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ДО СОРОКОВОЇ РІЧНИЦІ НАУКОВО - ГРОМАД
СЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ Д. Б . РЯЗАНОВА

Недавнє святкування партійною та радянською громад
ськістю ювілею тов. Рязанова ставить перед нами завдання 
з ’ясувати значення його для марксистської історичної науки 
і для марксознавства.

В особі Д. Б . Рязанова ми маємо одного з найбільших 
представників марксистської історичної Науки та найбільшого 
марксознавця сучасности. Важко, звичайно, в невеликій статті 
дати вичерпну характеристику діяльности тов. Рязанова як до
слідника в галузі марксознавства та міжнароднього робітничого 
руху, як редактора монументального „Архиву К .Маркса и Ф . Ен
гельса" та „Летописей Марксизма", як видавця та редактора 
збірника творів Маркса и Енгельса і як організатора та керів
ника єдиного в світі науково - дослідницького центру марксо
знавства — Інституту К. Маркса й Ф. Енгельса в Москві.

Не говорячи зараз про діяльність Д. Б . Рязанова як прак
тика, ми хочемо сказати про Рязанова,— історика та марксо
знавця.

На перший погляд може здатися, що марксознавство не 
сполучене з актуальними завданнями, які стоять перед істори
ками - марксистами на ідеологічному фронті. Насправді така 
думка глибоко помилкова. Марксознавство в розумінні т. Ря
занова — це науково критичне вивчання практичної та теоре
тичної діяльности основоположників наукового .соціалізму, 
користаючи їхні ж методи матеріалістичного розуміння істо
рії. Або, як він у одному місці говорйть, що його завдання 
полягає в тому, щоб „вставити всю літературну роботу Маркса 
та Енгельса від 1843 до 1895 р. в історичні рямці, визначити 
місце кожного великого твору в історії соціалізму та люд
ської думки, зробити кожну публіцистичну статтю Маркса 
та Енгельса такою ж зрозумілою з усіма її натяками сучасному 
читачеві, як вона була зрозуміла свого часу передовому заго
нові революційної інтелігенції та робітничій клясі". („Очерки 
по истории марксизма", 1925 р., т. 1, стор. 271).
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Що таке вивчання має першорядне значення не тільки 
для нашої теоретичної роботи, але й для нашої практичної 
діяльности ясно кожному марксистові - ленінцю, для якого 
непоривний зв’язок теорії та практики є одна із основних 
засад марксизму - ленінізму.

Фальсифікація й спотворення „теоретиками" II Інтерна
ціоналу, ідейної спадщини Маркса та Енгельса, йде не тільки 
лінією перекручення уже опублікованих та відомих праць 
Маркса й Енгельса.Ця фальсифікація виявляється й у справі ви
дання соціяль - демократією тих чи інших раніш невідомих праць 
Маркса й Енґельса, що їх свавільно скорочувалося, переробля
лося й у такому фальсифікованому вигляді подавалося чи
тачеві.

Досить нагадати історію з перекручування знаменитої' 
Енґельсового „Вступу" до „К ласової боротьби у Франції" 
Маркса з вимоги Центрального Комітету соціяль-демократич
ної партії в Німеччині, або Бернштайнове видання листування,* 
Маркса та Енґельса, де він викинув десятки листів, що мають, 
не тільки вузько - біографічний, але загально - політичний ін
терес. Або Мерінґове видання „Літературної спадщини" 
Маркса та Енґельса, що для свого часу утворило епоху в марксо- 
знавстві; але теп^р уже застаріло, бо Мерінґ до. цього видання 
не включив багато праць, важливих для характеристики їхніх 
поглядів на ті чи інші події революційної епохи 4 0 - х  років.

Щоправда, Мерінґ це не Бернштайн. Але з погляду су
часного стану марксознавства — це Мерінґове видання не дає 
повної характеристики діяльности Маркса та Енґельса підчас 
революції 1848 року. Адже все це давало привід до свідомого 
та несвідомого перекручування справжніх поглядів осново
положників наукового соціялізму.

Д. Б .. Рязанов поставив собі за мету покласти край цим 
недозволеним явищам у історіографії марксизму. До 
цього Д. Б . Рязанов підійшов усебічно. І з боку дослідження 
різних моментів у діяльності Маркса та Енґельса і з боку, 
опублікування невідомих або частково відомих праць Маркса 
й Енґельса, завершенням якого є перше критично перевірене 
й коментоване видання збірки творів Марка й Енґельса, що 
дає змогу вперше так вичерпливо встановити етапи їхнього ду
ховного розвитку. Дослідження Д. Б . Рязанова вносять 
істотні зауваження до того, що нам було раніш відомо про 
діяльність Маркса й Енґельса. Вивчення генези поглядів 
Маркса й Енґельса, тільки дякуючи Д. Б . Рязанову, стало на 
науковий ґрунт.

