь час махнівці, білі офіцери, 
Що ще два тому дні убивали робітників і селян, тепер, знявши 
погони, перейшли до Махна і безкарно бешкетували.

У губкомі КП(б)У дістали 5 тисяч карб, денікінських гро
шей на друкування відозв до людности про вступ до лав чер
воних повстанців. У надрукованих відозвах також говорилося 
про успіхи Червоної армії, про взяття Орла і Царицина. •

Другого дня почався наступ денікінців на Катеринослав. 
Я із своїми партизанами переправився на лівий берег Дніпра 
So Каменки. Частину її зайняли білочеченці. З боєм пощастило 
нам прорватися до Обухівки. Відбивши переслідування білої
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кавалерії, ми вирушили на Жальбове; тут до нас приєдналося 
кілька червоних партизанів і ми вирішили піти на Петриківу, 
де, ходили чутки, з ’явилися загони боротьбистів Матяша, 
Лісовика та Огія. В районі Новоселівки ми мусіли протягом 
З годин витримати бій із денікінцями. Вибили ми їх із Ново
селівки тільки за допомогою людности.

Ми своїми відозвами закликали людність і робітників 
вступати до загонів, а денікінці й собі напротивагу нашим ві
дозвам видавали грізні накази.

Наводжу найхарактерніші:
„До робітників і селян Макієвського гірничого району.
Оголошую для відома телеграму, що я дістав од команду

вача Донської армії: наказую'якнещадніше втихомирити ро
бітників, для чого розстріляти, а ще краще повісити на три добі 
десятого чоловіка з усіх спійманих. Широко оголосіть по всіх 
заводах, що жарти з козаками закінчені 'і пощади ніякої: 
ні сльози, ні стогін не спасуть'од законом визначеної кари“ 
№ 3151 Командувач армії ген. Денісов“.

А 4?сь другий:
1 „З наказу командувача Донської армії оголошую людності:

27 жовтня цього року від окружного отамана Таганро
зької округи одержано таку телеграму:

27 жовтня в с. Степановій на офіцера із 6 козаками висту
дила зі зброєю вся слобода. Забито одного козака, 2 пора
нено, офіцер у полоні, як заручник".

Командувач армії на цю телеграму наклав таку резолю
цію :

„За забитого козака наказую в слободі Степанівні пові
сити 10 чоловіка, накласти контрибуції 200.000 карбованців.

За полонення офіцера спалити все село. Денісов. Началь
ник штабу превеликого війська Донського генерального шта
бу генерал - майор Поляков № 603“.

- І ось третій:
„Наказ № 1.
До населення міста Юзівки і його районів.
Зазначена телеграма стосується не тільки до робітничої 

людности м. Юзівки та'його району, але й до всіх, що не вико
нують мого наказу.

Цим оголошую телеграму, яку я дістав:
1. „Робітників арештовувати забороняю, а наказую роз

стрілювати, або вішати. Наказ № 2428 10 жовтня. .
2: Наказую всіх робітників, заарештованих повісити на 

головних вулицях і не знімати 3 дні. Наказ № 2431,10 листо
пада.
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Комендант Макісвського гірничого району осавул Жи
ров •

„Згідно з наказом з 10.XI за № 2431 і 11.XI повішено, як 
більшовиків: Литвиненко, Миколая Федоровича і Крицького, 
Василя Пилиповича. ,

Комендант міста Юзівки дідосавул Абрамов".
„Наказ до населення м. Юзівки.
Ми живемо в Росії, а тому наказую всьому населенню 

Юзівки святкувати неділю і в цей день ніякої торгівлі не про
вадити. За непослух винних притягатиму до суворої відпові- 
дальности, аж до розстрілу.

Всяке „гешефмахерство" й спекуляцію категорично за
бороняю. Не дивлячись на те, що наказ коменданта Макіїв
ського району оголошено, до мого відома доходять чутки про 
демонстрації, що їх збираються організувати робітники й 
неблагонадійна частина населення м. Юзівки. І

Об’являю востаннє, що не тільки виступи, а найменші на
товпи розганятиму зброєю, при чому без попередження стріля
тиму бійними набоями, а затримані особи будуть покарані 
на горло.

11 листопада м. Юзівка.
Комендант міста Юзівки, підосавул Абрамов".

^Але хоч були такі грізні накази, проте населення й ро
бітники йшли до наших лав і допомагали нам у запільній, бо
ротьбі проти денікінщини.

- В селі Новоселівці, що його майже щодня відвідували білі 
й катували селян, які служили раніше в Червоній армії, тра
пився такий випадок: загін кінноти білих приїхав у село; ка
тували Кочегурного Павла й вимагали, щоб він сказав, де 
міститься підпільний ревком та його організатори.

Сходячи кров’ю, т. Кочегурний не викрив жодного члена 
підпільного ревкому в той час, як ревком містився в його хаті.

Селяни ховали від денікінців і керівників повстанців і 
самих повстанців. Не мавши майже ніяких засобів, все ж, хоч 
які були репресії білих, ми могли в перший - ліпший момент 
Мати підводи для просування і зв’язку з околишніми селами.

Новоселівка, ІІетриківка, Попова-Балівка, Єлизаветівка, 
Жальбове, Пашківка — ось ті села, що завжди давали нам і 
Яіодську силу і харчування. Ці села дали і своїх партизанських 
керівників, як. от: тов. Письменний, Скрипник, Кремінь, 
Кочегурний, Пёрепилиця Бажан та ін. В прекрасній петриків- 
ській лікарні знаходили собі притулок хворі червоні партизани, 

; °собливо коли серед партизанів поширився сипняк.
Треба відзначити, нарешті, що вся підпільна робота і
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серед селянства і серед робітників проходила в надзвичайно 
важких умовах. По селах куркульня була за денікінців, до
помагала їм зброєю, поповнювала своїми синками їхні лави, 
вйдавали наших працівників. Так , у селі Курилівці Ново - 
Московського повіту багато шибай - голів пішло до карного 
загону Есикова. Ці „герої" разом (з золотопогонниками ро- 
стріляли чимало партизанів і серед них командира сотні чер
воного партизанського загону т. Бондаренка, командира кін
ної сотні т. Кремена, а в лісі Велика Дубина розстріляли 2 се
лян, що допомагали червоним партизанам. На завода*, меншо
вики та есери грали на руку денікінцям.

Але всі задуми і денікінців і всієї цієї зграї, що потурала, 
були розбиті з ’єднаними зусиллями робітничої кляси і під її 
керівництвом — біднішим та середнім селянством у запіллі 
і могутнім наступом Червоної армії на фронті.



ХАРКІВ—ДШ—ЦАРЩИН
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ ҐВАРДІЇ. БОРОТЬБА 

ПРОТИ ПЕТЛЮРІВЩИНИ

Літо й осінь 1917 р. минули в Харкові в атмосфері заго
стреної боротьби більшовиків з меншовиками, кадетами й пет
люрівськими націоналістами. Фактично, до осени Харківська 
Рада була в руках меншовиків і есерів, що нею керували Бер, 
Поляков (меншовики), Карелін, Нагінський, Алгасов, Живов 
і Голубовський (есери). Більшовики являли собою в Раді не
величку тісну групу в 40 чоловіка, на чолі якої стояли т. т. 
Кін, Іванов, Рухімович, Данілевський, Бреттер, Судак, Су- 
рік, Скороход і Буздалін. На початку липня приїхав з Австра
лії й почав працювати т. Артем.

Уже після 18 червня, після відомої спроби Керенського 
відродити фронт, що вже розкладався, настрій робітників хар
ківських підприємств був за більшовиків. Правда, меншовики 
були дужі ще на паровознобудівельному й на заводі „Гельфе- 
ріх - Саде", але ВЕК та багато інших підприємств ішли за 
більшовиками.

Тоді, як  меншовики та есери в мріях про установчі збори 
всілякими засобами намагалися утворити міську думу, більшо
вики енергійно заходилися підготувати маси до боротьби за ради.

Всеросійська партійна квітнева конференція чітко й твердо 
взяла курс на збройне повстання. Харківські більшовики ви
рішили організувати Червону ївардію.

Умови для організації Червоної ївардії були не дуже 
сприятливі: партійна організація була нечисленна, на вій
ськові частини дуже впливали есери й українські шовіністи 
(за винятком ЗО - го запасного полку), на- підприємствах ми 
Щойно стали завойовувати авторитет у робітників.

11 квітня поширене засідання пленуму партійного комі
тету з активом, по доповіді тов. Суріка ухвалює:

-. „Утворити Червону ївардію під безпосереднім керівни
цтвом і контролем харківського комітету партії більшовиків"1). *)

МИРОШНИЧЕНКО В.

*) „Пролетарий11 № 4, 26 травня 1917 р.
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Незабаром на низці підприємств, як  трамваї, на русько - 
французькому з - ді, з - ді Шимановського й В ЕК ’у утворю, 
ється перші червоноґвардійські дружини.

Число червоно ґвардійців ми гадали довести до 5000 чол., 
щоб мати могутній революційний кулак. Проте, здійснення на
шого идя ну зустріло серйозні перешкоди в тому саботажі й 
навіть ворожості, що його виявила угодівська рада нашому 
починові озброєння робітників.

Треба відзначити, що після липневого виступу в Пітері 
хвиля репресій до більшовиків докотилася й до Харкова, всюди 
тільки й чутно погромні промови й загрози на адресу більшо
виків.

Харківський комітет у ці важкі дні для робітничої клясн 
звернувся з палкою відозвою до робітників Харкова:

„Треба негайно озброїти робітників. У ніякій рево
люції не перемагали слова. Ніколи реакція не душила 
революцію без війська. Це ясно! Змова Корнілова, наді
ємося,— відкриє очі навіть тим, хто досі вагався щодо 
необхідносте озброїти нарід і передусім робітників. Та 
коли це ясно, то ясніше, що неприпустимо, злочинно - 
неприпустимо забувати про це в даний тривожний момент. 
Революції загрожує страшенна небезпека від буржуазної 
контрреволюції, що мобілізувалася й одверто виступала. 
На чолі захисту революції стане і вже стоїть пролетаріат. 
Треба негайно його озброїти тим запасом зброї, що є в 
місті. Час не жде!

Хай живе робітнича Червона ївардія! “ ')

На цей заклик'більшовики мали великий приплив робіт
ників до лав Червоної ґвардії. Взялися до учоби. Скрізь по 
заводах військове навчання пішло інтенсивним темпом. 

Утворюються й районні штаби Червоної ґвардії. 
Виникає потреба в єдиному керівництві над штабами й 

загонами.
До петінського районного штабу входили: Пастер, Озол, 

Мінайленко; до міського — Земер1 2), В. Мірошниченко, Ша- 
піро; Холодногорського — Барбінов, Солодовніков, Мач; 
до Йванівського — Метік, Корнеєв та інші.

В вересні цю думку реалізували, утворивши штаб Чер
воної ґвардії в місті Харкові, що'його потім у грудні місяці

1) Екстренний вечірній випуск „Пролетария “, 29 серпня 1917 року.
2) Вбито в Курській губерні 1919 р. підчас наступу денікінців.
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дереіменуваяи в центральний штаб Червоної ґвардії. До пер
шого складу центрального штабу Червоної ґвардії ввійшли: 
обрані від червоноґвардійців — Рухімович, Грін, Чепурний, 
Корнеев, Пастер; від ради робітничих і салдатських депута
т і  — Метік; від центру фабзавкомів— Богданов; від Холодно- 
горсйкого штабу — Барбінов; від Петінського — Мінайленко; 
рід міського— В. Мірошніченко.

Проте, становище в країні все загострювалось. Усе ясніше 
ставало, що уряд Керенського затягає війну. Армія до цього 
часу зовсім розклалася.
1 ' Настали рішучі дні. З Пітера доходили вісті, що там згу
щається революційна атмосфера і що треба ждати рішучого 
бою щодня, а через те й ми в Харкові мусимо бути напоготові. 
Частину Червоної ґвардії приготували до бою. Вдень і вночі 
чергували підсилені наряди червоноґвардійців.. Тримали зв’я 
зок з революційно - настроєним ЗО полком; він міг стати до 
бою щохвилини.

Події розгортались. Одного разу вночі нас викликано 
до Виконавчого Комітету. Приходжу. Там були Корнеєв, 
Коля Руднев, Мач, Пастер. Тов. Кін повідомляє, що в Пітері 
влада вже в руках рад. У Москві йдуть бої робітників з юнке
рами.

Він теж уже розіслав телеграми по всіх містах України 
про те, що в Харкові оголосили владу рад.

Діставши розпорядження, щоб загони Червоної ґвардії, 
разом з ЗО полком, забрали залізничі станції, пошту й телеграф, 
ми тої ж ночі без усяких сутичок виконали цього наказа.

Становище в Харкові в ці дні було досить складне. З од
ного боку, робітники й частина війська були за владу рад. 
З другого боку — в місті були ворожі нам сили: 28 український 
полк, чугуївські юнкери, броневий дивізіон та інші військові 
частини і дрібнобуржуазні шари населення,- що вагалися. 
До того ж багато з цих груп, з ворожим настроєм прикрива
лися тоді прапором визнання Центральної Ради.

Захопивши владу в Харкові й ураховуючи співвідношення 
наших і ворожих сил, ми розуміли, що наші вороги не поми
ряться з новою владою й намагатимуться вирвати її з наших 
Рук. Найзадирливіше поводилися українські шовіністи. На 
багатьох нарадах представник Центральної Ради Петренко 
зовсім недвозначно заявляв:

„Якщо ми, українці, з вами, більшовиками, про владу не 
Договоримося, то доведеться говорити зброєю".

Сили харківської Червоної ґвардії охоплювали тоді понад 
-000чоловіка. На В ЕК ’у і заводі Шиманського були непохитні 
Дружини. Вони були зовсім готові до бою. Потреби на зброю
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ми тоді не відчували, червоноґвардійські загони мали в 
достатній кількості не лише ґвинтівки, а й кулемети.

Присутність у місті вороже настроєних примушувала 
нас завжди бути напоготові й мати зайву сторожу.

А боротьба вже почалася. До Харкова надійшло пові
домлення, що чималі рештки корнілівських ударних баталь
йонів посуваються в напрямі до Білгорода, щоб прорватися 
на Дін, проте, можливо, що вони посунуться й на Харків. 
Треба було вжити всіх заходів, щоб ці загони розбити й роз
зброїти. Харківський Комітет ухвалює негайно відправити 
озброєний загін червоноґвардійців на Білгород - Готню. Ді
ставши розпорядження, районні штаби швидко виконують 
його й загін в 400 червоноґвардійців разом із військовими 
частинами революційно - настроєними: ЗО полком та іншими 
вантажаться в ваґони й вирушають в Білгород.

Рештки корнілівських частин під Білгородом розбито.
В листопаді,, як  і треба було чекати, вирушили й чугуїв

ські юнкери.
Революційний комітет, довідавшись про виступ юнкерів, 

негайно мобілізував загони Червоної ґвардії й разом з ЗО пол
ком скупчив сили в напрямку на Чугуїв. Одночасно вислали 
делеґацію в Чугуїв з пропозицією юнкерам роззброїтися. 
Юнкери цю делеґацію заарештували, але активно виступити 
не наважились. Вони почали розкладатися й розбіглися.

З листопада всю найважливішу сторожу в Харкові тримали 
загони Червоної ґвардії, їй також довелось припиняти роз
гром винних склепів, робити труси, арешти тощо. Все це Чер
вона ґвардія самовіддано виконувала, надсилаючи разом з тим 
свої загони на фронт.

Трохи пізніше, в грудні зорганізовано студентську бойову 
дружину. Вона виконувала особливі доручення при комендатурі 
й відіграла велику ролю в боротьбі з бандитизмом у місті. 
Студенти цієї невеликої дружини майже всі стали членами на
шої партії. Найактивніші з них були т. т. Іллін, Маслов, Макс 
і Фельдман.

У листопаді місяці приїхав до Харкова зі своїм штабом 
і озброєним загоном матросів т. Антонов - Овсієнко, призна
чений за головкома українського фронту, й розташувався на 
станції Півд. залізниці на славетній „сьомій лінії". Коли 
прибув Антонов - Овсієнко, становище в Харкові стало певніше.

Але в цей саме момент Центральна Рада виявляє своє 
справжнє обличчя і стає на шлях одвертої боротьби з нами.

Тимчасом з Донбасу надходять вісті, що й там оживає 
контрреволюція. Під проводом генералів та офіцерів в Ма
кіївці й Туково білоґвардійські банди розігнали ради,
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Навіть в самому Харкові тоді ще не були знищені зовсім 
осередки контрреволюції. Не роззброїли 28 полк та авто - 
броневий дивізіон. Міська дума одверто намагалася мобілі
зувати сили для боротьби з нами.

З-прибуттям тов. Антонова - Овсієнко зразу постає питання 
про роззброєння гайдамацького збірного полку (28) і есерів
ського броневого загону. Треба було це роззброєння зробити 
без кровопролиття. Отже ми вирішили приспати чуйність і на
стороженість ворога. Ми влаштовуємо демонстрацію відходу 
Червоної ґвардії з Харкова. Зібравши загони, ми демонстра
тивно провели їх вулицями міста й скупчили на станції, а вночі 
вчинили задуману операцію. Оточили москалівські касарні, 
де містився 28 полк і вирядили парляментерів, пропонуючи 
здати зброю. Полк намагався чинити опір, але як  ми почали 
стріляти з кулеметів, він здався. Майже так само ми роззброїли 
й автоброневий загін.

Через якийсь час надійшли вісті, що гайдамаки забрали 
Лозову.

Тоді Народній Секретаріят України ухвалює послати 
загони на Полтаву та Київ. .

Майже одночасно відправлено загін червоноївардійців 
з участю ЗО полку на Лозову. Загони виконали своє бойове 
завдання. Лозову звільнили від гайдамаків.

Наш загін, звільнивши Полтаву від прибічниікв Цен
тральної Ради, рушив далі на Київ. У січні після жорстоких 
боїв забрали й Київ.
у Наприкінці грудня ми одержали нове повідомлення про 
те, що на Дебальцево налетіли калединці. Глупої ночі, вони, 
підкравшись до станції, раптом відкрили стрілянину, утво
рили паніку своїм несподіваним наскоком, захопили станцію, 
заарештували Ревком і кілька відомих робітників. Розстрі
ляли 9 дружківських робітників і керівника де'бальцівського 
загону т. Канаєва, було 12 чоловіка поранених.

В Донбас відправили загін червоноґвардійців під командою ; 
тов. Гануса, за керівника загону призначили тов. Рухімовича. 
Загонові довелося побувати, крім Дебальцево, ще у й Черни- 
хіно - Єнакієві. Посуваючись колією Дебальцево - Штерівка, 
загін провадив організацію Червоної ґвардії й відновив 
Ради в Кадіївському районі.

В Щетово стався перший бій з козаками, звідтіля загін 
рушив до Ревеньків.

В цей час на ст. Каменській спалахнуло більшовицьке по
встання. Загін, що посувався на Зверєво, одержавши пові
домлення про повстання, надіслав т. Тінякова, щоб налагодити
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зв’язок з повстанцями. З тієї командировки тов. Тіняков 
не повернувся — він загинув. Де й з яких обставин він за
гинув — невідомо й досі.

Проте, калединці, тиснучи на північні загони під коман
дою Сабліна й революційне козацтво, з боями забрали Зверєво 
й почали посуватися трьома ешельонами на Лиху. Перед заго
ном стало завдання будьщобудь затримати ворога, збити його 
й забрати Зверєво. Спеціально для наскоку на ст. Зверєво ви
ділено охочу команду, що блискуче виконалаце бойове завдання. 
Команда висадила в повітря залізницю, збентежила білих і 

' після бою знову захопила ст. Зверєво, але вночі відступила на 
Гуково. В нашому відступі, крім загальної втоми червоно- 
ґвардійців, відіграли ролю й великі втрати в загоні Костро- 
мічів, що брали участь у боях разом з нами. Після цих боїв 
білоґвардійці почали ще більше тиснути нас. Нової підмоги 
чекати було ні звідкіль, і тому загін, стомлений безпереривними 
боями, загубивши за ввесь період понад 50 чоловіка, повер
нувся до Харкова.

Ці всі ворожі виступи говорили нам про те, що треба 
розгорнути організацію загонів не лише в Харкові, а й по заним.

У лютому місяці 1918 року, після того, як видано декрета 
про організацію Червоної армії,' зорганізовано військовий 
відділ при Харківській Раді робітничих і салдатських депута
тів. До відділу входили: від Харківської Ради 6 чоловіка й 
від центрального штабу Червоної ґвардії — 5 чоловіка. З ак
тивних робітників у цьому військовому відділі були т. т. Пет- 
рікевич, Руднєв1), Барбінов, Метік, Шапіро, Земер, Чепурний, 
Мірошниченко В. і Корнеєв. Військовому відділові підлягали 
всі військові й червоноґвардійські частини. Перед військовим 
відділом стояли великі завдання. Треба було при всіх радах 
у губернії, на периферії також зорганізувати військові від
діли. «

Починаючи з лютня місяця, до відступу з Харкова, вій
ськовий відділ розгорнув велику роботу щодо організації 
загонів. Вже тоді ми намагалися довести червоноґвардійцям 
про важливість і потребу революційної дисципліни. Цю ро
боту провадилось під безпосереднім керівництвом військового 
комісаріату Донецько - Криворізької Республіки. В органі
зації військових загонів брали активну участь частина членів 
Раднаркому Донецько-Криворізької республіки т. т; Артем і 
Рухімович.

9 К. Руднєва вбито під Царіцином. Тіло Руднева 1919'року пере
везено до Харкова. ’
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Найпочесніше місце в цій праці треба приділити небіж- 
никові К. Рудневу,— він розробив величезного проекта про 
утворення Червоної ґвардії в Донецько - Криворізькому ба
сейні.
ПРОТИ ГЕРМАНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. ПРОТИ КАДЕТІВ В ДОНБАСІ

Події розвивалися надзвичайно швидко. Становище наше 
дедалі гіршало. З ’явився новий ворог — німці. А тому перед 
нами постало завдання не лише захищати територію, а, го
ловне, затримати швидке просування німців по всій Україні 
й тимчасом евакувати з України цінне майно, зброю й тран
спорт.

Роботу евакуації ми мусі ли виконувати з велетенськими 
труднощами: на багатьох заводах ми зустрічали рішучий опір 
проти вивозу майна. Були випадки, коли деякі заводи вино
сили на загальних зборах постанови протесту проти евакуації 
цінного майна. Наприклад, на загальному зібранні робітників 
і службовців ХПЗ, з 26 березня 1918 року, під головуванням 
Р. Ткаченка винесено таку постанову:

„Загальне зібрання робітників і службовців, обгово
ривши питання про евакуацію цінного майна й меташо 
з завода, взяло до уваги те, що через фінансову полі
тику комісарів, Росія переживає фінансову кризу. А че
рез це нам, робітникам, не видають своєчасно зароблених 
грошей. Тому, що транспорт не налагоджено, не вистачає 
паротягів, і в інтересах оборони країни паротягобудівель- 
ний завод мусить підсилити роботу. Збори ухвалили: 
евакуацію цінного металю з завода не прийняти і не до
пустити вивозу потрібних для заводу металів ні урядові 
України, ні урядові німецькому, ні урядові Донецької 
республіки. Збори ухвалили передати постанову по всіх 
заводах і спільно з ними діяти".
Для меншовиків, як видно з цієї постанови, всі уряди 

були однакові, чи то радянський — робітничий, чи імперіялі- 
стичний — німецький. Слід зазначити, що через вплив більшо
виків у особі т. Артема й інших пощастило дійти того, що дру
гого ж дня цю постанову сами ж робітники ХПЗ скасували. 
Та й надії меншовиків щодо об’єднання заходів проти радян
ської влади з іншими заводами не здійснилися.

Наприкінці березня місяця Рада народніх комісарів 
Донецької республіки оголосила загальну мобілізацію робіт
ників до Червоної армії. Шкурницькі й несвідомі елементи 
робітників, під впливом агітації меншовиків, які говорили 
про безнадійність війни з Німеччиною, не йшли на мобілізацію.
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Берестейську угоду меншовики змальовували, як зрадництво 
та неспроможність радянської влади захищати країну й ке
рувати нею.

Події, що розгорталися, виявили, що основну увагу в ор
ганізації загонів Червоної ґвардії для боротьби з наступом 
німців, треба перенести в Донбас.

Ще в січні місяці тов. Руднєв розробив великий плян орга
нізації червоноґвардійських загонів. Ці загони мали зоргані
зуватися за типом старої армії. Виконати цілком цей плян не 
пощастило — на перешкоді став німецький наступ, головну 
увагу в цьому пляні зверталося на Донбас, як на великий про
мисловий центр. Ми надсилали до Донбасу людей і зброю. 
К ілька ' разів зброю забирали наші вороги.

Коли німці забрали правобережжя України, роботи вій
ськового відділу й надзвичайного штабу перенесено в Дон
бас.

Спочатку військовий відділ розташувався в Попасній, 
а після того, як німці забрали місто Харків, переїхав до Лу
ганського.

В Донбасі була атмосфера ще напруженіша, але бадьора. 
В боротьбі з німецьким імперіалізмом в Донбасі брали участь 
не лише загони Червоної ґвардії, а й усі робітники. Кожен за
вод являв фортецю революції, мав свій загін і штаб Червоної 
ґвардії. Тут німці зустріли впертий, жорстокий опір. Робіт
ник Донбасу виявив незабутні приклади героїзму.

Ми приїхали на ст. Родаково. На станції стався затор 
від багатьох ешельонів. Тимчасом прибула в Родаково харків
ська комуністична сотня, а з нею й Донецько - криворізький 
уряд. З Луганського нас сповістили, що там теж стався затор; 
ці труднощі все збільшувалися, бо сила загонів мали свої окремі 
ешельони і кожний намагався виїхати раніше. Т. т. Артем, 
Рухімович і я негайно виїхали до Луганського. Ознайомившись 
зі станом евакуації Луганського, утворили на спеціальній 
нараді надзвичайну комісію евакуації міста та його околиць. 
До складу комісії увійшли т. т. Рухімович, Николаенко й Мі
рошниченко. Евакувати Луганське доводилось за надзчивайно 
несприятливих умов: на Вороніж колію забито, на Лиху по
чали відправляти лише тоді, коли колію Міллєрове - Вороніж 
зовсім відрізали німці, до того ж якогось сталого пляну ева
куації не можна було намітити, бо його завжди зривали загони 
своєю панікою.

В Луганському скликали нараду всіх керівників вій
ськових організацій. На цій нараді були присутні т. т. Вороші- 
лов, Рухімович, Антонов - Овсієнко, Артем та інші. Ухва
лили об’єднати всі озброєні сили, що па території Донбасу.
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Ця нарада мала велике значення вже тому, що вона висунула 
ряд товаришів, які відограли велетенську керівйу й органі
заційну ролю підчас відступу з України, а потім в організації 
Червоної армії.

Наші останні частини відступили до Родакова. За відо
мостями, німці були за 80 верстов і ми гадали, що в нас виста
чить часу, щоб скінчити плянову евакуацію Луганського. 
Луганську раду до цього часу вже евакували в Міллєрово. 
Тоді ж з Куп’янського приїхав тов. Ворошілов, лишивши свої 
загони в Родаково. Незабаром нас повідомили, що в районі 
Родаково становище дуже важке: з ’явилася велика група нім
ців на участку між Родаково й ст. Меловою.

Вирішили відправити всі загони зі ст. Луганське на ст. Мє- 
лову, але пощастило відправити лише один — (150 чоло
віка). Виїхав я з інтернаціональним загоном',- що складався 
з полонених салдатів. На Мєлову дісталися о першій годині 
дня. Тут нам сказали, що в 5 — 7 верстах у напрямі Родаково 
наші загони б’ються з німцями. Прибувши туди ми застали 
артилерію під командою тов. Кулика й харківський комуні
стичний загін. Надвечір ми перейшли в наступ. Розбили нім
ців, захопили кілька гармат та кулеметів.

Другого дня вночі ми виїхали з Луганського. Через 
добу дісталися Міллєрова. Приїхавши до Міллєрова, ми за
стали там евакуований луганський виконком. Не чутно гармат
ної стрілянини. Частина товаришів була тієї думки, що німці 
на Дін не підуть. Деякі вважали, що треба готуватися до 
наступу на Україну. Але дальший наступ німців розбив ці мрії.

У напрямі на Лиху нашим загонам довелося, починаючи 
від станції Кам’янської, просуватися з боями. Коли наші 
ешельони й просувались через станцію Кам’янську, то козаки 
станиці Гундоровської, що їх підтримували німецькі частини, 
почали сильніше наступати на цій ділянці, бажаючи перері
зати єдиний шлях відступу залізничою колією. Цей наступ 
уже кілька день стримували # Донські загони під командою 
тов. Щаденка, що складалися з Донецького полку й загону 
т. Романовського. Цей участок нам треба було звільнити 
будьщобудь, щоб просунути ешельони на ст. Лиху. Харківська 
комуністична сотня й загін під командою тов. Ворошілова, 
рушили, щоб допомогти Донським загонам. Прибувши вчасно, 
вони дали змогу швидко відновити стан і до вечора забрати 
станицю Гундорівську.

Треба зазначити, що в цей час особливо тероризували 
ворожі аеропляни, що пантеличили всіх своєю появою. Щойно 
показувався ворожий аероплян, як би високо він не був, за
раз ще ми починали його обстрілювати, але завжди без на
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слідків, даючи змогу ворогові виявити наші загони. У нас 
для захисту від аероплянів не було ні зенітних гармат, ні 
аероплянів. На ст. Лихій, пам’ятаю, ми вирішили зробити 
зенітну гармату з тридюймовки, відповідно її приладнавши. 
Для цього викопали глибоку круглу яму й пристосували її 
так, щоб гармата підчас пострілу не переверталась і легко 
рухалась по колі. Другого ж дня нам пощастило, на велику 
радість червоноґвардійців, підбити ворожий аероплян, що 
спустився, на жаль, на чужу територію. Два - три дні, як ми 
покинули Лиху, ворожі аеропляни нас більше не турбували.

Під Великдень об 11 год. вечора станція Звєрєво перестала 
відповідати, а приблизно о першій годині ночі ми одержали 
телеграму з пропозицією здатися.

Першого дня великодня почався наступ німців у напрям
кові Кам’янської й Зверева. На участку Лихої було тихо. 
Але ось о півдні почався наступ на Лиху. /

Підсилене бомбардування станції вчинило паніку. Еше- 
льони, що мали паротяги під парою один перед одним намага
лись вийти із станції й зробили затор. Частина з тих, що стояли 
біля, виходу на колію, були без машиністів. Спалахнув пак
гауз, у кількох місцях почали горіти ваґони. Паніка збіль
шувалась.

Щойно почався обстріл ст. Лихої, кілька чоловіка під 
керівництвом Колі Руднева вивели з ешельону частину неве
ликих загонів. До них стали приєднуватися окремі червонс- 
ґвардійці. Таким чином'був виставлений невеликий заслін 
200 — 300 чоловіка, розстрільнею на пригорку в захі'дньому 
напрямі від Лихої. Одночасно, під артилерійським вогнем ми 
взялися виводити зі станції ешельони.

Підчас цієї роботи кілька машиністів виявили незабутню 
хоробрість, та героїзм. Частина машиністів залишила свої 
паротяги, а ті, що лишилися, примушені були, виводячи ешс- 
льон один, повертатися за іншим, виконуючи цю складну ро
боту під обстрілом артилерії.

Над вечір приїхав тов. Ворошілов з невеликим загоном 
і повідомив, що частини відступили й німці забрали Кам’ян- 
ську і колію залізниці і, що не пощастило просунути частини 
ешельонів до Лихої через катастрофу. Сонце сіло. Стало мерк
нути. Німці зосередили артилерійський вогонь на ешельонах, 
виведених зі станції Лихої, що стояли щільно один до одного.

В Траково один ешельон мав катастрофу і це позбавило 
можливости останніх піти далі. Ми чекали щохвилини, що 
німці відріжуть нам шлях. Вирішили для прикриття відступ}' 
ешельонів, лишити загін. З цим загоном лишився й я. З усіх 
боців на нас наступали білоґвардійці. Колію залізниці зіпсу
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вали козаки білогвардійських станиць, а з Лихої надіслали 
німці.

Щось 5 травня ми приїхали на станцію Біла Калитва. 
Ми не мали ніяких відомостей про ремонтний поїзд, що його 
раніше відправили налагодити міст на станції Жернов. У Білій 
Калитві всі загони підлягали, так тоді званому, командува
чеві царіцинським фронтом тов. Вадимові.

Другого дня почався підсилений наступ кадетів. Над 
вечір наші загони з боєм покинули Білу Калитву. Як приклад 
відданости й свідомости свого товариського обов’язку, вважаю 
за потрібне подати такий геройський учинок машиніста одного 
з наших ешельонів. Наші ешельони виводили £і станції під 
обстрілом козаків, і ось останній ешельон, що складався з 80 ва- 
ґонів, розірвався і кілька ваґонів покотилися назад до станції. 
Машиніст дав задній хід, дід обстрілом виїхав на станцію, 
зійшов з паротяга, причепив частину ешельона, що одірвався, 
і, давши повний хід, вивів увесь ешельон.

На всьому шляху від Білої Калитви майже до самої стан
ції Морозівської козаки знищили водокачки, зірвали й зруй
нували залізничі мости, подекуди знищили залізничу ко
лію, волами погнули рейки, щоб їхше можна було знов вико
ристати, коли лагодитимуть колію. Коли ми затримались 
біля Жерновського мосту, якого лагодили, то настрій у багатьох 
наших товаришів був не дуже добрий. Вони говорили, що 
треба, щоб окремі дужі загони, покинувши ешельони, йшли 
до Царіцина обхідним шляхом. Питання про те, щоб зали
шити ешельони порушували не раз і лише впертість тов. Воро- 
шілова не дозволяла цього кроку.

З велетенськими труднощами добралися ми до станиці 
Морозівської. Після Кам’янської'це була перша більшовицька 
станиця. Саме тоді в станиці Морозівській між командним 
складом виникли розходження. в питаннях — як відступати 
та як реорганізувати загони в реґулярні частини; що негайно 
треба відступати до Царіцина — в цьому розходжень не було. 
Було лише дві думки. Одні вважали, що треба відступати 
колією залізниці. Інші, згоджуючись з цим, наполягали на 
те, що відступати треба розгорнутим фронтом, забираючи по 
дорозі відступу озброєні загони більшовицьких станиць, і 
особливо тих районів, де багато іншоміських. Були й такі, 
що просто критикували діяльність командування, а самі не 
давали ніяких плянів.

Тоді ж обмірковували приблизний плян відступу розгор
неним фронтом. Для зв’язку з Царіциним виїхив броневиком, 
т. Артем. Він пробився туди з великими труднощами й боями, 
а назад повернутися не зміг, через те, що дорогу відрізали
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кадети. З Морозівської, слідом за броневиком, відправили 
санітарний поїзд з пораненими й червоноґвардійцями. Цей 
доїзд на ст. Суровикіно загнали зрадники в кут,.а поранених 
черв’оноґвардійців кілька сот чоловіка, кавалерія Мамонтова 
люто висікла в пень. Жахливу картину описують свідки 
розгрому цього цоїзда. В дикій зненависті їх порубали на 
частиниг багатьом трудам повідрізали язики, вуха, й на гру
дях повирізали лайки й гасла.

На ст. Морозівській ми почали впорядковувати загони; 
приступили до обліку військового майна, зброї й вогнепри
пасів. Були такі загони й керівники їх, що провадили ганебну 
роботу, зриваючи реорганізацію. Підчас обліку Майна по
встанці цих загонів побили т.т. Магідова й Крусера1). Коман
дир 3 армії Вишнєвський, виступав проти реорганізації, не 
боровся з розбещеністю своїх загонів. Це змусило нас заарешту 
вати його й поставити питання перед його загонами, якщо 
вони не підлягатимуть загальному командуванню, то їх не
гайно роззброять.

СТАНЦІЯ МОРОЗІВСЬКА. ЗАЛИШИЛИСЬ САМИ

Невелика група товаришів вирішила далі не відступати, 
а лишитися на ст. Морозівській, щоб зорганізувати там нові 
загони з найбіднішого козацтва й іншоміських. Серед тих, 
що лишилися в Морозівській були харківські робітники: 
Земер, Шапіро, Зайд^нберґ, Мірошниченко, Лісицин, та інші. 
Лишились з нами два невеликі загони 250 чоловіка. Ми умо
вились з тими, що від’їздили на Царіцин, не губити зв’язку, 
але останню броневу площадку, що прикривала ешельони, від
різали біля самої Морозівської й вона повернулася назад. 
Отже, зв’язок з українськими загонами ми загубили, коли 
відійшов останній ешельон.

На що ми розраховували, коли вирішили організувати 
саме тут загони. Селяни цієї місцевости вже встигли поділити 
поміщицьку землю і ніяк не хотіли віддати їхню територію 
кадетам. До того в цьому районі було багато іншоміських. 
Ми одержали за розпорядженням тов. Ворошілова для наших 
майбутніх загонів 700 ґвинтівок, кілька ваґонів набоїв і п ’ять 
ваґонів артилерійських гарматнів. Частину зброї й гарматнів 
дали т. ІДаденкові, що вирушив на слободу Скосирську з ве
ликим транспортом зброї, під прикриттям двох сотень До
нецького полку й однієї батареї. В Скосирській він зоргані-

х) Крусер—румунський офіцер, член компартії, активний орґаніза- 
тор Червоної ґвардії, вбитий на Україні 1919 р. за часів денікінщини.
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зував штаб формування. Слід зазначити, що тов. Щаденко, 
підчас формування, пільно відбирав і приймав до частин лише 
добровільців. У станиці ж Морозівській оголосили мобіліза
цію. З мобілізованих був майже ввесь полк і ця маса мобілі
зованих ледве не згубила нас усіх разом—  українців, камін- 
чан і скосирців.

Оточені в станиці Морозівській з усіх боків, ми опиии-' 
пися в важкому становищі. Вогнеприпаси доходили краю. 
Помічалося непевні настрої серед окремих червоноївардійців 
і особливо козаків Каменського повіту, що серед них усе 
частіше виникало запитання: що чекає нас далі. Ворог знав 
про критичне становище наших частин. На бійця припадало 
не більше 20 набоїв, а забезпечення гарматнями було кілька 
сотень і ми їх берегли для критичного моменту.

Все ніби говорило за те, що ми, виконавши свою місію 
щодо організації загонів, негайно мусіли відступати до Ца- 
ріцина, але ми примушені були витримати натиск ворога за 
всяку ціну, доки не приєднаються до нас загони тов. Щадеяка, 
що в цей час були відрізані від нас.

Наша розвідка повідомила, що готується повстання в 
станиці Морозівській. Намічали розгромити місцеві ради 
й штаби всіх наших частин, що були на території станиці. 
За три дні до того, як приєднався до нас загін тов. Щаденка, 
в станиці Морозівській стало дуже помітне хвилювання серед 
козаків станичників, що енергійно готували повстання. Серед 
окремих груп населення станиці, особливо її заможної ча
стини, уперто говорили — про негайне припинення війни й 
замирення з кадетами.

Тоді на фронті в південному напрямку розпочався жор
стокий бій. Ледве зійшло сонце, велика група ворожого вій
ська почала наступати. З перемінним успіхом ми двічі відбили 
атаку ворога. Третю атаку ми відбили успішно, відкинувши 
ворога на кілька верстов від нашого розташування.

Тимчасом у станиці поширились провокаційні чутки. 
Біля третьої години дня старі станичники величезними юрбами 
рушили на площу перед станичною радою. Коли ми поверну
лись із фронту до станиці, то вся площа являла собою хвилясте 
море голів і була буквально запружена станичниками. На 
Площі стояв невимовний гомін. У самому приміщенні ради 
ми побачили схвильованих станичників, що скупчилися ви
гуками навколо членТв ради „Нащо ви тягнете війну, вам 
пропонують кадети замирення, а ви не хочете миритися! Ми 
знаємо, що ви збираєтесь залишити станицю, кинути нас на 
Призволяще, а господарство на руйнування кадетам". Я з 
тов. Романовським' вимагав, щоб члени ради виступили перед
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станичниками й докладно пояснили, чому ми мусимо воювати 
далі.

Вистуц військогово комісара Семенова перед станичну 
ками, через не досить удалу настанову питання,,ще збільш^ 
незадоволення. Станичники тісніше й тісніше стали напирати 
на будинок ради з викриками „Геть червоноґвардійців“ 
„Геть більшовиків З великими труднощами мені й товари! 
шеві Романовському пощастило опанувати увагу зборів j 
примусити їх вислухати нас. Треба було стримати юрбу, доки 
не прибуде кавалерійський загін, що ми його викликали. 
Треба було зосередити всю силу волі й підкорити собі схвильо
вану юрбу. Отже, виступаючи, нам пощастило виграти час 
і трохи заспокоїти хвилювання станичників. А тимчасом 
устиг на площу наш загін. Він підійшов щільно, почав від. 
тісняти юрбу від будинку станичної ради. Це дало нам спро
можність уже в категоричній формі запропонувати всім негайно 
розійтись.

Становище наше дедалі гіршало. До непевного настрою в 
наших частинах, недостачі вогнеприпасу прийшло ще й вороже 
ставлення до нас окремих груп населення станиці. Наше 
становище ще й ускладнювалося т р і м , щ о  т . Щаденко з своїм 
загоном, як він повідомив нас, не може приєднатися до наших 
частин в умовлений час. Вирішили, що треба відступати 
на Царіцин колією залізниці негайно ж, як т і л ь к р і  прибудуть 
загони т. Щаденка, навіть призначргга термін. Але виконати 
це не пощастило, бо не прибули загони в призначений і тепер 
термін. Ми були зовсім відрізані від інших революційних 
станиць. Абсолютно р і і я к р і х  відомостей у нас не було про 
долю харківських, ні донецьких червоноґвардійських загонів 
під командою т.т. Ворошілова і К. Руднєва, що відступили 
раніше на Царіцин.

Наша розвідка давала нам відомості, з яких можна було 
безпомилково виявити тактику ворога, який намагався поді- 
л и т р і  на частини гарнізони революційних станиць, щоб л е г ш е  

розгромитрі по одинці наші загони. Треба було за всяку ціну 
стягнути всі наші сили в одне місце, щоб утворити могутній 
оцір. Для цього послали уповноважених до загонів т. Щаденка, 
вимагаючи негайно виступити в станицю Морозівську.

В напруженій атмосфері чекання ми перебували кілька 
день. Врешті, одержалрі довгожадане повідомлення про те, 
що зформовані загони висту п р і л и . Зранку почулася зі станиць 
гарматна стрілянина, звідти ми чекали наново зформованих 
загонів, що йшли до нас. Цим загонам довелося витримати 
кілька великих .атак і лише о 6 год. вечора в о н р і  вступріли 
в станицю Морозівську, потерпівшрі значні втрати.
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Після невеликого перепочинку вирішили пробиватися па 
Царіиш ь‘ Здавалося, що для відступу все підготовано й пе
редбачено, але в останній момент нас чекала •несподіванка. 
Кіорозівський полк відмовився відступати. Для нас стало 
ясно, що багато дечого ми не брали на увагу. Лише тепер 
стало ясно, що з соціальним складом наших загонів, а осо
бливо командирів справа у нас негаразд. На командних поса
дах: були офіцери старої армії, люди, що мали по кілька сот 
десятин землі й т. ін. При виборах командирів, робітників- 
більшовиків поволі витісняли з командного складу, бо в на
ших частинах були переважно селяни, переважали селянські 
настрої й небажання підлягали твердому більшовицькому ке
рівництву. Через утворені обставини ми мусіли лишати 
наших людей перевірених і загартованих для к л а с о в о ї  боротьби 
як адьютантів, помічників тощо, тобто посилати їх на друго
рядні роботи, щоб зберегти хоч частково свій більшовицький 
вплив у цих частинах.

Тепер ми гостро відчували, що нашого впливу не досить, 
особливо в Морозівському полку. Командир цього полку За- 
бийворота дурив нас увесь час, запевняючи, що полк бажає 
виступати разом з нами й сам обіцяв вести полк, а справді 
провадив ганебну роботу, скеровану проти відступу з рештою 
загонів.

Частина командного складу багатії, офіцери, за нашою 
спиною листувалися з кадетами про замирення.

Коли з ’ясувалося наше становище, спішно скликали пар
тійні збори, де після довгих суперечок, що трохи не перехо
дили до рукопашної, вирішили остаточно питання про негайний 
відступ колією залізниці в напрямку Царіцина, без Морозів- 
ського полку. На цих же зборах вирішили деяких командирів 
усунути від командування й обрали на їх місце інших. Після 
Довгих переговорів з командиром Морозівського полку Забий- 
ворота, його заарештували домашнім ув’язанням і вирішили 
не повідомляти його про відступ. Але коли його однодумці 
повідомили про те, що виступати призначено о 12 годині ночі, 
він надіслав заяву про свою готовність виступати разом з нами. 
На ранок ми покинули станицю Морозівську.

Ледве почало світати, коли наша остання розстрільня 
покинула Морозівську. Попереду йшов бронепоїзд ..Пупки“ 
3 залізничим батальйоном морозівців, перекладаючи й від
будовуючи наново колію залізниці під скаженим гарматним 
ногнем ворога. Слідом за броневиком ішли чотири ешельони 
й санітарна „летучка" для поранених. Військові частини 
йшли по обидві боки бронепоїзда. За ними тягліїся тисячі 
Підвід, навантажені хатнім майном, дітьми, жінками, старими.
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О 9 годині ранку на лівому флянґу, де були частини м 0_ 
розівського полку, раптом замовкли постріли; по розстрільні 
прокотилося, що Морозівський полк здався. Я кинувся туди 
з кавалерійською сотнею й побачив таку картину. Зібралося 
купка бійців та командирів Морозівського полку, що пряму, 
вали до білоґвардійців і вели з собою т. Романовського (по
мічника командира). З труднощами ми могли вирвати його 
в озвірилих бійців, що вирішили здатися білоґвардійцям, 
т. Романовського вони хотіли видати кадетам, як  викуп за 
свою волю. Через кілька хвилин І Донецький полк відкрив 
кулеметний вогонь по кадетах та по бійцях, що здалися в 
числі 3 - х  сотень, на чолі з Биденком. Ураганний вогонь, 
що відкрили наші частини, почав косити й зрадників і біло- 
ґвардійців. Останніх на наших очах дорубали козаки.

Решту Морозівського полку згорнули в колони й поста
вили попереду частин, що йшли. Поволі, arfe вперто, попереду 
посувався загін залізничників, лагодячи колію.

Морозівці поволі загладжували свою провину тим, що 
останні» дні стали лютіше кидатися на ворога, часто навіть 
нерозсудливо, гублячи найкращих бійців.

Підходили до станції Чернишкіно. Цілком несподівано 
для нас одержали відомості, що там є революційний гарнізон 
з місцевих козаків. Це нас, і особливо наших бійців, дуже 
підбадьорило. Ми ж навіть не уявляли, що там, куди ми від
ступали, є радянська влада.

Чернишкінський гарнізон приєднався до наших частин 
і ми, перепочивши, рушили далі з боями.' Під Обливами 
на нас почав енергійно наступати ворог. Бій тривав цілий 
день і цілу ніч. Були страшні картини за цих атак. П ’яні 
розстрільні козаків лягали одна за одною під нашим куле
метним і ґвинтовочним вогнем. У цьому бої ми мали величезні 
втрати — 400 чоловіка вбитих і 700 поранених; козаки загу
били вдвічі більше. В Обливах був також радянський гар
нізон. До Суровкіного ми йшли вже з Чорнишкінським та 
Обливським гарнізонами.

Треба зазначити, що ми являли собою велику бойову 
одиницю, що нараховувала щось із десять тисяч озброєних, 
крім того, таке ж число здатних носити зброю їхало в обозах.

ЗНОВУ З СВОЇМИ. НА ЦАРЩИН!
\

В Суровкіному з величезною радістю ми зустрілися з 
броневиками т. Ворошілова й підлягли загальному команду
ванню Ворошілова. Відіславши свої ешельони на ст. Чир, 
одержавши набої й гарматні, наші частини стали на позицію 
по річці Ліски,
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Що ж сталося з українськими й донецькими загонами? 
Відтоді як вони, під керівництвом тов. Ворошілова, пішли, 
минуло кілька тижнів. Чи вони пробилися до Царіцина, ми 
не знали. Все ж таки ми не вірили відомостям про те, що 
загони ці на правому березі Дону. Якось не вірилося в те, 
що загони, що відійшли на Царіцин, не пробилися куди намі
тили. Виявилося, що т. Артем, який від’їхав з невеликим заго
ном з Морозівської в Царіцин для зв’язку, не міг повернутиср 
назад, бо ко(лію залізниці забрали козаки й зв’язок з Доне
цькими й українськими загонами загубився. Українські й 
донецькі загони, що відступили з Морозівської добралися 
з боями до донського мосту й далі не могли посуватися, бо 
залізничий міст через річку Дій висадили в повітря. Міст 
був так попсований, що його можна було полагодити не раніше 
як за місяць.

Ворошілов зрозумів, що коли треба буде пробути в такий 
час в ешельонах при безперестанних козачих нападах, частини 
наші знесиляться й розкладуться. І все, що з такими трудно
щами збито, можна зруйнувати; загине все евакуйоване майно, 
розсиплеться людська сила, а козацтво озброїться нашою 
зброєю. Побоювання Ворошілова мали підставу. Незабаром 
стали надходити всякі листи»від козачих- офіцерів з пропози
цією здати зброю. Треба було негайно щось робити й т. Воро
шілов вирішив перейти від оборони до наступу. Центральним 
осередком і центром' козацьких сил цього району була станція 
Нижнє - Чирська. Вирішили розгромити це гніздо, забрати 
останні висоти Дону й їх закріпити. Удержати ці висоти було 
нам не дешево, але в десятки разів більше втратили кадети. 
Одночасно з цим почали лагодити міст.

Це відоме відбудування донського мосту під керівництвом, 
тов. Рухімовича, треба відзначити. Як тільки виявилося, іцо 
чекати на ремонтні поїзди від Царіцина безнадійно і що за 
заявою інженерів, що були на ст. Чир, міст швидко відбудувати 
не можна,— за цю справу взявся т. Рухімович. Кілька тисяч 
чоловіка тягали каміння й кидали його в Дін. Минуло кілька 
День, нарід обурювався, бо, на їхню думку, це була химерна 
мрія. Обоз, що був нам за тягар, став тепер у пригоді. Старих 
і жінок використали на роботі. Через кілька день на поверхні 
Дону стало показуватися каміння. На цій греблі з каміння 
поставили бики й приблизно за місяць нечуваними заходами 
без технічних приладь міст відбудували. Треба до цього до
дати, що козаки чудово знали про наше становище. Протягом 
усього цього місяця вони не переставали обстрілювати нас. 
Проте, під обстрілом, без технічних приладь — міст відбудо
вано. Одночасно з полагодженням мосту т. Мухоперец та інші
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розбирали дерев’яні будівлі й наводили понтонний міст через 
Дін. Було надзвичайно урочисто, коли через міст, відбудова
ний руками бійців, пройшов перший броневик „Алаб’єва“. 
Козаки збільшили артилерійський вогонь, але він не міг 
перешкодити зв’язатися тепер нашим загонам з Царіциним.

У Кривомузинській наші частини переформовано. З 5 й 
З армій, що складалися з українських.та донецьких робітни
ків, утворено комуністичну дивізію. Морозівські частини об’єд
нали в дві дивізії.

Українські і донецькі загони стали за основу 10 армії.
, Ось той важкий та героїчний шлях,' що його пройшли 

харківські робітники, вкупі з робітниками Донбасу.
Це були перші кроки славетної громадянської війни,



Л А З О Р С Ь К Н Й  В .

З ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ НА ПОЛТАВЩИНІ
1918 РОКУ

С середини 1918 року „господарювання" на Україні й 
зокрема на Полтавщині, поміщиків разом з німцями набрало 
жорстоких форм. Неорганізована, стихійна боротьба трудящих 
мас дедалі ширшала й набирала певних організаційних форм. 
Отже в серпні був утворений спільний міжпартійний губерніаль
ний повстанський центр під назвою „Полтавський Губерніаль
ний Повстанський Комітет". З цього моменту підпільна робота 
провадилася організованіше.

ПГПК або як його жартома називали повстанці „Погана 
пика" швидко набув великої популярности серед революцій
ного селянства та робітництва Полтавщини.

У вересні (1918 р.) розпочалися перші серйозні повстан
ські виступи. Було зрблено кілька нападів на гетьманські та 
німецькі військові валки, на харчові маршрути, дедалі ча
стіше траплялися випадки терору проти найжорстокіших пред
ставників гетьманської влади. Все це було спробою сил, під
готовкою до загального повстання проти гетьмана.