Як дослідникові і в багатьох питаннях марксознавства 
піонерові, тов. Рязанову не раз доводилося виступати проти
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загально визнаних авторитетів та загально - визнаних погля
дів у історіографії марксизму. Так йому довелося гостро ро
зійтися з таким блискучим представником історіографії мар
ксизму як Франц Мерінґ у питанні про взаємини Маркса та 
Ляссаля, Маркса й Бакуніна. В цьому спорі переможцем 
вийшов Д. Б . Рязанов.

Досліджуючи „мало або зовсім невідомі сторони практич
ної та теоретичної діяльности основоположників наукового 
соціалізму" не тільки на підставі уже відомого друкованого 
матеріалу, але й на підставі нових архівних даних, що їхдо- 
був він уперше, Д .Б . Рязанов висвітлив по-новому багато сторін 
діяльности Маркса та Енґельса. Й не одну леґенду він зруй- 
чував своїм критичним скальпелем. Ця подвійна робота т. Ря- 
і.ц.нова, „руїнника" леґенд, звідки б вони не походили й 
/„відновника" справжніх Маркса и Енґельса, є потрібна пе
редумова дійсно наукового дослідження ідейної їхньої спад
щини. А таке вивчення є прекрасною зброєю в боротьбі проти 
ревізіонізму різних мастей та Гатунків. Тим самим діяльність 
гов. Рязанова набуває глибоко актуального значення й вхо
дить складовою та потрібного частиною до загального фронту 
боротьби революційного марксизму проти його фальсифікато
рів та вульгаризаторів.

Своєю непереможною енергією в переведенні накресле
ної мети, своєю величезною різнобічною ерудицією, своїм кри
тичним чуттям та виключною науковою сумлінністю, Д. Б . Ря
занов становить собою зразок марксиста ученого й може 
бути за приклад всьому молодому поколінню марксистів - 
дослідників.





ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З ’ЇЗД ПРОФСПІЛОК
/

Перший всеукраїнський з ’їзд профспілок зібрався 27 квіт
ня 1919 р. за кілька місяців після ліквідації гетьманщини 
й повалення директорії.

В період гетьманщини та директорії найбільший вплив 
у професійному рухові мали, звичайно, меншовики. Ні гетьман, 
ні Петлюра не заважали їм стати господарями леґального проф
руху. Боротьба точилася лише проти по - більшовицькому 
настроєних профспілок.

А тому й перша Всеукраїнська конференція профспілок, 
що відбулася в травні 1918 р. за гетьманщини складалася 
в переважній більшості з угодівських елементів (меншовики 
й бундовці складали 49%, більшовики — 8% всіх делеґатів), 
які й надавали всім її постановам меншовицького характеру.

Опортуністична більшість на цій конференції цілком ви
явила своє обличчя, коли обговорювалося питаня про поточний 
момент та завдання профспілок. Протиставляючи гаслові „вла
да радам“— гасло демократичної республіки, меншовики вва
жали за можливе для спілок провадити свою повсякденну 
органічну роботу й за гетьманщини. Одночасно спілки закли
калося до боротьби за встановлення демократичнішого режиму. 
Але які ж методи боротьби вони рекомендували робітничій кля- 
сі ? Ухвалена цією більшістю резолюція про поточний момент 
досить красномовно про це говорить. З одного боку, вона 
заз- гає: „професійному рухові на Україні загрожує в да
нії!' іі*іент величезна небезпека від буржуазно - поміщицької 
реакції, що взяла гору за допомогою чужоземних багнетів, 
що чинить замах на всі політичні, економічні та національні 
здобутки революції'*, а з другого — замість того, щоб закликати 
робітничі маси до рішучої боротьби, готуватися до збройного 
повстання проти гетьманщини, резолюція ця обмежувалася 
лише пустим протестом проти гетьманського перевороту й ре
комендувала професійним спілкам „всю енергію робітничої 
кляси направити на збереження та зміцнення класової орга- 
нізованости, на захист революції, на накопичення сил та під
тримку бадьоростй та одностайносте". А в порядку роз’яснення
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цього професійним спілкам пропонувалося „бути дуже обереж
ними в масових виступах, які, на випадок невдачі, в обстановці 
військово - окупаційної диктатури та соціяльно - політичної 
реакції можуть привести-до розгрому робітничої кляси та її 
професійних організацій".

Позиція фракції комуністів на цій конференції відбивала 
фактично погляди комуністичної партії України, що була 
утворена на таганрозькій нараді в квітні 1918 р. Ухвалена 
на нараді комуністичної фракції резолюція давала правильну 
оцінку тодішньому співвідношенню соціяльно - політичних сил 
на Україні й вказувала на революційну боротьбу робітничих та 
селянських мас, що тоді зростала, на неминучість революційної 
боротьби під гаслом „вся влада радам". Так само й у питанні 
про тактику економічної боротьби погляд комуністичної фракції 
був різко протилежний поглядові опортуністичної більшості! 
конференції.