Спробу першого серйзного виступу в губерніальному маш- 
табі, де ставилося завдання захопити губерніальне місто Полтаву 
та низку повітових міст, зроблено на початку жовтня. Був роз
роблений дуже детальний плян, де визначалося дислокацію 
та завдання ледве не/ для кожною найдрібнішого загону по 
губерні.

Проте, цей жовтневий виступ був невдалий. Щоправда, 
вдалось зробити наскок на повітове місто Хорол, повстанці 
вчинили заколоти на Миргородщині, Лубешцині, Роменщині, 
на Кобеляччині та Конградщині, але, головного — захопити 
губерніальний центр — Полтаву — не вдалося зробити. Оче
видно було, що велика частка провини за невдачу падала не тіль
ки на несприятливі обставини, а також і на організаційні 
дефекти. Для губерніального активу було ясно, що треба пі
дійти до справи реальніше. Звісно, невдача ця здеморалізувала 
товаришів і настрій повстанців підупав. Вже опісля проведено

14*
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було низку конференцій повстанців, розпочато також агі
тацію поміж селянством, підчас якої з ’ясовувалося завдання 
повстання й закликалося до боротьби. Поряд з цим. дедалі ак
тивніше провадили аґітаційно - пропаґандистську й організа
ційну роботу по партійній лінії й іншу більшовики. Певну ро
боту провадили й боротьбісти. Все це піднесло дух повстанців. 
Проте, й гетьманщина дедалі більше викривала себе й до осе
ни - зими 1918 р. „об’єднала“ проти себе бідняцько - середня
цькі маси, а також навіть і певні куркульсько - заможницькі 
кола, що злякалися поміщика, який одверто наступав. Ґрунт 
для нової спроби виступу проти гетьманщини на цей раз було 
підготовлено краще. *

Відбулося останнє засідання Губповстанкому. Попередня 
невдача лише підігрівала й рішуче настроювала товаришів. 
Отже Губповстанком ухвалив через тиждень брати Полтаву 
й виділив був з п ’ятьох товаришів польовий штаб, на яких і 
було покладено відповідальність за успіх операції.

Готуючись до повстання треба було перевести велику ро
боту. Попередня спроба показала, що неможна сподіватися на 
найщиріші заяви керівників повстанських загонів. Треба було 
перевести певний облік повстанців, що з ’явилися б дійсно на 
заклик повстанкому, а не існували б лише в уяві повстанських 
ватажків. Прийшлось перевести щось подібне до „спробної 
мобілізації*1. Виявилося, що три-чотири сотні озброєних лю
дей ревком безумовно матиме на перший заклик. Головну на
дію ревком покладав на повстанські загони з Тахтаулівської, 
Рибцівської, Мачущанської та Абазівської волостей, на загони 
залізничників робітників майстерень станції Полтави Півден
них залізниць та релянські загони околишніх сіл з Микіль- 
ських хуторів і т. ін ., що були з ними зв’язані1).

Часу було небагато, а техніка зв’язку та організованість, 
налагодженість роботи штабу була недостатня. Хлопці нер- 
вувалися. То виявлялося несподівано, що начальник одного з 
найбільших загонів підозрілий, то одне щире й завзяте, але не
обачне дівча зі „зв’язку“ привело за собою якогось підозрі
лого „типа“ до конспіративної „явки“ ревштабу.

Найорганізованіше стояла справа на залізниці серед ро
бітників. В майстернях станції Полтави Південних залізниць 
був добре озброєний загін на 50 — 60 товаришів. На станції 
Полтава сортировочна теж було близько 40 добре озброєних 
хлопців. Ці загони відігравали велику й почесну ролю підчас 
наступу та зхоплення Полтави у гетьманців.

') До речі, в склад ревштабу увіходив і представник залізничників
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Гірше було з селянськими загонами. Серед селяських до- 
цстанців мало було свідомих хлопців, що розумілися б на тех
ніці підпільної боротьби (це прийшло вже згодом). Здебіль
шого вони йшли в повстанські загони через те, що гетьманська 
влада дошкуляла селянству, через численні прояви насиль
ства та свавілля з боку гетьманських урядовців та військових, 
через те, головне, що ця влада вже надто очевидно була пан
ською владою. Вони усвідомлювали собі, що ця влада ворожа 
для них. Ця їхня свідомість ще була надто низька. Це поясню
вало те, що підчас гетьманщини в повстанські загони йшли 
не тільки незаможники й середняки, але й до певної міри кур
кульсько - заможні елементи селянства, яких гетьманщина# 
як поміщицька влада, теж зачіпала. Так, приміром, було в 
Байрацькій волості Полтавського повіту, Мало - Перещепин- 
ській вол. Конградського пов. і в багатьох інш. місцях, де 
такі елементи мали деякий вплив в перший період повстанського 
руху. На них спиралися, їх репрезентували петлюрівці. Цим 
всім і пояснюється деякий їхній вплив серед певних повстан
ських загонів у перший короткий час повстання.

До того ж і з дисципліною в селянських загонах справа 
стояла дуже зле. Виконання наказів начальників загонів та 
ревштабу залежало часто від того', в якому настрої хлопці про
кинулися, а не від їхнього свідомого ставлення до справи:

Дуже часто робота ревштабу цього тижня стояла перед 
загрозою „провалу" через неприпустиму неконспіративність 
селянських повстанців. Так, наприклад, за два дні до повстання 
селянський хлопець, здається, післанець Рибчанського загону, 
крутився біля вартового державної варти на Сінному майдані 
(в Полтаві), розпитуючи його, де тут є „Гривко". І на запитан
ня вартового, на що це йому потрібно, відповідав „та мене 
хлопці послали, сказали, що тут на Сінній... це той, що по
встання робить".

Як при такій техніці конспірації не „засипався" наш рев
ком, пояснити можна лише тим, що гетьманці почували свій 
швидкий загин і були остаточно дезорганізовані. Цікаво, 
Що напередодні повстання кілька товаришів - підпільників 
зробили наскок на помешкання гетьманської контррозвідки1) 
та захопили чимало документів.

Наступ було вирішено розпочати на світанку 4 листопа
да. Всім загонам віддано наказа зібратися на годину опівночі. 
Розуміється, не обійшлося без комічних випадків. Виявилося, 
Що для двох невеличких загонів, які збиралися біля села Яков-

L) Остаточно контррозвідку розгромлено другого дня позахо 
ПЛенні Полтави.
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ців та десь за далекими Павленками не було призначено коман
дирів. Ревштаб негайно виділив двох товаришів для керування 
цими загонами. А як хлопці не знали куди йти, їх провести д0 
загонів доручили одній товаришці, зі „зв’язку“.

Ці товариші, не знайшовши загонів разом зі своєю „но. 
дителькою“ повернулися вже ранком до Полтави.

Головний пункт для збору було призначено на Решети- 
лівському шляху приблизно за верству від станції Полтава - 
Київська. Сюди мали зійтися загони найближчих до Полтави 
волостей. На третю годину ранку було озброєних лише 131 чол. 
не рахуючи 20 кіннотчиків з очікуванних 3 — 4 сотень. Загони 
залізничого району збиралися окремо поблизу своїх майсте
рень і мали спеціальне- завдання. Вони мусіли перетнути шля
хи на Кременчук - Харків та Конград, зруйнувавши для цього 
в кількох місцях залізничу колію і після того, як селянські 
повстанці захоплять Київську станцію, червоні касарні та в ’яз
ницю, тоді вони мусіли розпочати наступ на станцію Полтаву— 
Південних залізниць та дезорганізувати супротивника.

Почекавши до трьох годин ранку, польовий штаб вирішив 
розпочати наступ на Полтаву з тими силами, що були. Було 
зроблено останню перевірку кількости людей та зброї, після 
чого весь загін розподілили на три частини. Перша частина 
щось з 40 — 50 душ вирушила на червоні касарні, друга, при 
близно стільки ж, повела наступ на станцію Полтава - Київ
ська, а третя —- в обход через передмістя Павленки й Колонію.

О шостій годині ранку наші повстанці забрали ст. Полта
ву - Київську без жодного пострілу, двоє чи троє вартових 
не робили ніякого опору. На станції стояло два ваґони зі збро
єю. Частину негайно роздано повстанцям, решту ж одвезено 
на села.

Після захоплення Полтави - Київської, другий загін, 
значно збільшений озброєний селянами, розпочав наступ вздовж 
Куракінської вулиці в напрямку Сінного майдану. На цьому 
майдані без бою повстанці захопили гетьманський панцерний 
дивізіон. Салдати цього дивізіону відразу перейшли на наш 
бік, а мобілізовані гетьманські офіцери змушені були скори
статися, бо ж їх захопили в ліжках. В ремісничій школі учні 
й салдати, що були там розташовані, теж перейшли до нас; 
в подвір’ї колишнього губернаторського будинку було обез
зброєно сотню кіннотчиків.

Проте, Сінний майдан прийшлося швидко залишити через 
контрнаступ гетьманців, що провадився від Корпусного саду  
та з' Колонійської вулиці. Реміснича школа, оточена кам’я
ним муром, тричі переходила з рук в руки. Своїм лівим флан
ком гетьманці зробили спробу через Павленківські завулки
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і ТІокровську вулицю обійти наш другий загін та відрізати, 
таким чином, його від київської станції. Підчас цієї диверсії 
ледве не захопили на Бабичівському завулку штаб нашого дру
гого загону. Але подвір’я панцерного дивізіону та кілька бу
динків біля нього увесь час були в наших руках і становили 
опорну базу для атак Ремісничої школи.
. О 6 годині вранці перший загін підійшов до червоних ка- 

сарень. Тут трапилася дуже цікава несподіванка. Коли пов
станці визирнули з вузенького завулочка, що вів до червоних 
касарень, вони побачили загін німців, які вишикувалися на 
параді перед червоними касарнямй. Спочатку хлопці розгуби
лися, бо не знали як німці реаґуватимуть на їхню появу. Німці 
стояли струнко, ніяк себе не виявляючи, ніби їх цілком не об
ходило все, що відбувалося навколо них. Сумніви відразу роз
віяв один з товаришів, членів ревштабу, що повідомив повстан
ців про угоду, складену поміж ревштабом та німецьким коман
дуванням про невралітет німців. Останні ставили єдину вимо
гу: робіть що хочете,' але нас не чіпайте1).

Після цього повстанці швиденько проскочили в червоні 
касарні, які зайняли без жодного пострілу. Мобілізовані офі
цери та салдати, що були під той час в касарнях, значною ча
стиною співчували повстанцям, а активніші з них були органі
заційно зв’язані з ревштабом. Через те частина гарнізону 
червоних касарень, побачивши повстанців, зустріла радіс
ними вигуками й приєдналася до них, решта ж без жодного 
опору поклала зброю.

В червоних касарнях було захоплено ще більшу кіль
кість зброї, ніж на Київській станції; понад десять тисяч 
ґвинтівок, кілька сот тисяч набоїв, а також чимало ручних гра
нат, револьверів тощо, вивозилися на села та в бази повстан
ських загонів аж до самого вечора цього дня.

Після захоплення червоних касарень перший загін, разом 
з мобілізованими старшинами, що приєдналися до нього, роз
почав швидкий наступ на в ’язницю, яку й захопив близько 8 
години ранку другого дня. Всіх в ’язнів що були на дев’ять 
Десятих політичні, негайно звільнили.

Одночасно з наступом на в ’язницю перший загін мусів 
В И Д І Л И Т И  частину своїх сил, щоб охороняти свій лівий флянк 
проти гетьманців, що засіли на Сінному майдані. Комбінований 
наступ повстанців з Павленок та Курокінської з одного боку 
та від червоних касарень з другого, швидко призвів до того, 
Що гетьманці змушені були відступити з Сінного майдану до 
Корпусного саду. *)

*) До речі, угоду цю ствердила німецька Рада салдатськпх депутати!.
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В той час, коли провадили свої військові операції перші 
та другі повстанські загони, міські робітники та залізнич
ники теж виступили в тилу у гетьманців. Наскок на в ’язницю 
першого загону вдався в значній мірі через те, що кілька 
невеличких групок полтавських друкарів та харчовиків на
робили заколоту в районі Срітенської, Гоголівської та Петрів- 
ської вулиць. Крім того вони зробили напади на гетьманських 
вартовиків на Кобищанах (передмістя Полтави), праворуч від 
станції Полтава— Південна), а також в районі вулиці Панян
ки, цебто на підступах до міста з південної залізничої станції.

Більшу ролю відогравали загони робітників - залізнич
ників. Загін зі станції Полтава - Південна — перерізав шляхи 
на дільницях Полтава - Конград та Полтава - Кременчук, 
попсував кілька паровозів та побив гетьманських вартовиків у 
околишніх селах біля станції; загін залізничників у станції 
Полтава - Сортировочна повів наступ в напрямку Колоній- 
ської вулиці та Підманастир’я, погрожуючи захопити харчові 
склади гетьманців, що були в районі Колонійської вулиці. 
В той же час цією диверсією залізничники ставили під серйозну 
погрозу головну базу німецького гарнізону Полтави — помеш
кання семінарії, бурси тощо. Крім того, цей загін одразу за
хопив в свої руки станцію Полтава - Сортировочна та заліз- 
ничий міст через річку Ворскло, де проходить колія поміж 
Полтавою - Південною та Полтавою - Київською.

Виступи цих робітничих загонів викликали ще більшу де
зорганізацію гетьманців, а також значною мірою спричинилися 
до того, що німці не зламали свого слова і не виступили проти 
повстанців, дбаючи більш за все за свої базисні склепи.

Після того, коли залізничники зі станції Сортировочної 
переконалися, що німці додержуватимуть невтралітету, вони 
Колонійською та Панянкою вул., з боєм переслідуючи гетьманців 
присунулися до Сінного та Петрівського майданів. Цікаво від
мітиш, що швидкий наступ повстанців, цілком несподіваний для 
гетьманців у районі Підманастир’я, врятував єврейське насе
лення цього району від погрому, що його вже почали були геть
манці. До того ж як би вони не захопилися погромом,— неве
личкий загін залізничників можливо було б розбито. Проте, 
вийшло так, що вони змушені були панічно з великими втра
тами відступати до гори в район Петрівського майдану.

Тут, на території від Корпусного саду до станції Пол
тави,— Південних залізниць гетьманці трималися до вечора. 
А ввечері при посередництві німецького командування геть
манці з повстанцями встановили перемир’я з умовою, щоб геть
манці негайно звільнили Полтаву. Отже, Полтава знову стала 
радянською.
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Остаточно Полтаву звільнено від гетьманців лише надве
чір 25 листопада (1918 року). Проте, вже з ранку-цього дня рев
ком проголосив радянську владу та випустив відозву до на
селення. Перший день радянська влада лагодила організаційні 
справи. Перш за все ревком подбав про те, щоб заволодіти по
ліграфічними засобами. Потім вжито заходів, щоб налагодити 
телефонний та телеграфний зв’язки по губерні. Нарешті, треба 
було дати лад повстанським загонам, що невпинно зростали й 
хоча не бешкетували, але ж не виявляли й особливої організо- 
ваности.

Звичайно, найбільше роботи в цей день все таки було шта
бові. Дати лад повстанським загонам було нелегко, надто в 
умовах ще не скінченої збройної боротьби з ворогом.. Весь час 
доводилося розглядати всякі непорозуміння поміж ватажками 
окремих загонів, перевіряти їхню політичну певність. Вій
ськова розвідка ревштабу, захопивши матеріали гетьманської 
контррозвідки одразу виявила, що до наших лав вже встигли 
пролізти ворожі елементи: Як тільки про це довідалися відразу 
вжито проти них відповідних заходів. Та, на'ж аль, як це 
виявилося дуже швидко, вони були недостатні.

Всіх активних прихильників гетьманської влади та ін
ших контрреволюційних елементів заарештували товариші 
з нашої контррозвідки за допомогою повстанців. Всіх за
арештованих відправляли до червоних касарень, де містився 
ревштаб. Але' жоден з цих заарештованих не зазнав ніякої 
кари. На другий день, за допомогою німців, всіх заарештова
них контрреволюціонерів було звільнено. В наслідок цього 
потім загинув не один десяток товаришів.

До вечора майже всю зброю, що її захоплено в червоних 
касарнях та на станції Полтава - Київська, штаб розподілив 
між волосними ревкомами Полтавського та найближчих воло
стей Конградського повіту. Більшість повстанців, що вже були 
організовані в реґулярні військові одиниці, направлено було* 
в загони, розташовані в червоних касарнях та біля, села Ма
чухи.

Мачушанський загін дістав наказа захопити місто Кобе
ляки й одночасно відрізати для гетьманців шляхи виступу до 
Дніпра. Гарнізон червоних касарень мусів бути основною 
військовою базою ревштабу.

Але в цей час ситуація різко почала змінюватися. Вже 
опівдні 25 листоїхада повстанці Чутівського району повідомили 
ревштаб про те, що з Харкова насуваються валки та кіннота ота
мана Балбачана. Повстанці розповідали, що балбачанівці звуться
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петлюрівцями й, мовляв, також виступають проти гетьмана. 
Через це чимало наших повстанців певного напрямку почали 
приєднуватися до реґулярних балбачанівських частин. Увечері 
26 листопада на станцію Полтава - Південна прибув сам ота
ман Балбачан зі своїм штабом. З ним разом прийшла головна 
колона його війська, що складалася з двох полків піших та од
ного полку кінноти. Була також артилерія й технічні частини. 
Одразу було видно, що це більш - менш реґулярна військова 
сила, досить таки добре організована, з якою треба було сер
йозно рахуватися.

Треба віддати належне балбачанівцям, що вони досить вдало 
зманеврували. Прибувши Балбачан одразу ж послав своїх штаб
них старшин з ’ясувати що то за влада в Полтаві, але з’ясувати 
неофіційно, не вступаючи' в якібудь переговори. В той же 
час він видав наказа, щоб його військо не припускало ніяких 
ексцесів щодо повстанців.

Помилкою ревштабу та ще в більшій мірі Губревкому було 
те, що вони змарнували час. В той час, коли Балбачан, повно 
з ’ясувавши собі політичне обличчя ревкому й ревштабу та 
їхню військову силу, перевів низку заходів до того, щоб підго
туватися до ліквідації влади губревкому,—<- ревком в цей час 
організував мітинґ в помешканні музичної школи.

Мітинґ пройшов надзвичайно вдало й безперечно популя
ризував радянську владу серед міського населення. Низкй про
мовців засвідчила факт, дійсно, надзвичйно вдалої організа
ції захоплення Полтави.

Але... мітинґ закінчився о 4 годині дня, а о 10 вечора Губ- 
ревком уже було заарештовано.

Під кінець мітинґу товариші з ревштабу повідомили чле
нів Губревкому, що провадили мітинґ, про підозрілу поведінку 
балбачанівців та німців. Дехто з німецьких соціялістів попе
редив ревштаб, що німецьке командування ввійшло в контакт 
з Балбачаном. Біля червоних касарень, а також і в інших міс
цях, де були розташовані повстанці, біля приміщень, де розта
шувалися губком більшовиків, боротьбістів та лів. с - р. (рос) 
появилося чимало якихось підозрілих типів. Нарешті відбу
валися дуже підозрілі маневри балбачанівських військових 
частин.

Губревком ухвалив прискорити закінчення мітинґу та че
рез три години зібратися для обговорення стану. Засідання 
губревкому було призначено в бувшому губернаторському бу
динкові, але коли близько 7 години туди підійшов дехто з чле
нів губревкому, вони побачили біля дверей петлюрівську вар
ту. Спроба влаштувати збори в помешканні бувшого кадет
ського корпусу теж не вдалась, також, як і в „школі для елі-
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дйх “ на Колонійській. Тоді вирішено було влаштувати засі
дання в приміщенні школи в кінці Пушкінської вулиці. (Зараз 
ця школа названа ім’ям Василя Блакитного). Очевидно було, 
що балбачанівці готуються вжити серйозних заходів проти ре
волюційних повстанців, та ревкому. Отже, щоб попередити 
арешт, одному з товаришів, ватажкові повстанського загону 
тов. Ігнатьеву було доручено організувати охорону засідання 
губревкому. Ніхто не міг знати тоді, що ревком буде заарештот 
вано за допомогою своїх же охоронців.

Ревком зібрався о 8 годині вечора (крім більшовиків 
до ревкому входили також і представники боротьбістів, лівої 
частини у. с .-д ., максималістів та російських лівих есерів).

Настрій у товаришів був тривожний. Для всіх було ясно, 
що ми маємо справу з організованою силою, безперечно, цілком 
ворожою до нас, якій ми зараз не можемо протиставити 
серйозної сили зі свого боку. Очевидно було, що в Полтаві ми 
слабіші. Тим то більшість товаришів наполягала, щоб негайно 
залишити Полтаву й податися на периферію по волостях та по
вітах Полтавщини, організовуючи там повстанські загони проти 
Директорії. Власно на цьому всі сходилися. Розходження були 
лише в тому, як залишити Полтаву, чи просто потайки, вночі 
зникнути з Полтави, чи зробити спробу повести переговори з 
Балбачаном, щоб відтягти час та .підготуватися для органі
зованого відступу. Товариші вказували, що коли ревком од
разу зникне з Полтави, він тим самим залишить на призволяще 
ті повстанські загони, що розташовані в місті, та що на таку 
зраду ревком не мусить і не може піти. Дехто з товаришів пропо
нував компромісовий вихід: ревком хай залишає Полтаву 
таки негайно, вночі, але одночасно послати товаришів до чер
воних касарень та інших місць, де були повстанці, з наказом 
також негайно відходити за місто. Проти цього пляну були ті 
заперечення, що, .мовляв, петлюрівці не такі дурні, щоб ви
пустити повстанців. Засідання реикому затягувалося.

Врешті прийшли до висновку, що треба за всяку ціну збе
регти довір’я повстанців - селян. Всі бо були одної думки що
до УНР; вже на. завтра треба було розпочинати нову повстан- 
Ську акцію,— проти петлюрівців, проти Директорії.

Ревко'м ухвалив відрядити одного з членів ревкому для 
Передачі штабу балбачанівців домагання визволити заарещто- 
ппних революційний повстанців. Засідання ревкому після цього 
пРодов'жувалось далі. З кімнати вийшли тільки Шинкар з то
варишем, що мав передати Балбачанові цю вимогу ревкому. 
Пройшовши велику передню кімнату вони почали сходити схід
цями, що вели з- другого поверху на подвір’я.

Не встигли вони ступити двох кроків по східцях, як їм
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засліпило зір світло електричного ліхтаря. Кожен з них від
чув біля скроні дуло револьвера. Спершу було незрозуміло, 
в чім річ — адже на подвір’ї вартувала своя сотня. Лише тро
хи оговтавшись вони побачили шлики й балбачанівські „осе
ледці". Довелося повертати назад до помешкання, звідки вони 
тільки но вийшли. Увівши заарештованих до кімнати, петлю
рівці почали допит та попередній трус. Ще не було відоме, 
щр з себе уявляють заарештовані. Тому то, коли запитано було 
їх хто вони й що тут робили, т.т. цілком спокійно почали неми
лосердно вигадувати, що вони, мовляв, українці й зійшлися 
поділитися думками з приводу такої радісної події, як падіння 
гетьманату. Такої тактики вимагала делікатність стану: в су
сідній кімнаті, що відділялася майже цілком непомітними двер
цями— сиділи всі інші члени ревкому. Отже треба було, удаючи 
з себе ягнят — дати себе якнайшвидше вивести з цього примі
щення. Та не так склалося, як жадалося. Несподівано до кім
нати увійшов якийсь старшина,,' і тактика товаришів одразу ж 
збанкротувала.

— А, пане Шинкарю, от несподіванка, дуже приємно! 
Я вас знаю ще по Київщині.

Розпочався трус. Обшукували й помешкання, й заарешто
ваних. Підчас трусу Шинкар намагався позбутися двох пакун
ків з грішми, що були в нього, але це примітили й забрали. 
Щождо трусу в приміщенні, то цікаво, що майже до останнього 
моменту ніхто з балбачанівців не примітив дверей, прорізаних 
в диктовій стінці, за якою, спинивши подих, сиділи,-вичі
куючи кінця цієї візити, решта товаришів.

Аж раптом один із старшин, ласий на „барахло", порсаю- 
чись в шафі, несподівано натрапив на дверці. Одчинивши їх, 
він скрикнув: „Пане осавуле, та тут їх душ двадцять"1), і за 
якихось десять - п ’ятнадцять хвилин заарештовані ревко- 
мівці з „експортом" вирушили до приміщення балбачанівського 
штабу.

В штабі після півгодинного чекання до нас вийшов заступник 
Балбачана отаман Ревуцький, який нічого не розпитуючи, 
сказав: „Ну, з вами побалакаємо завтра, а ви двоє залишитесь", 
додав він до т.т т. Щинкаря та Качинського. Після цього на
казав одвести Качинського та Шинкаря до нього в кабінет, 
а нас, решту, повезли до в ’язниці. Б іля в ’язниці вже стояла 
німецька та петлюрівська варта. Тюремна адміністрація й 
доглядачі, що ще сьогодні зранку приймали заарештованих за 
ордерами губревкому тепер надто дивувались, не розуміючи

г) Сцену арешту подаю зі слів т. Мотузки Миколи, що й був тим 
членом ревкому, якому доручалося поїхати до штабу Балбачана.
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в чому справа. В начальника тюрми був страшенно ніяковий 
вигляд, і він розписувався в прийомі нових заарештованих, 
доглядаючи на нас ледве не благаючи. Він сам пішов відводити 
нас до камери, розпитуючи по дорозі, в чім справа. Ми йому 
коротенько відповіли, що це непорозуміння, яке дуже часто 
трапляється в революційні часи, але, ми певні в тому, що 
повернемося до влади в найближчі дні. Теж саме ми відповідали 
й тюремним наглядачам, що приходили до нас в камеру. Наше 
поводження одразу визначило тон відносин між нами та адмі
ністрацією в ’язниці.

Качинський і Шинкар лишалися ще в штабі з годину. 
Власне отаман Кудрявцев (начальник штабу Валбачана) хотів 
перебалакати лише з Шинкарем, якого він викликав в ок
рему кінату і більше 20 хвилин балакав з ним. Качинський 
чекав у другій кімнаті. Після цього Кудрявцев розпорядився 
одправити кудись їх обох. За півгодини їх вивели в супроводі 
кількох вартових з помешкання штабу й повезли на великому 
екіпажі» Дорогою товариші помітили, що їх везуть не до в ’яз
ниці, а кудись у напрямку до передмістя Кобищанів. Коли екі
паж завернув на Кам’яну вулицю, Щинкар раптом вискочив 
і кинувся тікати. Вартові зробили кілька пострілів, але не здо
гнавши швидко повернули назад. Шинкар хоч і поранений в 
руку утік і щасливо добирався до одного з наших підміських 
конспіративних приміщень. Качинського після цього одвезли 
до в ’язниці і посадили в спільну з іншими членами Ревкому 
камеру.

Вже на другий день після арешту наша камера стала якимсь 
своєрідним центром тюремрого життя. До нас стали звертатися 
ув’язнені з проханням подбати за них, коли ми вийдемо на волю. 
Деякі заяви подавалися в писаній формі й починалися при
близно так: „Шановні товариші з Полтавського Губревкому“ 
або „Просимо Полтавський Губревком“ і т. ін. Представники 
адміністрації приходили до нас в камеру та вели „ліберальні “ 
балачки про те, що вони вважають наш арешт за негідний вчи
нок з боку влади Валбачана й усіляко силкувалися виявити 
цілковиту до нас толерантність.

В цей час на волі товариші не дрімали. Начальник штабу 
губревкому Василь Чорний (Матена Бугаєвич) ще з кількома 
товаришами встигли виїхати за межі Полтави й навіть вивезти 
частину повстанців з червоних касарень. Решта повстанців 
в Полтаві була, звичайно, обеззброєна й частково приєдналася 
До балбачанівців, а більшість повернула додому.

“  Коли товариші, що були по волостях, довідалися про арешт 
Губревкому, вони почали проводити еперґійну роботу серед
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повстанців. В той же час Василь Чорний від імени підпільного 
Ревштабу надіслав до губерніяльного комісара Директорії 
на Полтавщині, Чижевського, листа, де вимагав звільнити 
заарештованих товаришів. В листі були недвозначні погрози 
на адресу петлюрівців в разі невиконання вимог Ревштабу.

Поміж арештованими членами Ревкому було й два пред
ставники ,у. с.-д. ( „лівих“) — т. т. Косенко Семен і Трохим 
Гайдар. Косенко, що був першим після повалення царату го
ловою міської управи в Полтаві, користувався популярністю 
серед населення Полтави і був видно тоді з погляду влади 
Директорії найблагонадійнішим.

Косенка випустили з в ’язниці вже на другий день, і він, 
з свого боку, в розмові з Чижевським та іншими представниками 
влади наполягав на те, щоб звільнити решту заарештованих 
т. т., що були, мовляв, майже всі українці й вигадував він укра
їнські с - д., та що це погано вплине на стосунки влади Дире
кторії з повстанцями.

Ще через день петлюрівська губерніальна влада розпоря
дилася випустити ще одного з товаришів, представника бороть- 
бістів в Губревкомі — тов. Василька та товаришок Чубову 
й Мо'сковець (Мавку), що були заарештовані разом з ревкомом. 
Коли звільняли тов. Василька стався такий інциндент. Він 
заявив, що сам виходити зрікається й вийде з в ’язниці лише 
тоді, коли випустять всіх його товаришів. Петлюрівські 
жовніри нічого не могли зробити з ним і покликали німців. 
Ці не стали провадити дальших балачок і, вдаривши кілька 
разів прикладом,' змусили товариша залишити камеру. Зви
чайно, цей інциндент був використаний для того, щоб пбсилити 
агітацію за визволення заарештованих товаришів. •

На протязі тижня було звільнено вже всіх членів Губрев- 
кому. Цікаво, що останні звільнені товариші випущені в той 
день, коли військове командування Директорії на Полтав
щині, розлютоване через діяльність наших революційних по 
встанців, вирішило вжити серйозних репресій проти заареш
тованих членів Губревкому. Того ж самого дня, як були випу
щені останні товариші, їх почали знову шукати, щоб заареш
тувати. Але вчасно попереджені товариші встигли заховатися.

Звільнення Ревкому було моментом, з якого почалася 
одвертіша й рішучіша боротьба з Директорією. Всі товариші 
пішли в підпілля.

Проте, не зважаючи на люту ворожість петлюрівського 
військового командування, багатьом товаришам підпільникам 
вдалося пробратися в апарат влади. Особливо багато влашту
валося в апараті, так званого, „інформаційного бюра Дирек
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торії"' та його філій на місцях. Приміром, на Полтавщині на
віть на чолі губерніальної філії інформаційного бюро вдалося 
поставити робітника члена підпільного губкому боротьбі- 
стів. Н. Степового (Ничипора Тетянка). Завдяки тому, що 
інформаційне бюро було в наших руках, воно перетворилося 
на„аґітпроп“ підпільних революційних партій: через апарат 
„інформбюро “ тисячами відпралялись на місця відозви біль
шовиків, боротьбістів, максималістів, лівих с.-р . За інструк
торів інформбюра та його урядовців роз'їжджали по губерні 
інстркутори підпільних губкомів.

Нову бойову мережу вдалося налагодити досить швидко. 
За якихось півтора — два місяца вже було перевезено підго
товку до збройного виступу проти Директорії. Підготовка про
вадилася не лише поміж повстанців, але також і в регулярних 
частинах Директорії. Низку військових директоріянських 
загрнів вдалося з ’аґітувати разом з командним складом.

Соціяльне самовизначення Директорії викликало, звичай
но, швидке виявлення диференціяції і в повстанському русі.

ПетлюрІЕщина швидко в очах широких мас села виявила 
свою контрреволюційну куркульську природу й між по
встанцями все швидше поширювався вплив більшовиків. Так, 
приміром, трапилося в Чутівському районі Полтавського 
повіту, де повстанці, організовані більшовиками й у деякій 
частині боротьбі стами, і майже всі перейшли до Балбачана, 
коли він наступав на Полтаву. Але після арешту нашого 
Губревкому та інших репресій петлюрівської влади, хлопці 
схаменулися й почали бити вже петлюрівців. При цьому від
бувся „одсів“ заможніших елементів. Таких випадків було 
дуже багато /

Дуже своєрідну картину являло собою саме село на Пол
тавщині вже за якихось два тижні після встановлення влади 
Директорії. Нова влада всюди усунула волосних старост та 
інших гетьманських урядовців і відновила земську мережу. 
Але волосні земства далеко не всюди спромоглися зорганізо- 
вуватися. Перевиборів не робилося, а відновити старий склад 
волосних земств, що був ще до гетьманщини, не всюди вдалось. 
В багатьох місцях за весь час існування Директорії ніякої ди- 
ректоріяльної влади на селі не утворювалося.

Через це в низці волостей на чолі влади лишилися ті 
ревкоми, що були утворені підчас боротьби проти гетьмана. 
Ці ревкоми, одержуючи накази та розпорядження губерніяль- 
вої влади Директорії, „клали їх під сукно “, а подекуди робили 
вираз навпаки: коли, наприклад, було розіслано обіжника про 
Мобілізацію, про боротьбу проти непевних елементів, ворожих 
До влади (тут розумілися, головним чином, більшовики), про
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хлібо - фуражні наряди й т. ін.— хлопці провадили мобіліза
цію в повстанські загони, заарештовували петлюрівців, а зібра
ний хліб складали в громадські комори, як фонд для поста
чання повстанських загонів.

Часто траплялося й таке, що коли в одній волості був рев
ком, а в другій влада Директорії — вони починали між собою 
війну, або, принаймні, ставили кордони.

Але в міру того., як зростав повстанський рух на селах 
та збільшувалась кількість революційних повстанських заго
нів, становище куркульської влади Директорії на селі все гір
шало. Ще за місяць до повалення влади Директорії, коли пред
ставники Директорії в містах губерніяльних та повітових ще 
почували себе під охороною військових частин цілком без
печно, їхні представники на селах мусіли йти у фактичне 
підпілля. Коли про такі факти повідомляли представників 
влади в губерні, вони не вживали ніяких заходів та й не в 
силі були щось зробити, бо в боротьбі проти робітничо - селян
ських мас її сили дедалі більше таяли. В наслідок цього вже 
в грудні революційні повстанські загони опанували не лише 
волосні центри, а й захопили низку повітових міст. Іноді їх 
на якийсь час вдавалося виганяти реґулярним військовим 
частинам Директорії, але §они знов робили напад і захоплю
вали міста. ТТі к трапилося в Хоролі, Миргороді, Ромнах, Золо
тоноші, Конграді, Зінькові та ін. повітових містах Полтавщини.

За таких обставин постала думка знову захопити Полтаву. 
Цю спробу бул.о зроблено в середині лютого (1919 р.). Розро
блено було такий плян: три повстанські загони з Дикансько - 
Тахтаулівського району, Супрунівського та з М^чушанського 
мусіли розпочати наступ на Полтаву; в цей момент в самому місті 
мусила виступити міліція, що була птд командою відомого това

р и ш а  Костя Матяша, який увійшов у довір’я до Балбачана. 
Одночасно мусіли також виступити й залізничники. Проте 
петлюрівці виявили себе організованішими ніж ми гадали. 
Якраз напередодні до Полтави прибули ешельони з петлюрів
ськими юнкерами з Харкова. Це була дисциплінова й добре 
вимуштрувана військова сила і їхня участь в бою вирішила 
справу. І повстанці - селяни, і повстанці - міліціонери мусіли 
залишити Полтаву й відступити. Треба підкреслити, що від
бивши повстанців, петлюрівці навіть і не намагалися переслі
дувати повстанців на селах.

Але скоро Полтаву все ж таки повстанські загони з Василь- 
цівської, Диканської, Чупрунівської та Баляснівської волостей 
переважно1), зайняли. Перший увійшов до міста загін з Піїцан-

1) Були тано к повстанці іі з інших околишніх волостей.
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ської волости. Полтаву зайнято на цей раз майже без пострі-, 
дів, хоч і сталося кілька ексцесів з боку повстанців через про
вокаційні вихватки петлюрівців, які ще залишалися в місті. 
Але. всякі прояви свавілля повстанців їхні ватажки рішуче 
зліквідували й за кілька годин у місті встановлено цілковитий 
лад- Організований Губревком одразу випустив відозву до 
населення, де закликалося підтримувати радянську владу й , 
Гарантувався спокій. Одночасно, з наказу начальника вій
ськової залоги, було призначено коменданта міста. Одразу 
вжито заходів встановити по губерні органи радвлади. В біль
шості повітів це було переведено в найближчі дні без ніяких 
особливих перешкод. Розтрощені рештки військових частин 
Директорії остаточно відступили з Полтавщини в напрямку 
на Київ та Кременчук в середині січня.

Через два дні після того, як Полтаву зайяли повстанці, 
до міста вступили перші регулярні повстанські частини Чер
воної армії з українських партизан.. На цей раз радянська влада- 
вже надовго встановилася на Полтавщині.



ПАХОМОВ А. Г.

п е р ш и й  к р и в о р із ь к и й  к о м у н іс т и ч н и йполк
(З  нагоди десятиріччя 1919- I I I ,  1930 р .)

В березні 1919 р. з організованих революційним комітетом 
загонів, точніше, партизанських загонів, для боротьби проти 
бандитизму та контр - революції засновано було перший Кри
ворізький комуністичний полк.

Організувати полк було доручено т. т. П. Сиволапові та 
Рейнішові, які й звернулися до робітників Криворіжжя з за
кликом вступати до полку. Кінну частину, з доручення т. Си
волапа, взявся організувати тов. Н. Миренко, який протягом 
двох тижнів і зібрав цонад 100 кіннотчиків.

Робітники металісти й шахтарі гаряче відгукнулися на за
клик Революційного Комітету й більшовицькоїпартії й протягом 
трьох тижнів праці, полк нараховував у своїх лавах близько 
400 чоловіка піхоти та понад 100 кіннотчиків. Щоправда, 
люди ці в більшості догано знали військову справу, зате об’єд
нувала їх єдина думка — боротися за радянську владу.

Командування полком прийняв т. Мануйлов, на помічника 
признано було т. Мохр - Балкового.

В квітні - травні полк поступив у розпорядження коман
дувача групи війська т. Пархоменка, й незабаром одержав 
наказа оволодіти станцією Долинською, що була в руках гри- 
гор’євських банд. Надвечір ст. Долинську було взято без бою 
кінною частиною комуністичного полку, забрано було в полон 
кілька чоловіка розвідувачів чи тих, що не встигли виїхати, 
григор’євців.

Виконавши успішно це перше завдання полк було переве
дено на мерефо - херсонський фронт на допомогу першому 
Олександрівському полкові.На другий день після приїзду полк 
вирушив у похід на банди „отамана" Григор’єва, що розташу 
валися в районі ст. Блакитної. Полк мав панцерний автомо
біль та 2 гармати.

Весняний ранок. Військо розташувалося фронтом на 7 
верстов.
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Приймаємо бій. На фланках розташувалася кіннота дід 
командою т. Миренка. Керум боєм тов. Мохр.

Ворог веде проти нас інтенсивний наступ, за підтримкою 
убійчого артилерійного й кулеметного вогню. Григор’єв- 
ський панцерний автомобіль, ховаючись за насипом залізниці» 
непомітно під’їхав до нашого лівого флянку й почав кулеметний 
вогонь по розстрільні нашої піхоти, що була навидноті. Отже 
лівий флянк подався й почав був відходити, але завдяки ге
роїчним зусиллям нашого командного складу, особливо т. Мох- 
ра, становище змінилося й наш полк перейшов у контрнаступ.

Банди було відкинуто на 7 — 8 верстов від позиції, що її 
займав комполк. В бою григор’свці втратили близько ЗО чо
ловіка забитих і поранених. З наших — двох було контужено» 
а одного поранено в голову.

Ця перемога над григор’євцями надала нам бадьорости й 
певности в дальші наші перемоги. Веселий і бойовий настрій 
мав полк, не дивлячись на те, що частина червоноармійців не 
мала одягу та взуття.

Найбільший бій з григор’євцями був біля містечка Ве
лика Олександрівна, де перебував „штаб" та головні сили 
„отамана" Григор’єва.

Ведемо наступ в кількості 500 чоловіка з двома панцер- 
.ними потягами проти 1.000 „добірного" григор’євського вій
ська. Ворог почав проти нас артилерійний, кулеметний та руш
ничний вогонь. Наша- кіннота швидким рейдом заходить у тил 
ворогові. Від цього-наскоку сили григор’євців подаються й по
чинають панічно відходити. Влучним пострілом з гармати з 
нашого панцерного автомобіля, ворожий панцерний автомо
біль вибито було з «строю й забрано піхотою в полон.

Від довгих боїв червноармійці знесилилися, проте, в на
ступ ішли з тією ж бадьорістю, що й перше.

Через деякий час наш полк наблизився розгорнутим фрон
том до „штабу"; григор’євці не витримали нашого натиску й 
відійшли, пропустивши вперед свою кінноту, щоб прикривала, 
відступ.

В цих операціях григор’євська кіннота зазнала великої 
поразки, ми відбили чимало товарових та пасажирських потя
гів, панцерний потяг, а також силу всілякого військового майна 
та зброї, що були в тих ваґоцах. Тоді ж забрали кілька десят
ків григор’євців в полон.

Над вечір цілим фронтом підійшли до Великої Олександрів
ни, покопали шанці й приготувалися до атаки. Під самим 
містечком лютий бій тривав цілу ніч. Григор’євці щохвилини 
Пускали ракети, боячись нашого нічного наступу. Цілу ніч 
Зуміла злива. Багато червоноармійців не мали сили рухатися. 
15*
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Правий флянк, роблячи вночі тактичні маневри, готуючись 
До наступу на Олександрівку, відірвався від лівого. Зв’язок 
було перервано, ворог весь час тримав убійчий вогонь по наших 
шанцях і налагодити зв’язок під таким вогнем не пощастило 
аж до самого ранку.

Наш панцерний автомобіль, що стояв за кілька верстов 
від позиції своїм аріилерійним вогнем примусив ворога змен
шити кулеметний вогонь. В ту таки ніч т. Мохр, оглядаючи 
лівий флянк фронту натрапив на григор’євський роз’їзд. 
Почалася стрілянина, підчас якої т. Мохра було легко поранено 
в руку.

На ранок відновивши зв’язок з правим флянком, не зва
жаючи на знесилля й голод, полк перейшов у наступ на григо’єв- 
ців, що покопали шанці й поховалися за муром. І лише гармати 
наших панцерних автомобілів та вогонь піхоти зробютипаніку 
серед григор’євських банд.

Через 2 — 3 години полк пішов у атаку. Григор’євці не
сподівано викинули білі прапори і це спершу зробило замі
шання в наших лавах, але ми, боячись зради, кинулися з криком 
„ура“ в атаку. Кроків за 100 — 200 від муру григор’євці рап
том почали стрілянину з кулеметів та ґвинтівок розривними 
кулями. Наші частини не витримали ворожого ураганного вог
ню й відійшли.

Підчас цієї зрадницької стрілянини було забито кількаде
сят наших товаришів з 1 криворізького комуністичного полку. 
Того ж таки дня виявилося,, що6 наших товаришів, які підчас 
нічної операції потрапили у полон до григор’євців — розстрі
ляно (тіла розстріляних товаришів ми відкопали й перевезли 
до Кривого Рогу). •

За кілька днів григор’євців, що зазнали великих втрат, 
було остаточно розбито. Містечко Велику Олександрівку наші 
частини нарешті взяли.

За весь час боїв на мерефо - херсонському фронті ми від
били: 1 панцерний автомобіль, коло 100 пасажирських та това
рових ваґонів, коло 300 полонених, кілька тисяч ґвинтівок, 
12 кулеметів, 2 гармати й багато різного військового майна.

Розбивши григор’євсько - махновські загони на мерефо- 
херсонському фронті наш полк перевели на никопільський, 
де теж було безліч григор’євських банд. Кількість ворога до
сягала 300 — 400 чоловіка. Через те, що'григор’євці висадили 
в повітря бузулуцький міст — сполучення з Никополем пере
рвалося, але висадити чортомлицький міст григор’євцям не 
пощастило, бо наспіли загони нашої піхоти й кінноти й не дали 
їм підготувати вибуха.

За два дні наш невеличкий загін під командою т. Сиволапа,
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без бою Здобув ст. Чортомлик, що знаходиться в 7 — 10 вер
стах від ст. Степової, але під натиском ворога знову мусів 
відійти до ст. Степової.

За кілька днів наш панцерний потяг (пульман) з 9 кулеме
тами під командою т. Сиволапа, рушив у глибоку-розвідку в 
напрямкові на м. Никопіль. Лівий флянк розвідки охороняла 
кінна частина нашого полку. Проїхавши верстов із 15, ми по- 
5 І І Т И Л И , що григор’євські кінні частини обходять нас з правого 
флянку, збираючись висадити в повітря залізничий насип. 
Наш панцерний потяг почав наступати. З кількох кулеметів 
відкрили огонь і примусили тікати григор’євців.

Через якийсь час, прйнявши ще кілька боїв та з десяток 
перестрілок наш полк остаточно ліквідував і цей фронт.

З никопільського фронту полк було переведено на ст. 
Кривий Ріг. Пробувши 2 дні на станції, 2 сотню Комуністичного 
полку послано було на допомогу червоним загонам, що брали 
активну участь у боротьбі з бандитами, в районі П ’ятихатки.

Зі ст. Кривий Ріг полк, через деякий час після повороту 
другої сотні, було послано на допомогу одеському полкові, що 
оперував у районі містечка Широкого, де перебували чималі 
сили широківської банди.

Безпереривно беручи участь у боях, полк зазнав чималих 
втрат і в червні 1929 року нараховував у своєму складі всього 
100 — 1,50 чоловіка. Отже, виниклі потреба нового формування 
для чого полк було відправлено, на ст. Миколаїв. Тут він уві
йшов до складу 1 радянського ударного полку, утворивши з 
рештків комуністичного полку одну сотню.

На початку червня 1919 р. нашу сотню ̂  разом з J. радян
ським ударним полком було відправлено на катеринославський 
фронт на допомогу червоній кінноті Куриленка й піхоті, що 
билися з козаками - шкурівцями.

Перший бій ми прийняли на третій день по приїзді. Фронт 
Простягся на 15 — 20 верстов з невеликими проривами. Наша 
сотня перебувала на правому флянкові в селі Михайлівці, під
тримуючи зв’язок з кіннотою Куриленка. На лівому флянкові. 
розташувався 24 задніпровський полк.

Ворожий аероплян з ’явився вранці над нашими шанцями 
й швидко повернув назад, а через 1 — 2 години ворог почав 
обстрілювати з гармат наші частини. Опівдні нашому фрон
тову було наказано поволі відходити Ж інноту Куриленка ви
ставлено було вперед, щоб охороняти відхід піхоти. Відійшовши 
верстов на 10 ми укріпилися на високостях узбережжя ріки 
Самари, де й простояли озброєні цілу ніч, чекаючи наказу, щоб 
Перейти в наступ. Але було вже запізно, шкурівська кіннота, 
скористувавшись з нашої зупинки, зайшла швидким рейдом
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нам у дравий флянк,-та навіть у тил і вранці почала обстрілю
вати наше військо з кулеметів та гармат;

Фронт швидким кроком почав відходити, підтримуючи весь 
час дисципліну й зв’язок поміж флянками. Кіннота Куриленка 
прийнявши кілька атак не мала сил вже більше стримувати на
ступу козацьких полків і примушена була також відходити не 
стримуючи наступу ворожої кінноти. Але піхота, відходячи весь 
час відповідала рушничним вогнем.

Відійшовши під натиском ворога кіннота цим самим від
крила й залишала правий флянк без прикриття. Скористувавшії
ся з цього білі зосередили весь вогонь на правому флянкові, 
де була сотня бувшого 1 криворізького комуністичного полку.

Наша сотня припинила відхід, оскільки її було, відрізано 
від лівого флянку й покинуто кіннотою Куриленка й самостійно, 
з ініціативи смільців - червоноармійців, відкрила у відповідь 
убійчий рушничний вогонь по козаках, що були на віддаленні 
100 кроків від нашої сотні. Такого героїзму й такої сили вогню 
наш полк і сотня не бачили ще ніколи за попередніх боїв. Наші 
червоноармійці билися як леви, але набої кінчалися.

Скористувавшися з відсутности в нас набоїв, козаки по
чали стріляти з кількох кулеметів і приблизно через годину 
кинулися на нас всатаку. Ми не мали чим вчинити опору й наша 
сотня майже в повному своєму складі потрапила у полон до 
козаків - шкурівців. Ми відстрілювалися до останньої хвили
ни. Вихорем налетіли білі й зарубали кількох наших червоно
армійців, що не хотіли віддатися живцем.

Години через 4 — 5 чоловіка 250 полонених червоноармій
ців привели до м. Білої Криниці до генерала Шкуро, який звер
нувся до нас з промовою, в якій казав, що нас „обманули ко
муністи “ і т. ін.

В цей час проходили козацькі загони й довідавшись, що 
це полонені почали бити нагаями наших червоноармійців.

Переночувавши в школі під сильною охороною ранком 
нас вивели на ст. Верхнєдніпровське. Як тільки ми вийшли з 
містечка Біла - Криниця, нас зупинили козацькі патрулі. 
Козаки наказали всім „жидам“ вийти з строю. Вийшло чоло
вік 8, решта залишалася на місці. Тоді козаки сами пройшли 
шерегами нашого загону й вивели ще 9 - х  червоноармійців 
бувшого Криворізького комуністичного полку. За 5 хвилин 
всі сімнадцятеро були розстріляні на очах своїх товаришів, 
з якими прожили кілька місяців у боях з білоївардійськими 
бандами.

Жодний з розстріляних не просив помилування, всі чер
воноармійці вмирали з гордістю. Хвилини за 2 — 3 до роз
стрілу т. Бродський підійшов до товариша, що пише ці рядки,
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скинув свою захисного кольору сорочку, що її одержав у ком- 
полку й віддав, повторюючи „помни о погибших товарищах'-. 
За дві хвилини білоґвардійські кулі простріляли йому скроню.

Ми всі стояли й дивилися як мужньо вмирали наші това
риші за Жовтневу революцію, але не мали достатньо сил, щоб 
спасти їх. З болем у серці червоноармійці чекали хвилини кла
сової відплати за розстріляних товаришів.

Після варварського розстрілу козаки погнали нас на ст. 
Верхнєдніпровсіьке, де знову багатьох товаришів набили. То
го таки вечора з станції втекло з полону чоловіка ЗО товаришів, 
а на другий день решту відправлено було на польові роботи до 
Таганрогу, бо вступити до білої армії ці товариші відмови
лися.

Підчас наступу будьонівської армії на Дій більшу частину 
наших червоноармійців звільнено було від білого гніту й вони 
знову вступили до лав Червоної армії.

Перший криворізький комуністичний полк з честю виконав 
бойові завдання — участь у зміцненні радвлади не тільки на 
Криворіжжі, а й на всій Україні. Багато товаришів загинуло в 
боях, чимало розстріляно. З 500 чоловіка нашого полку живих 
залишилося чоловіка з 200.

Полк мав велике ядро молоді, що нараховувало понад 100 
чоловіка. Розстріляні козаками 17 чоловік — молоді червоно
армійці — робітники й службовці Криворіжжя.

На знак доблесних перемог над бандитами полк у травні 
1919 року одержав прапор від Криворізького революційного 
комітету та робітників шахт та фабрик.

Комуністичний полк, поруч з іншими частинами Червоної 
армії життям, своїх бійців дав можливість трудівникам буду
вати своє життя на соціялістичних засадах.
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БАРАННИК С.

ПРОБЛЕМА ПОВСТАНСТВА ПРОТИ ГЕТЬМАНЩИ
НИ ТА АВСТРО-НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ В „КОМ- 

МУНИСТЕ“ 1918 Р.

Окупанську армію середньо - європейських держав, то  
на вістрях своїх баґнетів принесла на Україну гетьманат, 
українські робітники й трудящі селяни привітали загравами 
повстань. Кілками й сокирами, косами й вилами салютував 
український селянин німецько - гетьманській реакції, потра
вами й вирубуванням прочищав їй шляхи, червоним півнем 
освітлював їй путь економічного й державно - політичного 
„будівництва“. Повстанська проблема набула величезного зна
чіння за гетьманських часів. Організація повстанської ро
боти, переможного повстання—була головним завданням так 
центральних, як і місцевих організацій КП(б)У. Про проблему 
цю писали іак  у листівках, проклямаціях, як і в газетах орга
нізацій. КП(б)У. • ' '

Організаційне бюро1) для скликання 1-го з ’їзду КП(б)У, 
що його (Оргбюро) було виділено на Таганрозькій нараді (19— 
20 квітня 1918 р.) осівши в Москві, розпочало видаватйтам 
свого органа „Коммунист “, що типом своїм був чимсь середнім 
між газетою та журналом. „Коммунист“ цей, що з 1 - го з ’їзду 
КП(б)У (5 — 12 липня) став виходити як орган ЦК КП(б)У» 
був першою всеукраїнською партійною газетою - журналом 
і першим ЦО КЇІ(б)У. Перше його число вийшло 15 червня 
1918 року, останнє (7 j~  8 - е) 15 жовтня того ж таки року.