Меншовики, визначаючи тактику економічної боротьби, 
вказували на те, що Лютнева революція, як буржуазно - демо
кратична, дала робітничій клясі максимум досягнень в галузі 
поліпшення її матеріяльного становища, й що дальші вимоги 
на даний час, в зв’язку з загальною руїною — неможливі. 
Таким чином, меншовики вважали, що тактика боротьби по1- 
винна бути оборонною.

„Вважаючи на загальні тяжкі умови господарського 
життя та міжнародне становище країни, слід було б зупини
тися й зміцнити здобутки, але, на великий жаль, під впли
вом більшовицької пропаґанди,— скаржиться меншови
цький доповідач,— надто популярним стає уявлення про 
наступ соціяльної революції" *).
Робітники починають, мовляв, ставити „надмірні" вимоги, 

які, за виразом доповідача, „уявляють по суті наскок на теро
ризованих підприємців". Жовтневий переворот доповідач вва
жає за ганебний, а більшовиків за винних в перемозі контр - 
революції. Більшовикам ставили за провину також максима
лізм у вимогах робітників, що, на думку доповідача, повинен 
був привести до ще більшої руїни народнього господарства. 
Кажучи про робітничу політику, переведену за радянської 
влади, доповідач заявляє: „шляхом терору внесено було до ко
лективної угоди вимоги, за які тепер робітникам доводиться 
червоніти, бо ці вимоги не базуються ні на життьових інтере
сах робітничої кляси, ні на принципах робітничої політики".

*) Доповідь Наумова на першій Всеукраїнській конференції — 
„Про тактику економічної боротьби“.
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Доповідач мотивував запропоновану ним тактику економій 
ної боротьби нібито інтересами робітничої кляси. Але справді 
за цією фразою приховувані були справжні інтереси під
приємців. В інтересах останніх меншовики пропонували пого
дитися на перегляд колективних умов, щоб усунути з них всі 
небажані для підприємців пункти; в інтересах, звичайно, лише 
підприємців настоювали на усуненні а умов усього, „що відби 
ває на собі захоплення робітничим контролем ', в інтересах 
підприємців пропонували компромісну оборонну тактику еко
номічної боротьби й т. ін.

Хоч більшовицька фракція на питання про тактику еко
номічної боротьби своєї резолюції не пропонувала, але її по
зицію в цьому питанні виразно висловив у своїй співдоповіді 
тов. Пірогов. Він навів кілька історичних довідок про зрадни
цьку ролю меншовиків у моменти загостреної боротьби робітни
чої кляси з своїми експлуататорами й ганьбив обвинувачення 
доповідачаїНаумова, що він кинув робітникам, ніби вони спри
йнявши гасло „давай", зробили це по - варварському, руйну
ючи підприємства".

„Робітники взяли ті фабрики, на яких був саботаж; 
вони взяли ті фабрики,* де не було ні сировини, ні капіта- 

' лів,де був зужитий реманент, вони взяли фабрики, господарі 
яких втекли. За таких умов робітники нічого не могли 
зробити. Але справні працювати заводи не бул<*» взято. 
Робітнича кляса могла сказати „давай", мала право на це* 
але не сказала й це було жертвою з її боку".
Далі тов. Пірогов констатував, що вумовах цілковитоїруїни 

й застою за диктатури буржуазії, при цілковитій дезорганіза- 
ваності робітників, при відсутності спілкових фондів та при 
безробітті, робітники не можуть добитися найменшого полі
пшення свого становища. Небагато можна було сподіватися 
й від методи колективних умов, що її меншовики вважали за 
панацею від усього. „Колективна умова — це вислів співвід
ношення сил. Колективна умова є наслідок боротьби двох 
кляс, а якщо в виробництві застій, й сила в руках буржуазії, 
то буржуазія добровільно не піде ні на які поступки — й' ні
якої умови, що відповідала б нашим інтересам нам не по
щастить скласти" 1).

І тов. Пірогов зазначив, що вихід з цього становища — 
в хвилі нової революційної боротьби, що насувається як у нас, 
так і на Заході. \

*) Співдоповідь т. Пірогова на І Всеукраїнській конференції 
профспілок у викладі Крейзеля — „І Всеукраинськая конференция 
профсоюзов “ , стор. ЗО.