В ід  р е д а к ц і ї . І. З цього числа в „Л. В." вводиться новий відділ — 
„ Б іл ь ш о ви ц ь к а  п р е с а “ . В цьому відділі будуть вміщатися статті, спо
гади. й матеріяли з історії більшовицької преси на Україні так за ча
сів передреволюційних, як і за часів пролетарської революції.

Оцінка позицій „лівих", „правых", „центру" 1918 р. в рі3' 
них питаннях, що дано її в ст. т. Баранника є дискусійною 0 
уміщається в порядку обговорення.
х) До І з’їзду в редакцію „Коммуниста" входили т.т.—П’ятаков, 

Бубнов і Затонський; після — т.т. П ’ятаков, Затонськнй й КвірінГ*
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Усього вийшло нумерів: 1 — 2 - й ,  3 — 4 - й ,  5 - й  6 - й  та 
7 — 8 - й .  „Коммунисі“ цей, не зважаючи на те, що частина 
Його керівників, а саме; П ’ятаков та Бубнов-— тоді „ліві 
комінусти“ — з початку часто-густо використовували його 
шпальти як трибуну для боротьби в ленінською лінією в РКП,— 
відіграв чималу позитивну ролю в будівництві української 
організації більшовиків, як КП(б)У, і велику ролю в боротьбі
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організацій КП(б)У з німецькою навалою та гетьманським 
утиском. "

Ця остання роля „Коммуниста“ виявлялася передовсім 
У висвітленні й розробці конкретної цроблеми, що не сходила 
зі сторінок „Коммуниста" від першого й до останнього його 
числа, цроблеми повстанства. Як ставлено цю важливішу 
того часу проблему в першому ЦО КП(б)У, як еволюціону
вала постановка та висвітлення цієї проблеми, яке було її 
Політичне значіння — ці питання й мають правити за зміст 
Цієї статті.



234 Баранник С.

Перш за все — зауваження формально довідкового ха
рактеру. „Коммунист'', як перший всеукраїнський більшови
цький орган містив низку партійних документів: тези, що їх бу
ло подано на Таганрозькій нараді, резолюції 1 - г о  з ’їзду 
КП(б)У та деякі інші документи. Хоч проблема повстанства 
була чи не головною в цих документах, одначе я найменше 
збираюся посилатися на них з тої простої причини, що, строго 
говорячи, документи ці не можна вважати виключною прина
лежністю „Коммуниста". За основний об’єкт дослідження має 
бути зміст самого „К - а “ як такого й та частина документів, 
що походить від Оргбюра, органом якого „ К - т “ був.

І друге застереження хочеться тут подати. Читач поми
литься, коли чекатиме більш - менш достатнього висвітлення 
в „ К - і “ всіх течій, що боролися тоді в КП(б)У. Як відомо 
течій цих спочатку (Таганрозька нарада) було три: „ліві", 

' „праві" та „центр". Одначе „К - т “ був органом ЦК КП(б)У, 
більшість в якому належала українським „лівим" і в 
певні часи, певною мірою орган „лівих комуністів" у за
гально - партійному розумінні слова. Тому він мало відбиває 
погляди центру і майже зовсім не промовляють у позитивній 
формі з його сторінок представники „правих".

Це надає змістові „Ком - а" однобокого характеру, осо
бливо щодо питання, яке нас цікавить і зменшує його цінність, 
як джерела до вивчення суперечок навколо питання про по
встанство проти гетьманщини та окупації. А яку вагу мало пи
тання це для „Ком - а" дає приблизне уявлення хоча б, 
так би мовити, кількісний, щодо характеру змісту, бік 
справи.

Маємо число 1 — 2 - е : до повстання закликає маніфест 
ЦВК’у України від 9/1V — 18р., виданий у Таганрозі, відозва 
„Рабочие и крестьяне Украины", що її видано в зв’язку з 
гетьманським переворотом, звертання редакції „Ком - а" до 
читачів; проблемі повстанства присвячено цілком статті П ’я
такова „Организуйте восстание" та Бубнова „Организацион
ные задачи повстанческого движения", про це говориться 
у тезах Оргбюра та тезах т. М. Скрипника від 18/V — 1918 р .; 
у доповіді представника Всеукр. партійного комітету, обраного 
на Всеукр. нараді партії комуністів, що відбулася 26/V — 
1918 р. у Києві; подається матеріял у хроніці „На Украине" 
і т. д. щось із 30% усього тексту нумера. Число 3 - 4 - е — 
так само щось із 30%, № 5 - й — понад 40% і т. д.

Але, звичайно, не лише в .кількісному боці справа. Які 
окремі питання української революції перепліталися в про
блемі повстанства, як під тисненням фактів реальної дійсности 
висвітлювалася еволюція погляду на повстанство у лівих та
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почасти центру т. ін .— ось питаніїя, що мають привернути дц 
себе нашу увагу.
' Питання про повстанство належить до розряду тактич
них питань. А коли так, то те, чи інше вирішення його, той чи 
інший погляд на нього зумовлюється поглядами стратегії, й 
зрештою, поглядами на характер та рухові сили революції. 
Сторінки „Ком - а "  доводять, що в основі того чи іншого 
вирішення справи повстанства лежали певні погляди на ха
рактер та рухові сили української пролетарської революції.

Як відомо, за часів до 1 - г о  з ’їзду КП(б)У три погляди 
було на цю справу: „лівих“, „правих" та „центру“ .

Соціяльному змістові політичного режиму, що утвердився 
на Україні „ліві“ у Таганрозі дали характеристику, що режим 
цей є „режимом військової диктатури“, що диктатура ця 
„повністю здійснює владу імперіалізму центральних держав 
Европи“ і що Центральна Рада тільки допомагає чужоземному 
імперіалізмові. „Ком - т “ потвердив цю характеристику для часу 
Після гетьманського перевороту. У тезах Оргбюра від 18/V— 
18 р. читаємо, що „влада гетьмана... є не що інше, як утвер- 
діння панування фінансового капіталу середньо - європей
ського центру, що поставив фінансово - капіталістичну 
буржуазію України в найтіснішу залежність від німець
кої імперіалістичної держави “ , що „українська крупна 
буржуазія виконує всі розпорядження німецького фінансо
вого капіталу"1). І пізніше, у № 3 — 4 „Ком - а “ від 1 /V II— 
18 р. у статті т. П ’ятакова „Надгробное слово „тезисам" тов. 
€крьщника“ ми не знаходимо жодних змін у цьому погляді. 
Обвинувачуючи тов. Скрипника який стояв на чолі „центру,, 
в „грубейших" помилках, т. П ’ятаков пише:

„1. Він не бачить, що справа уже не у внутрішній контр
революції, а в військовій диктатурі німецького імперіалізму.

2. „... що й Рада й гетьман і хто там ще буде — тримаються 
з  ласки німецької буржуазії й не мають самостійного значіння. 
. 3. Він уперто твердить про спілку рівноправних буржуа
зій там, де ми маємо справу зі „спілкою"барина з його вгодли- 
вими льокаями“* 2).

У подальших числах „Ком - а" немає жодних вказівок на 
зміну цього погляду від „лівих".

Коли „ліві" вважали, що головною політичною силою 
сучасного режиму на Україні є німецько - австрійський фі
нансовий капітал, а українська буржуазія є допоміжна до

') „Тези ОБ від 18/V — 19 р.. теза 5 „Коммунист” Л» 1 — 2, 
«тор. 21.

2) „Коммунист- № 3 -4 ,  стор. 18. Підкреслення має— С. П.
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його сили, то „центр'1 вважав, навпаки, що цією головною си
лою є внутрішньо-українська буржуазія й відводив допоміжню 
роЛю середньо - європейському імперіялізмові. У тезах т. Скрип
ника від 18/V ■— 18' р., що їх було протиставлено тезам Орг- 
бюра від того ж таки числа, маємо:

,,Ця, що тимчасово перемогла... буржуазна диктатура є 
виявом волі та інтересів української буржуазії й „союзного 
з нею німецького імперіялізму ‘t:l) . У подальших рядках цих таки 
тез натрапляємо на місця, що потверджують поданий уже по
гляд „центру" як от: „Гетьманський переворот був тільки по
дальшим перебігом наростання контрреволюції" (теза 6 - а ) ,  
що гетьманщину підтримує німецький імперіалізм (теза 7 - а )  
тощо. *

Після травневих тез т. Скрипника й після липневої 
статті проти його т. П ’ятакова, ніяких згадок в якійбудь фор
мі про цей погляд „центру" у „Ком- і"  немає.

Щодо погляду „правих" на це питання, то в „Ком - і"  пря
мих, позитивних викладень їхнього погляду ми не подибуємо. 
Одначе в-статі „к вопросам момента" „(Ком - т “ № 5) тов. 
Бубнов наводить головну тезу „правих" щодо цього, виставле
ну від них на 1 - м у  з ’їзді. Ось вона: „Поміщицький харак
тер контрреволюції робить повстання переважно селянським"1 2).

Отже „Коммунист" дає правильне уявлення від усіх трьох 
течій про характер та політичний зміст гетьманщини: за „лі
вими" це передовсім диктатура німецько - австрійського імпе
ріялізму, за „центром" — української внутрішньої буржуазії, 
за „правими" — поміщиків. Ці оцінки, хоч кожна з цих не 
є вичерпуючою, відбивають все ж ті чи інши риси гетман- 
щини.

Із цього випливав і підхід до оцінки ролі окремих кляс у 
боротьбі з гетьманщиною й характеру рухових сил у цій бо
ротьбі і темп виспівання революції на Україні і зв’язаний 
з ним темп вистигання революції західньо - європейської й 
інш. І „Ком - т “, як і всі тодішні партійні течії, ставить у 
зв ’язок із західньо - європейською революцією українську, 
зокрема генеральний момент повстання;.

„Ліві", як відомо, ще в Таганрозьких своїх тезах заяви
ли, що „розвиток і успішність повстання на Україні є в тіс
ному зв’язку з долею міжнародньої робітничої революції" 
(теза 4 - а ) .  Це ж саме майже літерально вони повторили і 
в травневих тезах Оргбюра. Під впливом посилення повстан

1) „Тезисы т. Н. Скрыпника" від 18/V 18 р., теза 5, „Коммунист 
№ 3 - 4 ,  стор., 22, підкреслення моє — С. Б.

2) „Коммунист“, № 5, стор. 5.
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ського руху „ліві" в часи 1 - г о  з ’їзду трохи змінили цей свій 
догляд. У згадуваній уже статті т. П ’ятакова „Надгробное сло
во тезисам т. Скрьшника“ читаємо:

„Ми, отже, ставимо питання так: успішність українського 
повстання, залежить від розвитку міжнародньої революції, 
а самий факт повстання, іцо постійно викриває реакційну ро
лю німецького салдата, не може співдіяти самому розвиткові 
світового повстання пролетаріяту“.

Тут „ліві“ стають на правильніший шлях взаємовпливу 
між світовою й українською революціями, на шлях визнання 
іі революціонізаційного значіння українських подій на За
хід. Цим завдячували вони не тільки посиленню поьстанчої 
діяльности на Україні, а й розкладу в окупанській армії, 
що став на той час помічатися.

Та українську революцію у зв’язок із світовою ставили 
не вони одні. „Центр", наприклад, у згадуваних уже травневих 
тезах заявив, що „комуністична партія (більшовиків), повинна 
вияснити масам усю залежність успіху цього повстання... 
від подальшого розвитку світової соціялістичної революції1). 
Ріжниця між наведеними тут поглядами „лівих “ та „центру “, 
як бачимо така, що „центр“ ставить питання трохи однобоко— 
про залежність успіху повстання „від подальшого розвитку 
світової соціялістичної революції", а „ліві" правильніше за
значають і на другий бік процесу — позитивний вплив успіш
ного повстання на Україні на світову соціялістичну револю
цію", Про те, що „ліві" перегнули в цьому палку — що вони 
недооцінювали найтіснішого органічного зв’язку між проле
тарською революцією в Росії й на Україні і, що правіший 
був „центр"— скажемо трохи нижче.

Одначе це — погляди й тільки. Практично щодо конкрет
них пропозицій, а, зрештою, й конкретних дій — питання це 
вилилося у певне вирішення так званого завдання „погоджен- 
н я “. І оскільки питання стало в таку конкретну площину, 
відпав погляд „центру" й залишилися погляди „лівих" та 
„правих". І на сторінках „Коммуниста" маємо деякі дані 
тільки про догляди цих двох у питанні „узгодження" та й то 
про погляд „правих" „Ком - т “ дає уявлення тільки зі слів 
„лівих". У згадуваній уже статті А. Бубнова „К вопросам 
момента" маємо цілий розділ— „Что значит согласовать".

„На Україні — говорить автор — з незламною силою, 
як лявина, розгоратається робітничо - селянське повстання, 
точиться жорстока громадянська війна, розвивається проле
тарська революція. Виникає запитання: чи потрібно погодити *)

*) „Коммунист", № 1 - 2 ,  стор. 23.
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цей рух із міжнародньою революцією; чи потрібно ураховуй 
вати не тільки пзрспективи й ступінь розвитку революційного 
руху на Україні, але й міжнародник обстановку? У такій по
становці це питання не хможе викликати будь-якого сумніву,— 
звичайно, так, ми мусимо в нашій боротьбі на Україні зважа
ти й на вистигання міжнародньої пролетарської революції. 
Але, зважаючи на це, ми не повинні забувати тої обставини, 
що якщо, пристосовуючися до повільного процесу розвитку 
міжнародньої революції, ми будемо прагнути за всяку ціну 
відтягти генеральний штурм на Україні,— то ми рух збавимо, 
розпорошимо його й тим самим нанесемо серйозного вдару 
й справі ррбітничої революції. Погодити, вживаючи цього ви
разу, нашу боротьбу з міжнародньою обстановкою треба. Уся 
справа в тому,— як погодити1). І далі автор продовжує:

„Перед нам дві методи погодження: одна— вчить робіт
ників сміливо йти назустріч серйозним завданням, приймати бої 
за соціялізм, якщо у даній країні революційна криза уже на
спіла; друга — зводиться на ділі до вельми простого заклику— 
чекайчекай  за всяку ціну, мало не до всеевропейського по
встання пролетарів, Перед нами тактика „очікування“ . Вона 
глибоко пасивна“* 2). і т. д.

7 Цій „глибоко пасивній “ тактиці треба протиставити ак
тивну тактику. І „ліві“ формулювали її в тій же статті у тому 
дусі, що треба „зваживши всі обставини, вибрати найзручні
шого момента для рішучого натиску і прийняти бій із салда- 
тами німецького імперіялізму “ (стор. 8), що „відсрочку“ треба 
використовувати, „сцівдіяти їй тільки за одної умови, якщо вона 
не позначається ущербом на стихійній силі руху“... (стор. 8).

„Праві “, як і годиться опортуністам вважали за „своє
часне “ виступити тільки у відповідь на революційний вибух 
на Заході; „ліві“ вважали за потрібне цей вибух, до певної 
міри, викликати принаймні попередити, рішучим виступом 
на Україні. Через це, боячись, що вистигши, повстання згу
бить свою стихійну - силу, форсували момент „генерального 
штурму “ .

Неважко бачити, що зводити . проблему погодження до 
того, чи іншого часового відношення виступів, значить спро
щувати її, що вона складніша й підходити до неї треба глибше.

Але питання взаємин революційного повстання на Ук
раїні з революцією на Заході, що знайшло свій вплив у т. зв. 
„погодженості“, „погодженні (Г, — є, як відомо, нерозривно 
зв’язаним із ставленням течій у КП(б)У до РСФРР. „Праві“

х) „Коммунист4*, Л« 5, стор. 7.
2) Там саме.
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Й „центр" вважали, що успішність повстання на Україні 
залежить від збереження й зміцнення радянської влади в 
рСФРР, а тоді вже від розвитку світової соціялістичної ре
волюції. „Ліві", навпаки, ставили успіх повстання у залеж
ність від світової революції й тільки потім від зміцнення 
РСФРР.

І „Коммунист" відбив на своїх шпальтах розбіжність і в 
цьому пункті.

Полемізуючи в згадуваній статті з тов. Скрипником, П ’я- 
таков, навівши формулу свого й прихильників своїх погляду 
зазначає:

„Тов. Скрипник зі свого боку ставить питання догори но
гами: успішність українського повстання залежить перш за 
все від збереження радянської влади в Росії, а потім уже „і 
від" подальшого розвитку світової революції1).

І в, іншому місці цієї ж статті:
„ТПв. Скрипник, додержуючися „приличия", говорить, 

звичайно, про „світову революцію", але у всій його побудові 
цей момент відограє другу, якщо не третьорядну ролю. 
Залежність повстання на Україні від збереження, хоча б суто 
формального, радянської влади в Великоросі']',, значно більша 
ніж залежність його від світового повстання" (стор. 18).

Але цього замало. „ Л ів і" — власне та їх частина, що 
належала до російського „лівого комунізму" йшли далі в цьому. 
Мало того, що роля збереження й зміцнення рад. влади в РСФРР 
для успіху повстання на Україні другорядне, ще й саме існу
вання РСФРР певною мірою залежить від повстання на Ук
раїні. У тій же таки статті П ’ятаков прямо так і пише:

„... З нашої точки погляду саме існування російської 
рад. влади значною мірою залежить від перебігу й успішности 
повстання па У країні"... (стор. 19). А в передовій того ж таки 
числа „Авангард мировой революции", т. П ’ятаков у засліплен
ні „лівого" комуніста боротьбою проти ленінського „перепо
чинку"— Берестейської угоди — й зовсім розгнуздується:— 
„Аваиґардом європейської революції є не Центральна Росія, 

' а  Україна", „російський робітниче - селянский уряд... капіту
лював перед німецьким імперіялізмом", Росію віддано,, на по
грабування німецьким імперіялістам", „радянський уряд, 
що над ним знущається.німецький імперіялізм"... і т. д. і т. д.

Недоо.цінка від ватажків українських, „лівих" революцій
ного значіння РСФРР, як бази світової революції, оберта- 

-лася у противників Берестя, що були серед них, на відверту 
_ боротьбу проти ленінського курсу ЦК РКП(б). *)

*) „Коммунист” Л» 3 — 4, стор.. 18.
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З питанням повстанства тісно було, як відомо, пов’язане 
питання про ролю партії в повстанні. Це — кардинального 
значіння момент. „Праві“ й „центр “ займали тут загалом 
правильну позицію. „Л іві“, переоцінюючи стихійні елементи 
в повстанні, уявляли його наближення, як суцільний, невід
воротний потік, як незламної сили вихор. У № 7 — 8 „Ком
муниста “ — є надзвичайно характеристична з цього погляду 
стаття „Красноречивее слов“ (авторство її не встановлене). 
Навіть після залитого кров’ю серпневого повстання, в номері, 
що майже весь був присвячений розглядові причин серпневих 
невдач, навіть тут і тепер,— автор пише:

„Звірячі очі обох (мова йде про карикатуру гетьмана в об
разі свині й німецького імперіалізму в вовчому образі — С. Б.), 
звернено в простір свого власного сіро - мутного туману і 
в них написаний острах, а на їхніх звірячих рилах трипотіння 
жаху й збентеження. Що ж бачать вони в цьому тумані, що ним 
самі ж обгорнули, все навколо себе?

Там, у цьому тумані ворушится червона маса кошмару, 
страшного кошмару, що невідворотно наближується до них. 
То повільним залізним кроком наближається робітничо - се
лянська трудова революція. Кілля, коси, сокири й вила в її 
мозоляних руках. Ґвинтівки, кулементи й гармати... з заводу 
Крупа.

То йдуть селяни й робітники. А серед них то тут, то там 
мають австрійські кепі, виблискують вістря німецьких ка
сок... Ця рать насувається суцільною, невідворотною хвилею. 
Її обгорнуло димом спалених сіл, києвського та одеського ви
бухів. Її обличчя обпалено полум’ям повстання й жагучої не
нависти. їхні груди дихають жаданням помсти .

І  ніщо, ніщо не відверне великого народнього гніву. Ніщо не 
допоможе...

Революція бурлить. Вона клекоче вогняною лявою.
І що сильніше стискатиме цю ляву ясновельможно - німець

кий порядок, тим сильніше й швидше буде вибух.
. Революція йде"1).

Від цього яскравого образу революції так пашить не
зламною міццю, грізним, невблаганним насуванням страшних 
стихійних сил. Але ролі партії тут не видно. ГР це для 
„ Ком- та“ не випадково.

Як „ліві" нехтували ролею партії в підготовці повстання, 
„Ком - т “ показує досить наочно. Нехтування це було найбіль
шим у часи Таганрогу і під критикою „правих“ та „центру “ 
майже зникло на час P r o  з’їзду КП(б)У. Відповідно до цього

1) „Коммунист" № 7 — 8, стор. 13. Підкреслення моє — С. Б.
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й маємо: „Наші партійні осередки повинні приймати в ство
ренні і в роботі військово - революційних комітетів най- 
енерґійнішу участь “, „військово - революційні комітети... дають 
загальний напрямок боротьбі, координують озброєні дії" з 
іншими засобами боротьби (страйк, демонстрація й ін .1).

Як видно мовиться про участь партії в повстанні, а не про 
керівництво. Загальне ж керівництво повстанням надається 
військревкомам, а не партії. А в травневих тезах Оргбюра 
справа заходить ще далі: там просто говориться, що перед пар
тійними організаціями України, поряд з загальними завдання
ми, стоять ще й спеціальні, що одним з них є „технічне 
співдіяння озброєному повстанню на Україні “ .

„Праві та центр “ гостро нападали за це на „лівих1'. На 
жаль „Коммунист" не залишив нам цих заперечень з боку 
„правих" та й з боку „центру": маємо самі тільки травневі те
зи т. Скрипника. Там, наприклад, маємо такі досить енергійні 
рядки, скеровані безперечно проти „лівих".

„Партія повинна різко відкинути пропозиції інсурек- 
ційної течії упідлеглити роботу парті ї з підготовки повстання 
Народньому Секретаріатові й революційним комітетам, але, 
навпаки, треба всю діяльність Народнього Секретаріяту, як 
повстанського центру й революційних комітетів, як місцевих 
центрів, упідлеглити політичному керівництву партії." Недарма 
під впливом такої критики „ліві" почали виправляти цю свою 
помилку і вже в згадуваній неодноразово статті „Надгробное 
слово і т. д .“, П ’ятаков, трохи зніяковіло, виправдується що, 
мовляв, партія повинна керувати радянськими й військовими 
органами, одначе, в перебігові живого повстання законодавчу 
владу мають ці загальнореволюційні органи повстання, а не 
партія"* 2).

На підставі яких фактичних даних підняли „ліві “ серпне
ве повстання? Чому „праві" на підставі цих таки фактів бу
ли проти негайного іїовстання, відволікаючи його? Як погоджу
вали і ті й другі цю фактичну обстановку з деякими своїми 
загальними поглядами на проблеми пролетарської революції 
на Україні? Як усе це відбивалося в „ К о м - т “ ?

Виходячи з суті гетьман, режиму, як диктатури помі
щицтва, передовсім „праві" вважали, що й головною силою- 
повстанства є повстання „десятидесяіинних" селян, що на них 
покластися ні в якому разі не можна, що вони не доведуть справи 
до кінця, облишать її на незавершеному, незакінченому етапі.

Р „Коммунист11 .V 1 — 2 стат. Бубнова.
2) „Коммунист" № 3 — 4, ст. 20.
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У статті Бубнова „К вопросам момента" (№ .5) є цідий розділ 
під заголовком „Восстание „десятидесятинных “ или проле
тарская революція?“, де він полемізує в цьому пункті з „пра
вими", правильно зазначаючи, що 1) селянський рух на Ук
раїні “ в силу характера соціально - економічних стосунків 
не може не бути переважне рухом напівпролетарів і пролета
рів," і 2) що повстання не обмежуються участю в них лише се
лянства, а втягують і робітництво, що потроху починало з 
червня — липня очунювати від розгрому та визволятися з 
під сильного впливу меншовиків. '

І коли селянські повстання почалися буквально на дру
гий же день після приходу німців (березень-квітень на Черні
гівщині, квітень на Миколаївщині і т. ін.), коли вони чимраз 
дужче розгорталися — широке повстання в Чернігівській гу- 
берні (північні повіти) на початку червня, Херсонській (пів
нічні повіти) — в кінці червня, червневі повстання у Звени- 

‘ городському, Таращанському, Васильківському повітах на 
Києвщині, Лохвицьке (на Полтавщині) повстання, повстання 
на Одещині, Поділлі, Волинщині (Лубенськийпідпал)іт.д.,— 
то „праві, вважаючи їх за повстання головним чином серед
нього, а то й куркульського селянства (між тим та другим, до 
речі, вони не проводили різкої грані), не покладали надій на 
їхню успішність.

А „ліві"? „Ліві" переоцінювали розмах та силу цих по
встань з низки причин, головне з-за  браку правильної і вичерпа
ної інформації. Вони силу й розмах повстань прикордонної 
до РСФРР полоси та деяких районів із чималими повстаннями, 
як Киевщина, Поділля, приміром, розповсюджували на решту 
території України. Коли читаєш хроніку „Коммуниста", то 
здається, що дійсно уся Україна з травня палає у загравах 
повстань, тріщить від парубок поміщицьких лісів.

Починаючи з першого ж нумера „Ком - а" „ліва", (а в біль
шосте „ліво - комуністична “ в російському розумінні — треба 
пам’ятати) редакція запровадила в відділі „На Украине" — 
хронікальний матеріал із декількох десятків леґальних україн
ських (не мовою) газет — спеціяльні розділи, як „Спокойствие 
тишина и порядок", „Горит помещичье добро", „Случайные 
пожары", „Лес рубят", „Загадочные" случаи" т. ін. До цих 
підрозділів редакція трохи тенденційно підбирала матеріал 
що давав перебільшене уявлення про достиглість революційної 
ситуації на Україні.

Ось не вибираючи декілька зразків цього матеріалу:

„Харків, 12 травня. Надходять відомості, що по багатьох 
селах розбрелися більшовики, що ведуть серед селян агітацію
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знищувати засіви й не повертати землі. Вживається заходів, 
щоб припинити аґітацію“ (К - т “ № 1 - 2, ст. 32).

„На межі Кременчуцького й Золотоноського повітів з ’яви
лися зборища „мятежников“ (так саме).

Звенигородка, 4 червня. По українському загонові, що 
проїздив поблизу хутора Орляни, невідцмі що засіли в хлібо
ві відкрили стрілянину з кулеметів. Із загону одного забито, 
чотирьох поранено. Ті, що стріляли — втекли. „ Ком - т“ № 3-4,  
ст. 25).

„У частині Старокостянтинівського повіту „безпорядки11 
на аґрарному ґрунті; вислано кінного загона міліції; виїхав 
на місце подій губерніяльний староста Андро“ (там само).

„6 червня. За відомостями, що їх одержано військовим 
міністерством, в Лисаветградському повіті, Херсонськ. губ. 
озброєні банди почали розправу з місцевими землевласниками. 
На місце вислано загони австрійських військ" (там само, 
стор. 26).

„6 червня. В економії при селі Скибинцях, Таращанського 
повіту, одним селянином було підпалено економічну конюшню, 
що в ній стояло 29 коней. Пожежа відбулася вночі. Злякані 
коні з стайні не пішли й згоріли" (там само, ст. 29).

„8 червня. ... За відомостями міністерства в самій тільки 
Києвській губерні вирубано лісу на ЗО міл. крб. По деяких 
місцях вирубано ліс, що його мали рубати 1934 р ... (там само, 
і т. д. і т. д. До того ж часто - густо ті самі витяги з газет мі
стилося навіть у одному й тому числі „Коммуниста" по два, 
а то й три рази.

Як за „Коммунистом" „праві" розцінювали ступінь рево
люційної ситуації, що її „ліві “ так переоцінювали й що про 
неї давала отаке уявлення хроніка „Ком- т а " ?

У № 7 - 8 Е. Квірінг — один із лідерів „правих" у статті 
„Некоторые повравки к „Итогам 1 - г о  с’езда" говорить:

„Ліві “ вважали за можливе форсувати повстання, кинувши 
вже тепер заклика до всезагального повстання, „праві", на
впаки, вважали за потрібне стримувати часткові „вспышки", 
нагромаджуючи силу й організованість для загального виступу 
за сприятливішого оточення не тільки внутрішнього, але й 
іш'лснароднього, в той же час розвинувши до найвищого ступеня 
масові партизанські виступи" (стор. 14, підкреслення моє — 
С. Б.). Як примирює автор у цих рядках положення про те, 
що „праві" „вважали за потрібне стримувати часткові „вспыш
ки" з тим, що вони одночасно прагнули розвинути „до найвищої 
міри масові партизанські виступи",— це можна збагнути лише 
з погляду тодішньої опортуністичної плятформи праваків. 
Так само й підкреслені в витягові слова приховують ту думку,
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що зі всенароднім штурмом треба почекати, до революційного 
вибуху на Заході.

Зовсім інше, за цим таки „Коммунистом“ у „лівих". Пере
оцінюючи поширеність і силу повстання на Україні, знаючи 
що керівні органи мають недостатній апарат для того, щоб 
охопити цю стихію, „ліві" боялися, що її буде розбито на 
скалки.

„Процес повстання уже відбувається — пише П ’ятаков 
на підставі травневих матеріялів у „Организуйте восстание" 
(№ 1 — 2, ст. 9). „Але — читаємо тут таки — відбувається 
в розрізненому, неорганізованому, розпорошеному вигляді". 
Завдяки цій розпорошеності неорганізованості відбуваються, 
як пише сам таки П ’ятаков у цій статті (стор. 12). „постійні 
роззброєння, розстріли, арешти й інші явища, що послаблюють 
справу повстання; задушення часткових „возмущений" змен
шує революційну енергію. Стихія розіб’ється об гострі скелі 
організованої сили німецького імперіалізму". А щоб цьому за
побігти,4 треба „одягти стихійний процес повстання в крице
вий панцир організованосте" „Коммунист" № 3 — 4, стор. 19). 1 з 
цим треба поспішати, бо інакше „стихія розіб’ється об гострі 
скелі німецького імперіалізму".

I і ось перед лицем стихійного вистигання повстання, що 
так швидко зростало „ліві", боючися відстати від темпу цієї 
стихії з підготовленням відповідного повстання,— поспішили, 
абияк підготували цей апарат, недосконало підготовили по
встання,через сотні причин і не могли цього краще зробити в серп
ні виступили і... провалилися. Саме зазначена тут обставина 
була головною причиною й самого серпневого повстання і його 
поразки. Так виступ, як і поразка не біли зумовлені у „лівих" 
їх помилковими поглядами, скажемо, на внутрішні сили україн
ської революції.

Останній момент, що на ньому слід зупинится, це оцінка 
в „Коммунисті" серпневих невдач. Доводиться знову таки шко
дувати, що й тут ми маємо погляди лише „лівих".

У цілому „ліві" лишалися на старій своїй плятформі, що
до масовосте руху, щодо участи в ньому, поруч з наймитсько - 
бідняцькою частиною села й частини міського пролетаріату, 
сезонових робітників, що повернулися на село і т. ін. Такі факти, 
як повстання (після 6 серпня) майже по всій Чернігівщині, 
Подільщині (особливо Могилівськ. повіту), у Галицькому, 
Кобеляцькому повітах Полтавщини, у південних повітах 
Києвщини і в сотнях місцевостях цілої України — цьому 
доказ. Що пролетаріат був гегемоном у цьому рухові свідчить 
між іншим, не тільки всеукраїнський залізничйй страйк, 
страйк друкарів, шкірників, Юзівський, Горловський, Кадієв-
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ський, Макіївський т. ін. страйки в Донбасі,— а вплив цих 
страйків на околишні сільські місцевості, керівництво з нйх 
селом, керівна роля цукрових, гірничих і т. ін. робітників - 
сезонників, що повернулися на село. Так що, щодо поглядів 
„лівих" на склад повстанців, на характер та ролю окремих 
соціяльних сил повстанського руху, то вони (погляди) лиши
лися без зміни.

Дещо в поглядах „лівих“ було змінено в іншому.У статті 
„Итоги и перспективы“ (№ 7 — 8) П ’ятаков признається, що 
часто-густо на; місцях замість організації „існувала віді
рвана від мас група товаришів", що „місцеві організації" ;за- 
надто покладалися на стихію, зробивши надто мало в галузі 
організації дії" (ст. 4). І ще ясніше в іншому місці статті 
(стор. 6). -

„... В одному відношенні ми мусимо внести поправку до 
всіх наших міркувань, що їх розвивали ми до серпня 1918 р .— 
процес повстання на Україні йде значно повільнішим темпом, 
ніж ми чекали", або ще: .,швидкість розвитку партизанської 
війни ми уявляли собі більшою, ніж вони виявилися на
справді".

Причини цієї забарности автор убачає, з одного боку, в 
тому, що селянин часто виступає тоді, коли не слід і що він 
нібито, „нездатний у масі своїй підтримати повстання, що по
чалося в іншому повіті, не говорячи вже про іншу губерню‘4  
з другого ж — у хибах організації. .,Централізувати селянське 
повстання, не маючи зовнішньої ударної маси,— завдання"майже 
нездійсниме",— заключає П ’ятаков.

Одначе, здорового революційного духу „лівих" не було 
зламано невдачами серпня. „Ми — зазначає там-таки П ’ятаков 
окріплй (з часу І з ’їзду, С. Б.) кріпнутимемо все більше й біль
ше, якщо тільки будемо діяти, а не чекати" (ст. 7).

Розважнішим зі сторінок № 7 - 8  виглядить і Бубнов. 
У своєму „Открытом письме к членам Центргшьного Комитета", 
безпосередньо перед вересневим пленумом ЦК, автор, навівши 
низку цитат з наказів та відозв, що закликали до повстання в 
серпні місяці, дає формуловку тому, що треба розуміти під 
генеральним штурмом:„під генеральним штурмом треба розу
міти повстання, що повинно було б бути загальним у всіх 
розуміннях,— у с о ц і а л ь н о м у  (всі шари трудящих), тактично
му (всі засоби боротьби) і територіальному (всі райони)" (ст. 8). 
Тільки таке повстання здатне вирішити питання про владу.

Аналізувавши потім низку окремих боїв — Кобеляцький, 
під Кременчуком, Лубнами, Зіньковим, низку р у х ів — Лох- 
в й ц я , Ромни, Пирятин, Ніжин, Ямполь, _ Новгород - Сівер- 
ський т. ін. автор зазначає:
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„Отже, повстанський рух на Україні за минулий місяць 
( 6 - е  серпня — 6 вересня — С. Б.) не був повсюдним, не був 
масовим, не був навальним... ц.т.  рух не був штурмом" (стор. 8).

Якщо порівняти фактичний стан повстанського руху за. 
цей місяць з таким же станом за червень, то він тепер був 
навряд чи вужчий, або слабіший. А проте оцінку йому Буб
нов дав тверезішу й розважнішу, ніж перед 1 -м  з ’їздом 
(квітень — червень), коли він же говорив, що революційна 
криза наспіла “ (№ 5, ст. 4).

Але треба зазначити, що наслідком серпневого повстання 
„праві “ більше кроків зробили в напрямі до „лівих", ніж 
навпаки (коли, звичайно, можна взагалі говорити тут про якісь 
зустрічні кроки). Відомо -ж бо, що історія, зрештою, випра
вдала загалом позицію „лівих“, а не опортуністичну позицію 
„правих“ .

На цьому можна закінчити. „Коммунист1' 1918 р .— ціка
вий друкований документ, що, як перший орган ЦК, вартий на 
всіляке вивчення. „Коммунист" 1918 р., що виходив у бурхли
ві часи великої всенародньої пожежі повстань, у темні дні чор
но- монархічного режиму гетьманщини й австрійсько - німець
кої окупації, у славні дні зародження, оформлення й перших 
надзвичайно трудних кроків КП(б)У,— відбив у собі живчик 
тодішнього темпу життя, протиріччя, що в них знаходилися й бо
ролися між собою течії в середині КП(б)У, основний зміст, 
героїчної роботи більшовицьких організацій часів скоропад- 
іцини. Але всякому, хто захоче ознайомитися з першим ЦО 
КП(б)У, він дасть чимало і в виявленні інших поглядів, що бу
ли тоді серед організації ЦК(б)У. Треба тільки, зваживши на 
особливості тодішніх внутрішньо - партійних стосунків у РКП, 
підходити до цього джерела вельми критично, засвоюючи 
свіже, здорове зерно ленінізму й відкидаючи трухлявину 
крикливого „лівого"'російського комунізму, що його є там 
чимало.

„Коммунист", як перший орган ЦК КП(б)У, переважно 
лівого складом і цілком „лівого" політикою, виступив як мо
гутній організатор КП(б)У й партійної думки, зокрема, щодо 
проблеми повстанства.

Його загальна політична лінія, його пропозиції й гасла 
щодо тактичної лінії в КП(б)У, його тези, статті й дописи, те
леграми та інформації в хроніці — все це було цілеспрямоване 
в одному напрямку, витримане з єдиною метою — метою не
гайного здійснення прагнень ЦК КП(б)У, прагнень лівих —• 
повстання.
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І значіння „Коммуниста" для організації й переведення 
повстанської боротьби КП(б)У проти гетьманщини й німецько- 
австрійської окупації не можна недооцінювати — воно вели
чезне. „Коммунист" бойовими гаслами, статтями .своїми кли
кав до боротьби, організовував її, готував до перемоги. 
І серед чинників, що привели до перемоги — ЙОМУ почесне 
місце*).

С т а т т я  т . А. Б у б н о в а  в „К о м м ун и ст е“ 
(Ц О  К П ( б ) У ,  М  5 , з 16  сер п н я  1918  р .,.  

ст о р . З V-

К ВОПРРСАМ МОМЕНТА
1. ЭТАПЫ ВОССТАНИЯ НА УКРАИНЕ* 2)

Важнейшим очередным вопросом на Украине в настоя
щее время является вопрос о вооруженном восстании, которое 
подходит, уже подошло к наивысшему моменту своего разви
тия, готово развернуться в форме решительной схватки рево
люционных сил с империалистической контрреволюцией.

Восстание, утверждаю я, в настоящее время вплотную по
дошло к моменту генерального штурма. Для понимания этого 
необходимо прежде всего выяснить развитие рабоче - кресть
янского восстания на Украине, установить стадии этого раз
вития. Неоднократно мне уже приходилось указывать, что да 
настоящего момента восстание рабочих и крестьян Украины 
прошли четыре этапа, четыре периода.

Период первый. Рабочие и крестьянские восстания в мар
те — апреле текущего года, в момент партизанской войны на 
юге России являвшиеся ничем иным, как активной вооружен
ной поддержкой рабочими и беднейшими крестьянами борьбы 
Советских партизанских отрядов против германо - гайдамац
ких банд.

Период второй. Он обнимает собой приблизительно вто
рую половину апреля и может быть охарактеризован, как пе
риод крестьяских выстуйлений, вызванных аграрной полити
кой Центральной Рады (попытки отобрания земли и инвен
таря у крестьянства), стремление германского империализма

*) Незабаром інститут історії Партії та /Жовтневої революції 
видає „Коммуниста41 окремим виданням. Р ед .

г) Статтю т. Бубнова та урйвки з статті т. П'ятакова вміщається 
як ілюстрації до праці т. Баранника.

2) В отой части статьи мною полностью использован мой доклад, 
прочитанный на I - ом С'езде коммунистической партии Украины.
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реквизировать крестьянский хлеб и попытками разоружить 
рабочих и крестьян.

Период третий. Он развертывается непосредственно из 
второго этапа в развитии восстания. Удесятеренный нажим 
германского империализма после установления гетманщины 
во всех направлениях, расширяя масштаб крестьяских высту
плений (в связи с отобранием земли и инвентаря, реквизи
цией хлеба, разоружением и пр.), придавал им большую остро
ту уничтожение помещиков, агентов гетманской власти, 
солдат австро - германской оккупационной армии) и выбывал 
отдельные вооруженные столкновения в деревнях. Этот период 
охватывает время с половины мая до половины июня.

Период четвертый. Охватывает время со второй половины 
июня до сих пор. Характеризуется этот период тем, что пов
станческое движение выливается в открытых массовых воору
женных выступл знйях, охватывавших целые уезды и даже груп
пы уездов. Одновременно с этим развертывается полоса стачек 
в ряде городов и происходят вооруженные нападения на пат
рули и караулы (тоже в городах).

Несколько подробнее остановимся теперь на характери
стике каждого из указанных периодов.- Еще в то время, когда 
на Украине боролись партизанские отряды, когда еще шла пар
тизанская 'война, тогда уже восстание делало свои первые 
шаги. В процессе партизанской войны рабоче - крестьянская 
масса вовлекалась в эту борьбу, восставала с оружием в руках. 
Как на примеры^можно указать на восстание в Одессе, Херсоне 
и Николаеве, на крестьянское восстание в Лохвице Полтав
ской губ. и т. д. В Херсонском восстании принимали участие 
все слои городской бедноты, а так же солдаты - фронтовики и 
крестьяне из ближайших деревень. В Лохвице крестьяне пришли 
на помощь нашим партизанским отрядам. Величайшим непони
манием пути развития крестьянского движения является ут
верждение, что во время германского наступления на Совет
скую Украину крестьянство „отошло от Советской власти“ . 
Движение масс, особенно движение крестьянских масс, ни
когда нс развивается по прямой линии*>но переживает периоды 
временных остановок и упадка. Процесс вовлечения крестьян
ских низов в русло пролетарской революции не может не быть 
длительным и не может не перемежаться полосами затишья, 
иногда мертвого затишья. За этой первой стадией восстания 
последовала вторая, когда движение начало развиваться и 
вширь^и в глубь .В апреле месяце, когда некоторым товарищам 
казалось, что на Украине массы цребьТвают в „апатии“, в 
это время восстание вступало уже во вторую стадию развития. 
Везде и всюду на Украине происходило крестьянское движе
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ние. Если внимательно присмотреться хотя бы к обрывкам той 
„прессы“, которая доходила до нас в Таганроге, то прежде 
всего наталкиваемся на „официальные отчеты", например, 
отчеты киевского губернского комиссара, который утверждал, 
что „анархические вспышки в крае, не только не идут на 
убыль, но в последнее время все более и более увеличиваются". 
Здесь под „анархическими вспышками", конечно, подразуме
вается крестьянское движение против помещиков, движение 
аграрное. И это движение не могло не разростаться прежде 
всего благодаря аграрной политике рады, которая издала при
каз о „немедленном возвращении крестьянами помещикам или 
волостным комитетам всего захваченного „под угрозой репрес
сий". Помимо этого, газеты сообщали, что „крестьяне оказы
вают вооруженное сопротивление при реквизиции хлеба для 
Германии". Вот еще весьма глубокая причина для крестьян
ского восстания. А попытки разоружения, разве они не под
ливали масла в огонь? Несомненно, да. И даже.такая газета, 
как „Киевский Дзеник", указывала, что в настоящее время обоз
начались уже „признаки начинающегося массового восстания' 
рабочих и крестьян в оккупированных областях". Это была 
вю рая стадия движения, и, постепенно развертываясь, это 
движение вылилось в разгромах имений, в порубках, в уничто
жении помещиков, в истреблении агентов германского импе
риализма и т. д. Движение вступило во вторую стадию раз
вития только для того, чтобы, развернувшись, перейти в сле
дующий период своего развития.

После переворота 29 - го апреля, когда политика наси
лия, политика грабежа, политика беспощадного подавления 
самых наималейших проявлений протеста рабочих и крестьян 
начал действовать во всю, когда гетманщина под диктовку гер
манских генералов начала водворять в стране „спокойствие" 
и „порядок", аграрное движение из отдельных вспышек, от
дельных нападений, частичных выступлений превратилось в 
непрерывную цепь разгромов, вооруженных сопротивлений 
и пр., охватило, буквально, всю Украину. Это настолько 
очевидно, что нет ни малейшей надобности приводить какие 
либо иллюстрации. Но повстанческое движение не останови
лось на этой стадии,— за последнее время оно перешло в чет
вертую стадию развития, в стадию открытых массовых воору- 
женних выступлений, носящих пока еще частичный характер. 
Подобные выступления имели место в Черниговской губ., 
в Звенигородском и Таращанском уездах Киевской губ., в 
соседних уездах Херсонск. губ. и т. д.

Следует отметить, что движение в этой стадии развития 
стремится уже к закреплению завоеванного. Например, в
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Каневском у., Киевской губ., имел место следующий факт. В м. 
Богуславе явился советский отряд, который это местечко за
хватил и революционный комитет взял власть в этом местечке и 
районе в свои руки. Вот воззвание, с которым начальник совет
ского отряда обратился к населению: „Вчера, 16-го июня, в 5 ч. 
дня прибыл в местечко Богуслав отряд советских войск и занял 
окраину Богуслава и районы его. От имени Воєнно - револю
ционного комитета приказываю всем вооруженным партиям, 
которые будут ходит по м. Богуславу, представить списки в 
штаб в>револ. комитета, а также после 9 час. веч. без особого 
ордера от воєнно - револ. комитета и без членов комитета по 
охране не делать никаких обысков по частным квартирам. Вла
дельцам домов предписывается не допускать в дом после 9 ч. 
веч. если не будет пред’явлен ордер об обыске и не будет членов 
от комитета по охране. Все грабежи, разбои и провокации бу
дут пресекаться в корне имеющимися вооруженными силами 
в.- рев. комитета, и виновники будут отвечать по закону воен
ного времени".

Восстание развертывается главным образом в деревнях, 
но не проходит мимо и городов. На этом вопросе я остановлюсь 
в дальшейшем, сейчас же только отмечу, что насильническая по
литика германо - гетманской власти уже подняла на борьбу 
массы рабочих и городской бедноты. Всеобщая жел- Дор. за
бастовка является крупнейшим симптомом, но и до нея волна 
стачек (в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне и т. д.) и отдельные 
вооруженные нападения в городах (например, в Харькове 17— 
18-го и в ночь на 23 - е мая), свидетельствовали о том, что раз
вертывающееся движение на Украине не является исключи
тельно крестьянским движением, хотя, конечно, крестьянство 
входит в него в настоящее время численно преобладающей 
массой, а захватывает и рабочее население.

Анализ развития рабоче - крестьянского восстания на Ук
раине уже дает нам в руки доказательство того, что восстание 
вошло уже в такую стадию, борьба приняла столь обостренные 
формы, что в самом ближайшем времени можно ожидать реши
тельной схватки. И тот же анализ дает нам еще одно указание 
на то, что революционный кризис назрел. Симптомом этого 
является именно широко развернувшееся крестьянское вос
стание. В такой земледельческой крестьянской стране, как Рос
сия, крестьянство всегда являлось такой силой, которая со
ставляла одну из главнейших групп движения. Оно не может 
быть вождем движения, но оно ‘не может и не играть в нем гро
мадной роли. Это было верно для всего крестьянства в эпоху 
буржуазно-демократической революции, это не менее верно для 
крестьянской бедноты в эпоху социалистической революции.
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Тов. Ленин придавал всегда крестьянскому движению в 
российской революции колоссальное значение. А перед октябрь
ской революцией он категорически утверждал, что крестьян
ское движение является главнейшим симптомом того, что рево
люционный кризис окончательно назрел. В статье „Кризис 
назрел “ т. Ленин писал: „Ясно само собой, что если в крестьян
ской стране, после семи месяцев демократической республики 
дело могло дойти до крестьянского восстания, то оно неопро
вержимо доказывает общенациональный крах революции, кри
зис ее, достигший невиданной силы". И далее: „перед лицом 
такого факта, как крестьянское восстание, все сильные по
литические симптомы, даже если бы они противоречили этому 
назреванию общенационального кризиса, не имели бы ровне
хонько никакого значения".

К тем симптомам, которые не имели бы значения, т. Ленин 
относит, между прочим, конфликты на Украине, конфликт же
лезнодорожников с правйтельсьвом Керенского и т. д. Все это, 
по его мнению, существенные симптомы, но они „ровнехонько ни
какого значения" перед фактом крестьянского восстания не 
имеют.

И если в настоящее время на Украине происходит крестян- 
ское восстание, дошедшее до открытых массовых вооружен
ных выступлений то это может означать только одно, а именно, 
что кризис назрел и мы идем к генеральному штурму, стоим 
перед ним. В этом нет никакого сомнения.
2. ВОССТАНИЕ „ДЕСЯТИДЕСЯТИННЫХ“ ИЛИ ПРОЛЕТАРСКАЯ

РЕВОЛЮЦІЯ?

На недавно закончившемся первом с’езде Коммунистиче
ской Партии Украины была брошена фраза, что восстание на 
Украине является крестьянским,— оно есть „восстание деся
тидесятинных крестьян “ .

В защиту положения, являющегося содержанием этой 
фразы, был выдвинут ряд аргументов, которые необходимо 
разобрать, потому, что вопрос о характере восстания является 
одним из существенейших вопросов момента. „Помещичий 
характер контрреволюции делает восстание по преимуществу 
крестьянским", — таков первый, самый общий аргумент, 
выдвинутый защитниками указанного взгляда. И этот первый 
аргумент имеет все качества первого блина, который как 
известно, всегда выходит „комом".

Характер контр - революции можно опредилить, прежде 
всего, по классовому составу социальных сил ее осуществляю
щих. Какие же классы творят в настоящее время контрреволю
цию на Украине? Это прежде всего германский империализм,



252 ..Коммунист*- 1918 р.

а затем украинский капитал и украинское землевладение. Гер
манский контрреволюционный натиск является результатом 
империалистических стремлений германского финансового ка
питала, т. е. контрреволюционная диктатура, установив
шаяся на Украине, не может не быть военной диктатурой фи
нансово - капиталистической буржуазии. Среди „самостий
ных" укранских контрреволюционных сил, используемых 
германским империализмом, имеются конечно, помещичьи 
группы всех разновидностей, но здесь можно смело утверждать, 
что помещичий класс на Украине теснейшим образом связан 
с промышленностью (сахароварение, винокурение) и банками. 
Крупные украинские помещики связаны, примерно сказать, 
с сахароварением, а это последнее, в свою очередь, креп
чайшим узами приковано к банкам. В сахарной- промышленно
сти крупнейшую роль играли Русский для внешней торговли 
банк, С. Петербургский Международный, Азовско - Донской 
и Русско - Азиатский, а затем и такие местные банки, как 
Киевский частный банк, Одесский купеческий и-проч. Сахарные 
заводы Александровского товарищества, т - ва Степановских 
заводов были приобретены синдикатом банков, во главе с Рус
ским для внешней торговли и Русско - Азиатскими банками.

Таким образом, крупные украинские помещики не могут 
видоизменить характера контрреволюционной диктатуры, хо
зяйничающей в настоящее время на Украине, так как они 
сами являются одной из групп финансово - капиталистической 
буржуазии, при этом в контрреволюционным блоке они иг
рают подчиненную роль. А если оказывается несостоятельной 
первая часть вишецитированного построения, то неизбежно 
рушится и вытекающий из нее вывод. Контрреволюция неносит 
„преимущественно помещичьего характера", а является фи
нансово - капиталистической, следовательно и восстанию во
все не обязательно быть „по преимуществу крестьянским".

Второй аргумент пытается доказать основное утвержде
ние о характере восстания анализсм „социальной природы 
украинского крестьянства". Но если первый аргумент, обнару
жил большое сходство с первым блином, то второй, уже во
преки обыкновению, опять таки вышел „комом". Никакого 
выяснения социальной физиономии украинского крестьянства 
не было сделано, так как нельзя же за „выяснение" принять 
парочку мало говорящих цифр, снабженных в то же время 
весьма краткими комментариями. Все цифровые иллюстрации 
исчерпываются лишь указанием, что в Екатеринославской гу
бернии „наиболее распространенным слоем крестьянства 
является крестьянство, имеющее от пяти до двенадцяти деся
тин. Около 70% всех хозяйств Екатеринославской губ. имеют
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такое количество земли". Далее идут дополнительные указания, 
что „определенно кулаческое" крестьянство (св. 25 д.) имеет 
5% всех хозяйств, а безземельные и малоземельные слои со
ставляют „около 15% всего крестьянского населения". И, на
конец, имеется замечание, что „то же самое, приблизительно, 
соотношение и в Полтавской губернии". Вот и все данные. 
Понятно, что на основании их никакого хотя бы сколько ни- 
будь серьезного суждения о характере движения сделать нель
зя, уже цр одному тому, что они буквально ничего в „социаль
ной природе крестьянства" не выясняют. Для правильного 
разрешения вопроса о характере и формах движения необхо
димо, прежде всего, установить — какой тип хозяйства и хо
зяйственных отношений преобладает на данной территории, а 
затем точно также необходимо рассмотреть, как строй хозяй
ственных отношений и „социальная природа" крестьййства на 
деле, в действительности, отражались в ранее бывших крестьян
ских движениях. В состав Украины входят следующие районы: 
Юго - Западный (Киевская, Подольская и Волынская губер
нии), Новороссийский (Екатеринославская, Херсонская и 
Таврическая губернии) и Малороссийский (Черниговская, 
Полтавская и Харьковская губернии). В ЧОго - Западном и 
Новороссийском районах преобладает сельско - хозяйствен
ный капитализм, сильно развита .капиталистическая аренда, 
широко применяется наемный труд (в капиталистических 
хозяйствах работают местные, а не пришлые крестьяне).

Юго - западный край —- это область крупных капитали
стических помещичьих хозяйств, окруженных сельско - хозяй
ственными промышленными предприятиями, стягивающих к 
себе большие массы местных крестьян и рабочих.

Здесь, как указывает Н. Саваренский, „противостоят друг 
ДРУГУ» с одной стороны, землевладелец - капиталист — круп
ный -хозяин, с другой — крестьянин - полупролетарий и бат
рак-пролетарий". И, отмечает, он же „батрачество является 
Преобладающим заработком крестьянства юго - западного края.

Малороссийский район значительно более неоднороден, 
чем первые два районы. В Черниговской губ. преобладает до
капиталистическая отработочная система, в Полтавской и Харь
ковской губерниях довольно сильно развито капиталистиче
ское хозяйство, имеются крупные сельско - хозяйственные 
промышленные предприятия, но в то же время большое место 
занймет и продовольственная аренда. Таким образом, Харь
ковская й Полтавская губернии приближаются по своему хо
зяйственному строю к губерниям Юго - западного и Ново
российского районов, а Черниговская имеет крупные черты 
отличия. В ней крестьянин - паупер, цепляющийся за землю,
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снимавший ее у помещика для поддержания своего, нищен
ского существования, противостоял, помещику - цолукрепо- 
стнику, ведущему хозяйство крестьянским инвентарем и жи
вущему крепостнической эксплоатацией массы малоимущего 
крестьянства.

В Юго - Западном районе преобладают малоземельные 
хозяйства, т. е. до 3 - х  десятин надельной земли (в 1905 г. 
57,6% всех крестьянских хозяйств); в Новороссийском — пре
обладает малоземельная и многоземельная (св. 10-ти десятин) 
группа-хозяйств (35,4% и 28,0% всех крестьянских хозяйств), 
а в Малороссийском — преобладание двух крайних групп 
крестьянских хозяйств менее ярко выражено (44,8% и 12,1%).

Следует к вышеуказанному еще Д(}бавить,что в тех' районах 
(например в Юго - Западном), где в капиталистических хозяй
ствах зайяты, главным образом, „местные элементы“, там „клас
совое расслоение резче внутри района". Все эти явления точно 
установлены ц общеизвестны, и останавливаюсь я на них лишь 
ввиду большого значения именно общих указаний о харак
тере хозяйственных отношений при решении поставленного 
выше общего вопроса. Характеристика численного соотноше
ния различных групп крестьянства (беднейшего, среднего, 
кулачества) не имеет для данного вопроса (а не вообще, ко
нечно) решающего значения,— гораздо большую роль играет 
преобладающий тип хозяйства. Если установлен тип хозяйства, 
то становится неопровержимо ясным, что, например, крестьянин 
Подольской губ,— совсем не то, что крестьянин Черниговской 
губ.: их „социальная природа" различна, несмотря на то, что 
и первый и второй относятся, скажем, к малоземельному или 
среднему крестьянству. Малоземельный крестьянин в Подоль
ской губ. эксплоатируется капиталистически, а в Чернигов
ской— полукрепостнически; в первой имеется помещик- 
капиталист и крестьянин - пролетарий и полупролетарий, 
во второй — помещик - полукрепостник и крестьянин - паупер. 
А ведь именно вот это то обстоятельство и играет решающую 
роль при определении характера движения.

Переходя теперь к рассмотрению того, как отразился тип 
хозяйственных отношений в указанных районах на аграрном 
движении 1905 — 1907 г. г., отметим еще раз, что за сравни
тельно небольшим исключением эти районы являются районами 
с значительно развитым с.-хоз. капитализмом.

В полном соответствии с этим основным фактом находится 
и характер крестьянского движения. В Юго - Западном районе 
преобладает стачечное движение,— стачки происходили в 
1905 г. в 55% уездов, захваченных движением, а в 1906 г .—- 
в 96% уездов, при чем одни только стачки встречались в 73%
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уездов. В Малороссийском и Новороссийском районах движение 
носило смешанный характер (разгромы, порубки и стачки), 
но все же в 1905 г. в 26%уездов, охваченных движением,происхо
дили стачки, а в 1906 г. уже чистое стачечное движение имело 
место в 48% уездов.

В отношении устойчивости форм движения можно сказать, 
что в Юго - Западном районе „господствовали стачки“, в Мало- 
российском и Новороссийском районах стачки в целом ряде 
уездов являлись устойчивой формой борьбы, „что сближает 
их с Юго - Западным краем “ .

Об аграрном движении в губ. Юго - Западного района 
П. Маслов, между прочим, замечает, что „вследствие развития 
капиталистического хозяйства... средняя группа крестьянских 
хозяйств выпадает и не играет руководящей роли в движении “ 
(стр. 186), а Н. Саваренский (в уже цитированной работе) го
ворит: „пролетарский характер крестьянского движения в Юго- 
Западном крае также об’ясняется хозяйственными условиями 
этого района“ (стр. 50). А. Е. Лосицкий характеризует движе
ние в Юго - Западном крае следующим образом:— „Движение 
имело общий классовый характер и направлялось против 
владельцев без различия их сословий и' национальностей"..

Какие же выводы из всего этого можно сделать относитель
но развертывающегося в настоящее время на-Украине восста
ния? Основной вывод может быть только один, а именно: 
если даже оставить в стороне все происшедшие в социально - 
экономическом укладе этих районов изменения, то даже и в этом 
случае можно категорически утверждать, что в условиях настоя
щей эпохи обостреннейшая гражданская война, кипящая сей
час на Украине, является не восстанием „десятидесятинных" 
крестьян, а пролетарской революцией. И таковой она явля
ется, помимо общих предпосылок, потому, что самб крестьян
ское движение на Украине в силу характера социально - эко
номических отношений не может не быть по преимуществу дви
жением полупролетариев и пролетариев.

Но этот вывод о составе крестьянского движения, сделан
ный на основании анализа типа хозяйственных отношений и 
опыта прошлых движений в этих районах, необходимо допол
нить фактами настоящего, характеризующими степень уча
стия в движении городского пролетариата. За последние три 
Месяца мы были свидетелями не только открытых вооруженных 
столкновений украинских крестьян с солдатами германского 
империализма, но и непрерывного ряда стачек и вооруженных 
нападений в городах. Стачки, и одиночные, и в целых отраслях 
производства, происходили почти во всех крупных городах 
Украины, они имели место в Одессе (кожевенные -заводы),
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в Херсоне, в Харькове, в Екатеринославе, в Киеве и т. дг 
Широкой волной пробегали по городам и вооруженные напа
дения, подобные тем, которые произошли в Харькове 17 —- ig 
мая, когда на двух мостах сразу был убит немецкий караул 
и взяты пулеметы, а в ночь с 22 - го на 23 мая снова был „снят“ 
караул и вывезен пулемет. Стачки происходили и на железных 
дорогах (на Подольской ж. д. и на Юго - Западных жел. до
рогах и проч.), и в последнее время развернулись во всеобщую 
железнодорожную забастовку, остановившую движение на 
всей территории. Таким образом,.можна сказать, чточи город
ской пролетариат — этот вождь социалистической революции— 
вовсе не находится в состоянии „полного разгрома “, как это 
утверждали на партийном с’езде некоторые товарищи. Нет, 
он уже оправляется от нанесенных ему империалистической 
контрреволюцией жестоких ударов и в момент решительного 
натиска найдет в себе силы встать во главе движения и повести 
его под боевыми пролетарскими лозунгами. Один из них уже и в 
настоящий момент сверкает на красных знаменах, под которыми 
в невиданно - тяжелых условиях бьются против империалисти
ческих штыков отряды пролетариев и полупролетариев в де
ревнях и селах, это лозунг „вся власть Т50ветам“ . Если нет на 
Украине партии более популярной в широких массах трудя
щихся, чем наша партия, то еще с большой твердостью можно 
утверждать, что нет в настоящее время в рабоче - крестьянской 
Украине лозунга, столь широко распространенного, чем бое
вой клич: '

„Да здравствует Советская власть".
В процессе развития восстания крестьянское движение 

будет все более и более проникаться пролетарскими лозунгами, 
а в момент решительного натиска рабочее движение, которое 
имеет место уже и сейчас, войдет в общее революционное русло 
в качестве наиболее сплоченного, дисциплинированного по
тока, Пролетариат поведет за собой крестьянскую бедноту. И 
одним из залогом этого является то, что рабоче - крестьянское 
восстание на Украине, восстание против германского импе
риализма, об’єктивним ходом вещей вдвинуто в цепь револю
ции, составляющей единый могучий поток борьбы пролетариата 
против мирового капитализма. Это последнее обстоятельство де
лает уже абсолютно несостоятельной характеристику воору
женной борьбы украинских пролетариев и полупролетариев, 
как движение „ по преимуществу крестьянское". Все кто умеет 
анализировать явления, смотреть на действительное прямо, 
а -не через интеллигентские очки, поймут, что не восстание 
„десятидесятинных", а пролетарская революция совершается 
в настоящий грозный момент на Украине.
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ЧТО ЗНАЧИТ „СОГЛАСОВАТЬ” ?

Этот вопрос возбудил на нашем первом партийном с ’езде 
горячие дебаты. В них, может быть, с наибольшей ясностью 
обнаружилось, что в партийных кругах имеются два течения, 
два крыла. Вопрос о ..согласовании" — большой, серьезный 
вопрос, его надо рассмотреть внимательно.

На Украине с непреодолимой силой, как лавина, развер
тывается рабоче - крестьянское вооруженное восстание, идет 
ожесточенная гражданская война, развивается пролетарская 
революция. Спрашивается, нужно ли согласовать это движение 
с международной революцией ? нужно ли учитывать не только 
Перспективы и степень развития революционного движения на 
Украине, но и международную обстановку? В такой постановке 
этот вопрос не может вызвать никакого сомнения,— конечно, 
да, мы должны в нашей борьбе на Украине учитывать и 
назревание международной пролетарской революции. Но, 
учитывая это, мы не должны забывать того обстоятельства, 
что если, применяясь к медленному процессу развития между
народной революции, 2р >1 будем стремиться во что бы ни стало 
оттянуть генеральный штурм на Украине, то мы движение 
погубим, распылим его и тем самым нанесем серьезный удар 
и делу рабочей революции. Согласовать, употребляя это вы
ражение, нашу борьбу с международной обстановкой надо. 
Весь вопрос;, в том, как согласовать. В октябре 1917 г. наша 
партия согласовала борьбу рабочих и крестьян России с 
международным движением, теперь на нашем с’езде некото
рые товарищи особенно подчеркивали необходимость согласо
вания восстания на Украине с революцией в Германии и Ав- 
стро - Венгрии. Здесь перед нами, как это покажу я дальше, 
два метода согласования. Как ставил в октябре вопрос о согла
совании Ленин? Он тогда,— и эту статью нужно читать и пе
речитывать,— писал:

„Пришел третий этап, который можно назвать кануном 
революции. Массовые аресты вождей партии в свободной Ита
лии и особенно военных восстаний в Германии — вот несомнен
ные признаки великого перелома, признаки кануна революции 
в мировом масштабе... Сомнения невозможны. Мы стали в 
преддверии всемирной великой пролетарской революции “. 
Это — первый цикл рассуждений. Тепер второй: „Крестьян
ство доведено до восстания", „все симптомы указывают на то, 
?то общенациональный кризис назрел", „в России перелом
ный момент революции несомненен", „терпеть подавление кре
стьянского восстания значит губить революцию, губить ее 
навсегда и безповоротно".
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..Отсюда два вывода;
Первый: „Кризис назрел. Все будущее русской революции 

поставлено на карту. Все будущее международной революции 
за социализм поставлено на карту. Кризис назрел“ .

Второй: „И-так как мы, русские большевики, одни только 
из всех пролетарских интернационалистов всех стран пользу
емся сравнительно громадной свободой, имеем открытую пар
тию, десятка два газет, имеем на своей стороне столичные Со
веты рабочих и солдатских депутатов, имеем на своей стороне 
большинство народных масс, то к нам поистине можно и должно 
применить слова: „Кому много дано, с того много и сцросится“. 
А на заседании ЦК нашей партии 16 октября он говорил, что 
восстание в германском флоте есть не что иное, как прямой 
призыв к восстанию „обращенный к нам. Вот как ставил вопрос 
о согласовании т. Ленин в октябре. А как ставят и решают 
тот же вопрос о согласовании некоторые наши товарищи в 
настоящее время ? Они довольно таки основательно опоздали с 
признанием восстания на Украине. А, убедившись в конце кон
цов, что это не вымысел, а самый наиреальнейший факт, они на
звали эту революцию движением „десятидесятинных крестьян “ . 
Сделав эти две крупнейшие ошибки, эти товарищи и в оценке 
настоящего положения обнаруживают массу непонимания. 
Они не видят того, что кризис на Украине назрел, что движение 
вплотную подошло к генеральному штурму. То же и с между
народной обстановкой. Они мало внимания обращают на то, 
что международная революция делает за последнее время но
вые шаги вперед, что в Австро - Венгрии уже революция, что 
и в других странах Европы (Германия, Англия и Италия) она 
назревает с ускоряющейся быстротой. И, конечно, метод „со
гласования ", отсюда вытекающий, сводится к одному—к жела
нию во что бы то ни стало, какой угодно ценой задержать ре
волюцию на Украине, не считаясь ни с чем, даже с грозной 
возможностью распылить движение, погубить революцию.

Перед нами два метода согласования: один учит рабочих 
смело итти навстречу серьезным задачам, принимать бои за соци
ализм, если в данной стране кризис революционный уже на
зрел; другой сводится на деле к весьма простому призыву — 
жди, жди во что бы то ни стало, чуть ли не до всеевропейского 
восстания пролетариев.

Перед нами тактика „ожидания“. Она глубоко пассивна, 
чем и отличается, отличается резко и опреденно от тактики 
„лавирования", которая была формулирована тов. Лениным 
в мае текущего года (в речи на собрании ЦИК и Московского 
Совета) в следующих словах: „Мы должны лавировать и от
ступать, пока к нам не подойдут подкрепления". А если товари-
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щи, точку зрения которых я сейчас разбираю, на деле скаты
ваются к лозунгу: жди во что бы то ни стало, то к ним приме
нимы слова, сказанные т. Лениным совсем по иному адресу: 
„Ждать, пока трудящие классы совершат революцию в меж
дународном масштабе — это значит всем застыть в ожидании. 
Это бессмыслица“ (Н. Ленин. О международном положении. 
1918 г., стр. 9). Нам могут возразить, что до октября было одно 
положение и можно было применять тактику ЦК партии, а 
сейчас положение другое, и тактика в соответствии с этим должка 
быть изменена. Тогда в России мы имели революцию, развиваю
щуюся по восходящей линии, вступающую в полосу непрерыв
ных побед, триумфального шествия; сейчас мы живем в период 
тяжелых испытаний, поражений, отступлений. Все это безу
словно верно, но все же позвольте спросить: международная 
революция за эти последние месяцы, даже недели делает реши
тельные шаги вперед ? Ответ может быть только один: „да, не
сомненно, рабочие во всем мире все определенней, все решитель
ней выступают против войны с империалистической буржуазией. 
Далее, на Украине разве кризис не назрел, разве движение 
не подошло вплотную к генеральному штурму, разве боль
шинство, подавляющее большинство трудящихся там не за 
нас? На все эти вопросы опять таки можно ответить только 
утвердительно. Нам скажут еще: на Украине многотысячная 
иноземная империалистическая армия. Но дисциплина, желез
ная империалистическая дисциплина этой армии падает с 
каждым днем, в то же время наши силы, силы рабочих и 
крестьян возрастают непрерывно. И мы можем победить это 
несомненно. И ясно, что пролетарская революция на Украине 
будет новым шагом в процессе развития международной ре

волюции.
„Согласовать“ для настоящего момента, при данных усло

виях, значит: учтя все обстоятельства, выбрать наиудобней- 
ний момент для решительного натиска, не допустить движения 
До разложения и распыления, организовать его во всеукраин- 
ском масштабе, поскольку это вообще возможно, и принять бой 
с солдатами германского империализма.

Если „оттяжка“ и дана нам об’ективными обстоятель
ствами, то мы можем содействовать ей только при одном усло
вии—если она не влечет за собою ущерба для стихийной силы 
Движения И может быть употреблена с пользой для его органи
зованности. .

Так и только так наша партия должна понимать задачу 
согласования.

17*
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ствий. Партийные й общереволюционные организации должны 
были принять на себя руководство вооруженной борьбой тру
дящихся масс, став во главе восстающих, вмешавшись в самую 
гущу жизни, болея болезнями масс и укрепляясь вместе с 
ростом силы натиска пролетарита и беднейшего крестьянства 
на их классовых врагов. Партия должна была нарушить свою 
„подпольную “ замкнутость и вмешаться в самую сутолоку
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кассовой борьбы, нужно было связать стихийную развертываю
щуюся борьбу трудящихся с нашим организационным аппаратом. 
Эта задача встала перед нами в ходе работы, от разрешения ее 
Э1Ы не могли уклониться, как бы трудно оно ни было, и за раз
решение ее наша партия взялась.

Так стоял вопрос по существу.
Наивные люди, не понявшие смысла перехода от только 

организационной работы к организационно - боевой деятель
ности, ожидали чуда. Как раз наиболее горячие сторонники 
невмешательства в идущую вооруженную борьбу не понимали 
всего своеобразия революционной борьбы на Украине, пред
ставляли себе развитие восстания чрезвычайно упрощенно: 
достаточно нашей партии махнуть волшебной палочкой—и за
пляшут леса и горы, подымется буря, разверзнутся хляби не
бесные и в едином смерче погибнет и империалистская ок- 
зіуцация, и скоропадщина, и Рада.Но чудес в истории не бывает. 
Чуда не было и на этот раз. Ожидавшие чуда и не узревшие его 
очень быстро „разочаровались", закричали об „авантюре", 
„увеличении", „переоценке своих сил" и т. д. и т. п. Рути
неры революции не поняли того, что между августом 1918 г. 
и. октябрем 1917 г . — дистанция огромного размера. „Чи
стый рутинер пасует и должен спасовать, как только окажется 
перед великими и трудными задачами современной войны"— 
говорит крупнейший военный ученый генерал фон - Берн- 
гарди. „Чистый рутинер" не может не спасовать и перед „вели
кими и трудными задачами" современной революции, добавим 
мы. Рутинеры большевизма, не увидевшие блестящего повто
рения октября 1917г., видят авантіЬру там, где есть только пра
вильное понимание изменившейся обстановки, изменившегося 
характера масс,активно принимавших участие в революционной 
борьбе, и есть правильное изменение тактики. Спорить с кри
чащими размагниченными интеллигентами—безнадежное дело, 
ибо в ответ на каждый аргумент, в ответ на каждое сообра
жение— разражается истерика насчет „ложной информации", 
„самообмана и обмана других", „авантюризма" и т. д. и т. п. 
'Вместо того, чтобы понять, осмыслить происходящее, вместо 
того, чтобы приспособлять формы борьбы к данным нам усло
виям ее, истерики с превеликим пафосом „клеймят" нас за то, 
что победа не дается так легко, как им хотелось бы и предпочи
тают позу горе - прокурора позе вдумчивого и серьезного 
Политика. Спор с ними — бесплоден. Но самим себе и борю
щимся массам мы обязаны дать ясный отчет о результатах 
Истекшего месяца борьбы и о „видах на! ближайшее будущее", 
тем более, что даже в руководящих кругах нашей партии нет 
отчетливого представления о том, что можно сделать, что мы
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хотим, в каких формах и каким образом развивается револю
ционное движение на Украине. А там, „где царит сомнение 
относительно того, что можно сделать и чего хотят, там очень 
быстро исчезает решение и действие1'1). Во избежание именно 
отсутствия правильного решения и во избежание бездействия 
мы считаем нужным подвести итоги и наметить перспективы 
классовой борьбы на Украине в настоящий момент.

Что дает нам переход от тактики выжидательно - органи
зационной к тактике действенно - организационной? К чему 
привел нашу партию лозунг „к оружию"? Вот вопросы, от
ветить на которые обязан себе каждый активный член нашей 
партии прежде, чем он будет решать вопрос о дальнейшем на
правлении нашей работы. Ответить на эти вопросы особенно 
важно именно теперь, перед II с’ездом коммунистической пар
тии Украины, так как только при этом условии мы можем быть 
гарантированными в том, что решения с’езда будут действи
тельно отражать мнение партии в целом, а не мнение тех или 
иных, хотя бы и весьма почтенных кружков.

. ... Нужно сказать, что изменение нашей тактики привело,
прежде всего, к деловой проверке нашего организационного 
аппарата.

Было много преувеличений. Было много неверных све
дений . Часто товарищи на месте сами не могли дать себе ясного 
отчета относительно крепости их организации и о боевой при
годности ее.Проверить аппарат, не переходя к боевым действиям 
при условии 1) нелегальности его и 2) необходимости организа
ции крестьянства, совершенно невозможно, принимая во вни
мание кратность срока и необходимость чрезвычайной быстроты 
работы. Только „неуки" могут упрекать центр в том, что он 
заранее не проверил организационый аппарат и в некоторых 
случаях — далеко не во всех — оказалось, что вместо органи
зации на месте существует оторванная от масс группа товари
щей. Аппарат проверялся неоднократно, проверялся теми 
средствами, которые могли быть в распоряжении центра в под
готовительный период. Эта проверка, принесшая свою поль
зу, не могла быть исчерпывающей и является, понятно, пустя
ком по сравнению с проверкой его на деле.

Самообман местных работников исчез — и это является 
тоже большим приобретением. Без лозунга „действуй" этот 
самообман не исчез бы и до сего времени именно потому, чТ° *)

*) Бернгарди: „Современная-война", т. II, стр. 162.
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настроение масс действительно крайне революционно и учесть, 
поскольку и при каких условиях это настроение может вы
литься в революционное действие, не приступая к действиям 
нельзя было. Достаточно упомянуть, что центр буквально 
осаждался требованиями с мест перейти к боевой деятель
ности, причем давались гарантии, что на месте „мы сами спра
вимся Опыт показал, что в целом ряде мест боевой призыв 
не был осуществлен несмотря на отчетливо революционное 
настроение масс, не был осуществлен главным образом потому, 
что местные организации чересчур полагались на стихию, сде
лав чрезвычайно мало в области организации действия. Увле
чение стихией, революционная халатность были разбиты толь
ко тем, что мы отдали лозунг „к о р у ж и ю В  результате мест
ные организации, увидев на деле, к каким результатам приво
дит их халатность, не могут не заняться тем делом, которым 
они до сих пор занимались крайне слабо. То обстоятельство, 
что сейчас с мест снова требуют первую инструкцию по орга
низации революционных комитетов, наглядно показывает, 
что отмеченный процесс перехода к более серьезной работе 
действительно наблюдается на местах.

Наш лозунг, рассеявший самообман и выявивший целый 
ряд серьезнейших недочетов нашей организации, поставил 
перед всеми местными организациями вопрос о необходимости, 
настоятельной, срочной необходимости, а не лишь теорети
чески признаваемой необходимости, усиленнейшей работы по 
-созданию боевой организации.

Рядом с этим выявилось, что, несмотря на все разговоры 
о крестьянстве, именно эта сторона организационного строи
тельства была совершенно запущена. Товарищи на месте уви
дели, что одними прокламациями и хорошими разговорами де
ла не подвинешь и проблема работы среди крестьянства встала 
в качестве проблемы сегодняшнего дня, требующей самого вдум
чивого, самого серьезного отношения.

Обнаружился еще целый ряд других недочетов, перечис
лять которые в настоящей статье не нужно. Обнаруженные 
слабости аппарата должны быть исправлены и они будут ис
правлены, ибо поддороги к исправлению недочета сделал уже 
тот, кто обнаружил его. Но обнаружить все эти недочеты ни 
товарищи из центра, ни товарищи на местах не могли без пе
рехода от строительства аппарата к действию. Такова диалек
тика развития.

Нельзя, конечно, не признать, что в одном отношении мы 
Должны внести поправку во все наши рассуждения, развивав
шиеся нами до августа І918 г.: процесс восстания идет на Ук
раине значительно более замедленным темпом, чем мы ожидали.
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Мы говорили и говорим, что процесс восстания на Украине 
носит на себе все характерные особенности партизанской войны 
и не может поэтому свершиться так головокружительно бы
стро, как октябрьский переворот. Мы видели, что уже декабрь- 
ско - январская борьба имела значительно более затяжной 
характер, чем октябрьское восстание; мы видим, что борьба с 
чехо - словацко - казацко - белогвардейской сволочью носит еще 
более затяжной характер, и мы знали, что борьбу на Украине 
нельзя себе представить в виде одного короткого сильного 
удара.

Но, тем не менее, быстроту развития партизанской войны 
мы представляли себе большей, чем она оказалась в самом деле. 
И только. Из этого нужно сделать все необходимые выводы, 
но впадать из - за этого в истерику и кричать об авантюре мо
гут только люди, не имеющие псзвоночного хребта революцио
нера. Во всяком случае одним из итогов призыва „к оружию “ 
явилось и отчетливо - ясное представление о затяжном харак
тере нашей „малой войны “.

Замедленность эта об’ясняется, с одной стороны, недо
статками организации, ас  другой отороны— участием в воору
женной борьбе таких слоев населения, которые по самой при
роде своей неспособны к самостоятельной политической борь
бе. Зачастую крестьянин дерется тогда, когда не нужно, и не 
дерется тогда, когда нужно: если сегодня у него хлеб не от
бирают, то часто он не способен в массе своей поддержать вос
стание, начавшееся в другом уезде, не говоря уже о губернии- 
С другбй стороны, бывает, что достаточно какой-нибудь грубой 
выходки со стороны немцев или скоропадских „блюстителей 
порядка “, чтобы разразилось самое жестокое восстание в дан
ном месте. Централизовать крестьянское восстание, не имея 
внешне ударной массы — задача почти невыполнимая. Мы го
ворим почти невыполнимая потому, что при известных усло
виях эта задача все же выполнима, но это уже, собственно го
воря, выходит за пределы настоящей статьи.

Последних”! вопрос подвел нас вплотную к тому кардиналь
ному вопросу, вокруг которого шли споры и на 1 с’езде и после 
него,к вопросу о соответствии между пролетариатом и крестьян
ством и о  „крестьянском1'' характере всего движения. О п ы т  

августа - сентября показал, что право было именно л е в о е  
крыло нашего с’езда, правильно поставившее вопрос о г е г е м о 

нии пролетариата и о сочетании борьбы крестьянских масс с 
борьбой рабочего класса в городах.

Опыт показал, прежде всего, что все разговоры о „десятп- 
десятинниках“— пустой вздор и больше ничего; в массе за. 
нами идет прежде всего сельско - хозяйственный пролетариат^
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лолупролетарские элементы деревни и вообще крестьян
ская беднота. Это — прежде всего.

Затем, и это мы считаем одним из самых своеобразных 
л  характерных для движения на Украине проявлений гегемо
нии пролетариата, организующим и часто командующим 
в боях элементом в деревне является почти всегда рабочий, 
либо местный (сахарные заводы), либо переселившийся под 
влиянием безработицы из, города (особенно любопытные вещи 
в этом отношении рассказывают т. т. из Николаева).

...Тот, кто видел нашу и немецкую армию в деле в марте - 
апреле 1918 г. и в августе 1918 г;, должен признать, что за это 
короткое время в этой армии произошло колоссальное изме
нение: разрушение дисциплины, продажность, трусость, не
желание драться, с одной стороны, понимание отчаянности 
положения —• с другой, отказ безпрекословно повиноваться— 
с третьей, и, наконец, несомненно далеко зашедший процесс 
революционизирования ее — с четвертой приводят в сово
купности к тому, что шансы на восстановление советской вла
сти на Украине несоменно возрастают. Этот процесс пойдет 
еще дальше, и всячески содействовать ему— священнейшая обя
занность всякого действительного революционера, а содей
ствовать этому процессу можна только одним путем: путем 
революционной пропаганды и параллельно самой беспощадной 
жестокой партизанской войны. Противник, следовательно j осла
бевает. Международное положение складывается все более и бо
лее в нашу пользу (Западный фронт и, что гораздо более важно, 
быстро приближающаяся мировая революция). Внутреннее 
положение отнюдь не становится более устойчивым — все 
шансы за то, что мы должны победить, если сами не упустим 
из рук победу.

Но и в этом отношении дело изменилось со времени 1 с’езда 
в нашу пользу: мы, несомненно; окрепли и будем крепнуть вое 
более и более, если только будем действовать, а не выжидать.

Но нужно сказать, что если все складывается пока так, 
что шансы на победу чрезвычайно велики, а шансы на проигрыш 
малы, то победа наша может быть только в результате дли
тельной партизанской войны, требующей большого напряже
ния сил, изощренности, ловкости м  умения приспособиться к 
новым условиям: рутина здесь, хотя бы самая архиблагона- 
меренная, есть самая опасная вещь. Нужно твердо запомнить, 
что дело сейчас не в решительном коротком ударе^ а в длитель
ном изматывании противника, в ходе чего мы должны органи
зационно расти и крепнуть.
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Если местные организации поймут это, если,* они дей
ствительно займутся той работой, которой они обязаны и цо 
формальным соображениям и по соображениям пользы д<?.т1а 
заняться, то мы должны с полной уверенностью сказать: 
разбить нас не могут.

В худшем случае борьба может затянуться на такое про
должительное время, что у нас не хватит энергии продолжать 
ее, но энергия значительно быстрее изсякает у нашего про
тивника, а мировая революция, приближающаяся в грозе н 
пламени и уже приблизившаяся к нам настолько близко, 
что мы чувствуем горячее дыхание ее, разразится гораздо 
раньше, чем у нас изсякнут последние остатки энергии, ибо для 
ближайшего будущего мы предвидим нарастание энергии, 
а не уменьшение ее...



ГУ. МАТЕРІАЛИ ТА ДОКУМЕНТИ

ДИСКУСІЯ З ПРИВОДУ СХЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
М. ЯВОРСЬКОГО

( Травень 1929 р .) 

в ід  РЕДАКЦІЇ

Дискусія, що її стенограма вміщається в цьому числі 
„Літопису Революції", відбулася на протязі травня 1929 р. 
на історичному відділі Українського Ін - ту Марксизму - 
Ленінізму з приводу схеми історії України М. Яворського.

Ми вміщаємо стенограму цієї дискусії тому, що вона має 
велику вагу для викриття та з ’ясування принципово - полі
тичних помилок в освітленні історії революційного руху кінця 
XIX та XX сторіччя та історичної підготовки диктатури про
летаріату на Україні.

Травнева дискусія 1929 року була першою, хоч і запізне- 
ною, розгорнутою критикою схеми й всієї системи поглядів 
М. Яворського.

На тому етапові зовні й формально це були ще суперечки 
в середині марксистського табору, хоча помилкова система 
поглядів М. Яворського по суті вже нічого спільного з лені
нізмом не мала. Потім вже, в зв’язку з настоюванням М. Явор
ського на основних підвалинах своєї методології та системи 
поглядів, а також в зв’язку з викритими відносно його фактами 
авантурного характеру, порвався й зовнішній його зв’язок 
з марксистським табором.

Для правильного розуміння травневої дискусії, щоб не 
згубити „історичної перспективи", треба мати на увазі ці мо
менти. Разом з тим, слід сказати для правильної оцінки цієї 
дискусії, як певного етапу в боротьбі з ворожою ленінізму си
стемою поглядів М. Яворського, що вона не мала ще необхід
ного різкого й рішучого характеру, хоч і тоді вже погляди 
М. Яворського були характеризовані низкою товаришів як 
розгорнута права куркульського типу платформа на історич
ному фронті.
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Підчас травневої дискусії чітко виявилося також, що низка 
товаришів поділяла в більшій чи меншій мірі погляди М. Явор
ського або примиренськи ставилася до боротьби з ними. Досить
відверто проявилися в дискусії й великодержавні ухили й тен
денції у деяких історичних концепціях, оцінках та установках, 
зокрема, у вигляді так званої „теорії східньої Европи"’ 
а також примиренства до них. Ці всі питання, проте, в диску
сії були лише побіжно зачеплені. Отже, боротьба проти них, 
боротьба рішуча й тверда, всередині марксистського історичного 
фронту є потрібного й надалі й є одним з чергових і важливих 
завдань істориків - марксистів України.

Завдання й дальшої боротьби проти яворщини, якій на
несено за цей час низку перших рішучих ударів, стоїть перед 
всім марксистським історичним фронтом України.

Методологією яворщини є механістичне розуміння істо
ричного процесу, підміна клясового критерія націоналістич
ним і еклектика взагалі. „Цілєвою установкою" її щодо бур
жуазно - демократичної революції й революції 1917 р. на 
Україні є підміна гегемонії пролетаріату гегемонією „куль
турно"- революційного „фармера"- куркуля й тим самим об’єк
тивно — спроби довести революційне минуле останнього, щоб 
обґрунтувати його претензії на сучасне й майбутнє. Висновком 
її щодо пролетарської революції на Україні є фактичне запе
речення „законности" й можливости останньої н,а Україні, 
цебто, по суті, відновлення в прихованому вигляді теорії' 
окупаційности. Характерною рисою її щодо історії партії 
є відновлення по суті в прихованому вигляді теорії двохко- 
ренности, шляхом ідеалізації дрібнобуржуазних націона
лістичних партій.

Ось чому конче потрібна й дальша рішуча й непримиренна 
боротьба проти цієї ворожої ленінізму системи поглядів націо
нал - демократичного характеру й змісту, в основі якої лежить 
буржуазно - куркульська ідеологія, прихована за марксист
ською фразеологією. Травнева дискусія 1929 року й була 
одним з етапів цієї боротьби.

ПРОМОВИ ПІДЧАС ДИСКУСІЇ
1 -е  засіданнях)

1) Тези М. Яворського про схему історії України.
2) Тези промови т. Карпенка.

9 Стенограми 1 тго засідання не велося. Тому подається замість 
доповіді М. Яворського— його тези, що були роздані перед доповіддю 
на руки, всім учасникам наради; замість промов т.т. Карпенка та 
Шпунта — короткий зміст цих промов, що т.т. написали зв’язку 
з надрукуванням стенограми дискусії! в „Л. Р.“ — Р е д .
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2-е  засідання- 

3) Промова т. Шпунта.

-15. V .1929 р.

4) „ Хоменка.
5) Гуревича.
6) „ Десняка.
7) „ Рубача.

. 3-є: засідання — 2

8) Промова т. Гетхмана.
9) Рубача.

Ю) „ Мебеля.
Н ) „ Фрі да Д.
12) Редіна.
13) Карпенка.

. 4 -і! засідання — 2

14) Промова т. Каретнікової.
15) Воліна.
16) Свідзінського
17) Довідка М. Яворського.
18) „ т. Свідзінського
19) Промова т. Городецької.
20) Десняка.
21) Хоменка.
22) Фріда.
23) Редіна.
24) Довідка т. Шпунта.
25) Карпенка.
26) Рубача.
27) Десняка.

24.V. 1929 р.

5 -е  засідання — 28.V.1929 р.
Ф

Прикінцеве слово М. Яворського 

1 -е  засідання .
ТЕЗИ ЯВОРСЬКОГО ПРО СХЕМУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИІ

1. Дореволюційна історична література не вирішила пи
тання про схему українського історичного процесу. Російська 
та польська історична наука не бажала його вирішити, хоч би 
в силу тенденційного свого ставлення взагалі до історії Укра
їни, що його диктували великодержавні інтереси буржуазної
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істор іогр аф ії цих нац ій , черев що схем а українського історич- 
ного п роц есу , як і взагал і цей процес, так і губилися цілком  
в тео р ії єдиної неділим ої н ац ії, все одно польської чи р осій 
ськ ої.

2 . У країнська дореволю ційна наука історична й собі не 
в зм озі була виріш ити питання ц іє ї схем и, хоч і  бралася за це 
виріш ення. Н е менш тенденційні клясові інтереси  у к р а їн 
ського н ац іон ал ізм у  заміню вали наявну клясову боротьбу  
ц іє ї схеми залю бки теорією  національно - безк л ясової н ац ії, 
що її  склала ф едералістична концепція К остомарова v та са
мостійницький світогляд Г руш евського, будь - то затуш кову
вали ї ї  теорією  національно - класового примирення за фев- 
дально - становою концепцією  Л іп ін сь к о го .

3. А ле й пореволю ційна марксистська істор іогр аф ія  не 
завж ди справляється з виріш енням  питання схеми у к р а їн 
ської іст о р ії. Р осій ська марксистська література хоч і  п ер ебу
дувала старі б у р ж у а зн і концепції історичного п роц есу  Р о с ії 
за  його клясовим зм істом , але конструкцію  схеми цього про
цесу залиш ала й надалі в старих ї ї  м еж ах . Така зам іна фор
мально - класовою  методою наявної диф еренційованої ДІЙС
НОСТІ! цього п роцесу залиш ає через це й н адал і не тільки  
схем у іст о р ії У к р аїн и , але й сам у цю істор ію  в н ебутті.

4 . Ф ормально - клясова метода в п ід х о д і до історичного  
проц есу  українського стає питома й  декому з ук раїн ськи х  
істориків - м арксистів, щ о, забуваю чи саме оцей ' принцип  
вивчання наявної диф еренційованої дійсності!, викроювали з 
неї український  історичний процес як сам обутньо - н езал еж 
ний від т іє ї диф еренційованої дійсності!, що на н еї складалася  
й ук раїнська істор ія  в ї ї  п ідпорядкованні на окрем их етапах  
свого рози тку польській , австрійській  та р осій ськ ій  синтетич
н ій  дій сност і.

5 . Б езперечно, що в територіяльно - процесовом у р о зр із і 
схема українського історичного п роц есу —  це своєрідна кля
сова суц ільність , що на н еї склалися елементи подібності! та 
єдности культури , не затерті, а п ідсил ен і розвитком КЛАСОВОЇ 
боротьби за доби к ап італ ізм у в його росій ськ ій  та австрійській  
дій сн ост і, але ця суц ільність водночас не завж ди автономна 
у  своїй  д ій сн ост і, не завж ди  навіть однорідна у  своїй єдності, 
що виростала за  р ізн и х  умов на р ізн и х  ш л яхах свого історич
ного становлення.

6 . М арксистська історична метода не м ож е через це зали
шати на боці ц іє ї історично - диф еренційованої дійсності! 
українського історичного п роц есу  в ім ’я його абстрактної 
автономности та абсолю тної єдности, не визначаючи водночас 
ї ї  м ісця , серед ін ш их історичних процесів , що складали на
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окремих історичних етапах історії України ту чи іншу сукуп
ність з цими процесами, як не моше в ім’я абсолютної єдности 
цієї сукупносте нехтувати й її диференційованою дійсністю, 
що складалась в окремих географічних виробничих та історич
них умовах на різних національних шляхах.

7. Розглядаючи український історичний процес в його 
диференційованій територіяльно - національній суцільності 
ще й в історичній синтезі з іншими історичними процесами, 
марксистська метода історично не може не неудати водночас 
і теорії чисто плясового примирення, чисто 3~)... української 
нації, що протистоїть над ній діялектично - класовій природі 
цієї нації, як не може не відкинути водночас штучного обме
жування цього процесу за тим етнографічним принципом, що 
намагається підмінити територіяльно - клясйві основи цього 
процесу розмежування його історії на окремі етнографічні 
маси, що діють в цьому процесі.

8. Історія України, як взагалі історія деякої нації, що 
розвивається до міжнародньої пролетарської революції, на
ціональна історія, але не в силу того, що на ній складається 
внутрішній процес однієї тільки укр. народности, абстракто- 
ваної від її дійсносте, а в тому, що це своєрідна суцільність 
всіх цих [наявних] особливостів загальних к л а с о в и х  процесів, 
виявлених в своїй діялектичній природі в цій диференційова
ній дійсності, що склали й саму цю українську народність, як 
основний національний [визначник] дійсносте, формуючи її як 
націю на її шляху самовизначення.

9. Загальна схема цієї суцільносте в її історично-цроцесо- 
вому розрізі, в її діялектично-клясовій дійсності— це боротьба 
за шляхи февдалізації в умовах автономности (X—XV ст.), що 
за доби шляхетської к о л о н і а л ь н о ї  диктатури (XVI—XVII ст.) 
виростає під релігійним гаслом в боротьбу за шляхи початко
вого нагромадження та його територіяльного самовизначення, 
яке й вирішає частково козацька революція 1648 р. Початкове 
нагромадження X V III ст. організує в XIX ст. змагання за 
капіталістичне нагромадження та революційне самовизначення 
національного сектора цього нагромадження, що в умовах 
колоніяльного наступу російського та австро - польського 
капіталу на ліквідацію цього сектора протиставляє свою 
дрібно - буржуазну дійсність поміщицько - буржуазній при
роді цього капіталу.

10. Капіталістичне нагромадження з його антогонізмом 
національним водночас організує і свою антитезу з міжнарод- *)

*) Тут і далі— пропуски в оригіналі. Слова в клямрах вставила 
редакція.
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нім гаслом с о ц і а л і с т и ч н о г о  нагромадження, що в умовах ро
сійсько - австрійських февдально - буржуазних відносин та 
національного гніту з ’являється в революції 1905 р. спершу, 
як частина загальноросійської програми буржуазно - демо
кратичного самовизначення з під февдальних пережитків' та 
національної неволі з готовими задатками с о ц і а л і с т и ч н о ї  рево
люції, згодом в революції 1917 р., як Жовтневий переріст 
загальнобуржуазно - демократичної революції в її україн
ській дійсності в с о ц і а л і с т и ч н у , протиставляючи водночас про
летарське самовизначення української нації дрібнобуржуаз
ній націоналістичній програмі цього самого визначення.

11. Основні рухові сили цього діялектично - КЛАСОВОГО 
процесу на його шляху до с о ц і а л і с т и ч н о ї  революції, як між- 
народньої революції — це міщанство та козаччина на чолі 
хліборобської маси проти середньовічного февдалізму за ре
волюцію торговельного капіталу, це національно - диферен- 
ціоноване міщанство та сільська буржуазія на чолі тієї ж маси 
проти дворянсько-кріпацької системи за буржуазну револю
цію, це врешті революційне робітництво вкупі з російським 
пролетаріятом в змаганнях за провід селянською революцій
ною масою з націоналістичною дрібного буржуазією, за бур
жуазно--демократичну революцію. Це, врешті, революційне 
робітництво України, вкупі з російським пролетаріятом у 
спілці з незаможним селянством проти буржуазії взагалі за 
клясове й національне визволення в соціалістичній революції, 
як частина міжнародньої революції.

ТЕЗИ ПРОМОВИ ТОВ. КАРПЕНКА *)

1. Від доповідача ми чекали, що він чітко зформулюе 
своє розуміння історичного процесу України в його особливо
стях і спільних рисах з історичним процесом сумежних з нею 
народностей і по - марксистському обґрунтує існування окре- 
мішньої історії України. Але ні в своїх тезах, ні в доповіді 
він майже не порушив цих питань. Замість того щоб чітко 
поставити питання про ці особливості історичного процесу 
України і властиву йому (процесові) своєрідність, він протягом 
кількох годин оперував туманними фразами „диференційованої 
Дійсности“, не сказавши по суті, в чім же полягає ця „диферен
ційована дійсность‘\

2. Замість викладу свого розуміння схеми історичного 
процесу України ми почули тут лише критику на дореволю- *)

*) Перший виступ мій не стенографувалося. Ці тези складено, в 
зв'язку з друкованням стенограми, із заміток, що були за гпян Д° 
мого виступу підчас дискусії.— Г. К.
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цінну і дореволюційну російську й польську буржуазну істо
ріографію в тім, що вони не утворили схеми історичного процесу 
України. Вважаю, що це і не входило у їхнє завдання, тому 
вони й не могли дати цієї схеми.

3. Ці вільності т. Яворського щодо буржуазної історіогра
фії ще можна терпіти. Проте зовсім неприпустимий є той тон, 
що його він бере у своїй доповіді, говорячи про російську 
марксистську історіографію й зокрема про т. Покровського. 
Тов. Яворський, читйючи доповідь про схему історії України, 
вважав чомусь за свій обов’язок основний вогонь своєї кри
тики звернути на боротьбу з Покровським, обвинувачуючи 
його у великодержавності й у тім, що він, в зв’язку з велико- 
державницькими тенденціями, в його історичних роботах не 
дав схеми історії України. Таке обвинувачування т. Покров
ського я вважаю принайменше за безпідставне. Перш за все 
т. Покровський писав історію Росії, а не історію України, 
тому до його завдання не входило давати схему України; 
подруге, обвинувачування його у великодержавності я вважаю 
за негідне серед комуністів. Тов. Покровського можна обвину
вачувати в недооцінці національного питання, але ставити 
його поруч з Мілюковим і іншими зубрами російської бур
жуазії — це, вибачте, дуже вже забагато.

4. Посилання Яворського на цитати Покровського, що 
їх він писав 1910 р. і від яких т. Покровський уже декілька 
разів відмовився, я вважаю за нечесний маневр т. Яворського, 
що його він вчинив з девною метою, бо я не припускаю ж, 
щоб він не читав пізніших праць Покровського, де чорним до 
білому сказано, що він відмовляється від старих доглядів. 
Для того, щоб переконатись у цім, т. Яворському слід було 
лише почитати вступ 'Покровського до першого тому праці 
його семінару „Русская историческая литература в классовом 
освещении “ або навіть останнє видання його „Очерки истории 
русской культуры“ (у виступі цитую певні місця). Ці цитати 
показують всю безглуздість обвинувачування Покровського у 
великодержавності.

5. Постає питання, для чого Яворському потрібно було це 
притягання за вуха старих помилок'Покровського. Ні для чого 
другого лише як ї{л я  того, щоб приховати власні. Декому 
корисно кинути обвинувачення іншому в націоналізмі, щоб не 
помітили його власного.

До цієї методи і вдався тов. Яворський.
6. Зараз я не буду доводити, що саме на ці помилки 

хворіє схема т. Яворського тому, що не маю вже часу. Це я 
постараюсь довести в другому своєму виступі. Тут же лише 
мушу сказати, що така метода критики, що її вжив тут Явор-

18 Л іто п и с  Револю ції № 2
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ський до т. Покровського. притягнувши його невідомо ДДЯ 
чого до своєї беззмістовної доповіді, нічого крім шкоди для нас 
не може дати. Тому я рішуче проти такої „наукової“ роботи. 
Нам треба не загострення відносин з московськими товари
шами, а спільна й дружня з ними праця.

2-е засідання 15.У. 29 р .

ПРОМОВА ТОВ. ІППУІІТА

Товарищи! Я считаю, что сегодняшнее 'мое выступление 
является прямым продолжением прошлого, и подчеркиваю эту 
свою мысль тем, что заявляю: имею не два, а одно высту
пление 1).

В прошлый раз я коснулся вопроса о том, каков должен 
быть подход со стороны историка - марксиста в оценке мар
ксистской исторической работы, и заявил, что отнюдь не мета
физический, что нужно рассматривать ту или иную сторону 
историка вообще, в частности, марксиста, в определенных 
условиях, в определенной исторической ситуации, в опреде-

г) К сожалению, стенограмма собрания не велась. Безусловно, 
восстановить полностью выступление нет никакой возможности, лич
ных записей этого выступления тоже не сохранилось. Имеется только 
набросок плана. Вот почему, чтобы быть объективным, приходится 
ограничиваться только изложением вопросов, задетых в первом высту
плении.

Первый вопрос касался характеристики терминологии доклада 
и тезисов. Особое внимание было посвящено таким терминам: „кон
кретна дійсність4*, „абстрактна дійсність“, „диференційна дійсність*' 
и „суцільність клясів*4. Терминология сама по себе свидетельствует 
о том, что Яворский — метафизик, но отнюдь не марксист. Термино
логия до крайности путанная и нужна для того, чтобы лучше замазать 
внутреннее содержание мысли докладчика.

Второй вопрос, который был поставлен в моем выступлении, ка
сался понимания задач исторической науки, которые имеются у Явор
ского как в его докладе, так и во всех его работах. Эта задача, по 
мнению Яворского, лежит не в раскрытии диалектичности историче
ского процесса, а в выявлении классовой борьбы, как основного сдвига 
истории. В конечном счете для Яворского основное в исторической 
науке — это нация и национальная борьба. Вскрытие „природы4' 
украинской нации и является наивысшей ступенью его исторического
анализа.

Третий вопрос •— Яворский в критике марксистской историогра
фии в подходе к тому или иному историку, в частности, к Покровскому, 
выявил себя как метафизик. Критикуя, Яворский совсем отказался 
от учета той конкретной исторической действительности, в которой 
работал тот или иной марксист - историк. Так только может критико
вать враг, вспоминая старые „грехи а не друг. Не тот, кто желает 
помочь марксистской историографии, а тот, кто желает ёе утопить, 
может применять такую ^критику, какую применил Яворский. — Ш
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ленных условиях классовой борьбы, т. е. политической борьбы 
его партии. Как раз такого подхода — марксистского —- не 
было в докладе тов. Яворского и у товарищей, кто выступал 
по докладу с защитой позиций, занятых докладчиком.

В прошлый раз мною уже были отмечены ошибки в рабо
тах т. Покровского, написанных до 1918 — 20 г.г. Но их нужно 
по-марксистски понять, об’яснить, хотя ошибки остаются 
ошибками. Возьмем, например, 4 - хтомник т. Покровского. 
В нем имеются большие погрешности. Если для Украины 
XV — XYII ст.ст. т. Покровский отмечает самостоятельность 
исторического процесса, то для XIX ст. т. Покровский не видит 
самостоятельности исторического развития Украины.

Я это об’яснил в прошлый раз тем, что основной задачей, 
которая стояла перед марксистской исторической наукой до 
1917 года, было то, что нужно было разбить во что бы то ни 
стало государственную схему Соловьева, Чичерина, Ключев
ского; нужно было доказать, что на всех этапах исторического 
развития „российской империи везде и всюду, шла самая 
ожесточенная классовая борьба. В этом лежала основная и 
генеральная задача марксистской исторической мысли в рас
сматриваемый период.

В 8 0 - х  — 9 0 - х  годах прошлого столетия задача для 
марксиста была немного иная: не столько историческая, сколько 
социологическая. В это время перед марксистами в России 
стояла задача разбить народнические представления самобыт
ности исторического развития, разбить метод противопоста
вления одного исторического процесса другому. Показать 
общность, единство исторического развития, в частности, 
единство исторического развития с точки зрения социологи
ческой, между Россией и Западной Европой.

Следующий этап в развитии марксистской исторической 
мысли характерен такими задачами: построить схему истори
ческого развития, выявить в ней генеральную линию нашего 
научного метода — классовую борьбу. Но на этом этапе за
дача лежала не столько в том, чтобы создать новую схему 
исторического развития, сколько в том, чтобы разрушить 
старые схемы, немарксистские. Как раз тов. Покровский до 
1917 года эту задачу блестяще выполнял, развивая и наполняя 
конкретным историческим материалом ленинские установки, 
данные Ильичом сше в 9 0 - х  годах.

Безусловно нельзя сказать, что не было ошибок у т. По
кровского, когда при такой главной задаче он обходил момент 
исторического развития Украины или других национальностей. 
Конечно, ошибки были, но, когда мы критикуем Покровского 
и указываем на его ошибки, нужно брать все его работы вместе
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с его ошибками в известной исторической, т. е. в политической 
ситуации; об’пенить их, но не ругать. Наша задача не бороться 
с марксистской историографией до 1917 года, а изучать, ее 
понимать неизбежность ее ошибок и вместе с авторами этой 
революционной историографии их исправлять. Перед нами 
стояла задача разбить схему Чичерина, Соловьева, Ключев
ского, показать, выявить, генеральную линию, классовую 
борьбу во всех моментах развития в России, подчеркнуть един
ство в классовой борьбе пролетариата всех национальностей, 
населявших тогда „российскую империю", подчеркивало— под
черкнуть единство политических задач, стоящих перед проле
тариатом, без различия национальностей. Эта задача предста
вителями революционного марксизма, в том числе и Покров
ским, была выполнена.