„Тепер, коли немає іншого виходу, коли шляхом 
страйків та колективних умов нічого не можемо добитися, 
ми повинні сказати, що наша едина підпора— це влада ро
бітників та селян. Правда, вона тимчасово відійшла від нас, 
але це не заважає нам повторювати: вся влада робітничій 
клясі та селянству. Робітнича кляса зрозуміла свої по
милки й помилки своєї довірливосте до інших партій. 
Лише партія, що відсутня за буржуазної влади, лише 
вона захищає інтереси робітничої кляси, а ті, що працюють 
леґально за буржуазної влади, не є дійсні оборонці ро
бітничої кляси. Вся влада радам робітників та селян"1).

Ми бачимо що основні суперечки між меншовиками та біль
шовиками в визначенні лінії професійних спілок, як у галузі 
політичної, так і в галузі економічної боротьби, виявилися до
сить чітко на І Всеукраїнській конференції профспілок. 
Обраний-на цій конференції Уцентрпроф взяв на себе завдання 
об’єднати та зміцнити спілки, але це завдання Уцентрпрофові 
було надсильне, бо хазяйнували в ньому меншовики, вся так
тика яких ішла в супереч з загально - класовими завданнями 
пролетаріяту й на неприховану # підтримку й боротьбу за 
владу буржуазії.

Як відомо, основним завданням цього часу було завоювання 
пролетарської диктатури. Але проти цього, як ми побачимо 
далі, рішуче виступив меншовицький Уцентропроф, що зали
шився до кінця вірним лінії, яку намітила меншовицька 
конференція. Правда, історія насміялася з цих угодівців 
що відігравали одверту контр - революційну ролю в робітни
чому рухові. Всупереч всім їхнім пророкуванням про швидку 
загибель радянської влади, остання не тільки зміцніла в Росії, 
але й відновилася на Україні. Перед українським профрухом 
постали зовсім нові завдання, які повинен був розв’язати 
І Всеукраїнський з ’їзд профспілок.

8 N Шло сб ерг

Обставини, за яких зібрався І Всеукраїнський з ’їзд проф
спілок, були надзвичайно важкі. Стан української промисло
восте— катастрофічний. Ще напередодні Лютневої революції 
майже всі галузі російської промисловосте, за винятком військо
вої, були в важкому стані в наслідок 3 - хлітньої імперіалі
стичної війни.' Мало змінилося становище й після Лютневої 
революції за Тимчасового уряду. Війна й політика Тимчасового 
уряду руйнували остаточно народне господарство. Під впливом

’) Там саме.
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громадянської війни промисловість де - далі падала. Таким 
чином, спадщина, що дісталася робітничій клясі після заво
ювання нею влади, була надзвичайно важка.

Десятки фабрик та заводів повинні були припинити свою 
роботу. А скільки було фабрик та заводів, що припинили ро
боту через одвертий саботаж підприємців. В наслідок цих при
чин виробничі сили всієї Росії, а особливо України, надзви
чайно занепали. Якщо 1917 року вугільна промисловість дала 
1.510 міл. пудів, то 1918 року вона дала 541 міл. пудів, а 1919 р. 
лише 338 міл. пудів х). Кількість гірнопромислових робітників 
зменшилася вдвічі.

Не краще було й у металюрїійній промисловості Донбасу: 
з 66 домен — 1919 р. працювала лише одна. Якщо 1915 р. вито
плено було 168 міл. пудів чавуна, то 1918 року лише 12 міл. 
пудів, а 1919 р. — 1,6 міл. пудів * 2). На 1 вересня 1918 року на 
18 металюрґійних заводах працювало: з 84 мартенівських пі
чок — 8 (9,5%), а з 274 прокати, станків — 13 (5%). 3).

Якщо металюрґійна промисловість ще працювала, то 
лише за рахунок запасів, що були в неї та й вони вже кінча
лися. Нижченаведена таблиця дає нам уявлення про кількість 
робітників у металюрґійній промисловості України Дона та 
Криму в жовтні 1918 р. 4 *).

Підприємств Нормальна Кількість ро- °/»донормальн.
кількість ро- бітників у вересні— кількіости робіт- 
бітн. на під- жовтні 1918 р. ників
приємствах.

160 201314 49600 24,6°/„

Таким чином у цій же книжці краевого бюра читаємо, що: 
„Українська металюрґійна та металообробна промисловість 
весь звітний період перебувала в стані повного параліжу. 
Її становища не могла поліпшити господарська політика 
уряду української держави, що захищав інтереси заможних 
верств населення і охороняв вільну торгівлю та вільне вироб
ництво й цим сприяв спекуляції, що повільним вогнем палила 
нашу промисловість. Цілковита анархія в розподілі замовлень 
сировини та палива збільшувала розвал нашого виробництва “ 6).

г) Либерман — „В угольном царстве".
2) Колесніков—„Профдвижение и контр-революция", стор. 10.
s) „Союз рабочих металлистов Украины в период от 1 июня 

1918 г. по 1 января 1919 г .“. Крайове бюро спілки робітників металі
стів України. Харків, 1919 р.