Балканская война, пробуждение национальностей на вос
токе Европы выдвинули перед пролетариатом, как гегемоном 
в революционном движении, перед революционной социал - 
демократией — задачу национального освобождения угнетен- 
них наций. В 90 - х годах у Ленина мы можем найти основные, 
теоретические установки программного характера по нацио
нальному вопросу. Начиная с 1911 — 12 г.г., Ленин выдви
гает уже не только программно - теоретические вопросы из 
проблемы национального освобождения угнетенных народ
ностей, но все чаще и упорнее, все более конкретно выдвигает 
задачу разрешения проблемы уничтожения национального 
гнета под руководством пролетариата. Ленин ставит ряд задач 
перед пролетариатом в разрешении национального вопроса.

Перейдем опять к Покровскому. 4 - хтомник его вышел 
не позже 1911 г., т. е. до момента обострения в Европе наци
ональной проблемы. Но уже в годы войны т. Покровский на
чинает в своих исторических работах выдвигать национальный 
момент: положение угнетенных наций. У Покровского имеется 
много ошибок, но эти ошибки им же исправляются и им же 
признаются за ошибки. Нужно исправлять вместе с Михаи
лом Николаевичем Покровским схему марксистской историче
ской науки, созданной до 1917 года.

Теперь хочу указать еще на одну ошибку, допущенную 
т. Яворским в своем докладе. Тов. Яворский пытается об’яс- 
нять то, что у . псевдомарксистов Украины имеется предста
вление совершенно самостоятельного процесса украинского 
исторического развития тем, что у историков - марксистов в 
России есть отрицание этой самостоятельности. Это непра
вильное, немарксистское об’яснение псевдомарксизма. Рань
ше всего, псевдомарксизм, который имелся на Украине и Д° 
1917 и после 1917 г., об’ясняется классовой борьбой, происхо-
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дящей на самой Украине: причины псевдомарксизма кро
ются внутри Украины, раньше всего и прежде всего.

Теперь перейдем к другой группе вопросов, выдвинутых 
докладчиком, к группе вопросов, которые можно назвать 
вопросами теории возможности построении украинского исто
рического процесса, как самостоятельной схемы развития. 
В прошлый раз я закончил тем, что в этом отношении могут 
быть две постановки. Одна постановка это та, которая, исходя 
из изучения особенностей исторического процесса на востоке 
Европы, в социально - экономическом разрезе, в разрезе рас
становки классовых сил, в разрезе выявления гегемонии про
летариата — устанавливает один общий и стержневой момент 
в развитии ЕСЄЙ восточной Европы и уже, исходя из этого 
стержня, устанавливает на известном этапе развития капита
лизма пробуждение национальностей и с такой постановки, 
выводя историю той или другой страны. Другая постановка — 
это может быть та, которую дал тов. Яворский. Она насквозь 
метафизическая. По-моему, наиболее полное свое отражение 
такая постановка нашла в 1-м  тезисе доклада. Этот тезис го
ворит, что есть „своєрідні клясові суцільності “, которые про
тивостоят друг другу. Эти „целостные классовые единицы“, 
есть нации в территориальном понимании этого слова. Все 
эти „суцільності“ борются между собой. В этом сущность- 
философии всего доклада. Такая метафизическая постановка 
вопроса сквозит во всех тезисах т. Яворского, вплоть до тези
сов, которые касаются непосредственно схемы.

Разница между этими двумя методами изучения историче
ского процесса лежит в том, что первый метод берет в основу 
классовый анализ, анализ классовых сил и из анализа классо
вых сил.доходит до об’яснения национальной борьбы, как 
формы проявления классовых интересов. Первый метод ставит 
вопрос об отношениях между классами в национальной борьбе г 
союз угнетателей всех наций против угнетенных.

Второй метод подходит к историческому процессу по- 
другому. Для него класс и нация — вещи, существующие пат 
раллельно друг другу. Я не говорю, что это четко имеется у 
Яворского. Но если углубить постановку Яворского до логи
ческого конца, то, конечно, прийдем к тому, что мы уже имеем 
в нашей украинской домарксистской историографии, т. е. что 
класс и нация — это два начала, которые могут совпадать, 
могут и не совпадать в своем проявлении, при чем националь
ный интерес становится выше классового интереса и т. д.

Я думаю, что на второй путь своим докладом стал Явор
ский .Теперь для того, чтобы разрешить вопрос схемы, я ставлю 
вопрос таким образом. Давайте с самого начала установим,.
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что уже марксистская историческая наука завоевала в об’ясне- 
нии социально - экономического процесса и расстановки клас
совых сил. - Когда мы этот общий фундамент, эту общую базу 
установим, то, конечно, тогда мы сумеем легко сговориться и 
по всем остальным вопросам.

Как я этот общий фундамент в историческом развитии 
понимаю ? Я исключительно исхожу из постановок Ленина и 
беру то, что нам дал Покровский в развитии этих постановок 
Ленина. Я заявляю, что в социально - экономическом отноше
нии Восточной Европы имеются два характерных момента, 
которые творят единство исторического развития, не уничто
жая самостоятельных процессов отдельных наций *).

Какие эти два характерных момента ? Первый — это кре
постничество или его остатки, это форма торгового капитала, 
который существует на эксплоатации миллионных масс кре
стьянства. Это форма торгового капитала, которая способна 
удержать российское самодержавие во всех своих прелестях 
XVI и XVII столетий, вплоть до 1917 года. Другой момент, 
чрезвычайно характерный для этого торгового капитала, это — 
то, что он развивается за счет приобретения новой территории, 
за счет приобретения новых колоний, т. е. возможность тор
гово - капиталистической экспансии: переселение крепостниче
ских масс на новые территории и перенесение крепостничества 
в новые места. Этот момент характерен для всей восточной 
Европы. Возьмите историю Украины XIV — XVII и даже 
начала X V III ст. Разве мы там не видим этого самого момента 
расширения и польского и украинского торгового капитала

9 В этой части своего выступления мною допущена большая 
ошибка, характер которой нашел свое отражение в постановлении 
ОПК, которое было утверждено в ЦК КП(б)У. Для меня ошибка 
является фактом, который я осознал.

В Ц. О. „Комуніст" з 5 - г о  грудня 1929 року було опубліковано 
резолюцію ОПК, в якій серед інших ухилистів в національному пи
танні згадано і моє ім'я.

Резолюція правильно кваліфікує теорію східньої Европи, як 
великодержавну.

Резолюція ОПК, що її затвердив ЦК КП(б)У, примусила мене 
продумати суть мого виступу підчас історичної дискусії, попрацювати 
над тим, щоб усе хибне у моєму виступі перемогти та відкинути геть.

Тепер, в період загостреної клясової боротьби, ми повинні від 
кожного товариша вимагати принципової марксистсько - ленінської 
височини і незаплямованости. Ось через що резолюція ОПК є надзви
чайно вчасна взагалі й зокрема вірна в тому, що загострює увагу на 
помилковій теорії східньої Европи.

Треба відзначити, що теорія східньої Европи є не нова, її вису
вали різні націоналістичні угрупування в історичній науці, вона 
цілком відображує націоналістичні спрямовування в політиці.

У своєму виступі правильно протиставлячи методології націона-
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за счет перенесения тех же самых отношений на новые тер
ритории, за счет перенесения туда польского, украинского, 
а потом и русского крепостничества ? Колонизация Слободской 
Украины и заселение Юго - Восточных степей — это не новая 
форма развития крепостничества, это то же самое крепостни
чество, которое по-старому использовывало вновь приобретае
мую территорию.

(Голос з місця: — А Польщу ви відносите до східньої 
Европи?— Шпунт: Нет, не отношу).

Эти два социально-экономические момента дают возмож
ность об’единить всю историю Восточной Европы в один 
исторический, в территориальном разрезе, комплекс.

Я хочу подчеркнуть еще один момент, выставляя его, как 
рабочую гипотезу: в украинском историческом процессе в 
первой фазе эпохи торгового капитала наблюдается борьба 
двух методов первоначального накопления. С одной стороны, 
метод, который чрезвычайно близко подходил к методам, 
имеющим место и в русском историческом процессе, а с другой 
стороны—метод, реже, встречающийся в русской истории. Я го
ворю о методе первоначальных накоплений простым торговым 
грабежом. Представителем такого метода в истории Украины 
явилась „Запорожская республика представителем метода 
первоначального накопления в форме крепостничества явилась 
казацкая старшина. В результате борьбы между этими двумя 
методами, казацкая старшина, заключив союз с русским тор
говым капиталом, победила Запорожскую Сечь.

Теперь установим общие моменты в отношении расстановки

лістичної історії, на якій побудовано яворщину, методологію по буду
ванню історії нації і інтернаціональності! історичного процесу, ви
являючи спільне, що с в розвиті народів, а саме й недооцінював того, 
що оце є саме с п і л ь н е  в історичному розвитку народів утворило 
Союз Соціялістичних Радянських Республік. Ось чому ми зараз му
симо розробляти історію народів СРСР.

Вивчення історії народів СРСР зовсім не виключає, а навпаки, 
підкреслює потребу вивчати історію тих народів, що входять в Союз, 
вивчати як самостійні історичні схеми.

Теорія ж східньої Европи своєю суттю нічого про це не гово
рить. Навпаки, вона приводить до висновку, що народи не мають 
власної історичної схеми розвитку, тому то, не дивлячись на те, що 
у своєму виступі я підкреслював існування самостійної схеми історії 
України, об'єктивно це з виступу випало, тим то мій виступ перетво
рився у прояв великодержавної теорії східньої Европи, замазуючи 
існування історії України.

Моя помилка виявилася особливо шкідливою зараз, коли перед 
нами стоїть завдання перемогти буржуазно - куркульські схеми, в 
тому числі й яворщину, і велико державні, побудувавши свою мар
ксистську історію України.

Сподіваюся, що в цій роботі я братиму не останню участь.
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классовой борьбы и движущих сил. Я думаю, что мы все, 
марксисты, будем стоять на одной и той же платформе в том 
отношении, что на всем востоке Европы мы видим в револю
ционном движении гегемонию пролетариата. Это характерный 
момент для развития всей восточной Европы. Вот чем можно 
об’яснить неизбежность на всем востоке Европы образования 
диктатуры пролетариата,— перерастание буржуазно - демокра
тической революции в пролетарскую.

Только таким путем, констатируя исторический процесс, 
мы можем понять пролетарскую революцию не только в Рос
сии. но и на Украине.

Есть еще одна общая черта, которая в результате развития 
исторических процессов отдельных наций дала так же само 
общность исторического процесса на востоке Европы. Вот эта 
черта. Буржуазия на всем востоке Европы, вне зависимости 
от национальной принадлежности, экономически тесно была 
связана с помещиками, а в политике — проявила соглашатель
ское отношение к последним. Буржуазия неспособна была про
делать свою собственную революцию, неспособна была взять 
на себя руководство в буржуазной революции. Она, буржу
азия, не была революционной в период буржуазной револю
ции, а только оппозиционной. К такой характеристике бур
жуазии всей восточной Европы нужно прибавить то, что бур
жуазия угнетенных наций свою оппозиционность только по 
одному вопросу, но и то чрезвычайно узкому, передвигает 
левее. Этот участок общей борьбы против феодализма и ца
ризма есть национальное освобождение угнетенных наций, где 
буржуазия угнетенных наций левее буржуазии угнетающей 
нации.

Такое поведение буржуазии на востоке Европы опять таки 
об’яснимо основной ленинской установкой, что на всем востоке 
Европы происходит борьба между двумя типами развития ка
питализма в сельском хозяйстве, между прусским типом раз
вития и американским. При условии борьбы между двумя 
путями развития в сельском хозяйстве и когда буржуазная 
революция запоздала на < несколько десятков лет, ясно, что 
буржуазия пойдет на любые уступки помещикам, феодалам, 
будет поддерживать самодержавие. Буржуазия свою историю 
привязала к колеснице прусского типа развития капитализма 
в сельском хозяйстве.

Утверждаю, что это относится не только к буржуазии 
угнетающей нации, но и к буржуазии угнетенных наций. Как 
раз на востоке Европы были такие условия, что больше чем 
где бы то ни было мог создаться союз угнетателей всех наций, 
входящих в восточную Европу, против угнетенных. Это по-
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следнее неоднократно подчеркивал Ленин. Ленин говорил, 
что между украинским и русским народом есть чрезвычайно 
много общего в историческом развитии. Вот какую он дал ха
рактеристику этому вопросу. „Столь близок по языку укра
инский народ и русский, по месту жительства, по характеру 
и по истории" (т. XIX, стр. 221). Ленин указывал на общие 
основные черты исторического развития для всего народона
селения востока Европы. Я думаю, что такую установку Ле
нина надо положить в основу рассуждения о схеме истории 
народов СССР. И из такой же установки, данной Лениным, 
и надо строить отдельные схемы истории народов восточной 
Европы.

Прежде, чем перейти к рассмотрению характера истори
ческого процесса Украины, выявления ее особенностей и само
стоятельности, исходя из вышенамеченных принципов, хочу 
выдвинуть некоторые теоретические вопросы1).

Товарищи, если внимательно мы присмотримся к выступ
лению Яворского, внимательно прочтем его тезисы, то увидим, 
что теоретически он исходит из следующего: из понимания 
„суцільностей клясов" в „суцільності нації". Вот его основная 
установка. Одна „суцільність клясів“ вместе с ее культурой 
противостоит другой „суцільності клясів" и культуре послед
ней. Иначе говоря, одна нация противостоит другой. Другого 
вывода из „суцільностей клясів" сделать нельзя. Такая уста
новка особенно видна в принципе разделения истории Украины 
на периоды. Это есть борьба украинской нации с другими 
нациями.

Товарищи, Ленин совершенно по-другому ставил вопрос. 
Ленин подчеркнул, что национальная борьба в истории, что 
национальный вопрос в истории возникает, как результат не 
борьбы одной „суцільносте" с другой, а как результат разви
тия буржуазных отношений, как результат развития буржуаз
ных классов.

Я думаю, что считать, как это делает Яворский, общность, 
целостность классов в одной нации с одной цельной культурой 
марксисту нс приходится. Ленин по-другому подошел к этому 
вопросу. Он говорит: „есть две нации в каждой современной 
нации, скажем мы всем национал - социалам. Есть две националь- 

' ных культуры в каждой национальной культуре" (т. XIX, 
стр. 50). Об этом как раз ни одного слова у Яворского нет. *

!) Цей абзац в оригіналі стенограми викладено так: — Прежде 
чем показать, в чем являются отличительные черты в схеме, как до
полнение к особенностям.развития восточной Европы, в схеме раз
вития Украины, я должен задать некоторые теоретические вопросы.

Стенограму виправив автор після дискусії. . Р е д .
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Вот, товарищи, тйкую теоретическую установку Ленина, 
которая отразилась в приведенной выше цитате, и надо усво
ить и надо положить в основу разработки схемы в истории 
каждого народа, в частности, в истории Украины.

Когда мы, марксисты, творим историческую науку, мы 
должны работать для пролетариата, мы должны делать уста
новку на пролетариат, на его классовые интересы. Другой 
установки в этом отношении быть не может. Это должна 
быть наша основная установил. (Яворський:— що є нація? — 
Ш пунт:—[Я не ученик, чтобы отвечать вам сейчас на такие 
вопросы).

Теперь, товарищи, рядом с тем, что Ленин указал, что 
нация есть продукт буржуазных отношений, рядом с тем Ленин 
потребовал от каждого марксиста - большевика изучения 
истории нации. Без такого изучения не может большевик осу
ществлять пролетарскую классовую борьбу и заниматься 
построением социализма.

Вопрос национальной борьбы не только в области политики, 
но и в области истории, рассматривая его в различных этапах 
развития народов, необходимо изучать, необходимо взять в 
наш пролетарский культурный багаж.

Но нужно со всей решительностью выступить против той 
постановки понимания национального вопроса, которою дал 
Яворский в своем докладе. В основе тезисов доклада лежит 
представление о том, что есть какая-то совокупность националь
ного единства классов, что проходит красной чертой через всю 
схему истории Украины. Я повторяю и подчеркиваю, что 
установка, которая имеется у т. Яворского, сводится к тому, 
что украинская нация, как нация, противопоставляется дру
гим нациям. Вот в этом вся беда. Если мы будем внимательно 
анализировать работу т. Яворского, то это будет сквозить на 
всех страницах. Так, например, свою последнюю работу ..Істо
рія України в стислому нарисі “ Яворский рассматривает под 
углом зрения ..украинского национализма “, разбивая схему 
истории Украины на четыре эпохи: „Лютнева революція почала 
четверту добу історії українського націоналізму“ (стр. 317).

Товарищи, перехожу еще к одному моменту. Если подхо
дить с формальным анализом к историческому процессу, то 
получается, что может быть безбуржуазная нация, потому 
что буржуазуя и другие господствующие классы потеряли на
циональный фольклер. Это точка зрения Грушевского. Есть 
и другая точка зрения, которая утверждает, что история укра
инского народа — это история одного класса. Утверждая это, 
они стремятся остаться на почве марксизма. Как они теорети
чески с такой „проблемой“ справляются, трудно сказать, но
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у этих товарищей классовый анализ всякому историческому 
явлению, в лучшем случае в истории Украины сводится к 
крестьянству. По их мнению, история Украины—это история 
крестьянства. Такого характера выступление мы имели у 
нас на кафедре истории Украины. Я думаю, что те товарищи, 
которые имеют такую установку, такую точку зрения, должны 
сегодня выступить и сказать, стоят ли они еще на такой точке 
зрения или нет.

Теперь последний вопрос. Ленин требовал исторического 
подхода к национальному вопросу. И Ленин первый, раньше, 
чем кто бы то ни было из марксистов, указал разницу в нацио
нальном развитии, которая есть между востоком Европы и 
другими странами Запада, уже не говоря об Азии, о колониаль
ных странах. Ленин говорит об отличии национальной борьбы 
в России от национальной борьбы в Австрии. Мы здесь видим, 
что господствующая нация находится посередине, в террито
риальном отношении, всех других наций. Угнетенные нацио
нальности находятся на окраинах, и на окраинах угнетенные 
национальности переросли в промышленном отношении господ
ствующую национальность. Вот как Ленин охарактеризовал 
особенности в национальном отношении развития России.

„Своеобразные условия России в отношении национального 
вопроса как раз противоположны тому, что мы видели в Ав
стрии. Россия — государство с единым национальным центром, 
великорусским. Великороссы занимают гигантскую сплошную 
территорию, достигая по численности приблизительна 70 млн. 
человек. Особенность этого национального государства, во- 
1 - х ,  та, что „инородцы" (составляющие в целом большинство 
населения — 57%) населяют как раз окраины; в о - 2 - х ,  та, 
что угнетение этих инородцев гораздо сильнее, чем в соседних 
государствах (и даже не только в европейских); в - 3 - х ,  та, 
что в целом ряде случаев живущие по окраинам угнетенные 
народности имеют своих сородичей по ту сторону границы, 
пользующихся большей национальной независимостью (доста
точно вспомнить хотя бы по западной и южной границе государ
ства — финнов, шведов, поляков, украинцев, румын); в-4 - х, 
та, что развитие капитализма и общий уровень культуры не
редко выше в „инородческих" окраинах, чем в центре государ
ства. Наконец, именно в соседних азиатских государствах мы 
видим начавшуюся полосу буржуазных революций и националь
ных движений, захватывающих частью родственные народ
ности в пределах России" (т. XIX, стр. 108 — 109).

Теперь перейдем к последнему вопросу — к вопросу, кто 
был на Украине гегемоном в революционном движении, кто 
был основной движущей силой в революции на Украине.
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■у Яворского не только в докладе, заслушанном нами здесь, но 
я  в его последних исторических работах, гегемоном в револю
ционном движении, даже в период перерастания буржуазно - 
демократической национальной революции в пролетарскую, 
была мелкая буржуазия. Я считаю, что в конечном счете к 
этому сводится схема - концепция" Яворского. Но такая уста
новка в норне противоречит ленинизму и есть не что иное, как 
„поправка“ исторического процесса.

Яворский в начале своего доклада правильно поставил 
-вопрос: „с чем мы выступаем на с’езд, какова наша платформа, 
каково паше отношение к схеме исторического процесса на 
Украине?“ Отвечаю: история Украины есть, самостоятельный 
исторический процесс и в то же время в своем развитии на
роды на востоке Европы дали единство в социально - эконо
мическом отношении, в расстановке классовых сил. Мы должны 
изучать исторические процессы Украины, выявлять ее осо
бенности в отношении перерастания буржуазно - демократи
ческой национальной революции в пролетарскую, но в этой 
работе не должно быть места эклектизму.

Мы должны прийти на с’езд без капли эклектизма.

ПРОМОВА ТОВ. СУХИНО - ХОМЕНКА

Щоб вкластися в свій час —- доводиться говорити нотат
ками.

Перше питання: що таке історія народу, чим мусить бути 
історія народу, як мусить підійти до писання історії народу 

-той дослідник, що покищо обмежує свою роботу певними тери
торіальними, „народніми" рямцями (історія Росії, України, 
Німеччини і т. д.) і тим самим готує ґрунт, фундамент для шир
шої праці, для світової історії?

Певно, що така „народня“ історія — національна історія, 
тобто об’єктом її дослідження є історія певного народу —• нації. 
Тобто руська історія мусить вивчати історію руського народу 
в його національно - руських територіальних рямцях. Маса 
дослідження для руського історика — національна. А що таке 
нація й яке поняття вкладаємо в це слово ми, марксисти, я 
гадаю, всім товаришам відомо й, на жаль, лише т. Шпунт тут 
кинув репліку, що тільки школяра гідна.

Отже визначення — національна історія зразу ж визна
чає межі дослідження, кордони його— національні кордони.

Це мусить бути рямцями для історії народів. Тов. Шпунт 
відкидає цей національний момент в історії, відкидає потребу 
розробляти історію народів, зокрема України, й ставить перед 
нами питання про писання історії коли й не всесвітньої, то хоч
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хоч би східньо - європейської, при чім ця „східньо - європей
ська" історія потрібна йому, розуміється, не для проробки пев
них (окремих) проблем цієї „Східньої Европи" (чи то роля про- 
летаріяту в революційному русі, чи то аґрарне питання тощо), 
а береться, як загальна історія Східньої Европи в рямцях... істо
р ії  колишньої Росії. Історію колишньої Росії він підміняє 
історією „Східньої Европи". Історія України в результаті — 
випадає. Це величезна помилка. Нам ще треба вивчати націо
нальну історію.

Передумова всякого дослідження—точне визначення об’єк
та дослідження і тому складова половина, частина кожної 
історичної схеми національної історії — кордон, межа дослід
ження. В цих межах вивчається вже певний історичний мате- 
р іял—історія боротьби кляс, тобто вивчення класової бороть
би провадиться в певних, визначених межах, на певній тери
торії — „національній території". Звідси й характер схеми 
національної історії — рямці охоплення явища і зміст цього 
явища, вивчання самого явища. Приміром, предмет дослі
дження— історія України — мусить мати межі дослідження 
й ними можуть бути лише її національні кордони. Між іншим, 
я  гадаю, що не можна говорити, нібито у нас досі не було схеми 
історії України. Схема історії України то була, тільки склала 
її буржуазна наука, тільки схема ця не наша, невірна, оскільки 
в цих формально - кількісних рямцях подано не марксистське 
трактування явищ. Маєте хоч би, наприклад, буржуазну схему 
Грушевського. Це щодо схеми історії народів.

Може бути схема територіяльна. Це схема вже не націо
нально обмежена, це—не історія народу, а обмежена проста 
територією дослідження — приміром, історія Сибіру, „Но- 
воросії" тощо. Так само можна вивчати окрему проблему поза 
певними національними рямцями і навіть поза певними тери- 
торіяльними рямцями. Можна, приміром, вивчати історію бур
жуазії і цілої Европи й всієї землі; історію формування про- 
летаріяту, як кляси, і в Европі, й в Америці, і в усьому світі 
й т. д.

Це питання я поставив для того, щоб розв’язати хоч би 
для себе питання про можливість писання історії народів СРСР. 
Між іншим, я на Всесоюзному з ’їзді істориків - марксистів не 
був, але там нібито були виступи за те, що можна писати істо
рію народів СРСР, тобто, описуючи історію народів в сьогод
нішніх державних кордонах СРСР, можна написати повну 
історію народів СРСР. Уявімо собі, чи буде це повна історія на
родів СРСР, коли... половиналБілорусії, одна третина України, 
половина Вірменії — знаходяться за межами СРСР і -т. д .,— 
чи буде це історія народів?



286 Дискусія з приводу схеми історії України М. Яворського

Ні, це не буде історія народів, це буде історія СРСР,’ яку 
нам треба, можна писати, це буде історія радянських респу
блік, яку нам треба розробляти і яку ми розробляємо, але це 
не буде історія народів, оскільки в поняття народів ми вкла
ду ємо поняття національне. Можна сказати, що в кордонах 
Білоруської чи Вірменської національної республіки знахо
диться весь білоруський, вірменський нарід, щоб історія БСРР, 
ВСРР — була водночас і історією Білоруси, Вірменії, всього 
народу?

Неможна. Я ставлю це, як проблему, висловлюю свою 
думку і гадаю, що нам треба і ми мусимо писати історію СРСР, 
але для того, щоби була повна історична картина народів, нашим 
Союзом обмежитися не можна.

Тепер я ставлю питання: що вийшло б, коли б ми відкинули 
цей самий національний момент у нашій історичній роботі? 
Як можна писати, приміром, історію Австрії або історію старої 
Росії, не ураховуючи сили, значення і вплив національного 
руху колоніальних країн старої Росії на всю історію Росії? 
Я гадаю, що той, хто загадав би писати в такому дусі історію 
Австрії або історію Росії, він наробив би силу помилок, і, 
виховуючись на його історії, люди не знали б, яким це чином 
сталося, що на місці Австрії існують Угорщина, Чехія і т. д., 
а на місці Росії — СРСР. На мою думку, люди, які відкидають 
потребу вивчання і „національного моменту" в „старих істо
ріях", і в розробці сьогоднішніх проблем, які випирають і 
голосять про якийсь „один класовий" момент, забуваючи,, 
що національна боротьба— це є теж клясова боротьба., такі 
люди роблять величезну помилку. І майже правий Яворський, 
коли він кваліфікує такий підхід до справи — „формально- 
клясовим".

Такий підхід я назвав би не формально - класовим, а 
просто підходом метафізичним, оскільки він не дає правильної, 
марксистської методолоїії для з ’ясування історичних подій. Це 
є схоластика, яку навіть виправдати дуже важко.

Оскільки в мене немає часу, від загальних зауважень до
звольте мені перейти до безпосереднього питання сьогоднішньої 
нашої дискусії.

Коли б не було розходжень між істориками - марксистами 
Росії й України, то у нас не було .б і сьогоднішньої дискусії 
в тому вигляді, якого вона набрала, коли маємо виступи, як 
у Шпунта, що заперечують саму потребу й можливість само
стійної та й взагалі будь-якої історії України. В цьому „нігі
лізмі" вони намагаються спертися й спираються на роботи деяких 
російських істориків - марксистів і зокрема т. Покровського - 
Отож, на мою думку, найнеприємніше в сьогоднішній дискусії
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те, що подібна дискусія 60 р. тому цілком була б зрозуміла і 
зовсім незрозуміла вона на сьогоднішній день.

Деякі товариші, якщо захотять, можуть знайти ґрунт для 
таких дискусій у проявах націоналізму і вони будуть праві. 
Сама постава питання схеми в сьогоднішньому дусі показує, 
що і досі є націоналістичний душок, ухил в цьому відношенні 
у істориків - марксистів

Я б хотів взяти це і конкретно проілюструвати. Причиною 
-сьогоднішнього „духу “ нашої дискусії є„отрижка" націоналізму. 
В чому основна твердиня російської схеми?

Я ще раз підкреслюю, що кожна схема має дві різні і в 
той же момент єдині частини — це об’єкти дослідження — 
рямці і клясовий зміст схеми. Стара руська схема, починаючи 
від Карамзина, займалася обґрунтованням історичної цілости 
Росії й збиранням тої „цілости". „Збирання" ці обґрунто
вується літописними матерія лами, спирається на старі мате- 
ріяли, починаючи з доби Івана Калити, Івана Васильовича Гроз
ного і т. інш. За мету цієї схеми було прикрашування царсько- 
дворянської руської історії XV— XIX століть, дати історичне 
обґрунтовання Московській державі, як держави загально - 
руської з правами на українські землі, північні землі, біло
руські, новгородські тощо.Відціля ж і почалося те, що вся істо
рія Росії починається з Києва, що Київ став за „матір городов 
р у ськ и х В л асн е , стара руська історія — це була історія дер
жави російської, а не Росії, історія царського дому, його родини 
„імперіялізму"російського, а не руського народу. Так білоруси 
українці стали „єдиним" руським народом і руськими.

Як же справа стоїть?
Та я гадаю, нема чого цитувати, покликатися на документи 

й доводити, що ніякого „воссоединения", збирання Руси ні 
за Олексія Михайловича, ні за інших царків не було, а було 
просто загарбання чужонаціональних племін і народів до лона 
„єдиного руського народу" . Це навіть буржуазні вчені довели.

А от російські" буржуазно - царські історики, починаючи з 
Карамзіна, Чичерина й Соловйова, всі вкладували в росій
ську схему українців, білорусів, як частку для „збирання" 
Руси. У цьому основне питання „воссоединения".

Зруйнувала це „воссоединение" Руси Соловйових, Клю- 
чевських наша марксистська історія? Вона зруйнувала „бо
ротьбу степу й лісостепу", „вплив монголів" і т. д., але не зруй
нувала саму ідею „збирання" Руси.

Візьміть чотиритомник Покровського й побачите, що й 
він бере цей кістяк „збирання"—загальний, старий—і тільки 
намагається, користуючися марксистською методою, з ’ясувати, 
чому саме відбувається це об’єднання навколо Москви (об’єд
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нання не на стані колоніяльних країн біля „імперіялістичної“ 
метрополії, а об’єднання народности).

Що справа дійсно стоїть так, що Покровський тільки пояс
нює утворення Росії (з Великоросії, України, Білорусії), як 
якийсь єдиний організм, завдяки впливу торговельного капі
талу, ви можете натрапити в його курсі: Ось у чому справа. 
За Покровським Росія (вкупі з Україною, Білоруссю), вихо
дить єдиною національною державою.

Навіть часто, коли замість „Южної Руси", „Южной Рос
сии", „Западной России" вживається назву Україну, то ви 
бачите, що це Україна не в нашому розумінні, а це південні 
окраїни (Украйна) Москви .Україна в нього — це не національна 
державами тільки південна окраїна російської держави. Такими 
помилками заповнено чотиритомник і навіть стислий курс.

В чому тут біда? А в тім, що Покровський старий кістяк, 
старі рямці досліду, „схему" стару наповнює класовим змістом, 
трактуванням... Я хочу вас попросити поміркувати, як це 
можна в старі форми вкладати новий зміст ? Це й є одна з при
чин, чому сьогодні почали дискусію точнісінько так, як багато 
десятків років тому Костомаров і т. д., чому дискусія набрала 
надзвичайно „дивного" для нас характеру.

У нас, виходить, і досі не розмежовані „сфери впливу"— 
об’єкти дослідження. В нашій історичній марксистській науці 
ще й досі за об’.єкт дослідження береться історія класової бо
ротьби в московській державі, в Росії, в рямцях, територіях, 
що їх завіщали Соловйов, Мілюков, Ключевський та інш. 
Вони починали російську історію з Києва, Рюріків, Аскольдів, 
Олегів, починали російську державу так, що Україна цілком 
споживалася Росією, як „Южная окраина России", „Малорос
сия" . Те ж саме ви найдете й у Покровського в його чотири
томникові, в історії росій(ької культури і в стислому курсі. 
Московська Русь — це продовження Києва; ніяких там двох 
різних історій різних народів немає, як т. Карпенко не буде 
намагатися цього там найти. „Роздвоєння" є лише в тім, що 
тов. Покровський розглядає процес як два різні процеси однієї 
російської національности; історія Київської Руси розгляда
ється, як історія„Южной России" у протилежність „северной"—■ 
Москве. Основне лихо схеми Покровського в тім, що він, вив
чає клясову боротьбу в старих єдино - національних карамзі- 
новських рямцях, а це викидає з російського історичного про
цесу велику клясову силу — національні рухи. Виходить, 
що єдинонаціональні рямці — об’єкт схеми Ключевського, Мі- 
люкова і т. д. не зруйновані, а перенесені і до чотиритомника, 
й це заповнено тільки класовою аналізою. Це величезна по
слуга російському шовінізму і не марксизм в цьому винен.
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Коли стару російську історію писалося для обґрунтований 
цілости й неподільности російської імперії в екладі України- 
її Білорусі, (треба сказати, що деякі марксисти-історики 
провадять цю роботу й до сьогоднішнього дня), то їепер кон
солідація' ця просто пояснюється торгово - капіталістичними 
експансіями, зовсім забуваючи, що справа ходить зовсім не 
про консолідацію одного народу, нації, а навпаки,— про 
колонії й що і Україна, і Білорусія — це зовсім не „спокон віку 
російські місця", і що їх так само важко вважати за такі, як і 
Кавказ. Я говорю, хоч би і в зв’язку з тим, що схему Покров-" 
ського я не можу визнати за цілком марксистську — вона поз
начена механічним матеріялізмом. Адже ж, дійсно — ігно
рувати класову боротьбу в формі національній (а національна 
боротьба є боротьба класова), відкидати такий важливий фак
тор в історії Росії — це значить взагалі слабо з ’ясовувати 
класовий зміст боротьби, це значить ґарантувати заздалегідь 
багато помилок у роботі.

За браком часу я не маю змоги після розгляду помилок 
робіт т. Покровського, на яких виросли помилки наших нігі
лістів зупинитися і на виступах Карпенка і Шпунта, але я 
хотів би особливо звернути увагу вашу на один момент у ви
ступі т. Шпунта, бо його академічне „мудрування" пройшло 
повз авдиторію. У нього досить яскраво випирає політичний 
момент, яким він обґрунтовує „всяческие академические ту
манности". Леніна ж він брав для уґрунтовання своєї „Схід- 
ньої Европи" так, як би не взяв і не посмів брати жодний сові
сний дослідник-марксист.

Схеми Яворського зараз я торкатися не буду. У мене з 
Яворським були розходження в к л а с о в і й  оцінці, конкретизації 
схеми України, і тепер є ці розходження. Коли об’єкт дослі
дження тут. більш менш визначений, то вкладую інший клясо- 
виі) зміст в ці рямці.

ПРОМОВА ТОВ. ҐУРЕВИЧА

Товариші 1 Наш обов’язок полягає в тому, щоб сьогодні 
поставити чітко і різко ті проблеми, що їх висунув т. Явор- 
ський, бо я певен, що виправлення його помилок створить 
необхідні умови для дальшого розвитку науки історії 
України. Але, дозвольте раніше, ніж переходити до вивчення 
цих проблем, зупинитися .трохи на історії постановки цієї 
доповіді. Причина постановки.доповіді тов. Яворського поля
гає не лише в його бажанні, як він зазначив, розрішити диску
сійні проблеми з нашої науки. Не може бути сумніву в тому,- 
що останні події, в яких ми брали участь, своїм джерелом 19

19 Літопис Революції Н  2
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мають не стільки теоретичні бажання т. Яворського, скільки 
той факт, що,Москва штовхнула нас вперед по тому шляхові 
перегляду цілої низки моментів з історії України, як науки, 
що ми розпочали ще 1927 р. Я глибоко переконаний в тому, 
що це є наше щастя, що ця доповідь т. Яворського не була 
зачитана в. Москві, бо тоді т. Яворського обвинувачили б, і 
цілком правильно, не лише в націоналізмі, а в ще більш сер
йозних речах. Добре, що схему М. І. Яворського ми спочатку 
обговоримо тут, а після цього вже вийдемо на трибуну 
Всеукраїнського з ’їзду істориків - марксистів, яка безумовно 
стане фактом всесоюзного значінння і чого ми повинні гідними 
стати. Справа не в тому, як зазначав тут М. І., що на катедрі, 
мовляв, шушукаються цо кутках. Я категорично заявляю, що 
катедра історії України ніколи не замовчувала тих розхо
джень, які були в середині катедри. Після 1925 року ці розхо
дження набрали ще більшого резонансу, а сьогодні вони наби
рають значіння вже не лише вузького харківського маштабу.

Дозвольте перейти тецер до питань.
Перше питання, це питання не стільки термінології, як" 

суті проблеми. Тези М. І. Яворського визначають методу 
М. М. Покровського, як „формально - клясову методу “ . 
Тов. Сухино - Хоменко В. іде далі й характеризує/ методу 
М. М. Покровського, як „метафізичну". Дозвольте, між 
іншим, бути трохи нескромним і зазначити, що з боку т. Явор
ського це треба розглядати як „розплату" з т. Горіним. 
Тов. Горін вживає в своїй рецензії на книжку тов. Яворського 
терміна „формально - националистический метод", а т. Явор- 
ський, відповідаючи, визнає його методу, і не стільки його, 
скільки М. М. Покровського, як „формально классовый ме
тод". Але, справа в тому, що цей термін „формально клас
совый метод" заводить М. Яворського значно далі, ніж він, 
може сам того хотів би. Отже, дозвольте зупинитись на цьому 
докладніше.

В своїй доповіді М. І. Яворський, розбираючи методу 
М. М. Покровського, аналізує розходження в складі редакції 
„Іскри" в справі вироблення програми РСДРП. Підкреслюючи 
живу й повнокровну діялектику тов. Леніна всупереч мертвій 
механістичній абстракції Г . . Плеханова, т. Яворський про
тиставляє за аналогією свій спір з М. М. Покровським боротьбі 
Леніна з Пяехановим і проводить аналогію поміж Покровським 
і  Плехановим щодо абстрактности і відсутности конкретної 
життєвої аналізи. . . . •

Що закидає М. Яворський т. Покровському ? Покровський, 
мовляв, не дає вичерпуючої в . її складності ft конкретності 
картини, він, мовляв, замовчує ролю селянства it випинає лише
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один момент — питання робітничої класи, тим самим даючи 
суто „абстрактну, нереальну й невірну настановку“. Проте, 
товариші, на мій погляд, схема М. М. Покровського, його 
схема історичного процесу розвитку Росії, не дає підстав для 
такого твердження. Досить проглянути хоча б його чотири
томник, не кажучц вже про його останні статті, щоб катего
рично й безперечно . переконатися в тому, що твердження 
М. Яворського про те, що М. М. Покровський додає історію 

( робітничої класи без ув’язки з конкретними умовинами, без 
у в ’язки з відповідними класовими розшаруваннями, без певної 
соціологічної перспективи,— твердження це вимагає того, 

' щоб М. І. його більш обґрунтував би в своєму кінцевому 
слові. Для того, щоб кидати такі обвинувачення, треба по
дати більш серйозну й глибоку арґументацію, ніж ту, яку 
ми чули з уст М. І. Яворського. М. І. глибоко помиля
ється, зазначаючи, що ідея гегемонії пролетаріату, яку чітко 
й різко висуває т. Покровський, єтроцкістська ідея. Л. Троць- 
кий, і в цьому його „оригінальність", поєднав ленінську, 
більшовицьку ідею гегемонію пролетаріята з меншовицькою 
оцінкою селянства. Ідея гегемонії пролетаріату — це є 
ідея Леніна, ідея Маркса, це є ідея революційного, послідов
ного марксизму. М. І. Яворський, даючи відповідь в 2 - му 
числі „Прапора Марксизму“ на рецензію тов. Горіна, пише, 
наводячи Леніна, що „революция 1905 года была буржуазно - 
демократической “, яка „состояла из ряда битв всех недоволь
ных классов, групп, элементов населения", серед яких в основі 
були „две различных социальных войны: одна в недрах совре
менного державно - крепостнического строя, вторая в недрах 
будущего, уже рождающегося на наших глазах буржуазно - 
демократического строя" (стор . 211). Я додержуюсь тієї .думки, 
що тов. Яворському треба було б навести не лише оці цитати з 
Леніна, але й ті, що доводять необхідність, за Леніном, геге
монії пролетаріату в тих конкретних умовах, за яких розви
валась Росія X IX  і ,ХХ століть.

Оцінка від тов. Яворського ідеї гегемонії пролетаріату, 
як троцкістської ідеї і зменшення ним ролі пролетаріяту в 
революції 1905 року, з ’являється глибоко неправильним, 
хибним і помилковим. Замість виправлення своєї помилки він 
концентрує свій вогонь на помилках М. М. Покровського. Чи 
позбавлена схема М. М. Покровського помилок ?. Безумовно, 
що ні. Його помилки, і помилки надзвичайно важливі, вини
кають з недооцінки ролі та значіння національного, питання. 
Ми аж ніяк не можемо погодитись з таким відношенням до 
цього питання... Але це не є непогодження з його схемою, 
яку майже ми всі визнаємо поодиноко правильною й безумовно
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витриманою. Це є лише критика окремих хиб. помилок, недо, 
ліків— надзвичайно важливих,— що є в нього. Схема- 
М. М. Цокровського, на нашу думку, це є схема історії роз
витку не лише пролетаріату, а всіх тих кляс, що боролися 
на терені Росії. Вивчаючи процес розвитку соціалістичної 
революції в Росії, історію російського пролетаріату, М. М. Пок- 
ровський створив схему боротьби торговельного й промисло
вого капіталізму в Росії,1 яка не може не ставити перед собою 
завдання вивчення еволюції всіх класових прошарувань на 
терені колишньої імперської Росії.

Оцінка й відношення т. Яворського до схеми М. Покров- 
ського органічно зв’язані з уявленням М. І. основних прин
ципів будування схеми історії народів СРСР.

Для тов. Яворського історія народів СРСР це є сукуп
ність історичних процесів, як він сам зазначає „не завжди 
однородних і автономних“ (в тезах). На нашу думку це по
няття хибує на надзвичайну абстрактність і непевність. Справа 
не лише в якійсь метафізичній „ с у к у п н о с т іб о  ці ж істо
ричні процеси знаходились в певному діалектичному, жи
вому переплетінні. Приміром, стара імперська Росія „визна- 
чала“ — і ще як!— історичний розвиток України протягом 
майже 150 літ. Чи можна обійти цей факт? Чи можна не звер
нути на нього уваги, будуючи схему історії України? Яка ж 
ціна буде такій схемі? Треба поняття т. Яворського деталізу
вати в той спосіб, що історія народів СРСР є не лише сукуп
ність історичних процесів, хоч не завжди однородних і авто
номних, а таких, де один історичний процес впливає на інші, 
визнаючи їх до певного моменту. Звичайно, цей факт не запе
речує й того моменту, що ці процеси можуть впливати і, дійсно, 
впливають на цей, так би Мовити, генеральний історичний 
процес, але це вже є явище, відносно більш залежне й підпо
рядковане. Навіть тепер, хіба ми не маємо факту впливу і 
визначення від пролетаріяту РСФРР розвитку інших ра
дянських республік? Правда, момент зворотнього впливу 
від 'колишніх пригнічених народів розвиватиметься тим 
швидше, що більше зростатиме пролетаріат інших радянських 
республік, і буде йти процес розвитку індустріалізації цих 
країн. Але ні на сьогодні, ні в нашому історичному вчора ми 
не маємо такої' картини, коли б можна було говорити, що 
історія народів СРСР була б сукупністю рівноправних, одна-г 
кового значіння, рівнозначних історичних процесів, до встано
влення чого схиляється т. Яворський.

Помилки М. М. Покровського, на мою думку, як раз і 
виникають з того, що він звертає увагу майже, на перший бік 
Питання — вивЧенйя генерального історичного процесу, істо-
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ричного,розвитку центральної Росії -г-» Великоросі!, ‘— не; звер
таючи достатньої уваги на історію тих народів, <які тепер* вхо
дять до складу СРСР. і: і r j • :

Вивчаючи й даючи марксистську, схему російського істо
ричного процесу, т. Покровський недооцінює' значіння та 
ролі національного питання. Але це твердження все' ж  таки 
треба обмежити. Принаймні, його примітка до українського, 
перекладу його доповіді „Ленинизм и русская историй", вмі-̂  
їденої, в першому числі „Літопису Революції “ за 1929 рік, 
доводить, що справа з ним не така безнадійна, як це намага
ються представити тов. В. Сухино - Хоменко. Але факт пб- 
милок його в національному питанні цим самим, всеж таки, 
не касується. Проте> основною дущею схеми М. Покровського 
було й залишається клясова метода, і тому помилки його,1 
це є такі помилки, які можна виправити, бо вони не виникають 
органічно з його схеми, а з ’являються збоченням, ухилом.від 
його основної Методи, я б сказав, протиріччям у його методі. 
Його помилки треба, необхідно vi можна виправити шляхом 
розвитку цієї ж самої схеми, залишаючись на базі її ж самої.

А от тези й доповідь М. L Яворського намагаються вста- 
-новити рівноправність клясового й національного принципу. 
Це приводить до того, чи хоче цього, чи не хоче т. Яворський, 
що мова вже йде лише про клясові моменти національного 
питання. Між іншим, це відбилося у тов. Яворського і в його 
книжці „Історія України в стислому нарисі“ з приводу ви
світлення розходжень на другому з ’їзді нашої партії.

Я не можу тут не згадати того, що т. Яворський, пишучи 
про II з ’їзд нашої партії, багато наплутав, стверджуючи, 
що розкол виник з приводу першого пакту статуту партії. 
Це ж елементарна річ, добре всім відома,, що розкол виник з 
приводу питання централізації нашої партії. Як раз по цьому 
пактові ми одержали більшість, а меншовики меншість, в той 
час як у питанні першого пакту статуту було навпаки, ат. Явор
ський все це переплутав, зв’язуючи розкол і найменування з 
статутними розходженнями. Але не в цьому центр ваги. Го
ловне те, що т. Яворський віддав національному питанню, 
що стояло на II з ’їзді, стільки ж уваги й місця в своїй 
роботі, скільки й іншим питанням якщо не більше. І тому, 
на мою думку, тов. Горін був цілком послідовний, коли зробив 
той висновок, що для тов. Яворськово національне питання 
на II з ’їзді має таке ж саме значіння, грає таку ж саму 
ролю, як і те питання, що спричинилося до розколу РСДРП. 
Але це між іншим. / • "

На мій погляд тов. Яворському треба було б бути тут, 
'більш обережним для того, щоб не,* давати підстав для та-*
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кого рода заяв, як і тут робилося. Таким чином, що до По- 
кровського, то на мій погляд, питання моше йти про усу-' 
нення помилок, а не про зміну цієї схеми. Та дискусія, 
яка тепер точиться в Москві, з приводу ролі та значіння тор
говельного капіталу в історії Росії, мені здається, іде не по 
лінії скасування схеми М. Покровського, а по лінії дальшого 
розгортання та розвитку цієї схеми. Товариші, які диску
тують k тов. Покровським в Інституті Червоної професури 
не з ’являються супротивниками теорії М. М. Покровського 
про ролю торговельного капіталу, вони вимагають лише біль
шої конкретизації цієї теорії. Ця дискусія, яку деякі товариші 
хотіли тут використати для теоретичної й політичної дисквалі
фікації М. М. Покровського, розгортається не в -бік відміни, 
скасування чи ліквідації його схеми, а в бік дальшого її 
розвитку. Оскільки це буде дійсно плодотворним етапом в 
історії розвитку нашої науки в СРСР, це віуівить близьке 
майбутнє, але це вже інше питання.

Таким чином, т.т., я повертаюсь до того питання, що 
доставив спочатку,—.коли схему М. Покровського, його методу 
М. Яворський характеризує як „формально - классовый ме
тод", то що цим хочуть сказати? Що це є формально - кля- 
сова метода? „Формально - классовый метод"— це є метода 
замазування к л а с о в и х  протиріч під марксистсько - подібною 
фразеологією, це ’є псевдо - марксизм, це є струвізм, це є 
пристосування марксизму до буржуазної ідеології. Як нази
вав5-Ленін Струве? Формалістом, об’єктивістом, що не хоче 
бачити конкретної дійсносте, в якій йде боротьба різних кляс, 
що підходить до питання к л а с о в о ї  боротьби з формальною 
суто - абстрактною „професорською" методою. Чому ж тоді 
не сказати М. Яворському прямо, що в особі М. М. Покров- 
ського ми маємо струвіста? Чому ж ви, М. І., даєте таке 
формулювання як „формально - клясовй мётода", не роблячи 
з цього відповідних висновків? Це було б більш послідовно, 
більш одверто, ніж писати так, як ви пишите в своїх тезах, 
одночасно зазначаючи в своїй відповіді тов. Горіну, що ми 
вчимося на схемі М. М. Покровського, що ми всі, і ви в тому 
числі, з ’являємося учнями М. М. Покровського. Не добре, 
зовсім недобре бути нам учнями струвіста. „Страшен сон, да 
милостив"... Або - або, тов. Яворський. Тов. В. Хоменко, 
треба сказати, був більш послідовний, коли схарактеризував 
методу М. М. Покровського, як „метафізичну", і кинув мені 
репліку тільки, що „горбатого могила исправит".

З усього того, що я сказав, для мене ясно, якщо гово
рити про ґрунтовні виправлення, то це стосується в безмежно 
.більшій мірі до М. Яворського, ніж до М. М. Покровського.
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Переходжу до другого моменту. Одним із центральних 
пунктів схеми т. Яворського, з ’являється теорія про „дво- 
куркульність “ . Між іншим, чомусь тов. Яворський зовсім не 
.згадує про це в своїх тезах, в той час, як всі його твори мають 
своїм вихідним пунктом оцю саму теорію про „двокуркуль- 
яість", про два типи куркуля, Які визначають на протязі 
XIX століття історію України. Питання про . „двокуркуль- 
ність“ з ’являється центральним в схемі М. Яворського, бо це 
є питання не лише минулого української дрібної буржуазії, 
але й розвитку цієї буружазії за нашої доби.

В Лому полягає суть цієї теорії? Дозвольте надзвичайно 
грубо й примітивно накреслити основні риси цієї теорії. Є кур
куль-глитай, який має приватню власність, який живе, розви
вається, продукує на основі відробітньої ренти. Цей куркуль- 
глитай, зв’язаний і економічно й ідеологічно з системою фео
дально - кріпацького господарства, з кріпостною лятифун- 
дією, з самодержавством. І є куркуль - фармер, економічною 
базою якого з’являється оренда, що має своєю основою вже 
капіталістичну ренту. Він є принциповий прихильник і носій 

' буржуазно - демократичної революції. Один куркуль, на дум
ку М. Яворського, репрезентує „пруський шлях“ розвитку, 
другий — „американський" шлях. Між іншим, дехто для 
врятування цієї теорії знайшов і третій шлях— „англійський “ 
шлях розвитку, звичайно, не маючи зовсім на увазі того роз
витку земельних відносин Англії, про який Ленін говорить 
в IX т. Одне слово, перед нами один куркуль „злой" і 
другий куркуль „добрый". Під цим кутом зору розглядається 
всю історію України X IX  і XXсторіч.'Докладну характери
стику цих двох типів куркулів товариші можуть знайти в 
статті М. Яворського „Проблема національно - демократичної 
революції на Україні", вміщеної в журналі „Червоний шлях", 
ч.ч. 2 і 4 за 1927 рік. За браком часу, товариші, я не можу 
наводити цитат з різних творів тов. Яворського, що підтвер
джують цей виклад його теорії про двох куркулів, але в основ
ному я передав її вірно. Проти цієї теорії я ввесь час виступав 
і зараз вважаю за свій обов’язок виступити. Я вважаю її 
за абсолютно неправильну, бо вона не має під робою ніяких 
•серйозних і переконливих матеріялів. Характерно, що т. Явор
ський, встановлюючи оцю свою тезу про „двокуркульність", 
обмежується лише догматичним ствердженням її, абсолютно 
не наводячи ніякого більш - менш солідного, ґрунтовного еко
номічно - соціяльного матеріялу, який би підтверджував її. 
Вивчаючи першу половину XIX століття, я не міг ніяк знайти 
будь - яких слідів наявності! оцих двох різних, принципово 
відмінних, абсолютно ворожих один одному, типів україн-
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СВНОІІ .СІЛЬСЬКОЇ буржуазії. я -  звернувся ДО' другої половини 
X IX  століття і до початку XX століття. Я бачу там, дійсно, 
боротьбу двох шляхів розвитку Росії і України, але це ті 
шляхи, за які говорив Ленін, і які не мають нічого спільного 
з. теорією М. І. Яворського про „двокуркульність“. Той схе
матизм та мертвілість, з якою т. Яворський підходить до ана
лізи схеми М. М. ГІокровського, характеризує його і в цьому 
пункті. Мінливий характер. розвитку сільської буржуазії, 
постійна зміна в цьому великому шарі українського суспіль
ства, перехід і. розвиток одного типа в другий, боротьба оцих 
двох шляхів розвитку в межах однієї соціальної групи — це 
все. проходить повз т. Яворського. Ці типи він розриває, 
протиставляє один одному, звіковічує, гіпостазує. Різні пе
ріоди розвитку дрібної буржуазії, різні етапи розвитку того ж 
самого дрібного буржуа, він механічно розбиває і перетворює 
в два соціологічні принципово відмінні типи української 
сільської буржуазії доби XIX  і XX століть. Він створює поміж 
цими двома типами прірву, безодню, через яку жоден із них 
не може перейти. Тов. Яворський в захоплені своєю теорією 
не хоче бачити того, як, приміром, столипінщина й дальший 
розвиток її наочно доводить, що тип сільського буржуа, що 
репрезентує за Яворським, „пруськйй“ шлях розвитку, перехо
дить до опозиції проти існуючого ладу, вимагаючи передачі 
всієї поміщицької землі до рук селянства й беруючи в перші 
часи Жовтневої революції по деяких районах, навіть активну 
участь проти поміщика йдучи за бідняцько - пролетарсько - 
середняцьким селом. М. Яворський не хоче зрозуміти того, 
що поміж цими двома типами немає тієї безодні, яку він утво
рив, бо невірним буде говорити про два типи.І я глибоко( пе
реконаний, що для зрозуміння розвитку селянства на Укра
їні, для уявлення сути національного питання на Україні, 
можна прекрасно обійтись без фантастичної теорії про двох 
куркулів.

Проте, ця теорія, з мойого погляду, не лише науково 
неправильна, але й політично шкідлива. Дозвольте руба й 
одверто тут сказати, що теорія „двокуркульности“— про 
одного куркуля „злого“, а другого „доброго", про одного 
одвіку прогресивного, а другого одвіку регресивного,— дає 
безумовні підстави для ідеологічного обґрунтовання абстракт
но мислимої реставрації панування української буржуазії, 
теоретики якої з великим задоволенням вивели б генеалогію 
своєї кляси в боротьбі з пролетаріятом, не від брудного кур
куля - глитая, а від культурного, порядного, завжди проґре
сивного, принципового демократа куркуля - фармера. Тому 
я і вважаю, що цей центральний пункт схеми Яворського
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пункт- цро „двокуркульність",; треба остаточно й рішуче 
.відкинути. .д ‘ ••

ПРОМОВА ТОВ. ДЕСНЙКА І

Занадто складна й важка ця справа — справа схеми icTtw 
ричного процесу,— в якій доводиться виступати, щоб вису
вати ті чи інші твердження з цього приводу цілком Категорично 
й належним чином уґрунтовано. Для цього, для такого виступу 
мало ЗО хвилин, мало одного дня підготовки, в мене ж, уважаю, 
не досить навіть загальної підготовки для виступу в такій 
надзвичайно важливій справі. Для ґрунтовного виступу по 
схемах Покровського та Яворського, для правильного розу
міння всіх питань, що в зв’язку з розглядом цих схем повстають, 
треба проробитігспеціально дуже багато матеріалів.

Мені здається, що треба поставити перш за все таке питан
ня: чи зараз в наших підручниках історії, що їх вживають в 
наших школах все гаразд щодо схеми історичного процесу ?

Т. Шпунт критикуючи схему Яворського, мусив констату
вати значні недоліки помилки й у підручниках М.Покровського. 
Про ці недоліки, помилки твердив також і 3 .Гуревич, уважаючи, 
що їх треба виправити. Отже, відповідь: схеми в підручниках 
Яворського і Покровського хибують і потребують виправлення.

М. Покровський в своїй статті про всесоюзну конференцію 
істориків — марксистів між іншим зауважив на адресу моло
дої марксистської історіографії в радянських республіках 
тих народів, що за царату були пригноблені, що, мовляв, ця 
історіографія має глибоке „національне коріння" і що це тво
рить для марксистської історії велику націоналістичну не
безпеку...

У зв’язку з цим повстає питання, чи це твердження й праці 
самого М. М. Покровського не має так само „національного 
коріння", з якого теж можуть вирости такі елементи, що за  
певних обставин можуть перешкоджати зростові марксо -ленін
ської науки й правильній більшовицькій схематизації історич
ного процесу? Я гадаю, що є безперечно підстави й для такого 
запитання.

Як нам відомо, марксистська історична думка, маркси
стська історіографія в Росії розвивалася поступово — шляхом 
боротьби проти буржуазних історичних концепцій і поступо
вого самоочищання од тих чи інших впливів деяких із бур
жуазних та дрібнобуржуазних концепцій. І, скажймо, сак 
М. Покровський не одразу став на істиний марксистський шлях, 
і в.тих роботах, що вийшли з під пера М. Покровського ми, 
як  вже зазначалося, маєко чимало помилок.
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Тут казали, що це старі роботи. Проте, мені здається, щ0, 
коли ці роботи (гіриміром 4-хтомний‘курс руської'історії, нариЬи 
історії руської культури) перевидаються в наші часи й не ви
правляються, то не виправляються тому, що автор не набув 
ще в момент Перевидання відповідних для того передумов, від
повідних стимулів до виправлення. А проте тут трапляються 
на мою думку помилки, які ставлять перед нами проблему і 
тут уточкЯУИі пророблювати й виправляти.

Т. Гуревйчвідзначає й характеризує деякі помилки М. По- 
кровського, зупиняючись особливо на термінології. Що справа 
„термінології" в М. Покровського зовсім кепсько стоїть, 
про це не доводиться й говорити. Характеризується часом цю 
термінологію тепер, як „небрежную терминологию". Я хотів би 
спитати чи ця „небрежность" не є відповідно обумовлена? 
Чи нема тут тяжіння певної буржуазної традиції ? Чи не відби
вається це тяжіння не тільки на „небрежности" термінології? 
Якби це було не так, не довелося б звертати на це особливої 
уваги в такій важливій дискусії.

Коли візьмемо перший том чотиритомника М. Покровського 
тоді побачимо, що в автора була тенденція встановити лише 
загальні, „спільні" риси для „земель" заселених тими слов’ян
ськими племенами, що геть пізніше опинилися під московсько- 
русскою державою, або колишньою старою Росією. І зовсім не 
звернено уваги на ті особливості й одміни, які, скажім, були 
між „землями", Київською, Галицько - Волинською, Новго
родською та Московською. Отже, з цього вже випливають і ті 
елементи схеми утворення руської держави, які, не можуть 
сучасного історика марксиста задовольнити.

Зрозуміло, що людина, виховувана в певних традиціях і 
поглядах історичних не може одразу заперечити всі ці традиції 
й погляди, оскільки ж самому М. Покровському доводилося 
користуватися переважно фактами з буржуазної та дрібно
буржуазної історичної літератури, оскільки не було, певно, 
стимулу всю суму цих „історичних фактів" генерально перегля
нути також і під поглядом „національним", то й вишукування 
лише загально - спільних рис, цілковитої схожости цих про
цесів є явищем зрозумілим.

Тому в М. Покровського є певна тенденція приймати цілко
виту схожість (єдність і тотожність) процесів і подій, які проте 
помітно видаються своїми особливостями, відмінами й мають 
ширше значейня для історичного розвитку не тільки московсько- 
руської держави, ай сусідніхдержав (Литовська, Польська тощо).

Тут і встає проблема конкретних клясово - „національних" 
особливостей, яких обминути не можна й які невідомо як зни
кають під пером М.. Покровського. Яке значення, який вплив
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.ці моменти мають на дальший розвиток історичного процесу, 
ми зовсім не бачимо.

Була собі Київська держава, яку М. Покровський розгля
дає як невіддільну частину єдиної Київсько-Новгородської си
стеми та з X III аж доХУІІвіку вона (київська держава, Україна) 
випадає з усього процесу у М. Покровського. Аж у XVII віці 
виринула для М. Покровського козацька революція. Але як ця 
революція розглядається ?— Лише під поглядом приєднання 
України до Московської держави, під поглядом то 'гб як і сили 
піднесли революцію, скеровану проти Польщі й як реалізовано 
приєднання до Москви. Розуміється, що марксиський розгляд 
такого явища, як козацька революція, вимагає іншого підходу 
й іншого розгляду, який провести М. Покровський не уважає, 
очевидно, за потрібне. „Козацьку революцію", загально її 
оцінюючи, М. Покровський міг тільки ототожнити з тим, що 
було 40 років перед тим на Дону. Отже, що було на Дону те ста
лося й на Дніпрі, з тою тільки відміною, що, мовляв, темпера
менти інші ,— погаласували, погаласували наддніпрянці й при
йшли до того самого, що й донці.

Але скінчилась козацька революція, що мала глибокі істо
ричні наслідки, пройшла, мовляв, повна асиміляція й ніяких 
тобі особливостей. Починаються Петровські реформи,, встано
влення губерень тощо й грабування Росії. І от М. Покровський 
наводить цікаві факти, цікаві факти цього грабування, але не 
пояснює, не аналізує й не оцінює цих фактів. Він, наприклад 
пише: „Больше всех утешал (царя — В. Д.) своими подарками 
казанский губернатор Петр Апраксин..." Те саме й про губер-' 
наторів українських. Наводяться факти без належної аналізи — 
хоч спадають ув очі характерні приклади—казансько-татарське 
населення й Україна. Чому таких великів подарків не було з 
•інших губерень? (Порівнюючи з цифрами подарків інших 
руських губернь маємо велику ріжницю.)

В тому то й справа, що відбувався процес особливого 
грабування, визискування й обезкровлення завойованих „чу
жих" територій. Таку, скажім, поправку, таке пояснення тут 
неодміно треба б було дати. Проте на такий і подібні моменти 
не звертається жодної уваги і в дальшому викладі, і це не можна 
вважати за випадкове, або за дрібний недолік, який одразу 
легко виправити. (

. Беремо X IX  вік схеми М. Покровського в 4 -‘томному 
курсі. Зупиняючись докладно на декабризмі. М. Покровський 
відзначає націоналізм декабристів й висловлює таку тезу:

„Национализм не в одной России явяется первичной за
чаточной формой политического сознания..." (Очевидно треба 
сказати — свідомості буржуазії.— В. Д.). ,
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3. цієї тези!він виходить, відзначаючи націоналізм „младо- 
руссов", „рыцарей", декабристів.

А, скажім^, національний український рух, який в той 
час давав про себе вже знати, особливо трошки пізніше, цей 
український націоналізм, як первісна форма громадської полі
тичної свідомости, абсолютно ігнорується в схемі тов. Покров
ського. Маємо польське повстання 1830 року. Чи воно від
билося бодай на формуванної політичні суспільної думки в Ро
сії? Як бодай відбилося викриття Кирило - Методіївськога 
Брацтва, повстання 1855 р. на Київщині, польське повстання 
1863 р., повстання на Кавказі в політичному житті Росії? 
Про це ми в т. Покровського ні рядка не знайдемо — ніби цих 
історичних подій так і не було...

Перейдемо тепер до нарису історії російської культури 
М. Покровського. Тут у передмові пише він про межі росій
ської культури. Що ж таке російська культура?

„Думаєм, что едва ли найдутся люди, которые пред’я
вили бы к истории русской культуры требование, внушенное 
видом учебников (яких ?—В . Д .) русской политической истории: 
говорит о культуре всех народов, входящих в состав „россий
ской державы".Слишком уж очевидно(!— В.Д .),что поляки, 
финляндцы, армяне, грузины, даже татары, туркестанские 
сарты (а українці, білоруси? — В. Д.) имели ту или другую 
культуру задолго до соприкосновения с русскими (українці,біло
руси виходить не мали?—В .Д .)и  выработали%е без всякого 
ВЛИЯНИИ со стороны этих последних... л

Единственным научно - ценным принципом при выделении 
из общекультурной массы отдельных групп и районов культур
ного развития является принцип лингвистический: культуру 
определяет язык, главнейшее и необходимейшее орудие куль
турной передачи, — орудие без которого культура просто не 
мыслима. Русская культура,— где говорят по - русски — го
ворят не в канцеляриях и участках, разумеется, а у себя дома, 
в народной массе. Но так как зачатки русской культуры отно
сятся еще к праславянской эпохе, когда еще наречия восточ
ных славян (Ось де українці наддніпрянські, наддністрянські 
карпатські знайшлися! Сюди б.ще поляків! — В. Д.) не успели 
сформироваться, то об этой „праславянской" культуре 
придется сказать несколько слов". (Оч. истории русск. культ, 
цитую по 6 му виданню — Курськ. 1924 сїор. 21 — 22.).
*•••• Як бачймо, М. Покровський тут відзначаєте, що й без того 
є очевидне, що поляки, фінці, вірмени, грузини та татари й 
сарти мали свою культуру задовго до завойовання їх від Росії. 
А українців, білорусів тут, розуміється, нема.Отже, лінґвістич- 
ного принципу М. Покровський не додержує, то й якийсь він,.
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цей принцип, у нього незвичайний. Тому й виходить, що він 
розглядає руську культуру, вбираючи почасти в це поняття 
й елементи інших культур на терені європейської Росії, в тому 
числі в першу чергу, елементи культури української, білору
ської. І недарма фіґурує оте одіозне „малорусское наречие" 
замість української мовй. Недарма ці етнографічні маси, що 
утворили згодом український нарід, позначає М. Покров- 
ський під назвою „Киевско - Новгородськая Русь1', зна
ходить у них тільки спільні культурні пам’ятники й т. ін.

Або візьмемо штундизм, якого головний осередок сам М. 
Покровський викриває на західньому півдні колишньої росій
ської імперії і вводить без жодного обумовлений й застереження 
в обсяг руської культури. Це для 18 сторіччя. (З місця: „А ук
раїнців не має" ?) Справа не в українцях, а в тому, що зраджу
ється згадуваний основний принцип виділення культури — 
принцип лінгвістичний.

Отже в схемі М. Покровського мали й мають місце ціла 
низка помилок і пропусків, що в першу чергу стосуються на
ціональної проблеми. Я вважаю, що вони невипадкові, що тут 
у М. Покровського зберіглася стара традиція, певна суспільна 
інерція.

Я цим не хочу обвинувачувати М. Покровського в проявах 
шовінізму тощо, але в його схемі серйозна, велика недо
оцінка нац. моменту безперечно є. Це є важлива принципова 
хиба схеми й має вона велике значення, коли уважати, що 
недооцінка ця є зворотна сторона якоїсь іншої медалі.

Як же ми мусимо підходити до розгляду історичної 
схеми? Мені здається, що така схема, в якій є важливі недо
ліки загального принципового характеру не може нас задоволь
нити.

Мусили щось зробити. З цього виходячи я вважаю, що 
в основному, не торкаючись окремих моментів де я не згод
жуюсь з т. Яворським, він. цілком правий, поставивши 
гостро, питання про доповнення схеми й вироблення деяких 
нових принципів (не всіх), на яких треба перебувати схему.1) *)

*) Взявшись влітку минулого 1929 року вже після дискусії до 
глибшого й детального студіювання праць М. Яворського— я дійшов 
іншого більш різкого погляду на помилки Яворського,— вони далеко 
глибші, загальніші й систематичніші ніж це мені видавалося до і під
час дискусії. Наслідки цієї моєї студії — систематична критика істо
ричних поглядів М. ЯворсьИого вилилися в епеціяльну ширшу роз
відку, яку я через низку обставин не встиг до цього часу остаточно 
виготувати до друку й опублікувати. Сподіваюся це зробити в цьому 
році в журналі „Літопис Революції"— В . Д.

Див. лист т. Десняка до редакції на стор. 350. Р е д .
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Доводиться говорити й про націю й національно - тери
торіальний принцип, коли підходити до справи побудови істо
ричної схеми.

Я не належу до тих, що бачать українську націю ще в Київ, 
ській Русі. Я вважаю, що поки створилася українська нація- 
як і всяка інша нація, довелося населенню теперішньої україн
ської території пережити цілу низку етапів — тобто етногра
фічна група була спочатку, потім переросла вона в народність, 
далі в національність і аж пізніше за капіталізму стала нацією. 
Цю норму розвитку дав нам т. Сталін, гадаю, що вона ця норма 
має абсолютну слушність; ця норма випливає з історично - 
національного розвитку, де кожна ступінь має певні ознаки, 
що складаються в суму відомих 4 ознак нації за капіталізму. 
І це треба застосувати в схему історичного процесу.

Мені нагадують, що час мій кінчається. Кінчаючи на цей 
раз, вважаю за потрібне сказати, щочнам треба відмовитися від 
тої методи обговорення, за якої критикують тільки од
ного, або захищають тільки одного... Нам доводиться конста
тувати незадоволення схемами, хибність схем. Зокрема неза- 
довольняє нас усіх схема М. Я ., в якого є окремі помилки. 
Але він (М. Яворський) ставить далі проблему творення схеми. 
Це справа дуже складна. І нема чого тут в цій справі, як це 
прохоплюється в т. Гуревича, на кожному кроці підмішувати 
політику. Маємо до справи з проблемами, які дуже тісно, нероз
ривно зв’язані з політикою, але не треба „політикою" зловжи
вати, не завжди це треба нагадувати в наукових суперечках, 
щоб можна було дійти чітких і ясних думок, які б можна й 
„должно" оцінювати й політично.

Думаю: той факт, що піднялася зараз ця дискусія, є не 
випадковий. Про це найкраще свідчить згадувана стаття М. По- 
кровського в „Историке-Марксисте", де, так би мовити авансом 
закидається націоналізм молодій українській марксистській 
історіографії, замість того, щоб висунути спірні проблеми й 
критично обговорити їх, допомогти нам в важкій задачі.

І як в московському інституті червоних професорів робіт
ники й слухачі інституту намагаються розібрати проблему тор
говельного капіталізму в системі т. Покровського, так ми тут 
мусимо загальну побудову, схем Покровського і Яворського 
критично розібрати.

ПРОМОВА ТОВ. РУБАЧА ,

Я  вважаю, що дискусія пішла неправильним напрямком, 
мй не обмірковуємо доповіді про історичну схему Покров
ського, а обмірковуємо доповідь Яворського про його схему
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історії України й на всякі намагання звести дебати з цього 
шляху, на мою думку треба дати рішучу відсіч. Обміркувати по
милки, які е у  Покровського, потрібно й доцільно, але для 
цього можна й потрібно поставити окрему доповідь про схе
му Покровського Михайла Миколаєвича, і неправильне ро- 
зумінння Покровським української схеми можна буде окремо 
розглянути, але два питання змішувати не треба. Про що 
балакав Десняк і інші товариші, вони примушені, були на 
99% балакати про національне питання, про помилки в цьому 
питанні Покровського. Це зовсім не випадково й це треба під
креслити. В чому справа, що значить схема історії України, 
як зветься вона? Хіба схема історії України в основному 
полягає в тому, кому належить Київська Русь, якій 
культурі, українській чи російській належить слово о полку 
Ігоревім. Хіба в цьому основна справа? Зовнішнє розмежування 
між історією Росії та України вже зроблено буржуазною 
історіографією. Ми, марксисти - історики України, обмір
ковуємо схему української історії, стоючи на поглядах на 
базі самостійної історії України, такої самостійної історії 
України, як самостійна історія Росії, Німеччини, чи Фран
ції. Це передумова. Коли хто стоїть на іншій точці зору, 
давайте про це тоді окремо говорити. Для марксиста ос
новним з ’являється аналіза внутрішньої історії, класової 
боротьби в ній, розвитку виробничих сил, соціально - еконо
мічних факторів, рухових сил революції. А в допоьіді т. Явор
ського, в значній мірі в тезах, в дебатах, вийшло шиворот 
навиворот. Коли кинули репліку, т. Хоменкові'в чому він роз
ходиться з т. Яворським, він зазначив: в поглядах на бур
жуазну революцію, в оцінці рухових сил Хмельниччини. Я ки
нув іронічну репліку „це дрібниці". А т. Хоменко, не зрозу
мівши іронії, відповідає — „Так, це дрібниці, другорядне". 
Запитайте т. Хоменка, коли ставили питання про буржуазну 
революцію, про значення соц.-економічної схеми, то вийшло, 
це дрібниці. Я навішено кинув цю репліку і, коли Хоменко 
відмовляється від цього, це гарно. Яка поставлепа тема, який 
стержень навколо якого йдуть дебати. Дебати йдуть навколо 
національного питання. Не національне питання являється 
стержнем історії України, чи історії Франції, чи історії Ро
сії. Той, хто ставить стержнем національне питання, пере
ходить з точки зору марксизму, з точки зору більшовизму 
на іншу точку зору. Інакше це питання ставити не можна і 
я з усією різкістю і категоричністю заявляю, що не можна 
ставити стрижнем і основою національне питання. Ми не обмір
ковуємо, кому належала Київська Русь. Чи визнає .українську 
культуру і українську історію Покровський, а хіба основна
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справа в тому для марксиста, кому належала Київська Русь, 
а не які клясові взаємовідносини були в ній і т. ін. Для 
нас — марксистів, не основна проблема. Коли обмірковуємо 
історію України 17, 18 віків, то для нас основа соціально - 
економічні фактори, клясові взаємовідносини, які були на 
Україні, коли переходили до другої половини 19 століття, 
початку XX.. Основним для істориків - марксистів це з ’ясу
вати, висвітлити історичну підготовку диктатури пролетаріату, 
рухові буржуазно - демократичної революції, її особливості 
в Росії, на Україні, порівнюючи з Західньою Евроцою. Це 
друга половина X IX  сторіччя і початок XX сторіччя. ІЦо 
обмірковувалося з приводу цих основних проблем? Я питав 
тов. Дееняка, Хоменка і інших товаришів, чи згодні вони з 
Яворським, з його схемою в цих вирішальних питаннях. Ці 
питання напередодні з ’їзду істориків-марксистів для маркси
стів - більшовиків з ’являються основними. Треба проаналізу
вати основну схему історії України, а потім обов’язково по
ставити питання і про помилки Покровського, поставити 
питання про помилки тих чи інших товаришів в національ
ному питанні щодо української історії.

А як у вас вийшло? Ви помилки в національному питанні 
поставили стержнем, останнє — це дрібниці. Це не тільки у 
Хоменка, а в значній мірі й у доповіді Яворського. В чому 
тут лихо Яворського? Всім відомо про з ’їзд істориків-маркси
стів. Там була дискусія. Ми маємо рецензію Горіна і відповідь 
на неї. Тов. Яворський в полемічному азарті проти Покров
ського, центром своєї доповіді поставив аргументи проти 
Покровського, забувши, що помилки Покровського йдуть по 
лінії національного питання, а не по лінії вирішальних со
ціяльно - економічних к л а с о в и х  проблем, і вийшло, що націо
нальне питання поставлено стержнем. Я тут заявляю, що на 
мою думку, Яворський зробив реґрес, порівняно з тими до
сягненнями, в свойому марксистському розвитку, порівняно 
з останніми двома книжками, які він нам . дав з історії 
України. Хіба можна сказати, чому у Яворського в першому 
томі революційного руху національне питання вип’ячено й 
поставлено в основному. Це невірно. Але в попередніх книж
ках та і в : цих останніх є великі помилки. Не дарма пра
вління Українського Інституту Марксизму, обмірковуючи 
підсумки конференції істориків - марксистів, винесло постанову, 
Щоб Яворський зробив доповідь на пленумі історичного відділу, 
в якій би зазначив, що він вважає за помилкове в сво)'х роботах. 
На превеликий жаль, Яворський не вважав за потрібне роз
казати про помилки. Значить, він вважає, що в його схемі 
значних помилок немає, про які потрібно було напередодні
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,з ’їзду сказати для.того, щоб ці помилки виявити та ^  випра
вити, для того, щоб Яворський міг би після цього дійсно пред
ставлять марксизм в галузі історії на Україні. Я  різко ставлю 
це питанння. Помилками Покровського не можна, неприпустимо 
замазувати більш важливі помилки, Яворського. Туману наг 
водити тут не треба.

Покровського треба розглядати діалектично, Я гадаю, 
що не 17 рік треба брати, як переломний момент в аналізі 
його поглядів з національного питання, а треба брати 
1921 — 1923.р.р. Помилки Покровського не являються тільки 
його помилками, а помилками певної частини партії. Це треба 
розуміти всім товаришам, які порівнюють Покровського з 
Мілюковим. До чого Ви докотилися? А Артем, видатніший 
діяч української революції, яку займав позицію в національ
ному питанні! Ви, що ж Артема будете порівнювати з Денікі- 
ним, Шульгіним? Чому це так сталося? Тому, що національне 
питання зробили основним. Артем помилявся. Ми за ці помилки 
били, але ми били за помилки в національному питанні, яке 
являється принциповим, важливим, але не вирішальним. Це 
для всякого більшовика - марксиста зрозуміло, тому, що 
Артем являється насамперед, в основному більшовиком, яв
ляється пролетарським революціонером, який творив про
летарську революцію і тому, коли почати порівнювати на 
підставі помилок в національному питанні тих чи інших лі
дерів нашої більшовицької партії, а в галузі історії Покров
ського порівнювати з Мілюковим, ми далеко зайдемо. З ким 
же порівнювати тоді тих товаришів, які мають помилки іншого 
типу, помилки ще більш важливі, чим недооцінка національ
ного питання. Але по цій дорожчі йти не треба, так що да
вайте рішуче відкинемо цей шлях таких аналогій. Давайте 
аналізувати питання з боку наукового, пам’ятаючи, що наука 
китайською стіною від політики це відокремлюється, але ж 
певний розподіл праці тут є. Чи є помилки у Покровського? 
€. Тут казали, що Покровський влив новий зміст у старі 
форми. Я вам подав репліку, а як ви вважаєте його схему, що
до історії Росії, але в основному ми її приймаємо й ми на цій 
вчимося. Значить не можна сказати, що Покровський влив 
новий марксистський зміст в старі форми. Покровський в 
національному питанні і конкретно в українському питанні 
має значні помилки, але тут у нього є переломний момент. 
Особливо після 12 з ’їзду це був основний переломний момент 
в рЬзумінні національного питання. Це все ми розуміємо. Не 
можна сказати, що Покровський не визнає української куль
тури, українського народу.

У нього є недооцінка національного питання (не тільки 20

20 Літопис Революції № 2
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українського), але великодержавним шовіністом називати його 
не можна, неприпустимо.

Можна знайти, тов. Яворський мені показав відомі мені 
раніш цитати і я з ним згодний, що у Покровського є 
значні помилки, особливо візьміть його статті в „Коммунисте" 
1918 р.— „Росія й Україна", де він дає типову лівокомуні- 
стичну, люксембургіянську постановку питання, але ці його 
помилки не з’являються вирішальними для оцінки Покров
ського в цілому, як історика-марксиста. Ми — більшовики - 
марксисти являємося моністами, з початку ми стержень роз
бираємо, а потім інші речі, а для марксистів, для більшовиків 
цим стержнем є к л а с о в і  , економічні взаємини в історичному 
процесі, а їх т. Покровський в основному освітлює вірно.

Я повинен ще зауважити, куди це, товариші, веде.
Чи ви чули в доповіді Яворського, чи в дебатах будьяку 

боротьбу з українською буржуазною історіографією, коли ми 
обмірковуємо схему української історії. Як це воно трапилося, 
що це зовсім з нашого фону вибуло, як воно/ трапилося, хцо 
боротьба з буржуазною історіографією якось вола випала, 
обмірковуючи схему. Критики помилок дрібно - буржуазної 
націоналістичної історіографії, їхньої схеми, не було ні в 
доповіді т. Яворського, ні в попередніх дебатах. Якось 
вийшов „єдиний фронт" проти... Покровського, неначебто 
марксистська схема історії України важливих ворогів не 
має. Усі ті досягнення, про які зараз ви тут балакали, чи 
є самостійна українська історія, чи ні, це досягнення ще бур
жуазної історіографії, досягнення, від яких ми не відмовля
ємося. Грушевський і ціла низка істориків до нього довели са
мостійність українського народу. Ми розходимося тут з ними 
в методі доказу самостійности історії України в аргументації. 
Ви, т. Яворський, повторюєте те, що вже вирішено, а нам треба 
йти вперед. Ви повторюєте, те що помилково у тов. Покров
ського. Але ви забуваєте про інші помилки в вашій схемі 
української історії, на якій вчаться десятки тисяч молоді. 
Оце давайте обміркуємо, це потрібно обміркувати, особливо, 
коли ми слухаємо доповідь про Вашу схему української істо
рії. Тому я переходжу до схеми історії України Яворського 
У чому, на мою думку, основна помилка в Яворського? 
Я зараз зупинюсь, головним чином, на роботах Яворського, 
його схемі в другій половині X IX  століття й початку XX сто
ліття до Жовтневої революції. Ви всі розумієте, що це основний 
етап; і взагалі для історичної науки і з боку політичного і  
історичного — це є основний етап, основний відрізок нашої 
історії.

ІЦо є неправильного в схемі Яворського? Період кінця
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X IX  і половини XX століття є періодом історичної підготовки 
диктатури пролетаріату, є періодом розвитку буржуазно - 
демократичної революції й переростання цієї буржуазно - де
мократичної революції в пролетарсько - соціалістичну рево
люцію.

Основа більшовизму в аналізі буржуазно-демократичної 
революції, як всім вам, добре відомо полягає в тому, що за
вдяки цілій низці причин, про .«які ви знаєте, в буржуазно - 
демократичній революції буржуазія не може бути гегемоном, 
що основним двигуном революції є пролетаріат і селянство, під 
тегемонією пролетаріату. Це основи більшовизму щодо розу
міння рухових сил буржуазно - демократичної революції на
передодні 1905 року, на протязі революції 1905 — б р .р . аж до 
світової війни.

В зв’язку з новими умовами, світовою війною, новим ета
пом розвитку імперіалізму та фінансового капіталу темп пере
ростання буржуазно - демократичної революції в-' пролетар
сько - соціалістичну збільшується і в 1917 році завдання бур
жуазно - демократичної революції „во времени “ збігаються з 
завданнями пролетарської революції й проблеми буржуазно - 
демократичної революції розв’язується одночасно й підчас 
розвитку основного процесу пролетарської революції.

Я вернуся до революції 1905 р. Згідно з більшовицькою 
схемою, основним двигуном цієї революції є пролетаріат і се
лянство. А у тов. Яворського основними двигунами цієї рево
люції з ’являється не тільки пролетаріат і селянство, а ще 
третій двигун — українська буржуазія, що репрезентує на
ціональний капітал.

Розвиток революції з 1905 року до Жовтня 1917 р. можна 
умовно поділити на три частини: а) процес первісного ро
звитку буржуазно - демократичної революції; б) процес пе
реростання буржуазно - демократичної революції в пролетар
ську і вже в) процес самої безпосередньо - пролетарської 
революції. Звичайно, в самій пролетарській революції і в 
буржуазно - демократичній є взаємодії, перехідні ступені. Але 
є такий етап де революція в основному є буржуазно - де
мократична і є етап, де революція в основному з ’являється 
пролетарською. І ось у Яворського виходить, що проле
таріат з ’являється гегемоном і вирішальним основним двигу
ном революції підчас третього етапу, але не підчас цёршого 
етапу, підготовки буржуазно - демократичної революції, її пе
рвісного розвитку, коли вона в основному ще з ’являється 
буржуазно - демократичною. Тільки підчас соціалістичної 
революції, щіолетаріят — за Яворським,— являється гегемо
ном і основним двигуном революції. ІЦо ж торкається пер- 
20*
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шого періоду, тут одним з основних двигунів „центральною 
фігур,оюа з ’являється ще українська буржуазія, яка репре
зентує національний капітал. У Яворського неначеб-то вихо
дить, що пролетаріатові не личить займатися таким брудним 
ділом, як капіталістична буржуазна революція. Коли Ленін 
різко зазначав, що пролетаріят повинен керувати, бути геге
моном, не тільки тим етапом розвитку буржуазно - демокра
тичної революції, коли вонаг безпосередньо переростає в со
ціалістичну, але й першим етапом, коли революція залиша
ється ще в основному буржуазно - демократичною. І тоді він 
повинен бути гегемоном, повинен боротися за керівництво 
цією революцією з буржуазією, з дрібно - буржуазними партіями 
для того, щоб найбільш послідовно й рішуче розгортати рево
люцію. У Яворського виходить інакше.

Для того, щоб не бути голословним, я перейду до цитат. 
Перш за все, як Ленін розумів це питання: „Все социал - де
мократы убеждены в том, что наша революция по содержанию 
происходящего общественно - экономического переворота бур
жуазная. Это значит, что переворот происходит на почве капи
талистических отношений производства, и что результатом пе
реворота неизбежно является дальнейшее развитие именно 
этих отношений производства. Говоря проще, подчинение 
всего общественного хозяйства власти рынка, власти денег 
остается и при самой полной свободе и цри полной победе 
крестьян в борьбе за землю. Борьба за землю, борьба за свободу 
есть борьба за условия существования буржуазного общества, 
ибо господство капитала остается и в самой демократической 
республике и при каком угодно перёходе „всей земли народу "... 
Называя буржуазной современную революцию с. д. вовсе не 
хотят принизить ее задач, уменьшить ее значения. Наоборот. 
Борьба рабочего класса с классом капиталистов не может 
развернуться достаточно широко и кончиться победой, пока 
не свергнуты более Древние исторические враги пролетариата. 
Поэтому, главной задачей пролетариата в настоящий момент 
является завоевание наиболее полной свободы и наиболее пол
ное уничтожение помешйчьего (крепостнического) землевладе
ния. Только в такой работе, полной демократической ломки 
старого, полукрепостногб общества, пролетариат может вполне 
окрепнуть, как самостоятельный класс, вполне выделить свои 
особые, т. е. социалистические задачи из общих „всему бес
правному народу “ демократических задач и обеспечить себе 
наилучшие условия наиболее свободной широкой и усиленной 
борьбы за социализм“. (Ленін, т. УШ ).

„Не может ли социалистический пролетариат совершать 
самостоятельно и в качестве руководящей силы — буржуазную*
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революцию. Не означает ли понятие: буржуазная революция 
того, что совершить ее может только буржуазия... Буржуаз
ное — по своему общественно - экономическому содержанию — 
освободительное движение не является таковым по его движу
щим силам. Движущими силами его могут быть не буржуазия, 
а пролетариат и крестьянство“. (Там саfoe).

Тому, коли Яворський висовує самостійною рутовою си
лово в буржуазно - демократичній . революції — українську 
буржуазію, то це треба раніш довести, обґрунтувати.

„Победа буржуазной революции у нас невозможна, как 
победа буржуазии, — пище Ленін — преобладание крестьян
ского населения, страшная придавленность его крепостниче
ством (наполовину) крупным землевладением, сила и созна
тельность организованного уже в социалистическую партию 
пролетариата все эти обстоятельства придают нашей буржуаз
ной революции особый характер. Эта особенность не устраняет 
буржуазного характера революции... Эта особенность обуслав
ливает лишь контр - революционный характер нашей бур
жуазии и необходимость диктатуры пролетариата и крестьян
ства для победы в такой революции...

Это положение есть исходный пункт тактических разно
гласий внутри с .-д . во время революции... Только в этом 
основном тактическом разногласии... заключается источник 
расхождения большевиков и меньшевиков в первый период 
революции4*. (Ленін, XI т. ч. I. стр. 78 — 79). Оце більшови
цька постановка питання про рухові силй буржуазно - демо
кратичної революції і про її характер. Хто повинен тут бути 
гегемоном, яка партія повинна керувати всім цим процесом. 
Ленінську постановку цього питання ви всі знаєте я її повто
рювати далі не буду.

Поруч з цим тов. Яворський ставить питання про націо
нально-демократичну революцію. Ви пам’ятаєте, що два роки 
тому була дискусія в Інституті Марксизму про проблеми націо
нально-демократичної революції на Україні 1917 р. про тео
рію двокуркульства і т. інш. Мабуть 90% як не більше всіх 
опонентів виступали тоді категорично проти цієї теорії. Проти 
неї виступав рішуче й т. Скрипник. Але тов. Яворський на- 
друкував статтю в журналі „Червоний Ш лях44, в якій ви
клав погляди своєї неправильної доповіді. Нічого страшного 
немає в тому, що ця стаття була надруковагіа, правда, погано 
те, що редколегія журналу, не дала примітки до неї, як це 
зробила газета „Комуніст , в якій теж було вміщено частину 
цієї статті. Ще гірше стало, коли основні тези цієї хйбної 
статті, були перенесені в підручник „Історія України в сти
слому нарисі44 (Див. останні 4 — 5 розділів). Тут справа стано
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виться більш важливою, тому, що цей підручник друкується 
в десятках тисяч примірників. На ньому починає учитись 
молодь.

З чого починається хибність роботи тов. Яворського?
Тов. Яворський починає оформляти національний капітал, 

який на його думку являється третьою руховою, силою нашої 
буржуазно - демократичної революції ще наприкінці XIX сто
річчя:, „так закінчилося наприкінці XIX сторіччя політичне 
оформлення українського капіталу...— пише він — отже, старе 
українське народництво виросло, таким чином, в нас на правому 
своєму крилі на наявну буржуазну організацію, хоч і підмалю
вали її гаслом демократизму і безкласовосте. Ця буржуазна орга
нізація поставила собі завданням стати за гегемона трудящих 
українських мас, в першу чергу, селянських мас в їхній бо
ротьбі за економічне і соціяльне визволення" (Історія України, 
стор. 220). Я спитаю вас, товариші, як ви порівняєте розвиток 
української буржуазії з розвитком російської буржуазії, чи 
мали ви. наприкінці X IX  сторіччя політичне оформлення на
віть російської буржуазії. Коли організувались основні партії 
буржуазії — кадетська, октябристська в Росії ? Напередодні 
1905 року і після нього. Казати, таким чином, що в Росії 
наприкінці XIX сторіччя закінчилось політичне оформлення 
буржуазії, неможливо. Але українська буржуазія була ще 
менш політично оформлена. Я гадаю, що ця помилка нічого 
страшного не уявляла, коли б вона була епізодичною, коли б 
вона не була складовою частиною цілої схеми, як ми побачимо 
далі. Далі піде революційність так рано оформленого націо
нального капіталу, теорія двокуркульства далі піде теорія 
національно - демократичної революції 1917 р ., і т. інш.

Переходжу до інших цитат. Візьмемо стор. 264 тієї - ж 
книжки: „Оця новітня щойно народжена селянська буржуа
зія не залишала ніяк революційного селянського фронту, 
вона вже на перших цорах йпла вкупі й поруч з бідняками 
проти поміщиків. Тож не дивно, що оцей народжений і нена
роджений дрібний сільський буржуа нової і чистої породи, 
фактично і собі був у нас за двигуна в сільських заколотах. 
Хоч не всюди і не завсіди він виступав попереду, хоч здебільша 
він ішов позаду голодної на землю маси, але на ділі він був 
її мозок, її нерв, на ділі й він був у нас автор селянських 
міркувань про вивласнення приватніх власників. Та вже ж 
безцеречно, був це автор селянських думок про національне 
■самоврядування майбутньої революції. Через v оцього сущого 
й несущого дрібного сільського \ буржуа і увесь селянський 
рух того часу, Щобільше ставав у своїй природі буржуазний. 
Але й в цьому випадку, він був глибоко революційний; гли-
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боно демократичний, а через це й придатний спільник проле
таріату в його боротьбі за революційно - демократичний 
устрій в Росії

Тут не говориться тільки про революційну ролю селян
ства, а висовується окремо революційна роля української 
буржуазії, що висовується, як революційний фактор, як са
мостійний двигун буржуазно - демократичної революції „її 
мозок, її нерв і т. інш“. Тут ми маємо обґрунтовування Явор- 
ським його теорії'„двокуркульности". Він доходить до того, 
що куркульство він висовує гегемоном, керівником селянських 
рухів: „Переду селянських повстаннях вело заможне селянство, 
що найдужче ненавиділо поміщиків" пише він на стор. 105 
„Коротка історія України" 1928 рік. Тов. Яворський, так 
гарно й лагідно оцінюючи революційну ролю куркульства 
української дрібної буржуазії, одночасно знаходить не досить 
відповідні фарби для характеристики ролі та революційности 
пролетаріату. „Причина, що революція 1905 року почала па
дати — пише Яворський на стор. 269 тієї ж книж ки— була, 
головним чином, в тому, що в ній не з’єднались як слід дві 
основні рухові сили цієї революції, не з ’єднались, як слід 
наш пролетаріат з селянством... Надто і сам пролетаріат наш 
став хитатися в своїй бойовій готовності, став хитатися коло 
того, за яку революцію йому боротися, з ким іти, кого під
тримати, чого домагатися". Виходить якось у тов. Яворського, 
що у пролетаріята не було революційної партії, яка змогла б 
йому вказати революційний шлях. А мабуть тоді і більшовики 
існували на світі ? Не знаю для чого так написав тов. Явор- 
оький? Чи випадково це? Чи не з ’являється таке твердження 
теж складовою частиною його схеми?

Але на цьому поки досить. Я переходжу до основної ро
боти, що являється найбільш важливою для розуміння хиб- 
ности схеми Яворського щодо історії України кінця X IX  сто
річчя та XX сторіччя до самої революції 1917. Я маю на увазі 
статтю „Проблема національно - демократичної революції". 
(Червоний Шлях, 1927 р., № 2, № 4). Яворський гадає, що 
революція 1917 року на Україні аж до Жовтня 1917 року, 
це період виключно буржуазно - демократичної революції 
Яворський на протязі цієї статті говорить, або „національно - 
демократична революція", або „національна революція", або 
„буржуазно - демократична революцій". Різниці між цими 
термінами віц не робить. Заголовок статті — національно- 
демократична революція - неправильний. Цей заголовок вихо- 
лащує основний класовий зміст. Коли кажуть про демокра
тичну, національну революцію, передбачають буржуазну ре
волюцію. Так і треба казати, а в заголовку статті чомусь
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слово „буржуазно" пропало. Які ж рухові .сили були в цій 
„національно - демократичній революції", чи буржуазно - демо
кратичній революції на Україні ? (а буржуазна революція на 
Україні підготовлювалася на протязі кінця XIX і початку 
XX сторіччя).

Яворський каже про ці рухові сили таким чином. Ось я 
вам . зачитаю. Перша рухова сила: „Таким чином будівничим 
українського націоналізму на той раз залишився тільки укра
їнський дрібний буржуаз своєю програмою національно - демо
кратичної буржуазної революції... Це був на першому і і л я н і  

оцей сущий і несущий національний фермер, оцей капіталі
стичного покрою глитай..." (Стор. 100, „Червоний Шлях" 
1927 р. № 4). Друга рухова сила: „оцей український інтелігент 
у своїй більшості щирий друг та спутник оцього народженого 
і ненародженого в кооперації буржуа став і тепер його речни
ком і пропагандистом... Але ця буржуазна проблема скеро
вана на знищення всіх обмежень для вільного розвитку на
ціональної буржуазії, не могла обійтися з другого боку без 
широких селянських мас"...

Третя рухова сила: „Оці маси і явились на той час третьою 
руховою силою буржуазно - демократичної революції на Укра
їні". (Стор. 103).

Ну, а як же з пролетаріятом ? А ось що написано про 
пролетаріат у Яворського: „Пролетарські маси України за 
малими виїмками, залишались на боці в цій чарівній музиці 
національної екстази. Аграрне питання здебільшого не ці
кавило їх в розрізі селянських домагань (це тому мабуть Ленін 
і більшовицька партія так уважно вивчали конкретні селян
ські вимоги — М. Р.), а вже цілком незрозумілою була для них 
зрусифікованих, старою владою, проблема національної са- 
мостійности України", (стор. 96). Ця схема рушійних сил ревог 
люції 1917 р. відносилась не тільки до національного питання^

Що, товарищі, являється основним стержнем у Яворського 
в розвитку національно - демократичної революції. Ц е . є про
блема , за його схемою, утворення української самостійної бур
жуазної державности, національна проблема. Коли б Явор
ський брав національну проблему окремо, як складбву частину, 
як одну з проблем буржуазно - демократичної революції — це 
була б одна справа, тоді ця схема теж залишаючись помил
ковою, але не набували -б такої ваги. Але для Явор
ського національна пр'облема з’являється основною. Проблема 
утворення самостійної буржуазної української державности 
не являється тільки складовою частиною загальної-проблеми 
буржуазно - демократичної революції, а являється її основою, 
її стержнем, її фундаментом. Зрозуміла одна справа, коли проле-
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таріят помиляється в національному питанні, коли більшо
вицька партія на Україні помиляється на певному етапі в 
національному питанні, як одній з проблем буржуазно - демо
кратичної революції. Підкреслюю — одній з проблем. Тоді 
пролетаріат, більшовицька партія, не помиляючись в других 
вирішальних проблемах остається гегемоном буржуазно - де
мократичної революції. Коли ж національна проблема ро
биться фундаментом, тоді помилка в цій проблемі відсовує 
продетаріят в сторону від керовництва. Робітнича маса стоїть 
осторонь і пролетаріат, як гегемон буржуазно - демократичної 
революції випадає, нема його. А що це так, що національне 
питання підпорядковує собі у Яворського інші більш важливі 
вирішальні проблеми буржуазно - демократичної революції, 
можна побачити з ось якої цитати: „Українська національно - 
демократична революція 1917 року вийшла не на стежку гли
тайсько - феодального' самовизначення української нації... 
А стала на широкий шлях фермерсько - буржуазної революції... 
Вивласнення феодального землевласника, до щенту зруйну-: 
вання всіх основ феодального устрою у виробництві, в першу 
чергу хліборобські, скупчення цілого земельного фонду в 
руках національної автономної влади для виключного її роз
порядження, перерозподіл земельного володіння проміж усією 
масою селянства... ось лейтмотив національно - демократичної 
революції на Україні на її тогочасному історичному шляху. 
В цьому як - раз, в цьому єдиному і змістився весь революцій
ний сенс громадського руху на Україні весною 1917 року, 
в цьому як раз і була вся революційність Центральної Ради, 
що оформляла цей рух на отакому шляху“. Це на стор. 104. 
Товариші, як же це цблучилося, що Центральна Рада, за 
Яворським, ставила своїм основним завданням „до щенту 
зруйнування всіх основ феодального устрою “. Це гарна про
блема буржуазно - демократичної революції і мабуть основна 
й вирішальна. Виходить за Яворським, що Центральна Рада, 
дрібно -буржуазні партії без пролетаріату, проти пролета
ріату керують і направляють революційний процес на Укра
їні до радикального знищення й ліквідації феодалізму. Чи 
випадково тов. Яворський сплутав національну проблему з 
іншими проблемами буржуазно - демократичної революції, які 
зв’язані з національним питанням, але йому не підпорядковані.

І оце виходить те, про що я з самого початку казав. 
Виходить, що Яворський відділив буржуазно - демократичну 
революцію в 1917 році від соціалістичної, відокремив ці про
цеси. Для буржуазно - демократичної революції за Яворським 
можна обійтися без пролетаріату, як гегемона. Що тут вихо
дить? Це не більшовицька схема, ие в.кращому разі є еклек
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тизм між схемою більшовицькою і між схемою тієї партії, 
яка добре розуміє революційність селянських мас, але не 
розуміє в постійній мірі ролі пролетаріяту, як гегемона. Ця 
партія звалась партією есерів. Можна добре розуміти револю
ційну ролю селянства, революційну ролю на певному етапі 
національного питання, але більшовизм не тільки в цьому як
раз полягає. Визнання революційної ролі селянства — це є 
.складова частина більшовицької тактики, але ж ' основним в 
більшовизмі, в цьому питанні являється визнання гегемонії 
пролетаріяту в буржуазно - демократичній революції.

А у Яворського получається не так. Для нас напередодні 
Всеукраїнського з ’їзду істориків - марксистів для схеми істо
р ії України другої половини X IX  сторіччя, XX сторіччя ці 
питання являються основними. Без встановлення в цьому 
питанні єдиної точки погляду, на основі більшовизму й мар
ксизму, й не може йти мова про те, щоб у нас була єдина точка 
зору на схему історії України. Це являється основним, це не 
являється дрібницею. Я цілком підтримую тов. Яворського, 
коли він викриває помилки окремих російських істориків. 
Я цілком його в тому підтримую, тоді, коли він об’єктивно 
відповідними фактами з ’ясовує ці помилки, але треба знати 
й пам’ятати, що ці помилки, які тов. Яворський зробив центром 
своєї доповіді, є складова частина загальної схеми, складова 
частина принципова, важлива, але не вирішальна для вну
трішньої схеми української історії. Треба по суті розглянути 
історію України і встановити дійсно точний більшовицький 
аналіз її рухових сил.

3 -є  засідання 20. V. 1929 р.
Р у б а ч :  Я продовжую незакінчену промову минулого за

сідання. Спочатку деякі додаткові зауваження щодо національ
ного питання в історії. Тов. Хдменко каже, що значна частина 
українського, білоруського народу живе за межами Радянського 
•Союзу, тому неможна написати історію народів СРСР. Справа 
не в цьому. Я погоджуюся з нимі що тяжко написати історію 
Союзу, але з інших причин. Наш Союз об’єднує величезну 
кількість народів і ті товариші, що думають, що легко написати 
історію народів Союзу, помиляються. їм доведеться почати не 
з Рюрика та Київської Русі, а на пару тисяч років раніше, 
тому що в склад народів нашого Союзу входять такі древні 
народи, хоча б взяти Грузію, народи Середньої Азії, які вхо- 

. дять до складу нашого Союзу. Хто говорить про єдину історію 
народів Союзу той не уявляє всіх складних труднощів, які стоять 
перед історією. Я вважаю, що на найближчий час не може 
йти й мови про те, щоб у нас був який небудь історик, який би
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зумів написати історію народів нашого Союзу. Це дуже тяжка 
річ, це буде колосальна робота. Раніш треба розробити істо
рію окремих народів. Я виставляю це, як тезу і тому вважаю 
за цомилкове, коли т. Шпунт висовує теорію єдиної історії 
всього Союзу. Це тяжко зробити. Тяжко зробити навіть істо
рію Східньої Европи. Історія Західньої Европи — це більш 
легка річ, ніж історія народів нашого Союзу. Коли висо
вують ту чи іншу тезу, те чи інше положення, то не висовують 
„вне времени и пространства", тут іде .конкретне обговорення 
питання. Коли обмірковується питання історії України, пи
тання про окремічність цієї історії, коли обговорюється по
милки щодо української історії, то тут висувать історію Схід
ньої Европи не доводиться. Тут незрозуміло, що пропонував 
т. Шпунт замість історії Росії, Білорусі, України і т. інш., 
чи історію Союзу, чи історію Східньої Европи (Шпунт — і те 
і друге). Давайте ранінт матимемо історію України, історію 
Росії, Білорусі, історію. Польщі, Чехії і т. інш. тоді дуже 
легко буде написати історію Східньої Европи. Повторюю, тоді 
дуже легко (Ш пунт— нехай). Не нехай, хтось напише, а ми 
сами будемо писати. І тоді дуже легко буде створити історію 
Східньої Европи чи історію народів нашого Союзу чи, історію 
всього Союзу. І треба сказати, що між історією нашого Союзу 
і історією світовою, дистанція не дуже велика. Історія Захід
ньої Европи в значній мірі розроблена вже .А що не розро
блено —■ це історія Азії. Тут невірно виставлено тезу про істо
рію Східньої Европи, невірно, не відповідає це нашій дійс
ності.