4) Ці цифри дають уявлення головним чином про українську
промисловість.

•) „Союз рабочих металлистов Украины"^ стор. 15.
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Приблизно це ж саме було й у копальній промисловості, 
їуральній та цукроварній.

Кризисний стан промисловости відбився й на становищі 
робітничої кляси. Капіталісти використали кризу, почавши 
наступ на всьому фронті: знижували зарплату, збільшували 
робітничий день, ліквідуючи всі здобутки робітничої кляси.

Характерні дані, наведені в тому ж звіті, показують на
скільки зарплата металістів розходилася з тодішньою дорож- 
нечою. Так,"реальна, зарплата середнього робітника в Хар
кові за 4 роки зменшилася втричі, заробітна плата чорно- 
робочого — в 2х/з рази.

До того ж нестійке було й загально - політичне становище. 
Гетьманську владу було знищено. Знищено було також і Дирек
торію української народньої республіки, що замінила собою 
гетьманську владу. Над Україною хоч і маяв червоний радян
ський прапор, але її не було ще зовсім очищено від контр-рево
люційних банд. Частина Донбасу була в руках білих; біла армія 
готувала новий наступ, якому треба було дати рішучу відсіч.

Період австро - німецької окупації надзвичайно неґативно 
відбився на загальному стані робітничої кляси й її спілок. 
Переведена зразу ж після відновлення радянської влади 
перереєстрація металістів п казала, наскільки за час реакції 
зменшилася фактична кількість організованого пролетаріяту. 
Так,за даними Є.Шатана в Одесі зменшилася кількість на 71,5%, 
в Миколаїві — 38,9%, вКаменському на 58,4%, в Маріюполі — 
71,5%, в Горлівці — 88%, в Макіївці на 75,8% і т. д. J).

Ми не маємо точних даних про кількість членів профспілок 
в момент першого з ’їзду, на якому було представлено 575.000 
членів, але ця цифра не відбиває дійсної кількости членів, бо 
не всі спілки послали на з ’їзд своїх представників.

Е. О. Шатан в своїй книжці „Из истории профессионального 
движения на Украине в 1918 — 19 г .г .“ наводить таку таблицю, 
що дає деяке уявлення про кількість членів 7 виробничих 
об’єднань, що своєю питомою вагою в професійному рухові 
України були найбільш важливими й крупними:

Назва спілки

М етал істи .....................
Гірники .....................
Хеміки та стекольники
Друкарі .....................
Табачники .................
Шкірники .................
Торгпромслужбовці l

Кількість Кількість
спілок членів

62 92.116
17 64.186
32 15.300
33 13.200
17 15.955
24 10.290
55 44.151

l) Е. О. Шатан— „Из истории профессионального движения на 
Украине в 1918 — 1919’г. г .“, видання южбюра ВЦРПС. 1921.
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Дані^іі припадають на жовтень 1918 р. Перед з'їздом кіль
кість членів значно збільшилася. Це показують дані, наведені 
в цій же книжці, про зріст спілки друкарів у Харкові та Кате
ринославі , а також спілки торговельно - промислових служ
бовців у Харкові.

В Харківській спілці торговельно - промислових служ
бовців було на 1 жовтня 1918 року — 3.063, а на 1 квітня 
1919 р. (перед з ’їздом) — 7.888 членів.

Таке ж зростання кількости членів спілки друкарів 
у Харкові та Катеринославі:

1 жовтня 1918 р. в Харкові...............  1.781
1 жовтня 1918 р. в Катеринославі............  669
1 квітня 1919 р. в Х а р к о в і.........................2.349
1 квітня 1919 р. в Катеринославі..............  941і)

Таке ж приблизно зростання можна констатувати й по 
інших спілках.

Перший з ’їзд профспілок на Україні відбувся після другого 
Всеросійського з ’їзду профспілок, що чітко встановив органі
заційні їхні форми, остаточно закріпив виробничий принцип 
їхньої структури, встановивши такі ознаки виробничої спілки: 
а) об’єднання всіх робітників та службовців даної галузі промис- 
ловости, незалежно від функцій, що вони їх виконують; б) 
Централізація каси; в) управління справами спілки на основі 
демократичного централізму; г) встановлення єдиним центром 
тарифів та умов праці для всіх категорій трудящих; ґ)єдиний 
принцип будівництва зверху донизу; д) секції спілок відігра
ють лише технічно - допоміжну ролю; е) представництво єдиним 
центром інтересів професійно - організованих робітників та 
службовців даної галузі виробництва перед зовнішним світом; 
є) особи, що обслуговують не виробництво, а виробників, а 
також всі тимчасові й випадкові робітники залишаються чле
нами своєї виробничої спілки.