Коли Шпунт висловлювався по лінії національної куль
тури, коли зачитав цитату з Леніна про національну культуру, 
то в мене було таке вражіння, це в такому контексті було 
зроблено, що на його думку, взагалі, національна культура — 
це якась єресь. У Леніна можна знайти різні цитати, різні не 
тому, що Ленін протирічить собі, а тому, що коли Ленін писав 
ту чи іншу статтю, то він писав проти певних поглядів., і не 
можна вирвати ту чи іншу 'фразу з його статті, а треба зазна
чити, крім того, що він сказав, ще й коли, проти кого й т. інше, 
тоді можна зрозуміти його цитати. Ось цитата з Леніна, що 
дає вказівку щодо ролі національного питання після перемоги 
пролетарської диктатури і в процесі будівництва соціялізму: 
„при капитализме уничтожить национальный и политический 
гнет вообще нельзя. Для этого* необходимо уничтожить классы, 
т. е. внести социализм. Но, базируясь на экономике, социализм 
вовсе не сводится весь к ней. Для устранения национального 
гнета, необходим фундамент ■— социалистическое производ
ство, но на этом фундаменте необходима еще демократическая:
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организация государства, демократическая армия и. проч. 
Перестроив капитализм в социализм, пролетариат создаст 
возможность полного устранения национального гнета; эта
возможность превратится в „действительность “ . только_
„только “ при полном проведении демократии во всех областях 
вплоть до определения границ государства сообразно „симпа
тиям “ населения, вплоть до полной свободы отделения. На 
этой базе в сврю очередь, разовьется практическое абсолютное 
устранение малейших национальных трений, малейшего на
ционального недоверия, создастся ускоренное сближение и 
слияние наций, которое завершится отмиранием государства. 
Вот теория марксизма, от которой ошибочно отошли наши 
польские коллеги“ (Н. Ленін, т. XIX , стр. 185). Польские 
коллеги, тов. Шпунт і де які інші товариші в Харкові та 
Москві — добавимо від себе. Це написано 1914 року напередодні 
світової війни. Тов. Ленін зазначає, що після перемоги ди
ктатури пролетатіяту, навіть після того, як. будемо мати 
економічну базу соціялізму, матимемо те, чого, зараз ще цілком 
не маємо. Мрі будуємо соціялізм, а економічної . остаточно 
збудуваної бази соціялізму ще не маємо. Це процес, в якому 
ми знаходимося. Ленін зазначив, що навіть після того, як збу
дуємо базу соціялізму, ми „возможность“ остаточного ррзв’я- 
занння національного" прітання перетворрімо в реальність. Ми 
перебуваємо в процесі цієї реалізації, але ще не закінчили, але 
ще далеко не закінчили цього процесу. Відсіля треба робити 
відповідні висновки про вагу національного питання. Я за- 
чрітав цю црітату для тов. Шпунта і д є я к р іх  товаришів, які 
недооціннюють значінння національного моменту в епоху 
диктатури пролетаріату й соціалістичного будівництва і на
ціональну культуру протиставляють інтернаціоналізму. , 

Тепер переходжу до дальшої теми. Я гадав ширше осві
тити національне питання, але часу нема говоритрі і тому на 
цьому про національне прітання закінчую. К ол рі я  закінчив 
промову, тоді тов. Яворський сказав мені — тов. Рубач, а де 
поділася Центральна Рада? Треба сказати, що Центральна 
Рада зовсім у мене не випадала. Коли я Центральну Раду не 
вважаю за гегемона, за центр буржуазно - демократичної ре
волюції, то хіба це значить, що вона* видала., Хіба той, хто 
не гегемон не існує, не грає політичної ролі? Центральна Рада 
грала значну ролю, коли розхитувала с ріл у  імперіялістррчної 
Росії. Вона грала велику ролю. Але це не зиачріть ні в якому 
разі, що Центральна Рада відограваючи на певцому етапі 
весни 1917 року і почасти влітку 17 - го року цю революційну 
ролю, що. Центральна Рада була гегемоном буржуазно - демо
кратичної революції, що взагалі українська буржуазій могла,
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розв’язати ті проблеми буржуазно - демократичної; революції, 
рро які я читав тут, цитуючи Яворського, Тут я читав,, прига
дуєте, про радикальне знищення основ феодалізму і т. д .(

Але раніш, ніж продовжувати цю тему, треба поставити ще 
•одну проблему. Тут треба постависш основне питання. Яке ос
новне завдання стояло перед буржуазно - демократичною. ре^о- 
дю цією в Росії і перед буржуазно - демократичною революцією 
на Україні? Чи проблема утворення самостійної української 
державності!, а така проблема безперечно існувала, про це 
ніяких спорів немає, чи основна аграрна селянська проблема, 
і щоб зрозуміти про величезну вагу цієї, я зачитаю невеличку 
цитату з Леніна, який порівнює та аналізує основне, завдання 
буржуазно - демократичної революції в Германії і у нас в 
Росії і на Україні. Ось що він пише: „Аграрный вопрос состав
ляет основу буржуазной революции в России и обуславливает 
собой национальную особенность этой революции. Сущность 
этого вопроса составляет борьба крестьянства за уничтожение 
'помещичьего землевладения и остатков крепостничества в 
землевладельческом строе России, а следовательно, и во всех 
социальных и политических учреждениях ее“ . А в другому місці 
„вот этот аграрный вопрос и есть теперь в России националь
ный вопрос буржуазного развития. (Термін національний Ленін 
вживає в розумінні всенародній — М. Р.). Вот, чтобы не 
-впасть в ошибочное (механические) перенесение к нам во мно
гом верного и во всех отношениях крайне ценного немецкого 
образца, надо ясно себе представить, что национальным вопро
сом вполне утвердившегося буржуазного развития в Германии 
было об’единение и т. п., но нс аграрный вопрос, а национальным 
вопросом окончательного утвердження в России буржуазного 
развития является именно аграрный (даже уже крестьянский) 
вопрос. Вот — чисто теоретическая основа отличия в приме
нении марксизма в Германии 48 — 68 (примерно) к России 
1905 — 1,90....... годов.

Чем могу я доказать, что у нас национальное значение 
для буржуазного развития получил аграрный вопрос, а не 
другой какой-нибудь. Я не знаю даже, нужное ли это дока
зывать. Я  думаю — это бесспорно. Но именно здесь теорети
ческая основа и именно сюда надо свести все частные впоросьь. 
Если мы согласимся в том, что новейшая история России, 
история 1905 — 09 годов доказала коренное первостепенное, 
национальное (в это 1̂ смысле) значение аграрного вопроса в 
утверждении буржуазной революции определенного тида в 
России, то мы можем итти дальше. Если нет, то цет“ (Ленин, 
письмо от 16/ХН — 1909 года „Пролетарская революция" 
*№ 28, стор. 178 - 179).
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Ось що Ленін заявляв, поки ми не договоримося по цьому 
питанню, далі нам говорити-нема про що. Питання про те, щ“0 
було основною вирішальною проблемою буржуазно - демокра
тичного руху на Україні, чи аграрна проблема, чи проблема 
утворення самостійної української держави має велике зна
чення. Я виставляю тезу, що основною проблемою буржуазно - 
демократичної революції, а саме і національно - демократич
ної революції за термінологією тов. Яворського — була 
аграрна проблема. Ми не стояли на порозі кінця X V III та по
чатку X IX  сторіч, коли держава була розподілена на десятки 
частин, як це до цього часу в значній мірі є в Китаї. Цей про
цес утворення єдиного національного ринку без пошлин без 
внутрішніх кордонів в основному для України пройшов в 
X IX  ст. далеко до 1905 і до 1917 р.р. Хто висловлює думку, 
що основною проблемою дальшого капіталістичного буржуаз
ного розвитку України було утворення цього національного 
єдиного ринку, той не являється знатоком специфічних умов 
історії України та Росії, де ніяких внутрішніх пошлин не 
було, де основна територія була давно вже об’єднана і пе
ребувала в сфері російського капіталу та російської імперії. 
Правда, можна ставити питання, що частина української тери
торії перебувала в сфері, в складі Австро-Угорської імперії, 
але це незначна частина, а більш рішуча частина перебувала в 
межах Російської імперії. Національний ринок вже був утворе
ний, ніяких пошлин не було, розвиток торговельного та про
мислового капіталізму зробив вже свою роботу і тому ця 
проблема не являлась основною. Але тут повстає друге ще 
питання: треба ще звернути увагу на значні риси колоні
ального становища України (збільшене стягнення податків, 
які в певній частині не верталися назад до України, в певній 
диспропорції розвитку промисловости на Україні, в пригно
бленні української культури і т. і.), що гальмувало в певній 
мірі розвиток виробничих сил України. Тут має велуку вагу 
правильна оцінка типу й ступня колоніяльної залежности 
України Розв’язання поставленого питання може дати відпо
відь, що було основним гальмом розвитку виробничих сил, що 
взагалі і зокрема на Україні, реалізувалося в класовій боротьбі. 
Основним гальмом, на нашу думку, була нерозв’язана аграрна 
селянська проблема та лишки кріпацґва та його напівфеодаль
них політичних надбудов. В першу чергу, в основному, рево
люційне розв’язання цієї проблеми утвошовало базу, давало 
основні умови для широкого розвитку капіталізму. На Україні 
перед буржуазно - демократичною революцією стояла ще й друга 
додаткова національна проблема - знищення певної колоніяльної 
залежности, але ця друга додатковд, порівнюючи з Росією, про
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блема, яка грала важливе істотне значіння, одначе, не була ос
новною вирішальною проблемою. Між іншим, інакше ніяк не 
можна зрозуміти відносну кволість українського національного 
руху в клясичній типовій бур.-дем. революції 1905 року. Коли б 
національна проблема, а не аграрна в цій революції була основ 
пою, тоді хіба українськийн аціональний рух бук би такий 
відносно слабий. Треба елементарно знати дійсну, а не виду
ману історію першої революції, щоб це побачити. Основне, що 
заважало розвитку виробничих сил на Україні — це були 
остатки кріпацтва, поміщицтво, ось це було основним галь
мом і основним завданням було знести цей бар’єр.

Це, товариші, для 1905 року. А як тов. Яворський ставить 
питання для 1917 року. Що туї у Яворського є основною про
блемою. Візьмемо таку цитату, яку наводить тов. Яворський з 
Леніна „В Западной Континентальной Европе — цитує тов. 
Яворський Леніна — эпоха буржуазно - демократических рево
люций охватывает довольно определенный промежуток времени, 
примерно, с 1789 по 1871 годы. Как раз эта эпоха была эпохой 
национальных движений и создания национальных государств. 
В Восточной Европе и в Азии эпоха буржуазно - демокра
тических революций только началась в 1905 году. Революция 
в России, Персии, Турции, Китае, война на Балканах — вот 
цепь мировых событий нашей эпохи, нашего „Востока" и в 
этой цепи событий только слепой может не видеть пробу
ждения целого ряда буржуазно - демократических движений, 
стремления к созданию национально - независимых и нацио
нально-единых государств" (Н. Ленин, XIX ст. стр. 107). 
Ця цитата Леніна правильна „в приложении" до розв’язання 
національного питання в буржуазно - демократичній революції, 
Ленін ії закінчує вимогою включити до програми пакту про 
право кожної нації на самовизначення,але цю цитату тов. Явор
ський робить ісходним пунктом і стержнем своєї всієї ана
лізи революції 1917 року в цілому. Він каже, що з цієї ци
тати можна зрозуміти дійсно основну проблему революції 
1917 року. „ Для-дослідника нашої революції 1917 р .,— пише 
тов. Яворський, аналізуючи цю цитату,— безперечно, ця Ле- 
нінова формула з її конкретизацією має й матиме основне ви
хідне значіння..." („Червоний Шлях", 1927 р., № 2, стор. 108), 
і в іншому місці т. Яворський пише ще раз „вихідним крите
рієм для цієї аналізи національно - демократичної револю
ції на Україні 1917 pdky, безперечно, ще раз скажемо, мусить 
бути для нас оця клясична формула, що її дав нам Ленін"... 
(Там саме, стор. 110).Тов. Яворський бере у Леніна ту цитату, 
ту проблему,, яка висовує процес завдання формування укра
їнської держави й робить цю проблему основною і вирішадь-
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пою також і для 1917 року. Ось відкіля все зло, ось відкіля 
всі „качества тому що взято основною проблемою буржуаз
ної революції не аграрне питання, а йац. питання проти зна
чення якого ніхто не може заперечувати, але перебільшувати не 
треба, формування національної держави для епохи буржуаз
ної революції, О С К І Л Ь К И  З  Ц Ь О Г О  В И Х О Д И Т Ь  тов. Яворський, 
привело його до того, що він висунув тезу: „таким чином цен
тральною фігурою в національній революції 1917 року на 
Україні, при всьому дрібно - буржуазному складі керуючих 
органів цієї революції явився український буржуа “ (етор. 103). 
Тов. Яворський в термін „національну революцію", „націо
нально - демократичну революцію" вкладає не тільки націо
нальну проблему, але й аграрну і тому якось дивно виходить, 
іцо центральною фігурою революції був український буржуа.

Ця центральна фігура національно - демократичної — за 
термінологією Яворського — революції, ставила своїм завдан
ням, як я вже раз зазначав, „вивласнення феодального земле
власника, дощенту зруйнування всіх основ феодального устрою 
у виробництві, в першу чергу в хліборобстві... перерозподіл 
земельного володіння поміж усією масою селянства... ось 
лейтмотив національно - демократичної революції на Україні 
на її тогочасному історичному шляху... В цьому як раз і була 
вся революційність всієї Центральної Ради, що оформляла 
цей рух на отакому шляху", (стор. 104). Тов. Яворський не 
розуміє всієї ріжнйці між революцією 1905 і 1917 року. Для 
нього економічного розвитку України між 1905 і 1914 роками 
ніби то не було. Імперіялістична світова війна і все величезне 
значення, вплив останньої на характер революції 1917 року 
кудись зникло, не існує. Тов. Яворський опортуністично 
оцінює характер революції 1917 року. Національна проблема 
заслоняє в нього основні вирішальні проблеми розвитку про
летарської революції, переростання буржуазно - демократич
ної революції в соціалістичну.

6 єдиний, процес революції, в якому є окремі складові 
частини, окремі проблеми, в тому числі і національна проблема. 
І все лихо тов. Яворського, що він окрему національну про
блему' поставив в основу революції. Раз це основна проблема, 
то гегемоном цієї революції являлась Центральна Рада, а по 
нашому, це зовсім не так. Вся поставновка тов. Яворського 
цього питання в основному невірна. Коли організувалася 
Центральна Рада? В квітні місяці. Осьщо пише Грушевський 
з приводу революційносте Центральної Ради: „спочатку він. 
великий національний осередок Центральна Рада — поставив 
був еобі задачі тільки політичні, з огляду, що різні партії 
різно думають про полагодженая економічної, особливо зе
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мельної справи. Він закликав всі партії, групи і верстви 
(кляси) українські, аби вони поки що відложили те, що їх 
може поділити чи порізнити— не заглублялися в такі справи 
і через те і сам відкладав вияснення економічної земельної 
і харчової справи на пізніше" (М. Грушевський.— „Українська 
Центральна Рада і її Універсали", сторінка 4). Проперший 
період Центральної Ради, в яку, між іншим, деякий час навіть 
українські соціял - демократи не хотіли входити за її бур
жуазні сть та поміркованість, голова Центральної Ради зая
вляє, що Центральна Рада відкладає земельну програму, а 
Яворський заднім числом підсовує Центральній Раді програму, 
що вона ставила своїм завданням „зруйнування всіх основ 
феодального устрою". Відкіля Яворський взяв таку револю- 
люційність Центральної Ради? Чи випадково це? Чи не є 
це складова частина його схеми? Центральна Рада обмежу
вала, вихолащувала селянські вимоги, оформляла їх в більш 
помірковані вимоги, вона пленталась в хвості дійсно селянських 
вимог, радикального розв’язання селянського питання. Мабуть 
і сам тов.Яворський побачив, що схарактеризував Центральну 
Раду невірно і пише далі „але ця революційність була одно
бічна та ще й вельми коротка. Український націоналізм у 
своєму основному буржуазному секторові не зміг бути послі
довним до кінця..." Наплутав тут тов. Яворський. Пізніше 
і він визнає, що Центральна Рада була в земельному питанні 
не революційною, а для першого періоду сам голова Централь
ної Ради пише, що вона відкладала земельне питання, не хо
тіла його розв’язувати та загострювати клясові суперечки. От 
тут то й проявляється яскраво еклектизм тов., Яворського. 
Конкретна історична дійсність показує поміркованість, нере- 
волюційність Центральної Ради в розв’язанні соціально - еко
номічних проблем, що стояли перед революцією 1917 рі, але 
специфічна установка схеми тов. Яворського потрібує чомусь 
підфарбити, перебільшити революційність Центральної Ради. 
Чи випадково це? Я далі ще буду казати про суть еклектизму 
тов. Яворського, але тут зазначу, що коли така схема, такі 
думки переходять з статті журналу до підручника, що друку
ється в десятках тисяч примірників, тут ми повинні рішуче 
заявити — так не можна. Центральну Раду так оцінювати 
неможна, не тому, що вона не грала певної революційної 
ролі по лінії національного питання, по лінії боротьби з росій
ським імперіалізмом, а тому, що не це являється основним 
для епохи пролетарської революції, яка проходила 1917 року. 
Ми пережили тоді епоху безпосередньої підготовки, наростання 
пролетарської революції 1917 року.

121 Літопис Революції № 2
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Треба зрозуміти, що 1905 і 1917р.р. це зовсім інше, дистан
ція великого розміру. Не тому, що точка зору більшовизму стала 
іншою, точка зору більшовизму, на переростання буржуазно - 
демократичної революції в соціалістичну залишалась тою ж 
самою на 100%, але обставини змінилися, фінансовий капітал 
розвивався. Ленін яскраво зазначає це. „Ошибка Каменева 
в том, что он и в 1917 г. смотрит только на прошлое револю
ционно - демократической диктатуры. А для нее на деле уже 
началось будущее“. (Ленін, т. XIV, ч. 1, стр. 35). „Кто гово
рит теперь только о „революционно - демократической дикта
туре пролетариата и к р естьян ствато т  отстал от жизин, тот 
в силу этого перешел на деле к медкой буржуазии против про
летарской классовой борьбы“ (Ленин, т. ХІУ, стр. 29).

Тов. Сталін яскраво й чітко заявляв, що необхідно „при
знать, что период первого этапа революции мы шли вместе 
со всем крестьянством за буржуазно - демократическую рево
люцию, а в период второго этапа революции мы шли вместе 
с беднейшим крестьянством против власти капитала за пролетар
скую революцию. Признать это... обязывает нас анализ клас
совых сил при первом и втором этапах революции. В противном 
случае нельзя было бы об’яснить тот факт, что до февраля 
1917 года мы вели работу при лозунге революционно - демо
кратической диктатуры пролетариата и крестьянства, а после 
февраля 1917 г. этот лозунг заменили лозунгом социалисти
ческой диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства “ . 
(Сталин „Вопросы ленинизма“, стр. 562, письмо к тов. П.). 
Тов. Яворський другий етап відсовує від лютого кудись да
леко, далеко, аж до жовтня, не розуміючи, що 1917 р. про
блема пролетарської соціялістичної революції дуже наблизи
лася до буржуазно - демократичної революції і треба розгля
дати інакше революцію 1917 р. тому, що проблема пролетар
ської революції і проблема буржуазно - демократичної рево
люції одночасно розв’язувалися, тому, що як Ленін каже, 
„мы решили .вопросы буржуазно - демократической революции 
походя мимоходом, как „побочный продукт“ нашей главной 
и настоящей пролетарски революционной социалистической 
работы. “ Тов,. Любченко в одному з своїх виступів цілком 
правильно підкреслив, що пролетарська революція мимоходом 
розв’язує національну проблему (див. його виступ з приводу 
статті тов. Бадана), а тов. Ярорський не розуміє співвідношення 
буржуазно - демократичної революції та пролетарської 1917 р. 
Тов. Яворський не розуміє, що основа революції 1917 р. це 
була пролетарська революція, яка одночасно розв’язувала 
також і проблеми буржуазно - демократичної революції. Тро- 
цькізм не бачив цих останніх проблем, перескакував через
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труднощі „долой царя, а правительство р а б о ч е е які утворю
вались буржуазно - демократичними проблемами. Каменев- 
ський опортунізм заперечував соціалістично - пролетарський 
характер революції. Треба зрозуміти, що проблема буржу
азно - демократичної революції 1917 р. вирішалася не так, 
як думає тов. Яворський, що ось закінчилась буржуазно - де
мократична революція і потім пішла соціалістична революція. 
Вона одночасно розв’язується, при чому основою єдиного про
цесу являється пролетарський соціялістичний зміст.

І, недарма, учень тов. Яворського, тов. Хоменко, в своїй 
дискусійній статті в „Л. Р .“ про Центральну Раду у відповіді 
на статтю Гаріна іРєдькіної, дійшов до неприпустимої характе
ристики Центральної Ради, як демократичної диктатури ро
бітників та селян. Це — логічний висновок з робот тов. Явор
ського, але цілком невірний. Ось що пише тов. Хоменко: 
„в Центральній Раді головну силу становить представництво 
селянських організацій (і армії), далі йде робітництво і різні 
„ с о ц і а л і с т и ч н і  “ партії: Представництво буржуазних елемен
тів незначне і не вони фізично верховодять Центральною Ра
дою. Як і в Радах, в Центральній Раді панують с о ц і а л і с т и .. 
Значить головна сила Центральної Ради — дрібна буржуазія, 
як і в Радах. Правда, в Центральній Раді зовсім мало пред
ставників робітництва, але в зв’язку з тим, що й у Радах 
робітників меншість (відкіля це тов. Хоменко взяв, тільки 
йому мабуть відомо — М. Р.), цей момент важить на цей час. 
ще мало. Ця аналіза клясова (?) коли і не змушує нас сказати, 
що Центральна Рада дорівнюється Радам РСД, то змушує 
заявити, що була вона в усякому разі дуже близькою до Рад..~ 
Саме через те, що дожовтневі ради і Центральна Рада були близькі 
клясово, а поділені головне по націонал - вертикалям, і що в 
них панувала дрібна буржуазія — це було причиною саме на
ціональних антагонізмів між ними. Тому я й писав, що орган 
демократичної диктатури - угодовські ради Росії — на Україні 
покладалися за національним принципом (За тов. Хоменком 
виходить, що Центральна Рада — це та ж Рада робітничих та 
салдатських депутатів, тільки відріжнялась по національній 
ознаці, забуваючи, що і в Радах робітничих депутатів були 
українські фракції і що соціяльне коріння Центральної Ради 
та Ради Робітничих та салдатських депутатів зовсім неодна
кові. Тут „коаліція44 спілка робітників та салдат, там спілка 
селянства, салдат та української буржуазії — це маленька 
різниця. Така ж, в основному, різниця, як між с о ц і а л ь н и м  
корінням коаліційного тимчасового уряду, та ВКЦВ Рад ро
бітничих та салдатських депутатів до Жовтня—М. Р.), Атому, що 
орган демократичної диктатури становить орган демократич
21*
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ної революції, то й сталося, що Центральна Рада стала за орган 
націонал - демократичної революції, а Ради пленталися в 
хвості Тимчасового уряду... Падіння Тимчасового уряду в 
Росії паралізувало Ради на Україні*', (стор. 253. „Літопис 
Революції“ № 2, 1929 р.), Тов. Хоменко не бачив процесу 
більшовизації Рад, величезного їх значіння після корнілов
щини. Тов. Хоменко не розуміє величезного значення Рад ро
бітничих та салдатських депутатів від перших днів лютневої 
революції до липневих подій. Під захистом Рад робітничих та 
салдатських депутатів, як основної сили країни так широко 
розгорнувся український національний рух. Відсовувати на 
другий плян робітничу клясу Ради робітничих та салдатських 
депутатів, як основної сили з перших днів лютневої революції 
не треба. Хто був фактичною владою влітку 1917 року. Централь
на Рада ? Та нічого подібного. Робітнича кляса, Ради робітничих 
та салдатських депутатів, от хто був фактичною силою на Україні. 
Хто фактичною силою був в Катеринославі й Харкові, в Донбасі, 
навіть Києві? Хіба до липня була фактична влада буржуазії. 
Без приказу кого не міг жоден полк двинутись? В Ленінграді, 
коли Тимчасовий уряд не мав 200 салдат, щоб вигнати більшо
виків з палацу Кшесінської, без ордера Рад салдатських та 
робітничих депутатів нічого не можна було зробити до липне
вих подій. Тимчасовий уряд жив відображеним світлом сили 
Ряд робітничих та салдатських депутатів. Хіба з перших днів 
лютневої революції при „двоевластии “ Ради робітничих та 
салдатських депутатів до липневих подій не були фактичною 
владою? Які взагалі були місцеві органи влади. Комісари 
Тимчасового уряду ? Ради робітничих депутатів були основною 
силою - гегемоном. Для всякого марксиста — це елементарна 
річ. Ради робітничих депутатів, які вели за собою Ради сал
датських депутатів. Коли ставити питання, що в 1917 році 
робітнича кляса стояла осторонь від буржуазно - демократич
ної революції, то це буде тяжка хиба. Думати, що в Ленінграді, 
а не тільки на Україні, не тільки в Катеринославі, Харкові, 
Вінниці, а й у Ленінграді, де стояла залога в 100.000 чол. 
салдатів, де значна частина салдатів була з України. Хіба 
робітничі Ради не впливали на українське селянство, хіба не 
впливали робітничі маси більшовиків на селянство, хіба не 
впливали через салдатські маси (з місця — в якому році, у 
1917році?). І тому, коли революційно хтось впливав, то в уся
кому разі не дрібна буржуазія та її лідери. Буржуазія дрібна, 
меншовики, есери гальмували розвиток революції, але не 
впливали революційно. Коли казати, що Ради на Україні 
до Жовтня тіки плентались в хвості, то як це виходить. Хіба 
Ради Робітничих Депутатів, більшовицька фракція в Радах
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не мали значення, хіба можна так ставити питання? Можна 
порівняти Центральну Раду з органами місцевого самоупра
вління — земствами, з міськими думами, але у всякому разі 
Ради Робітничих Депутатів—це орган клясовий, до якого оби
рали лише трудящі і експлоатуємі. Це був орган типу Пари
зької Комуни, а Ви плутаєте Центральну Раду де були кадети, 
<соц.- федералісти, де вибірали не за виробничими ознаками. 
Коли казати, що Центральна Рада була органом демократич
ної диктатури пролетаріяту та селянства в 1917 році, то це 
не відповідає дійсності. Центральна Рада була установа 
парламентарного типу, по соціяльно - класовій суті, в основ
ному була коаліцією дрібної та середньої української бур
жуазії, а не дрібної буржуазії та робітництва.

Товариші, тому я гадаю, що таку оцінку 1917 р. треба 
відкинути. Гегемоном в революції 1917 р. незалежно від того 
чи в тому, чи в іншому місці розв’язувалась проблема с о ц і 
а л і с т и ч н о ї  революції, чи проблема буржуазно - демократичної 
революції, все рівно був пролетаріат. Той, хто відділяє бур
жуазно - демократичну революцію від пролетарської китай
ською стіною, поступає не вірно. Я думаю, що в нашій революції 
міг бути гегемоном дише пролетаріат і думати, що в революції 
міг бути гегемоном не тільки цролетаріят — це думати не по 
більшовицькому, це не більшовицька точка зору, таку постановку 
треба відкинути. Я закінчую та даю резюме.

Тов. Яворський типовий еклектик, у Яворського є екле
ктика. Вищезазначені цитати, на які я вказував— це великі 
помилки принципового характеру, але одночасно можна на
вести у Яворського багато цитат чисто більшовицьких, які по 
більшовицькому характеризують окремі частини роботи у Явор
ського. Але водночас, паралельно цим правильним частинам 
його робіт, є схема, є частини другі, що заперечують першим. 
Це є еклектика. Для X V III ст. і першої частини XIX схема 
Яворського в основному правильна і її відкидати цілком не- 
.можна. Проте треба сказати, що і в цих роботах, з цього 
періоду, є важливі помилки, але ці роботи відкидати неможна, 
неможна з водою виливати й дитину.

В своїх історичних роботах, що торкаються другої половини 
XIX ст. та початку XX ст., тов. Яворський займає неправильну 
позицію. Схема тов. Яворського цієї частини історії України 
в оцінці рухових сил буржуазно - демократичної революції, 
її характеру, переростання буржуазно. - демократичної рево
люції в соціялістичну — являється невірною. Вона спо
взає з позицій більшовизму в бік правого ухилу і національ - 
ссеровства й тому являється ухилістською. Ця схема фак
тично відсовує пролетаріат від керівництва першим періодом
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буржуазно - демократичної революції і на історичному фронті 
являється відбитком правих тенденцій. Товариші, тут треба 
поставити питання про відмовлення від таких основних по
милок :

1) Тов. Яворський повинен відмовитись від визнання про
блеми утворення самостійної української держави, як основної 
вирішальної проблеми буржуазно - демократичної революції 
на Україні, повинен визнати національне питання, питанням 
надзвичайно важливим, але підлеглим клясовій соціяльно - 
економічній боротьбі— визнати за основну проблему земельно - 
селянську, що розв’язується під керівництвом пролетаріяту.

2) Тов. Яворський повинен відмовитись від теорії дво- 
куркульства, що розподіляє заможне селянство на дві окремі 
групи з окремими політичними плятформами. Тов. Яворський 
повинен визнати цю теорію шкідливою, тому що вона в особі 
„гарного революційного“, фармерського куркульства висовує 
для селянських рухів і для буржуазно - демократичної рево
люції свого гегемона. Ця теорія являється ' захованою спро
бою історичного обгрунтування реальної можливости, гегемо
нії, в буржуазно - демократичній революції не пролетаріяту, 
а української селянської буржуазії. Ця теорія безпосередньо 
відбиває вплив народницько - есерівської ідеології.

3) Тов. Яворський повинен визнати помилковим висунення 
української буржуазії, як рухову силу буржуазно - демокра
тичної революції та й ще й самостійну. Тов. Яворський повинен 
констатувати неприпустиму оцінку в своїх роботах української 
буржуазії в 1905 і в 1917 р .р ., як революційної сили, повинен 
визнати це помилковим і відмовитись від цього.

4) Тов. Яворський повинен відмовитись і визнати помил
ковим свою переоцінку революційної/ ролі Центральної Ради, 
визнати помилковим формуліровку завдань.Центральної Ради: 
„дощенту зруйнування всіх основ феодального устрою в ви
робництві й та інш.

5) Тов. Яворський повинен визнати цілком недостатнім 
освітлення в своїй роботі ролі Рад робітничих депутатів та 
робітничого руху 1017 року, недостатнє освітлення ролі про
летаріяту як основної рухової сили революції з самого початку 
лютневих днів. Тов. Яворський повинен відповідно змінити 
фактичне освітлення революції 1917 року ^ля того, щоб вста
новити більш правильну пропорцію в фактичному освітленні 
національного руху та робітничого й соціяльно - економічних 
проблем.

Ось ті основні висновки, до,яких я прийшов на підставі 
аналізи робіт та історичної схеми М. І. Яворського.
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РЕЦЕНЗІЇ

СТЕПОВИЙ

ЛЕНІНОВІ „ФІЛОСОФСЬКІ ЗОШИТИ“
(Ленинский сборник XII. Под ред. Н. И. Бухарина, В. М. Мо

лотова, М. А. Савельева. М.-Л.Стр. 473. Ц. З р. 75 коп.). В XII ленін- 
: ському збірникові, що стоїть у тісному зв’язку з IX -м  збірником, де 
надрукований конспект „Науки логики “ Геґеля, зібрано всі нотатки 
Леніна в питаннях філософії. Вчитавшись в ці нотатки, почуваємо 
себе в самому центрі велетенської лабораторії думки, де скупчено 
весь сенс більше ніж двохтисячолітнього розвитку філософії від 
Геракліта до Геґеля. (VI сторіччя до нашої ери — XIX сторіччя).

Вміння володіти поняттями не вроджене нам, а є наслідок двох 
тисячолітнього розвитку природознавства й філософії — із цієї 
Енгельсової думки Ленін зробив усі висновки — тому то й став він 
неперевершеним майстром діялектичної думки.

Для Леніна характерною є риса в найабстрактніших питаннях 
находити раціональне зерно, уміння повернути теорію „лицем“ до 
практики.

4 Філософію Ленін вивчав не як „чисту “ науку, що сама собі" 
4 „довліє“, а як знаряддя, щоб оволодіти конкретну, практичну, много- 
бічну, як їкиття, діялектику природи й суспільства.

Значіння за га л ьн о го  суперечне воно мертве, воно нечисте, 
неповне й т. д. і т. д., але воно тільки і є с т у п ін ь  до пізнання к о н 

к рет ного>, бо ми ніколи не пізнаємо конкретного цілком. Б е з к о 
нечна  сума загальних понять, законів і т. д. дає к о н к р ет н е  в 
його повноті//., (ст. 229)

„Рух пізнання до об’єкту завжди може йти лише діалектич
но: відійти, щоб вірніше влучити; відступити, щоб краще плиг
нути (пізнати?). Лінії, що сходяться й розходяться: кола, що 
торкаються одне другого. Узловий пункт — практика людини 

. й людської історії“ (там само).
Практику, як „критерій “ теорії Ленін підкреслює майже на кож

ній сторінці. РІе дарма, критикуючи абстрактний, „глупый“ матерія- 
лізм, Ленін зазначає, що „умний ідеалізм ближче до умного мате
ріалізму, ніж глупий матеріялізм“ (ст. 223), під „умним“ розуміючи— 
Діалектичний, а під. „глупим“— метафізичний, нерозвинений, мерт
вий, грубий, нерухомий і дає поруч глибоку критику ідеалізму 
(ст. 339). Діалектичний ідеалізм Геґеля „зигзагом и кувырком44, піді
йшов щ іл ь н о  до матеріялізму частиною навіть п ер ет в о р и вся  в нього  
(ст. 225), Він правильно вирішив проблему взаємовідношення прак

тики (почуттьового) і теорії (думки). На це мало звернув уваги Пле
ханов -— що й зазначає Ленін, коли пише: „Розробити44.
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Плеханов написав про філософію (діялектику), мабуть, до 1000 
сторінок... З них п р о  велику логіку, з  п р и в о д у  неї, ї ї  думки (тобто* 
власно  діалектика, як філософська наука) нічого!!.44 (стор. 225).

Уміти мислити, це значить уміти розщеплювати сполучені в. 
дійсності моменти цредмету і ці розщеплені моменти співвідносити 
один до другого і таким чином знову з'єднувати те, що мислення спо
чатку розщепило. Тільки після цього можна сказати, що предмет ми 
знаємо. А для того, щоб це уміти — треба вивчати історію людської' 
практики: логічне є наслідок історичного. На цій проблемі не раз 
спиняється Ленін, підкреслюючи, що в основі людської думки лежить* 
практика, а розвиток логічний відбиває в собі хід історичних *подій. 
Ось чому у нього крізь теоретичні міркування, крізь логічні катего
рії просвічує історія людської думки з її перемогами й поразками, 
глухими завулками і битими шляхами. „Лекції з історії філософії44 
Геґеля Ленін конспектує критично, підкреслюючи, що Гегель 
затирав матеріялістичні думки Аристотеля і Епікура44 (див. ст. 233- 
241 - 243 - 245 - 249 - 255) і робив наклепи на матеріялізм, змішу
ючи питання про поняття з питанням про джерело поняття. Вивчення 
цього конспекту повинно дати новий поштовх до вивчення історії' 
методології і для марксиста - філософа є просто „золотим дном44. 
Проблема руху об'єктивного і суб'єктивного, загального і конкретного, 
емпіричного і раціоналістичного, проблема єдности протилежностей 
(в о д н о м у  і т о м у  ж  в ід н о ш е н н і  і в о д и н  і т о й  ж е  час) ,  діялеткика пе
реходу від матерії до свідомости, од відчування до думки і т. д.. 
проблема діялектичного переходуV— всі вони освітлені ніби вибухом 
магнія—і розробити їх в накресленому туту напрямкові є вдячна робота 
для філософа - марксиста. В основі всіх цих проблем лежить спів
відношення одиничного і загального, теорії і практики. Так, про ідею* 
„зв'язку всього44 „ланцюга причин44, Ленін зазначає (ст. 307) „Ти
сячоліття пройшли'з того часу, як зародилася ідея „зв'язку всього44,_ 
„ланцюга причин44. Порівняння ?ого, як в і с т о р і ї  л ю д ськ о ї  д у м к и  
(моє підкреслення С.) розумілося ці причини, дало б теорію пізнання 
безперечно переконливу44...

Ленін в другому місці (ст. 315) підкреслює, що історія філософи 
це є історія пізнання взагалі і що теорія пізнання і діялектика в своїй 
логічній структурі повинна скластися з історії окремих наук, історії" 
розумового розвитку дитини і тварини, історії мови, психології і 
фізіології органів почуття.

Для того, щоб побудувати теорію пізнання, теорію діялектики^ 
треба оволодіти критично цим величезним історичним матерія лом,, 
бо, кажучи словами Маркса про Ласаля — „одна справа за допомогою* 
критики довести науку до такого ступня, щоб її можна було викласти 
діялектично, а друга справа застосувати абстрактну систему логіки 
до самих лише натяків на подібну систему44.

Ленін зазначає (ст. 292), що в „Капіталі44 застосовано до одноГ 
науки логіка, діялектика і теорія пізнанні матеріялізму (не треба 
3 - х  слів: це теж саме), що взяв усе цінне у Геґеля й посунув це цінне 
вперед44.

Знаменитий уривок „К вопросу о диалектике44 є ніби висновок 
із його праці над діялектикою. Про значіння цього уривку вже писа
лося, із нього цитувалося не раз — і редакція правильно зробила, що 
вмістила його тут, хоч він і увійшов до 13 -чго тому творів Леніна. 
Тут дано блискучу характеристику діялекгики — цГ чотири сторінки 
(323 - 326) варті цілого тому. Всі ці замітки написані р.р. 1914 — 16,. 
як і конспект книги Фоєрбаха про Лейбніца (якого Фоєрбах влучно 
назвав мікроскопом, порівнюючи його з Спінозою— телескопом)-
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Всі ці замітки є матеріал для праці про діялектику. Прдця не 
•була написана, але її фраґменти свідчать про велич задуму. Ло
гічним їх продовженням являються виписки й замітки на книгу Клау- 
-зевітца „Про війну й ведення воєн. “ Цю книгу Ленін проробляв, за 
всіма даними,року 1915. Ленін підкреслює діялектичну трактовку війни, 
.як продовження політики іншими засобами й виписує ті місця, 
„де автор застосовує поняття суті і явища — абсолютна війна, що „від
повідає своєму поняттю проявляється в дійсності, як зброя політики. 
Примітки до цих виписок з'ясовують загальну схему Кляузевітца, 
яка дає в цілому, діялектику ведення війни,— що цікаво не тільки для 
історика, але й для сучасного читача — і не тільки військового, але 
кожного, хто хоче зрозуміти війну, як одну з форм політичних 
відносин.

В зошитах, що стосуються до детального конспекту книги Маркса 
й Енгельса: „Свята родина“ і до конспекту книги Фоєрбаха „Лекції 
жіро сутність релігії“, більше виписок і менше заміток. Ці конспекти 
відносяться до 1895 і, ймовірно, 1909 року.Вони є ніби першим і другим 
етапом в заняттях з історії філософії і свідчать про те, що вже до 
1895 року Ленін оволодів цілком діялектичним матеріялізмом.

До 1909 року відноситься також зауваження на статтю Деборіна 
„Діялектичний матеріялізм“ (ст. 355) що потім з'явилася 1916 року 
як один із розділів „Введения в философию диалектического мате
риализма “. Ленін дає примітки і щодо змісту і щодо форми. Останні 
підкрестлюють важку мову автора. Перші відносяться до проблеми 
пізнання у французьких матеріялістів. Щодо питання про „нову течію 
в  галузі природознавства44 Ленін зауважує: „ А г а !  Плеханов мовчить 
про цю „нову течію44, Деборін неясно  її уявляє44, ніби підкреслюючи 
цим шлях, яким він сам ішов, коли писав книгу проти емпіріокритиків, 
пророблюючи для цього низку сучасних йому праць з природознавства. 
Той шлях, яким зараз іде розвиток марксистської філософії: розробка 
теорії діялектики є за с т о с о в а н н я  методології діялектичного матерія- 
лізму в о к р е м и х  га л у з я х  природознавства й суспільствознавства, що 
особливо важно в зв'язку з новими теоретичними й практичними пи
таннями, що про них іде дискусія,—цей шлях вказав Ленін ще 1909 р.

Для ілюстрації історичних коріннів методології т. Бухаріна 
певний інтерес має „обмін записками між Леніним та Бухаріним з 
приводу статті В. Невського „Діялектичний матеріялізм і філософія 
мертвої реакції44 (див. XIII т., ст. 317). Тов. Бухарін зазначає, що 
„тектологія44 Богданова щось інше ніж „емпіріомонізм44, бо в останній 
праці Богданов ще визнавав філософію, а в першій він її вже знищує 
і заміняє.

Ленін пише; „Богданов вас ошукав переодягши й зробивши спробу 
п е р е с у н у т и  старий спір. А Ви піддаєтеся!44 Відповідь т. Бухаріна, 
в якій він пише з приводу Богданова „обдурити мене в таких справах 
не так то легко44 свідчить про те, що він позитивно ставився до „тек
тології44, відкидаючи „емпіріомонізм44. Цей „обмін44 свідчить, що 
т. Бухарін 1920 року („обмін44 відноситься до цього року) міцно вже 
•стояв на ґрунті тектологічної методи, яку він застосував у своїх тео
ретичних працях.

Збірник вийшов з передмовою т. Адоратського і т. Бубнова (до 
виписок із Кляузевітця). Він є потрібний матеріял для вивчення дія- 
-лектичної зброї у Леніна і треба лише побажати (й зробити, щоб цей 
арсенал ленінської діялектики із дорогого видання (з подвійним тек
стом) перейшов у окрему збірку, що об'єднувала 6 І 9 - Й І 1 2 - Й  збір
ники.
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СТЕФАІ1ІШІІ11
«

Н . Л .  С ер г ієв с ь к и й  „ П а р т и я  р у с с к и х  с о ц и а л - д е м о 
к р а т о в .  Т р у п п а  Б л  а г о е в а : “ М. ГІЗ,’ с т о р. 180. 1929 р. 
ц. 1 крб. 25 к.

Праця тов. Сергієвського має велике значіння для наукової 
розробки передісторії більшовизму та аналізи переходового періоду 
від народництва до марксистської ідеології. Вона зачіпає безпосередньо 
самі низи робітничого руху й розглядає еволюцію інтелігентських 
гуртків, що звали себе соціалістичними і навіть соціял - демократич
ними, і те як вони відкидали народницькі й ласольянські ідеї та 
наскільки їм удавалось ставати на погляд соціял - демократії і мар
ксизма.

Автор проаналізував також взаємовідносини групи Благоєва 
з групою „Визволення Праці “ і переходовий характер народницьких 
програм 80 р.р. та еволюцію низки народників теж 80 р.р. до Мар
ксизму. Але поруч з низкою тверджень, що правильно з'ясовують цей 
період, ми маємо нцзку висновків автора, що з ними погодитися не 
можна не тому, звичайно, що вони нові, а тому, що вони порушують 
безперечні історичні факти й перекручують історію розвитку соціял- 
демократїї в Росії. Так на стор. 5 своєї праці тов. Сергієвський ви
суває таке твердження: „Проследив идейный строй марксистов в
Историко - революцийном сборнике т. П и сопоставив затем воззрения 
той организации, которая известна в истории под именем „группа 
Благоєва44 я пришел к выводу, что именно эта группа является 'родо
начальницей марксистов. Но сама группа заимствовала на 9/10 свои 
воззрения^ от народйиков 8 0 - х  годов, или как их в свое время на
зывали новых народников “. Досі ми вважали і в цьому переконані, 
в тому безперечному історичному факті, що „родословная “ російських 
марксистів є не група Благоєва, а група „Визволення Праці“, про це 
неодноразово в своїх працях писав і Володимир Ілліч. Отже Ленін 
і ціла низка істориків - марксистів підтверджували цей факт.

Тов. Сергієвський „анулював“ кордон між народниками й ро
сійськими соціял - демократами і безпідставно скинув з історичної 
рахівниці соціял - демократії групу „Визволення Праці “ і ту її ве
личезну роботу над формуванням марксистської ідеології в Росії на 
світанку розвитку робітничого руху та очищення його від народни
цького впливу. Несерйозне, непродумане твердження автора, що група 
Благоєва є родоначальницею марксизму в Росії з запозиченням на 
9/10 своїх поглядів від народників, могло виникнути лише на підставі 
повного нерозуміння марксизму й ленінізму та тої впертої боротьби 
проти народників, що її провадили перші марксисти на чолі з Пле- 
хановим, а в 90 роках — Ленін.

Кожний марксист розуміє, що в народництві були й прогресивні 
елементи, але завжди вважає, що принципово марксизм і народництво 
клясово різні й ворожі одна одній ідеології, й коли Харітонов - учас
ник групи,— як пише автор на стор. 87,— „не тільки не відкидає на
родницького елменту в програмі, а навіть визнає, що народництво в 
ній мало перевагу “ та каже, що „партія лише назвою була соціял - 
демократичною44, то тов. Сергієвський зазначає, що „это старый пред
рассудок. Социал - демократизм вовсе не отбрасывает народничества 
целиком, а лишь отвергает народнические мелко - буржуазные утопии 
и бредни мещанского социализма44 (стор. 78)

Дивовижна постава питання, нерозуміння того, що вся теорія 
і народницький світогляд були дрібнобуржуазні нічого спільного не 
мали її не можуть мати з теорією і світоглядом соціял - демократії; не
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розуміння, що вся історія революційної марксистської думки В  Росії 
була історією жорстокої боротьби марксизму проти дрібно - буржуаз
ного народницького соціялізму, що володів один час умами тодіш
ньої передової революційної інтелігенції й робітників, і що подолання 
цієї теорії народництва було основним завданням епохи. Це завдання 
як відомо виконувала група „Визволення Праці а остаточно роз
в'язав Ілліч. Група Благоєва не тільки не провадила боротьби з народ
ницькою партією, а навпаки, за тов. Сергієвським, на 9/10 запозичила 
«свої пс/гляди від них. Де щ  тут марксизм і соціял - демократія,, на яку 
автор натягує тогу народництва й вигукує на стор. 5, що група Бла
гоєва є родоначальниця марксизму. Для того, об підновити народ
ницьку теорію, автор свідомо обминув основне твердження Леніна, 
що „Во всех европейских странах социализм и рабочее движение су
ществовали сначала отдельно друг от друга... И у нас социализм су
ществовал очень долго, в течение многих десятилетий в стороне от 
борьбы рабочих с капиталистами, от рабочих стачек, и пр. С одной 
стороны социалисты не понимали теории Маркса, считали ее непри
менимой для России, с другой стороны русское рабочее движение 
оставалось еще в совершенно зачаточной форме. Когда в 1875 г. обра
зовался „Южно - русский рабочий союз44 и в 1878 г. „Северно - русский 
рабочий Союз44, то эти рабочие организации стояли в стороне от напра
вления русских социялистов; эти рабочие организации требовали 
политических прав народу, хотелй вести борьбу за эти права, а рус
ские социалисты ошибочно считали тогда политическую борьбу отсту
плением от социализма. Но русские социалисты не останавливались 
на своей неразвитой ошибочной теории. Они пошли вперед, воспринял и 
теорию Маркса, выработали в приложении к России теорию рабочего 
•социлизма, теорию русских социал - демократов. Основание русской 
социал - демократии — главна# заслуга группы „Освобождения Тру
д а 44 Плеханова, Аксельрода и их друзей. Со времени основания рус
ской социал - демократии (1883 г), русское рабочее движение, при 
всяком широком проявлении его, прямо сближалось с русскими соц. 
демократами, стремилось слиться с ними44..*. (Сочинепия т. И, стр. 534, 
-536).

Ось як розумів Ленін розвиток марксизму, і соціяль - демократії 
в Росії. Не через приняття на 9/10 народницьких поглядів, а через спо
лучення революційної теорії з стихійним робітничим рухом з теорією 
що її почали'розробляти Плеханов, Аксельрод та їхні друзі; отже 
вони є родоначальники марксизму й соціяльдемократї в Росії і аж ніяк 
група Благовва, яка сама розвивалась й опрацьовувала свою програму 
під впливом групи „Визволення Праці44. Про це свідчать статті Пле
ханова і Аксельрода, надруковані в- газеті „Партии русских социал- 
демократов (благоєвцев).44 Тільки нерозуміння автором вищезазначеного 
розвитку робітничого руху й марксизму в Росії могло привести його 
до таких висновків — об'єднання марксизму й народництва.

Друге питання. Автор висовує те, що ледве не ідейним батьком 
російської соціял - демократії був Лавров, „що марксисти пропа
гандисти кінця 80 - х  і початку 90 років свій пропагандизм і методи 
пропаганди запозичили від Лаврова44 стор. (50). Як відомо, Лавров був 
•один із представників суб'єктивної методи в соціології, що про нього 
Плеханов писав так „не зважаючи на його всебічну освіту Лавров 
був еклектиком, в його світогляді завжди уживались найрізнома
нітніші, навіть суперечливі елементи, він мав на собі відбиток філо
софської думки Німеччини 40 р. р. Бруно Бауера і Маркса Штирнера, 
він засвоїв багато елементів з філософії Кантана також Огюста Конта. 
„Таким чином,— каже Плеханов — Лавров знав все, що було до Маркса,
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але не мав найменшого поняття про вчення самого Маркса і [винайшов: 
свою особливу російську соціологію, так звану „суб'єктивну методу 
в соціології “.Як що теорія Маркса є теорією класової боротьби й дик- 
татути пролетаріята, і я і \  що Лавров, за свідченням Плеханова цьога 
не розумів, то як могло трапитись, що благоєвці, запозичаючи свій 
пропагандизм і методи пропаганди, могли бути за родоначальників, 
марксизму в Росії, а Лавров ледве не ідейним батьком російської 
соціял - демократії? Зовсім не зрозуміло. Зрозуміло кожному марк
систові те,, що дійсні марксисти - революціонери Плеханов і Ленін, 
(ми не торкаємось тут питання про різницю в цьому питанні між ними> 
провадили вперту боротьбу проти „суб'єктивної методи“в соціології 
і категорично від * нього відмежувались і тільки подолання цієї теорії 
розчищало ґрунт для революційного марксизму, як ідейної основи 
соціял - демократії в практиці роботи серед робітників. І тов. Сер- 
гієвському немає жодної рації свідомо перекручувати історичні факти,, 
фізично зв'язувати еклектику і суб'єктивізм «Лаврова з матеріалістич
ною діялектикою Маркса, що була за революційну основу робітничого 
руху й теоретичних засад Плеханова і Леніна у 80 — 90 роках.

Далі тов. Сергієвський перебільшує ролю групи Благоєва в. 
історії розвитку соц.-декратії. На стор. 5 0 -5 1  заявляє, що „русские 
соц.-демократы не там, где то в отделенной и отграниченной от России 
шпионским „досмотром “ Швейцарии, а здесь в среде, ишущей разре
шения проклятых вопросов интеллигенции, направили мысль в сто
рону разработки социализма европейского „который стал их путе
водной звездой“, а на стор. 53:„вобщем, они были знакомы и с эконо
мическим учением Маркса, и исторической формулой развития его44* 
а на стор. 54 „Что они до самостоятельного понимания Маркса в дан
ный период еще не дошли, и восприняли его лишь в интерпретации 
П. Лаврова, у которого заимствовали ̂ прудонистскую терминологию* 
а последняя им была хорошо знакома44. І далі на стор. 55 „оказывается* 
что они не усвоили взгляда Маркса на природу государства вообще,, 
они говорили: „государственный строй в той или иной форме всегда 
является воплощением известного нравственного принципа44* І далі 
автор пише, що це тільки перефразування лассалевої думки, що і 
„государство есть единство личностей в одном нравственном целом44" 
і що тут вони прийняли вчення Лассаля. Тут автор впадає в протиріччя,, 
з одного боку — благоєвці - марксисти, а з другого — вони обізнані 
з прудоністською термінологією і керуються вченням Лассаля. 
І тов. Сергієвський не помічаючи цього, висуває групу Благоєва як 
цілком марксистську і ігнорує групу „Визволення Праці44:

Далі тов. Сергієвський зазначає, що на благоєвців великий вплив 
мала готська програма і ласальянство, що благоєвська програма про
голосила братерський союз робітників і селян і в цьому розумінні пере
хопила ідею більшовиків, що проект програми руських соціял - демок
раті^ (1885 р.) групи „Визволення Праці44 був написаний Плехановим 
під великим впливом благоєвців і у відповідь на пропозицію партії 
„Русских социал - демократов44 був розроблений загальний програм.

Вище ми зазначали, що основну роботу в розробці марсистської 
революційної теорії провадили Плеханов і Ленін, які захищали рево
люційний марксизм від народництва, суб'єктивної соціології і різ
них опортуністичних течій. Таким чином група Благоєва стояла на 
шляху до марксизму, але не була марксистською і не могла сприймати 
ленінські ідеї, стою чи на хибній теорії, і впливати навіть на... групу 
„Визволення Праці44.

Вкінці, треба зазначити, що хоч тов. Сергієвський і опрацював- 
цінний архівний матеріал, але в роботі належним чином його не офор
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мив, і подав непевні висновки, що протирічать безперечним марксист
ським документам з історії розвитку соціял - демократії в Росії.

Працю тов. Сепгієвського треба вважати за не досить обґрун
товану й рекомендувати її масовому читачеві неможна.

РО Х Ш И  г.
А р х и в  К.  М а р к с а  и Ф.  Э н г е л ь с а .  Под редакцией 

Д .  Р я з а н о в а .  Книга IV. ГИЗ. М. 1929.
Четверта книга „Архива“, що її рецензуємо, відзначається бага

тим і різноманітним змістом. В порівнянні з книжками, що вийшли 
раніше, ця книга „Архива“ є крок наперед в тому розумінні, що роз
діл „Статьи и исследования41, який в перших трьох книгах був зама
лий і однобокий, в цій книжці має цілу низку цікавих і стамостійних 
сгаттів з питаннів соціології, економіки, соціялізму й робітничого 
руху.

В першому розділі „Статьи и исследования“ маємо статті В. Мак- 
симовського, І. Рубіна, В. Волгіна, М. Доманже і Ф. Потьомкіна. 
Стаття В. Максимовського „Вико и его теория общественных круго
воротов “ є першим серйозним марксистським дослідженням значіння 
Вико в історії соціологічної думки. Автор уважно й сумлінно вивчив 
все, що торкається Вико. Виходячи з цінних Марксових уваг про Вико, 
в його листах до Енгельса й Лассаля, В. Максимовський детально 
аналізує соціологічні погляди Викб.