На даний момент ми маємо вже близько ЗО всеросійських 
об’єднань спілок, збудованих за виробничим принципом. Кіль
кість членів спілок за цей час значно збільшилася. Так, 
якщо на першому з ’їзді в січні 1918 року представлено 
2.638.812 членів спілки, то на другому з ’їзді профспілок 
1919 р. було представлено вже 3.422.000. В цю кількість 
не входить Україна, Сибір та Урал, бо території їхні в той 
час не були звільнені ще від білих армій.

Другий Всеросійський з ’їзд профспілок потвердив ще раз 
потребу єдности російського профруху на основі демократично
го централізму. Згідно з постановою другого з ’їзду 1) „ВЦСПС *)

*) Шатан Е. О.— згадувана книжка, стор. 9 - 1 0 .
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є верховний орган Всеросійського профруху, що працює на 
основі постанов з ’їздів та конференцій і відповідає перед Все
російським з ’їздом професійних спілок; 2) всі постанови Все
російських з ’їздів, конференцій, а також і ВЦСПС обов’язкові 
як для всіх спілок, що входять до всеросійського професійного 
об’єднання, так і для кожного члена спілки. За невиконання по
станов винних виключати з сім’ї пролетарських профспілок

Характерною особливістю російського профруху в цей пе
ріод є майже цілковита ліквідація меншовицького впливу в про
фесійних спілках. На другому з ’їзді за резолюції меншовиків 
голосувало лише 27. чоловіка з 748 делегатів. Меншовики мали 
ще деякий вплив у спілках друкарів та торговельно - проми
слових службовців, але й тут їх поступово вибивали з їхніх 
позицій. В листопаді 1918 року спілка торговельно - проми
слових службовців на своїй Всеросійській конференції при
йняла радянську плятформу, а в квітні 1919 р. на Всеросій
ському з ’їзді цієї спілки більшість мали комуністи. Те ж було 
й на Всеросійському з ’їзді друкарів у серпні 1919 року. Друга 
характерна риса професійних спілок того часу це їхня безпосе
редня участь в управлінні виробництвом. Профспілки тоді 
формували особовий склад адміністрації і разом з господарчими 
органами розробляли й затверджували господарчі пляни й 
програми, брали участь в контролі за їх здійсненням.

Треба ще зазначити бойові завдання профспілок в зв’язку 
з наступом контр - революції. Крім відрядження членів спілок 
на фронт у порядкові загальних мобілізацій, ВЦСПС в квітні 
1919р.,в зв’язку з рішучим моментом на фронтах,мобілізував 
10% всіх членів спілок для поповнення ними лав Червоної 
армії.

До цього ще слід додати активну участь профспілок в прод- 
розкладці, в формуванні продзагонів, що -допомагали прод- 
органам виконувати їхні бойові завдання постачання як армії, 
так і робітничої кляси потрібними харчами.

На тлі всіх вищезазначених завдань всеросійського проф
руху, І Всеукраїнський з ’їзд профспілок повинен був на
мітити найближчі завдання українського професійного руху, 
який тільки що звільнився від утисків різних контр - рево
люційних влад.

Склад цього з ’їзду був вже зовсім інший, як склад першої 
Всеукраїнської конференції профспілок. Якщо остання скла
далася переважно з угодівських елементів, то на Всеукраїн
ському з ’їзді більшість складали комуністи та ті, що співчували 
їм. Це надавало зовсім іншого характеру всім постановам його.

За доповіддю мандатної комісії, на з ’їзді було 640 делеґа- 
тів з ухвальним голосом. За партійністю вони розподілялися
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так: комуністів — 269, тих, що їм співчувають — 52, ком.- 
бунд — 15, ком.-іюалей - ціон — 5, об’єднана еврейеьк. соц. 
роб. партія комун.— 7, с.-д. меншовиків — 67, тих, що їм 
співчувають— 3, с.-д. інтернаціоналістів — 24, незалежних— 2, 
с.-р. — 13, бунд — 8, поалей - ціон — 11, об’єдн. євр. соц. 
роб. партії — 5, анархістів — 5, анархістів - комуністів — 2, 
анархістів - синдикал.— 5, лів. есерів — 11, с.-р.-інтернац.— 1, 
боротьбистів — 2, с.- р. - максимал.— 2, не зазначили своєї 
партійности — 51 делеґат, непартійних — 81і).