Метод Вико, проблема бази й надбудови— поняття громади й 
громадських угруповань, рухові сили розвитку, історичне місце Вико, 
всі ці питання подано в новому освітлені. Автор вказує на початки 
економічного пояснення історії у Вико, на примітивну, правда, теорію 
боротьби клясів, яка в нього є. І тому доводиться погодитися з тов. 
Максимовським, коли він, на підставі вивчення Вико, приходить до 
такого висновку, що Вико треба розглядати як одного з попередників 
соціологічної теорії Маркса — Енгельса.

І. Рубін в статті „К истории текста первой главы „Капитала“ 
К. Маркса44 розглядає питання про еволюцію економічної терміно
логії у Маркса, за якою криється еволюція поглядів Маркса на вар
тість та на різні форми її прояви. Автор встановлює, на підставі порів
няння „До критики політичної економії“ й перших глав „Капитала44, 
що Маркс в „До критики44 ще не розрізняє вартість та мінову вартість 
і тільки в „Капіталі44 Маркс це розрізняє. Причиною до перегляду 
цього питання для Маркса була критика трудової теорії вартости 
Рікардо вульгарним англійським економістом Бейлі. Критикуючи 
Бейлі, Маркс прийшов до розрізнення вартости й мінової вартости, бо 
якраз слабою стороною Рікардо, яку Бейлі показав, і було якраз 
змішування цих двох понять.

Стаття В. Волгіна „Социологическое взгляды Фурье44, трактує 
мало досліджене питання про соціологію Фур'є.

Правильно критикуючи спроби мрдернізації Фур’є деякими авто
рами, що писали про нього, В. Волгін розглядає соціологічні та філо
софські погляди Фур'є в їхній сукупности й приходить до такого, 
цілком слушного,, висновку, що, не дивлячись на елементи матерія- 
лізму в його поглядах, як, наприклад, думка про̂  протиріччя між по
требами людей та ресурсами природи, як рухової сили розвитку, 
основною рисою його світогляду слід вважати не це, а телеологізм, 
що просякає всю його систему.

Найближче до матеріалістичного розуміння Фур’є підходить 
тоді, коли дає зразки неперейденої критики реальної капітал і с т р іч н о ї
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дійсности, що його оточувала. Але від цих матеріалістичних просвітків 
Фур'є не міг піднятися до збудування матеріалістичної соціології.

Стаття М. Доманже „Социальная критика в сочинениях Виктора 
Консидерана44 є очевидно частина ширшої роботи про Консидерана. 
В свій час анархіст Черкезов намагався довести, що комуністичний 
маніфест Маркса й Енгельса є простий передрук Консидерановського 
„Маніфести мирної демократії44 і що Маркс та Енгельс приписували 
собі заслуги, що їм не належали.

В своїй статті М. Доманже викладає критику Консидераном про
тиріч сучасного капіталістичного суспільства, яка в загальному не 
виходить за межі фур'єризму, але відрізняється від Фур’с, який не 
розумів і не визнавав клясової боротьби; Консидеран цей факт визнає 
й йому ясна непримиримість інтересів праці й капіталу, хоч у вирі
шенні практичних завдань с о ц і а л і с т и ч н о г о  руху, він залишається 
утопістом.

Ф. Потьомкін в статті „Причины восстания лионских рабочих 
в 1831 году“ критикує погляди, що є в літературі про це питання, 
починаючи з Монфалькона й кінчаючи академіком Є. Тарле. Автор, 
на підставі вивченого ним матеріялу, так архівного, як і друкованого 
невикористаного тими, хто. писав раніше про це питання, приходить 
до інших висновків, як його попередники, так в питанні про стан дрібно- 
ткацької промисловости в той час, як і в питанні про стан ліонських 
робітників напередодні повстання, про причини цього повстання й 
про характер його.

Автор вважає, що конкуренція не загрожувала дрібно - ткацькому 
виробництву/в Ліоні, що ця галузь виробництва переживала тоді пе
ріод піднесення, що капіталісти провокували це повстаня, що в цьому 
повстанні брали участь не лише ткачі, але й представники інших про
фесій, що робітники Ліона не тому підняли повстанця, що вони були 
понедоленими представниками робітничої кляси Франції, а тому, що 
останніми роками відбувся різкий злам в їхнім житті. Що торкається 
характеру повстання, то автор вважає, що воно швидче належить
XVIII ст., як XIX ст., що воно не є вихідний пункт клясової боротьби
XIX і XX століть, а є послідовним рухом „мануфактурного періоду “.

Як би не ставитися до останніх тверджень автора, але треба визна
ти, що в свііі роботі Ф. Потьомкін деякі місця цього питання висвітлив 
детальніше, як це було в попередній літературі.

Другий розділ „Из литературного наследства К. Маркса и Ф. Эн 
гельса „мас такі матеріяли: К. Маркс та Ф. Енгельс— „Из немецкой 
идеологии “ та Ф. Енгельс— „Конспект первого тома „Капитала “ 
К. Маркса44. Обидві роботи мають передмови Д. Б. Рязанова. К. .Маркс 
„Виписки з творів Макіавеллі44 (з вступною статтю В. Максимовського).

Відомо, що значну частину „Німецької ідеології44 присвячено 
критиці книги Штирнера— „Единственный и его собственность На 
початку цього століття Бернштейн надрукуваь частину цієї критики 
Штирнера — „Святой Макс44 в „Dokumente des Sozialismus44, але надру^ 
кував хаотично, зробивши нйзку самовільних купюр. В цій книжці 
„Архива44. Д. Рязанов вмістив неопубліковану частину цієї роботи 
Маркса та Енгельса.Значіння цієї частини, що публікується, як слушно 
зазначає тов. Рязанов, полягає в тому, що Маркс та Енгельс анархіст
ській фразеології Штирнера протиставляють блискучу аналізу с о ц і а л ь 
н о ї  бази всіх і всіляких індивідуальних відхилень.

Конспект першого тому „Капіталу44 було написано Енгельсом 
за умовою з Марксом, з метою дати популярний виклад „Капіталу44 
робітникам. Цю роботу Енгельс встиг довести тільки до IV глави. Тре
ба визнати, що цей конспект не був популярний.
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Марксові виписки з творів Макіавеллі мають вступну статтю 
В. Максимовського, в якій він характеризує Макіавеллі як ідеолога 
буржуазії, в творах якого відбилася його доба — перехідний період 
від февдалізму до капіталізму. Марксові виписки цікаві тим, що вони 
показують нам, якими сторонами в світогляді Макіавеллі цікавився 
молодий Маркс, що не був тоді ще марксистом. Ці виписки охоплюють 
питання державних форм, ролю церкви в історії Італії, боротьби партій 
та суспільних основ сучасної держави. Як відомо, в своєму листу
ванні з Енгельсом, Маркс високо ставив Макіавеллі, як історика та 
політика. Такої ж думки був і Енгельс.

В розділі „Материалы и сообщения“ вміщено дві статті: Б. Ніко- 
лаєвського „Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Енгельса'4 
(матеріяли до вивчення їх відношення до Росії) та Є. Космінського 
„Энгельс и Біоре44.

Стаття Б. Ніколаєвського „Русские книги в библиотеках К. Марк
са и Ф. Энгельса44 уявляє виключний інтерес. Як відомо, Маркс та 
Енгельс цікавилися Росією. Спеціяльно Маркс уважно вивчав аграрні 
відносини Росії, яка повинна була в третьому томі „Налітала“ відо- 
грати таку ж ролю, як Англія в першому.

Маркс та Енгельс для цієї мети вивчили російську мову. Росій
ські знайомі Маркса та Енгельса — Николай — он, Герман Лопатін, 
Максим Ковалевський і інш. постачали їх російськими книжками. 
В бібліотеці Маркса утворився, таким чином, російський відділ. Вив
чення тих уваг та нотаток, що їх Маркс та Енгельс робили на росій
ських книжках, уявляє великий інтерес для вияснення їх відношення 
до того чи іншого російського письменника. А в бібліотеці Маркса ми 
зустрічаємо Чернишевського й ІЗібера, Флеровського й Салтикова- 
ІЦедріна, Кауфмана й Максима Ковалевського, вже не кажучи про 
російську емігранську літературу, за якою Маркс та Енгельс уважно 
слідкували. *

' В бібліотеці Маркса був Драгоманов, якого Маркс читав росій
ською та французькою мовами, була „Громада44 українською мовою, 
якої Маркс не знав. Ми обмежуємося відатнішими представниками 
російської літератури, обминаючи цілу низку авторів та збірників 
матеріялів з економіки Росії, що були в бібліотеці Маркса. Б. Ніко- 
лаєвський докладно розповідає історію російського відділа бібліотеки 
Маркса, який після смерти Маркса перейшов до Енгельса, після смерти 
цього — до Лаврова, аж поки через цілу низку інстанцій не потрапив 
до архіву німецької соціал - демократії, де він і тепер перебуває і де 
Б. Ніколаєвський ознайомився з ним, вивчив його й з наслідками 
цього вивчення він знайомить читачів в своїй цікавій статті.

Треба сказати, що ці переходи з рук в руки позначилися на складі 
російської частини марксової бібліотеки. Те, що є тепер в архіві німе
цької соціял - демократії, це тільки незначна частина російського від
ділу марксової бібліотеки. Але вивчення навіть цієї невеликої частини 
цікаве з багатьох міркувань. Поперше, склад цієї російської бібліотеки 
може до певної міри дати нам уявлення про ті питання, якими Маркс 
та Енгельс цікавилися; подруге, для дослідника уявляє інтерес пи
тання про шляхи, якими доходили до Маркса та Енгельса книжки, 
про російські знайомства та зв'язки Маркса та Енгельса, а найважніше 
й найцікавіше це нотатки та уваги Маркса та Енгельса на прочитаних 
російських книжках.

Б. Ніколаєвський наводить цілу низку уваг Маркса та Енгельса, 
головним чином Маркса, на книжки та статті Чернишевського, Фле
ровського, Зібера, Кауфмана, Салтикова - Щедріна та інш., які уявля
ють надзвичайний інтерес, бо вони або доповнюють те, що ми знали
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раніше про відношення Маркса до того чи іншого письменника, або 
дають зовсім нове, досі невідоме. Ми не можемо, звичайно, в рецензії 
викласти весь цей матеріял і відсилаємо читача до статті Б. Ніколаєв- 
ського, яку ми сподіваємося він прочитає з великим інтересом.

Стаття Є. Космінського „Енгельси Бюре“ розглядає й остаточно 
вирішує питання про відношення книжки французького сисмондиста 
Бюре „De la miseredes classes laborieures en Angleterre et en France. Paris, 
1840“ до книжки Енгельса „Становище робітничої кляси в Англії, “ 
що вийшла 1845 р. Як відомо, в свій час Шарль Андлер в своєму „Всту- 
ті та коментарі до комуністичного маніфесту“ заявив, що Енгельсова 
книжка є лише переробка й закінчення книги Бюре. Отже, посилаючись 
на Андлера, анархісти Черкезов та Рамюс в брошурі, що вийшла 1906 р. 
обвинувачували Енгельса не більше й не менше як в плагіяті. Повер
ховими порівняннями різних місць у Бюре та Енгельса вони намага
лися довести, що марксисти даремно так високо цінять енгельсову 
роботу, бо все цінне в ній Енгельс взяв у Бюре, про якого він жодного 
разу не згадує.

Треба визнати, що аргументація Черкезова й Рамюса вплинула 
навіть на декого з марксистів. У всякім разі серйозної критики твер- 
жень Черкезова та Рамюса ми досі не мали. Цінність статті т. Космін
ського й полягає в тому, що він вперше притяг до розв'язання цього 
питання всі джерела й старанно порівнявши джерела, якими користу
валися Бюре й Енгельс, безсумнівно доводить, що ні про яку залежність 
Енгельса від Бюре не може бути й мови з тої причини, що Енгельс, 
працюючу над своєю книжкою, не був знайомий з книжкою Бюре. 
Очевидно, Енгельс тоді взагалі мало знайомий був з французькою 
літературою з цього питання. Звичайно, незнайомство Енгельса з Бюре 
неможна вважати за плюс, проте, мит про „длагіят44 остаточно похо
ваний.

Розділ „Критика и рецензии14 має критичні огляди та рецензії 
Ф. Потьомкіна, І. Рубіна, Ф. Шіллера, А. Тальгеймера та інш.

Ф. Потьомкін в своєму критичному огляді „Промышленная рево
люция во Франции по новейшим работам44 розглядає праці францу
зьких істориків Шарля Балло, Анрі Се, Поля Луї, Анрі Мартена та! 
російського історика акад. Є. В. Тарле, що присвячені економічній 
та соціальній історії Франції. Автор робить такий висновок, що не- 
дивлячись на цілу низку заслуг цих авторів, всі вони мають неправдиві 
уявлення про дійсний хід економічного розвитку ’Франції за доби 
промислової революції. Сама проблема промислової революції Франції 
ще не досить розроблена з боку марксистського метода дослі
дження.

І. Рубін в статті „Новый анти - Маркс44 серйозно критикує „пра 
цю44 німецького буржуазного ученого Карла Муса „Anti - Marx44, в 
якій спритний професор намагається нанести „остаточної поразки44 
в який р а з!— навісному марксизмові. І. Рубін викриває нехитрі 
прийоми, якими Карл Мус „спростовує44 Маркса. Для характеристики 
теоретичної „цінности44 цієї праці досить навести такий „перл44 з мір
кувань Муса, що з дальшим розвитком капіталізму „прибавочная 
стоимость, извлекаемая из труда рабочих, исчезает и уступает свое 
место прибавочной стоимости без прибавочного труда44.

Інтерес до марксизму в післявійськовій Европі значно збільшився. 
Цим пояснюється поява низки докторських дисертацій в німецьких 
університетах, що вивчають окремі питання з учення Маркса та Енгельса 
Це, здавалося б, позитивне явище обезцінюється, одначе, неправиль
ним підходом нерозумінням і перекручуванням марксизму цими ав
торами.



Рецензії 337

Рецензії Тальгеймера, Рубіна та Шіллера критично розбирають 
ці нові роботи й дають вірну оцінку так позитивних, як і негативних 
боків того чи іншого автора.

Читач міг переконатися з нашого короткого й неповного огляду, 
шо „Архив “ посідає певне місце серед наших наукових періодичних 
видань, так важливістю матеріялів, що в ньому публікуються з спадщин 
Маркса та Енгельса, як і ґрунтовністю вміщених в ньому статтів та 
критичних оглядів. Значіння „Архива“ для вивчення марксизму, для 
марксознавства, галузі, що її підняв т. Рязанов на наукову височінь 
виходить далеко за межі CPGP.

* * *

„Архив“ є єдине в своєму роді видання, рівного якому ніде немає, 
бо тільки пролетарська революція могла створити умови для таких 
монументальних видань. Потрібні були широкі знання т. Рязанова, 
його надзвичайний організаторський талант та його енергія, щоб реалі
зувати таке видання, яким є „Архив К. Маркса та Ф. Энгельса“.

За шість років вийшло 4 книжки. Розуміючи труднощі, зв'язані 
з  виданням такого монументального журналу ми все ж таки висловлю
ємо побажання, щоб він виходив частіше.

КОФФ г.

„ О д е с ь к а  п е р і о д и ч н а  п р е с а  р о к і в  р е в о л ю 
ц і ї  та г р о м а д я н с ь к о ї  в і й н и .  1917 — 1921 р .р .“. Розвідка 
проф. С. Л .  Р у б і н ш т е й н а ,  Опис Г. Д. Ш т е й в а н д а .  За редакцією проф. 
С. Я. Р у б і ш н т е й н а .  Одеса. 1929. Праці Одеської Центральної наукової 
бібліотеки. 173 стор.

Велика, старанно зроблений безсумнівно цінна й потрібна книжка. 
Багато праці покладено, але праця ця не пішла на марне.

В передмові редактор проф. G. Л. Рубішнтейв цілком слушно 
вважає, що „цілева установка бібліографічного показчика одеської 
періодики за роки революції та громадянської війни... є в тому, що 
яко ключ до особливо цінної для епохи революції групи матеріялів 
(періодичної преси) стати за довідкове видання при вивченні історії 
Жовтневої революції“. І

Виявити — і це було основне — користуючись з єдино - вірної 
шкали — відношення тої чи іншої групи до радянської^ лади,— дійсно 
політичну й клясову фізіономію кожного органу, кожного журналу.

Може постати питання оскільки потрібний такий довідник, обме
жений географічно лише одним містом.

Значне, помітне й велике місце в історії боротьби за радянську 
владу на Україні посідає Одеса.

Здається, тільки Київ, кількістю „ в л а д щ о  побували там за 
часів громадянської війни — як кажуть „перещеголяв “ Одесу.

Навіть швидкий перегляд книги показує зацікавленому читачеві 
повну шкалу всіх, хто діяв і робив політичну погоду в той чи інший 
з 7 періодів, на які розподілено, розглядуване в книжці п'ятиріччя.

Чітко впадає в око одне — що майже вс і ,  того періоду партії, 
партійки — одноденки, групи та групки, висипали проти о д н іє ї  пар
тії — партії більшовиків. Візьмемо перший - ліпший з нерадянських, 
звичайно, періодів, хоч би I V — „сто днів“ французької інтервенції 
(від 18 грудня 1918 р. до 4 квітня 1919). Після приходу цих нових „куль
турних визволителівяк  гриби після дощу, відновлюється видання 
цілої низки газет та журналів від одверто - буржуазних, чорносо
тенних до право - соціалістичних і навіть анархістських. („Ведомости

22 Л іто п и с  Револю ції № 2 ’
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.одесского градоначальника„Проюг44, „Вестник банков и промышлен
ности44, „Родная страна44, різні одеські'„Листки, „Новости44, „Почты “ 
„Южный Рабочий44, „Дело44, „Воля труда44 і т. ін. і т. ін.).

Але всі видання р а д я н с ь к о ї  орієнтації повинні були піти в під
пілля... „Одесский Коммунист44 і „Le Communiste44 і „Lalutte finale44 
і „Факел44... Скільки жертв за кожний з 40 №№ „Коммуниста44, що 
виходив з підпілля?

А буржуазія наче справляла бенькет підчас чуми. У переміжну 
з „Проюгами44, „Вестниками банков44 та, нездійсненою мрією! „Путь 
на север44 (була під такою географічно - мрійною назвою газетка, "що 
її видавала добрармія) — буржуазія забавлялася, а може й забува
лася за читанням різних „Брачних газет44 „Ежиков в сметане44, „Беше
ных теток44 та іншим мотлохом, що лоскотав буржуазні п'яти.

Немає зм о грі в короткій замітці датрі повну рецензію змісту кнрігрі, 
що описує 444 періодичні видання (274 газети й 173 журнали). Та в 
цьому, зрештою, немає й потреби, бо зацікавлені особи й институти 
повинні користуватися, звичайно, цієїб книгою. Бо книга, повторюємо, 
дуже цінна й є значним вкладом в бібліографічну лутературу, а тому 
й посяде своє певне місце на книжковій полиці не тільки", так би мо- 
в р іт и , фахівця - історика, але й кожного наукового робітника, що пра
цює над тим чи іншим, розглядуваним в книжці, періодом, що охоплює 
найцікавішу частку великої історії Жовтневої революції, періоди 
великих перемог і зміцнення радянської влади.

Погоджуючись цілком з авторами в тому, що „бібліографія має 
допомічне, прикладне значіння, або вона має жодного44— треба сказати, 
що деякі* розділи в цій книжці мають надто докладні описи. Надто 
багато часу й місця приділено різним „Брачним листкам44, „Ежикам44, 
„Яблочкам44 і т. інш. та й „формальні ознаки44 цих „почт44 та „листків44 
не треба було б подавати з такими подробицями, що можуть цікавити 
хіба тільки бібліотекарів та може ще колекціонерів.

Є й невиправлені помилки, вкажемо, хоч би на одну — в тексті 
(№ 5) редактором названо О. Бузька, а в покажчикові —Д . Бузька. 
Але мінуси остільки незначні, "що вони не можуть позначитися на 
значенні й корисності книги, яку, до речі сказати, видано дуже охайно.

Можна пожалкувати лише за тим, що в книжці не подано кліше 
хоч би деяких рідких революційних видань, як, наприклад, „Ком
муниста44, ,,L'international rouge44 та інших підпільних видань.

'  %  *
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„Л е т о п и с и  м а р к с и з м  а “ (Записки института К. Маркса 
и Ф. Энгельса). IX - X М - Л. 1929.

Підвійна книжка „Летописи М а р к си зм а що її рецензуємо, як 
і попередні книжки, уявляє собою великий інтерес для кожного, хто 
цікавиться історією соціялізму та революційного руху.

В розділі „Статьи и исследования “ маємо дві статті Г. Бакалова 
та Б. Ніколаєвського.

Г. Бакалов у статті „Христо Божев и Сергей Нечаев “ остаточно 
встановлює зв'язок Нечаева з Христо Божевим, цим великим бол
гарським революціонером та „поозісником комунізму на Балканах“. 
Під впливом Нечаева Божев еволюціонував від нігілізму 60 р.р. до 
революційного бунтарства 70 - х р.р. Стаття т. Г. Є. Бакалова цікава 
для історії болгарського революційного руху, що розвивався під без
посереднім впливом революційного руху в Росії.

Стаття Б. Ніколаєвського „Взгляды М. А. Бакунина на поло
жение дел в России в 1849 году “ знайомить читача з забутою брошурою 
М. А. Бакунина, що вийшла німецькою мовою анонімно в Німеччині 
1849 року під назвою „Russische Lustande44 („Становище в Росії44). 
Ця брошура М. А. Бакуніна уточнює наше уявлення про погляди 
Бакунина на йерспективи революції в Росії 1849 року.

В розділі „Из литературного наследства К. Маркса и Ф. Энгельса44 
маємо лист І. Флеровського (В. В. Берві), відомого автора „Поло
жение рабочего класса в России44 до К. Маркса. До листа додано пе
редмову Д. Б. Рязанова, з якої читач дізнається про обставини, за яких 
цей лист відправлено було до Маркса та про оцінку Марксом книги 
І. Флеровського. Маркс, що саме тоді почав вивчати російську мову, 
уважно простудіював книгу І. Флеровського. В листах до Енгельса й 
до членів російської секції І Інтернаціоналу Маркс високо оцінює цю 
книгу, не дивлячись на її теоретичні хиби. На думку Д. Б. Рязанова 
І. Фдеровський надіслав Марксові свою книгу разом з листом німе
цькою мовою, в якому він подав докладний конспект та історію своєї 
книги, при допомозі Николая - она.

В розділі „Материалы и сообщения44 надруковані дві статті 
Г. В. Плеханова, анонімна брошура М. А. Бакінуна „Становище в 
Росії44 та листи М. А. Бакуніна до брата Олександра та Н. І. Турге
нева.

Статті Г. В. Плеханова належать до 1895 року й були в свій час 
надруковані, перша в „Австрійському робітничому календарі44 за 
1896 рік, друга в органі болгарської соціял - демократичної робітничої 
партії „Социалист44, який передрукував і першу статтю Г. В. Плеханова. 
Перша з них „Общественно - политическое положение в России44 (1894— 
1895 р.р.) написана з приводу вшестя на трон Миколи II і тих ілюзій, 
що виникли в буржуазно - інтелігенських колах Росії щодо „дарування 
конституції44 зверху. Плеханов зло й їдко висміює ці ілюзії. В той
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час, як продажна буржуазна преса Европи співала похвальних гимнів 
новому цареві, він розповідає істину про перші кроки нового царювання.

Друга стаття Г. В. Плеханова „Природні закони буржуазії^ 
носить пропагандистський характер. Серед завдань, які Плеханов 
висуває перед пролетаріятом, цікаво відмітити завдання організації 
„єдиної міжнародньої партії “ та завоювання політичної влади, дикта
тури пролетаріяту. До статтів Г. В. Плеханова додано передмову 
В. Ваганяна.

Анонімна брошура М. А. Бакуніна „Становите в Р осії“, про яку 
ми вже казали вище, показує нам Бакуніна, як „неистового“ селян
ського революціонера, для якого російська революція, що її він чекає 
з дня на день, не може обмежитисяч самими політичними реформами 
але повина неминуче прийняти с о ц ія л ь н и й  характер, який на думку 
Бакуніна, вже заздалегідь вказаний і ґрунтується на всьому характе
рі руського народу та'його громадському укладі. Бакунід в цій брошурі 
виступає так проти тих, що вважали, що царська Росія всемогутня 
й всесильна, як і проти тих, що дивилися на Росію як на колос на гли
няних ногах. Замість цього він намагається дати правдивий опис 
становища в Росії, щоб німецька революційна демократія могла мати 
правильну думку про ролю в революційних подіях 1848 р.

Листи М. А̂  Бакуніна до брата Олександра відносяться до кінця 
1862р., коли Бакунін вирішив поїхати до Польщі й зв’язати свою осо
бисту долю з майбутнім повстанням, що вибухло в січні 1863 р. Листи 
дають матерял для характеристики настроїв М. А. Бакуніна напере
додні цієї, що її він мав на думці, подорожі.

Розділ „Критика, обзоры, резенции44 в цій книжці журнала 
особливо багатий. Тут ми повинні на першому місці поставити критич
ний „обзор статей по теоретической и политической экономий в журнале 
„Под знаменем Марксизма“ за 1922 — 1927 f \r .“ т. А. Реуеля. „Обзор 
тов. Реуеля критично освітлює всі ті суперечки, головним чином, мето
дологічного характеру, що були серед економістів - марксистів остан
німи роками. Появу таких оглядів слід вітати. Вони значно полегшу
ють знайомство з журнальною літературою на дане питання. Бажано, 
щоб такі ж огляди були з історії й філософії.

Кількістю рецензій ця книжка є рекордна. В ній вміщено близько 
120 рецензій на книжки й статті російських і чужоземних авторів. Про 
характер рецензій слід сказати кілька слів. Вони завжди ділові, змі
стовні й свідчать про те, що автори їх прекрасно розуміються на тих 
питаннях,, про які пишуть, чого, на жаль, не можна сказати про всіх 
наших рецензентів.

Нарешті, ще слід згадати про повідомлення Ф. Шіллера про цікаву 
колекцію невиданих листів Людвіса Фоєрбаха, що переховуються в 
Інституті К. Маркса та Ф. Енгельса.

Складений Н. Страховою1 список закордоних газет та журналів 
(„Иностранная печать об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса41), Д̂  
є відзиви як про самий Інститут, так і про видання Інституту, показу
ють, що Інститут К. Маркса й Ф. Енгельса має міжнародне значіння. 
Список наводить 216 відзивів різними мовами.

Якщо взяти на увагу, що між виходом передостанньої книжки 
й теперішньої минув цілий рік, то неможна не висловити побажання 
щоб перерви ці були не такі довгі.
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и дополн. Под ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева, 
Подготовлен к печати Э. Я. Газгановым. Институт Ленина при ЦК 
ВКП(б). Гиз. М.- Л. стр. VIII. 620. 12 илл.

Л е н и н  В . И.— Сочинения. Том XVI. 1912 — 1913. Изд. 2 - е .  
Исправл. и дополн. Под ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова. 
М. А. Савельева. Подготовлен к печати Арк. Ломакиным. Институт 
Ленина при ЦК ВКП(б). Гиз. М.- Л. стр. VIII. 814. 15 илл.

Л е н и н  Б. И .— Сочинения. Том X XIII. 1918 — 1919. Изд. 3 - є .  
Перепечат. без изменений со второго исправл. и дополн. изд. Под ред. 
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рина, В. М. Молотова, М. А. Савельева. Институт Ленина при ЦК  
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П р е д м е т н и й  у к а з а т е л ь  к первому изданию сочинений В. И. Ле
нина. Под ред. К. А. Попова. Институт Ленина при ЦК ВКП(б). Гиз. 
М. - Л .  стр. 154. ц. 2 р. 1

П о к р о в с к и й  С . А . — Теория пролетарской революции 2 изд. 
Л. „Прибой44. 269 стор. 65 к.
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П о п о в  Н . Н . — Национальная политика советской власти. Курс 
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М. изд. Комакадемии. стр. 558. ц. 3 р.
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VI. Х Р О Н І К  А

ГРОМИЦЬКИЙ А.

ЗАВДАННЯ, РОБОТА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄДИНОГО ПАРТ-
АРХІВУ КП(б)У

На підставі положення про Єдиний Партійний архів ВКП(б)г 
затвердженого постановою секретаріяту ЦІ£ ВКП(б) з 28/V I 1929 року, 
при Інституті Леніна організовано Єдиний Партійний архів та його- 
філіяли (місцеві партійні архіви при побільшених істпартах).

Отже и при Інституті історії партії та Жовтневої революції на 
Україні ЦК КП(б)У так само організовано єдиний цартархів КП(б)У 
(центральне архівосховище), а по всіх округах України (крім Київ
ської, *) при окрархах окружні архівосховища ЄПА КП(б)У („Парт- 
секції “).

Завдання ЄПА КП(б)У в основному полягають у тому, щоб кон
центрувати, впорядковувати й переховувати архівні матеріяли та 
документи комітетів КІЇ(б) У і ЛКСМУ, їх відділів, частин, окремих 
комісій, партійних і космомольських конференцій, контрольних ко
місій КП(б)У і ЛКСМУ; архівів дореволюційних парторганізацій і 
груп, осередків КП(б)У, ЛКСМУ, міських і сільських, партійних і 
комсомольських архівів, що перебувають у окремих партійців і ком
сомольців та в окремих приватних осіб, архівів комуністичних фракцій 
всіх радянських, професійних і громадських організацій, архівів 
партій, що влилися в КП(б)У, газетних, друкованих та ілюстративних 
партійних матеріялів.

Завдання ЄПА КП(б)У поглиблюються ще й через те, що впоряд
ковувати зазначені матер іяли треба буде науково, цебто: партархів 
мусить підготувати їх до використання для науково - дослідницької 
роботи з історії КП(б)У та Жовтневої революції на Україні.

Крім цих завдань на ЄПА покладається обов'язок регулювати 
довідкову справу і справу дозволу до науково - дослідницької праці 
над архівними матеріяламр.

Виходячи з цих завдань, ЄПА КП(б)У вже багато попрацювавг 
провівши здебільшого роботу організаційного порядку.

В центрі (в Харкові) партархівні матеріяли вже відокремлені 
від Унрцентрархіву і передані в розпорядження відділу ЄПА КП(б)У 
Інституту історії партії та Жовтневої революції на Україні при ЦК  
КП(б)У.‘

ЄПА КП(б)У розподілено на 4 секції: 1) секцію архівів ЦК та 
ЦКК КП(б)У; 2) архівів місцевих парторганізацій; 3) архівів ЛКСМУ 
і 4) секцію копій. Доречі треба сказати кілька слів про секцію нопій.

Справа в тому, що Інститут історії партії та Жовтневої револю
ції на Україні, маючи безпосереднє завдання опрацьовувати наукову 1

1) У Київській окрузі окружне архівосховище ЄПА КП(б)У 
організовано при Київському Істпарті.



346 Хроніка
а ' ■

історію партії, не має в себе потрібних для цього архівних матеріялів, 
зокрема, за дореволюційний період. Та ж незначна кількість архівних 
матеріялів, розкиданих по архівах України, не може бути вилучена 
з їхніх загальних архівних фондів, бо це могло б пошкодити остан
нім. Тим то відділ єдиного партархіву КП(б)У розпочав відновляти 
(в копіях) дореволюційні фонди, що стосуються дожовтневого періоду 
історії революційного руху на Україні. Ці копії збирається, пере
важно, у історично - революційних архівах Москви. Передбачається 
цю роботу розгорнути в Ленінґраді, Одесі та інших пролетарських 
центрах. От для збирання й упорядкування цих копій - документів 
і утворюється четверту секцію — секцію копій.

Крім згаданої роботи ця секція концентрує та зберігає весь 
рукописний та мемуарний матеріял Інституту.

Досі в Харкові партійні та комсомольські архіви не концентру
валося та й не було відповідного приміщення для їх зберігання. Тепер 
відділ єдиного партархіву КП(б)У вже розпочав обладновувати (тим
часово) потрібні приміщення. Не маючи поки потрібних коштів, щоб 
збудувати спеціяльне приміщення для партійних і. комсомольських 
архівів, доводиться поки що миритися з тою величезною незручністю 
і устатковувати для зазначених архівів приміщення аж по трьох різних 
місцях, що розташовані по різних вулицях (в підвальному приміщенні 
будинку ЦК КП(б)У, в приміщенні історико - революційного архіву — 
Укрцентрархіві та в приміщенні Інституту історії партії та Жовтневої 
революції).

За браком відповідного приміщення, відділ ЄПА КП(б)У має 
намір спочатку сконцентрувати в Харкові лише архіви колишніх 
губкомів і колишніх повіткомів КП(б)У та ЛКСМУ, колишніх губ. 
КК КП(б)У, губерніяльних і повітових конференцій, а також архіви 
партій, що влилися в КП(б)У. Решту партійних і комсомольських 
архівів відділ ЄПА залишає поки на місцях, утворивши при окрархах 
як уже відзначувано на початку, „Партсекції“ , що їх повинно розташу
вати в окремому ізольованому приміщенні, де має. бути завідувач - 
партієць, який у роботі буде підлеглий безпосередньо відділові ЄПА; 
там і передбачається тимчасово сконцентрувати архіви партійних і 
комсомольський організацій даної округи.

Всі ці заходи, як бачимо, залежні від приміщення, є тимчасові. 
Тим то вже тепер, одночасно з визначеними заходами, відділ ЄПА 
порушує питання перед відповідними інстанціями про будівлю в Хар
кові спеціального приміщення, щоб сконцентрувати й зберегти всі 
архівні матеріяли єдиного партархіву КП(б)У.

Щоб виявити та сконцентрувати архівні матеріяли відділ ЄПА 
КП(б)У розробив і надіслав ОПК (загальним відділам) обіжника, 
картку обліку та інструкцію, як її заповняти.

Щоб заповнити картки, визначено терміни. Картки будуть скон
центровані у відділі ЄПА КП(б)У, а також і ті архівні фонди, що 
треба сконцентрувати й зберегати в центрі.

Попередньо були зібрані відомості про приблизний розмір архі
вів. Проте, на жаль, відомості надійшли тільки від 23 округ (всього 
округ 41).

Щоб виявити стан партійних та комсомольських архівів на 
місцях, забезпечення їх відповідним приміщенням, коштами та людьми, 
розроблено анкету й розіслано всім ОПК з відповідним обіжником.

Тепер уже надходять відомості, що малюють у ряді місць ненор
мальне становище: партархіви не мають приміщення, валяються на 
підлозі, знищуються тощо. Проти цього ЄПА вживає відповідні 
заходи. ‘
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Крім указаної організаційно - керівної роботи відділ ЄПА 
КП(б)У впорядковує партійні архівні фонди вже сконцентровані в ЄПА.

Всю роботу ЄПА КП(б)У провадиться за пляном 1930 р., що йога 
затвердила дирекція Інституту історії партії.

Перспективи дальшої роботи, як видно з того, що ми сказали 
раніш, полягають найголовно в дальшій організації ЄПА (устаткування 
наявних архівосховищ, організація роботи, об'їзди та обстеження), 
в підготовці до збудування спеціяльного будинку (в Харкові), в кон
центрації, впорядкуванні та підготовці зібраних архівних матеріялів 
до науково - дослідницької роботи, а також у підготовці матеріялів 
до архіографічної роботи І - туту.

Всю роботу коло архівів єдиного партархіву КП(б)У треба про
вести відповідно до завдань, що стоять перед Інститутом історії партії 
та Жовтневої революції—якнайшвидше зібрати й підготувати матеріяли 
для складання наукової історії партії та Жовтневої революції на 
Україні.

к р и м с ь к а  б і б л і о т е к а  і н - т у  іс т о р ії  п а р т і ї

Організовувати бібліотеку Інститута Історії Партії розпочато в 
вересні 1929 року. В минулому Істпарт ЦК КП(б)У не мав своєї бі
бліотеки, тому підчас реорганізації його в науково - дослідний інсти
тут питання про утворення бібліотеки набуло особливої гостроти. 
Вести наукову роботу, не маючи документально - книжкової бази 
неможна. В зв'язку з організацією бібліотеки Істпарт вжив низку за
ходів до того, щоб зібрати книжковий фонд, з якого поступово можна 
було б'утворити бібліотеку. 1

Бібліотека Інститута Дсторії Партії є центральне книгосховище 
КП(б)У. Це настановлення бібліотеки потверджує постанова Секретарія- 
ту ЦККП(б)У. Таким чином, мета бібліотеки зібрати всю соціяль- 
демократичну літератуту як ту, що вийшла на терені України, так і 
ту, що розповсюджувалося тут до 1917 року, а також всю більшо
вицьку літературу після 1917 року. Треба зібрати повні комплекти 
соціяль - демократичних проклямацій, листовок, газет, журналів,. 
книг, звітів та бюлетенів партійних пленумів, конференцій, з'їздів, 
взагалі всю партійну пресу за період з 90 - х років до теперішнього 
часу. Крім соціяль - демократичних видань, в другу чергу бібліотека 
збирає видання інших революційних, особливо українських, партій.

В цьому великому завданні їй повинні допомогти різні наукові 
установи, бібліотеки, музеї. Значно допомогти може також партійна 
громадськість, дехто з старих членів партії, що мають цілі архіви 
документів, газет та інших історично - революційних матеріялів.

Бібліотека тепер провадить комплектування книгосховища, інвен
таризацію та складає каталоги і довідково - бібліографічний відділ.

Бібліотека збирає всі види преси: книги, журнали, брошури, 
газети, проклямації та інш. Найповніше бібліотека комплектує книги 
з історії партії, історії ревруху, історії України, західньої України, 
Росії історії Жовтневої революції та громадянської війни та ленінізм.

Крім того книжки комплектується з інших суміжних питань, 
потрібних як допомічний довідковий матеріял при вивченні питання 
історичного характерумарксизм, історичний матеріялізм, історія 
ревруху на заході та і н ш і

З жовтня 1929 р. до першого травня 1930 р. бібліотека зібрала 
12.000 т. т. й опрацювала з них 9.000. Більшість цих книжок з історії 
ревруху в. Росії та на Україні, при чому треба зазначити, що багатьох 
книжок з історії та історії ревруху на Україні бібліотека не має.
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Поповнення цієї нестачі є завданням бібліотеки на найближчий період. 
Особливо відчувається нестача українських видань 1917 — 21 р.р. 
Деякі навіть основні журнали, як наприклад, „Под знаменем маркси
зма “, „Каторга и Ссылка„Коммунистический Интернационал44, 
„Русская Мысль44 мають неповні комплекти. Немає „Правды44 за 
1917 — 20 р.р., немає „Коммуниста44 за цей же період, немає низки 
основних партійних газет за післяреволюційний період. Партійні 
видання на сьогодні представлені неповно. Всі ці прориви важко по
повнити тому, що багатьох цих книг немає зовсім в продажу.

Дуже допомогла в справі організації бібліотеки та збирання 
літератури бібліотека Ін-ту Леніна, що передала близько 4.000 томів. 
Серед цих книжок є кілька сот нелегально - виданих книг, брошур 
та проклямацій, низка періодичних нелегальних видань, як, напри
клад, комплекти старої та нової „Искры44, „Пролетария44, „Вперед44, 
„Социал - Демократа44 та інш.

Треба зазначити ще одно цінне придбання — бібліотеку Оде
ського районного „Охранного отделения44, що переховувалося остан
німи роками в Одеській державній публічній бібліотеці.

Щоб зібрати повні комплекти соціяль - демократичних прокля
мацій, що видані були на території України, а також взагалі про
клямацій інших партій, Інститут, разом з Центр. Арх. Упр. провадить 
облік проклямацій у архівних історично - революційних фондах. 
Тепер цю роботу закінчується, в наслідок цього бібліотека поповню
ється великою кількістю проклямацій, а крім того матиме ще повний 
•список друкованого історично - революційного матеріалу, що зберігся 
по архівних фондах.

В майбутній роботі бібліотеки значне місце посяде бібліогра
фічна робота. Тепер бібліотека тільки починає її. Складено рекомен
даційні списки до різних історично - революційних ювілеїв для 
опублікування'в газетах та журналах. Крім того готується до друку 
низка бібліографічних праць. В першу чергу намічено скласти покаж
чик до „Літопису Революції44, „покажчик істпартівських видань44, 
„українська ленініяна44, „бібліографічний покажчик соціяйь - демо
кратичних листовок, пщ вийшли на Україні44 й т. інш.

В зв’язку з настановленням на утворення бібліотеки як цен
трального книгосховища партії, вжито низку заходів, що повйнні 
забезпечити роботу бібліотеки в цьому напрямкові. Наркомос дав 
право бібліотеці відібрати з окружних, публічних та наукових бі
бліотек соціяль - демократичні та історично - революційні матеріали 
до 1917 року, а партійні — після 1917 р., що їх немає в бібліотеці 
Інституту. Реалізуючи цю постанову, бібліотека вже почала перегляд 
книжкового фонду однієї Харківської наукової бібліотеки, й намічає 
ще низку обслідувань на периферії. Це набагато поповнить нестачу 
в матеріалах бібліотеки.

За постановою Секретаріату ЦККП(б)У всі партійні видання 
як за минулі роки, так і ті, що входять тепер передається бібліотеці 
інституту в 3 - х примірниках. Це забезпечує можливість повно зібрати 
всі партійні видання.

Поповнюється бібліотека ще й шляхом одержання обов’язкового 
примірника Української Книжкової Палати, обов’язкового примірника 
соціально - економічних видань ГІЗ’а та купівлі книжок.

Зазначені заходи гарантують те, що бібліотека в майбутньому 
утворить єдиний всеукраїнський друкований фонд партійних та істо
рично - революційних матеріялів, що буде базою для науково - до
слідної роботи в галузі вивчення історії партії та Жовтневої революції 
на Україні.
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ОРЛШСЬКА К.

РОБОТА ВІДДІЛУ МІСЦЕВИХ ІСТПАРТІВ ДО 25 - РІЧЧЯ ЮВІЛЕЮ 
РЕВОЛЮЦІЇ 1905 РОКУ

Відділ місцевих істпартів та музеїв розпочав підготовну роботу 
до ювілею революції 1905 р. ще з лютого ц/р. Відділ місцевих істпар
тів розробив був основні моменти святкування ювілею для округ. 
Дано округам конкретні вказівки, яку саме підготовну роботу потрібно 
провести до 25 - річного ювілею та перевірясться тепер окружні пляни 
святкування, як у галузі науковії! і видавничій, так і в галузі органі
заційної та агітаційно - масової роботи.

Щоб можна було дати до ювілею потрібні фільми, кіно - хро
ніки, доповіді та спогади по всій Україні через радіо, налагоджено 
контакти з ВУФКУ та Радіо - управою.

Відділ місцевих істпартів збирає відомості в яких місцях по 
Україні відбувалися протягом 1905 року найяскравіші події та точи
лися ^збройні повстання, щоб відзначити ці місця пам'ятниками й 
меморіяльними дошками, пристосувавши час відкриття пам'ятників до 
ювілейних дат.

Окружні музеї революції під керівництвом відділу місцевих 
істпартів переробляють до ювілею стаціонарні, а також готують юві
лейні переїздні виставки та виставки на підприємствах.

Музей революції УСРР готує виставки з революції 1905 р.— 
стаціонарну й переїздну. Останню призначено для обслуговування 
округ. Обидві виставки відображатимуть в художній й загально - 
присутній формі революцію 1905 року.

Крім того Музей Революції готує альбом та поштові картки з 
революційних подій 1905 р.

ДО ОКРУЖКОМІВ
Бібліотека, що її організовано при Інституті історії партії та 

Жовтневої революції на Україні при ІДК КП(б)У повинна стати цен
тральним книгосховищем партії на Україні.

Отже, вона має вичерїіуіоче зібрати всі видання партійних орга
нізацій України, як: журнали, звіти, стенограми, збірники, газети, 
брошури, проклямації, відозви та інш., що їх видали губерніальні, 
повітові, окружні та районні парторганізації.

На підставі постанови Секретаріяту ІДК КП(б)У з 26/1, ЗО р. про
понується всім окружним партійним комітетам передати бібліотеці 
Інституту історії партії та Жовтневої революції в 3 - х примірниках 
партійні видання за період з 1917 по 1927 р.

Конче потрібно особливу увагу звернути на добір видань 1917 — 
1923 р.р., що мало збереглися. Коли ці видання є у Вас в одному при
мірникові, то вони мусять залишитися на місцях, а списки на них, 
ча^начивши назву, автора, дату, організацію, що їх видала, треба 

Д° бібліотеки Інституту; коли ж кілька примірників, то до 
ф- дотеки мусить бути надіслано по 3 примірника.
^ ^ В сі партійні видання, що знову виходять, треба надсилати до

\*еки Інституту історії партії обов'язково в 3 - х  примірниках.
\ 'лповідальність за систематичне виконання цієї роботи цілком 
\ ється на Культпропи та Окрістпартвідділи Окружкомів.
' \>мі;: виконання цього — не пізніше як 2 місяці.

\ Секретар ЦК КП(б)У Н а р т в е л іш в іл і
\ Інституту Історії партії та Жовтневої революції 
\ ‘ на Україні Р у б а ч



ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

ДО РЕДАКЦІЇ „ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ“

Шановний товаришу редакторе !

Ви маєте публікувати у „Літопису Революції “ стенограми дискусії 
про схему історичного процесу, що відбувалася весною минулого 
1929 року в УІМЛ. Через обмежений час, відведений мені за регламен
том, в своїх промовах на цій дискусії я не встиг докінчити тих ^умок 
і зауважень, які у мене тоді були, щодо праць і схеми М. Яворського. 
Я тоді ж на дискусії про це заявив—заявив, що недокінчені свої думки 
я напишу й приєднаю до стенограми мого виступу...

Проте, зразу ж після дискусії, літом минулого року, зваживши 
й на „уроки “ дискусії, взявся я до щільнішого студіювання праць 
М. Яворського, продумування його концепцій. Тут я й побачив у ньоцо- 
низку надзвичайно серйозних принципових хиб і помилок, яких раніш'," 
почасти через власні хибні уявлення, почасти через поверховий пере
гляд праць М. Яворського, я або не помічав, або недооцінював. В ре
зультаті цього я тоді ж влітку‘минулого року почав накидати доклад
нішу й систематичну критику праць М. Яворського, але через низку 
обставин не міг цю критику остаточно викінчити й оформити для опуб
лікування. У світлі цієї критики моя власна позиція щодо праць 
М. Яворського, виявлена в моїх виступах на згадуваній дискусії, 
стала для мене хибною, помилковою. Я побачив, що на згадуваній 
дискусії зовсім, безпідставно і неправильно намагався загалом вибілю
вати праці М. Яворського, об'єктивно затушковуючи заховані в них 
надзвичайно серйозні й глибокі принципові помилки; свої ж деякі 
критичні зауваження (недостатні зовсім) я ставив невиразно, нері
шуче. Ці мої неправильні, помилкові позиції нині я цілковито запе
речую. Тому й не вважаю для себе за гідне й можливе „приточувати “ 
до стенограми з такими позиціями тих зауважень, які я мав висловити 
й не встиг на дискусії, а тим більше тих поглядів на праці Яворського, 
яких я дійшов після дискусії й які я можу обстоювати нині.

Пристосовуючись до марксизму й до загальної марксистської 
історичної схеми, використовуючи праці інших, М. Яворський скл?~ 
свої підручники великою мірою механічно, без належної марксист-; 
аналізи фактів і подій без послідовного застосовання сталих та гли 
засвоєних марксистських принципів. Це й призводило до тогг 
його (Яворського) праці виходили в самій глибокій основі екле/‘а 
безпринципні великою мірою. г

Поза цим і через це в працях М. Яворського є надзвичай; 
принципові помилки, неправильні концепції, які в своїй^суь'™" 
об'єктивно складаються в немарксистську систему догляді .7. 
свідчать, що глибока націоналістично - державницька (ідеаг£° Ц11 
тенденція супроводила історичні виклади М. Яворського й у  
ливіших моментах історії знаходила собі вислів, у викладі.
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ципно уживаючись з „марксистськими“ твердженнями автора. Осо
бливо ця тенденція глибоко виявилася в тих місцях викладів М. Явор- 
€ького, де він примушений зустрічатися з національною проблемою. 
Так, прикладом — не виясняючи належно тих внутрішніх класових 
відносин українських і тих зовнішньо політичних і економічних факто
рів, що примусили Україну ввійти й перебувати в руській політично - 
економічній системі, не вияснюючи належно величезного — протягом 
століть — впливу цього фактору,’ не виясняючи створеного за цих 
умов специфічного (своєрідно колоніального тощо) становища України, 
її економічної, політичної та культурної залежности від Росії,— на
лежно не вияснює і не підкреслює відтак. М. Яворськийтих очевидних 
фактів, що панівні класи на Україні (українська буржуазія, поміщики, 
буржуазна інтелігенція) були великою мірою залежні від руських 
панівних кляс і тісно були з ними зв’язані, не вияснює й не підкреслює 
він історично - обумовленої та утвореної єдности робітничої класи 
Росії й України.

Здобуток Жовтневої революції — українську радянську проле
тарську д е р ж а в у  фактично розглядає М. Яворський, як державність 
абстрактну, як ідеалістичне поняття (абсолют) і тільки як оформлення 
того, що ще до Жовтня (з початку складання нації української) існувало 
іТпотребувало свого оформлення, розглядає, отже,як оформлення націо
нального соціяльно - економічного й культурного організму — тобто, 
української нації. Під цим національно - державницьким поглядом 
і настановленням викладає М. Яворський і процес клясової боротьби 
на Україні, викривляючи справжній процес історичного розвитку...

Тому й намагається М. Яворський знаходити в українській істо
ричній дійсності все те, що було в історичній дійсності д е р ж а в н и х , роз- 
виненіших народів (націй), щоб показати, що Україна являла вже 
Ьаніш готовий до державного оформлення національний соціяльно - 
економічний і культурний організм.

» Тому ж досить обмежений і кволий і в силу історично - специфіч
них умов, національно - український рух ХІХ століття розчинює 
(розпускає) М. Яворський на все таке складне політично - суспільне 
життя України, не даючи йому спеціальної й належної марксистської 
аналізи й оцінки, які виявили б протилежне настановлення автора. 
Всю складність національних і клясових відносин М. Яворський ве
ликою мірою обходить, наслідуючи тут помилки інших (в тому числі 
її окремі помилки М. Покровського), застосовуючи механістично на
ціонально - територіальний принцип та маючи державницьке наста
новлення (аджеж все мовляв вело до української „національно - демо
кратичної держави “). Це настановлення призводило до ігнорування 
ІІ тих особливостів історичних, що промовляли не на користь цьому 
настановленню.

І не випадково, виходить, перебільшує М. Яворський, де тільки 
№ скільки - будь можливо, активність української буржуазії, її ра- 
"'Калізм та навіть революційність, звертаючись часто - густо до сум- 

т’х або двозначних висловлювань, оцінок та характеристик; не 
^ ^ во представників різних дрібно - буржуазних, ідейно - полі-

ф ‘ ечій робить він послідовними революціонерами, представни- 
\ дїнського пролетаріату і т. ін. (Куліш, Драгоманов, РУП, 
Хінської буржуазії в 1905 р., інтерпретація теорії двох на- 
\  лііталізму в сільському господарстві і т. ін.). Не випадково 

-- автор українські національні особливості там, де ці 
збільшеному вигляді могли б промовляти за слушність 

ю - державницьких (націоналістичних) тенденцій (на- 
фарблення в народництві тощо).
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Невипадково не вияснює й не показує дійсну залежність націо
нально - визвольного українського руху в XX столітті (1909 — 1917> 
від успіхів революційної боротьби робітничої кляси проти Ч царату й 
руської буржуазії, а ця ж боротьба пролетаріяту в основному тільки 
й забезпечувала й об'єктивно рухала національно - визвольний рух в
названу добу (Особливо це яскраво позначилося в революціях 1905 __
1917 р. р.). В Яворського ролю пролетаріята освітлено неправильно 
й фактично затушковано його гегемонію в згаданих революціях.

Тому ж особливо яскраво виявилася хибність концепцій Явор
ського в освітленні революції 1917 року, в значному перебільшенні рево
люційних можливостів Центральної Ради, в неправильній її характе
ристиці, в неправильному розумінні рушійних сил революції 1917 року 
(зокрема, висування на передній плян куркуля „американського типу “ 
й революціонізування його).

Отже, сума названих дуже важливих принципових помилок у 
працях М. Яворського об'єктивно складається в систему, що своїм: 
націонал - демократичним характером є принципово ворожа основним 
ленінським засадам.

Усвідомлення всього цього, а. також неможливість своєчасно 
опублікувати докладну й систематичну критику концепцій М. Явор
ського, зобов'язує мене звернутися до вас, тов. редакторе, з цим листом 
і з проханням видрукувати його одночасно з стенограмами згадуваної 
дискусії.

29/Y — 30 р.
З компривітом В . Д е с н я к
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