Першою, згідно з ухваленим порядком денним, була допо
відь меншовика Пілецького про діяльність Уцентропрофу. 
Він розповідав про ті умови, за яких доводилося працювати 
Уцентропрофові, з одного боку під натиском австро - німецької 
окупації, а з другого — при значному послабленні профспілок. 
Доповідач намагався реабілітувати Уцешропроф, стверджуючи, 
що останній поруч з роботою щодо зміцнення та організації 
спілок вів „боротьбу “ з гетьманською владою. В чому ж ви
явилася ця жалюгідна, ганебна „боротьба"? „Ми,— говорив 
Пілецький,— збирали відомості про всі випадки насильства 
та зловживань і зверталися до гетьманської влади з відповід
ною запискою чи меморандумом. Це був єдиний спосіб звертання 
до уряду". Говорячи про те, що цей меморандум було популя
ризовано серед робітників, Пілецький зазначав, що „це був 
легальний спосіб боротьби проти гетьманської влади" 2).

Це, дійсно, був єдиний шлях, що його обрав Уцентропроф для 
боротьби з гетьманською владою. Досить ознайомитися із 
змістом цього звертання Уцентропрофу до гетьманського уряду, 
щоб вияснити справжнє його (уцентропрофівське) обличчя.

„Професійні спілки,—говориться в цьому звертанні 
є елемент, що будує й ті, хто бореться з ними, сприяє роз
падові суспільно т економічного життя. Поліцейські пе
реслідування нікого не лякають, вони приносять ЛИІПЄ 
анархію та безладдя там, де повинна бути плановість та 
суворий порядок. Вони калічать рух, який профспілки 
хотять перевести на широкі рейки організованосте та 
доцільносте, бо,— говориться далі,— надходить важкий 
час і ми переконані, що урядова політика щодо робітничого 
питання, лишаючись незмінною, ускладнить становище; * І

1) До президії з ’їзду обрано було: від фракції комуністів Магі- 
доваБ., Козелєва, КосіораВ., Стороженка, Плахотнікова, Мальцева, 
Старченка, Полонську Л ., від с.-д. та інших груп незалежних— Сан- 
домирського, Нікольського, Попова, Гросмана І.

*) 3 доповіді Пілецького про діяльність Уцентропрофа на
І Всеукраїнському з ’їзді профспілок. Стенограма.
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збільшить руїну, внесе дезорганізацію в той час, коли по
трібна організованість, потрібне можливе полегшення 
цього важкого стану

Цей документ досить яскраво показує, оскільки Уцент- 
ропроф не на словах, а на ділі далекий був не тільки від 
будь-якої форми революційної боротьби, але навіть і від ак
тивної опозиції гетьманській, а згодом, і петлюрівській 
владі, оскільки під покровом словесної, обережної, виключно 
зовнішньої, нібито опозиції він по суті, як і меншовики, вза
галі, всіляко підтримував „теперішній режим".

В той же час Уцентропроф не зупинявся ні перед чим, щоб 
дискредитувати радянську владу. Для цього випущено було 
спеціальну відозву до українського та міжнароднього проле
таріату, в якій зовсім не згадувалося про терор гетьманської 
влади, а лише повідомлялося про тисячі заарештованих, що си
дять по радянських в ’язницях, про численні розстріли в радян
ській Росії, при чому й слова не було сказано про те, що всі ці 
заарештовані й розстріляні були різних мастей контр - рево
люціонери, зловмисні вороги робітничої кляси, що напра
вляли свою зброю проти її революційних здобутків.

Тов. Шахиовський в своїй співдоповіді дав належну оцінку 
цій діяльності. Вона зводилася, як запевняв доповідач Піле- 
цький, до нібито „керівництва" страйковим рухом, але ж, по- 
перше, останнім не обмежується революційна боротьба; самими 
економічними страйками повалити гетьманську владу не можна. 
Дійсної зброї й єдиного засобу в боротьбі проти гетьманщини — 
повстання Уцентропроф не визнавав, а тому всі розмови його 
про боротьбу проти гетьманщини були несерйозною й непо
трібною балаканиною, і подруге, „керівництво" Уцентропрофу 
страйковим рухом , тоді, коли він виникав вже мимоволі мен
шовиків можна було вкласти в формулу — „возглавить для 
того, чтобы обезглавить".

„Говорячи про діяльність Уцентропрофу в цілому, не розби
раючи конкретно окремих його дій, ми можемо сказати відразу, 
що — зазначав тов.ІПахновський,— якщо робота Уцентропрофу 
виявлялася лише в страйках, то вона не могла привести до 
перемоги революції, бо без збройного повстання страйк до 
перемоги революції, провести не м ож е"г).

Уцентропроф, яким керували угодівські угруповання, 
з першого ж дня свого обрання став на шлях легального проф
руху, залишаючись весь час „лояльним" у відношеннях до геть
манської влади. Замість того, щоб закликати робітничу клясу 1

1) Доповідь т. ІІІахновського. Стенограма, стор. 39.
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до повалення цієї ворожої їй влади та до встановлення дикта
тури пролетаріяту, Уцентропроф рекомендував пристосуватися 
до цієї влади для боротьби за поліпшення свого становища. 
Намагаючись за всяку ціну зберегти професійні апарати, 
Уцентрпроф зовсім іґнорував революційну роботу, виступаючи 
проти революційного руху. „Так, на нараді Уцентропрофу,— 
зазначив в своїй доповіді тов. ІПахновський,— визнали потребу 
в ’політичному страйкові, але не вистачило сміливості! його 
почати в певний час. Так само, коливкінці 1918 р. утворилася 
революційна ситуація, Уцентрпроф, замість того, щоб стати на 
чолі цього масового революційного виступу, ґрунт для якого 
був вже добре підготовлений, відійшов від керівництва цим 
рухом“.

Така опортуністична політика Уцентропрофу цілком відпо
відала ідеології уґруповань, що його обрали — ідеології мен
шовиків. Вони ставили своїм основним завданням знищення 
більшовизму й були контр - революційним чинником у робіт
ничому й революційному рухові.

Після довгих дебатів комуністи запропонували резолюцію, 
що й була прийнята більшістю з ’їзду.

„Перший з ’їзд професійних спілок півдня Росії кон
статує що: 1) Уцентропроф в своїй діяльності не стояв на 
ґрунті революційного соціалізму  та диктатури пролета
ріату, 2) що втягуючи робітничу клясу України на шлях 
леґальних досягнень в гетьманському режимі, Уцентро
проф цим самим відвертав робітничу клясу від револю
ційної боротьби за- владу, 3) що участю в органах, 
створених гетьманським урядом він створював ілюзію 
можливости поліпшення становища пролетаріату в межах 
гетьманського самодержавства, 4) що, будучи єдиною 
леґальною організацією пролетаріату України, Уцентро
проф у вирішальні моменти не тільки не був на чолі ре
волюційного руху, але й всіляко гальмував його, 5) що. 
в свій час, не дивлячись на чорний терор на Україні, 
Уцентропроф солідаризувався з усіма контр революцій
ними силами Росії в протесті проти червоного терору, що 
чинив пролетаріат Росії над контр - революціонерами — 
констатуючи все це, з ’їзд вважає, що Уцентропроф не 
виконав завдань, що диктувалися розвитком соціалістич
ної революції” .

Таку оцінку роботи Уцентропрофу дала більшість з'їзду. 
Не менш бойовим питанням, на якому зосередилася увага 
з ’їзду, було питання про ролю та завдання професійного руху
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в цей великий історичний момент. Як відомо, меншовики 
захищали „незалежність" [профспілок. Цей погляд захищали 
вони ще на першому й на другому Всеросійських з ’їздах проф
спілок. Виходячи з відсутности передумов для здійснення СО
ЦІАЛІЗМУ в Росії, Мартов, що виступав від їмени меншовиків на 
першому з ’їзді, вважав, що профспілки повинні зберегти свою 
цілковиту незалежність від радянської влади. Резолюція, що її 
внесли меншовики, зазначає, що „теперішня революція об’єк
тивно не є соціялістичною, а буржуазною і що можливі в ній 
соціяльні досягнення робітничих мас не можуть змінити основ 
капіталістичного ладу. Отже,— говориться далі,— ро^йському 
пролетаріатові й далі доведеться вести уперту борьтьоу з капі
талом у всіх його формах за поліпшення свого економічного 
становища в рямцях буржуазного суспільства, а також і за 
своє цілковите звільнення через соціалізм". Звідси походила 
Й їхня вимога „незалежносте" профспілок.

Цей погляд захищали, між іншим, меншовики й на 
другому Всеросійському з ’їзді профспілок 1919 року. В резо
люції, що вони її внесли, зазначалося, що:

„Росія не вийшла й не може, під загрозою еко
номічної’ смерти, вийти негайно з’ товарово - капіталі
стичної стадії, а тому професійні спілки не можуть в 
постановці своїх завдань, спиратися на фантастичний 
факт соціалістичної перебудови суспільства, що нібито 
відбулася. З другого боку, професійні спілки не можуть 
і саму радянську владу вважати за представницю інтере
сів робітничої кляси, як здійснення її диктатури, бо ра
дянська влада ґрунтується на придушенні самостійносте 
робітників, на насильстві над їхньою волею"'.

Таким чином, мовляв, профспілки повинні зберегти свої 
незалежність від радянської влади, щоб найкраще захищати 
свої інтереси „не лише від приватнього капіталу, а й від радян
ської держави".

На Всеукраїнському з ’їзді профспілок цей погляд захи
щав Трахтенберг, що виступив з доповіддю від меншовиків - 
інтернаціоналістів. Але мотивував він зовсім інакше, як його 
однодумці на першому та другому Всеросійських з ’їздах проф
спілок. Перший Всеросійський з ’їзд профспілок зібрався під
час шаленого наступу білоґвардійщини й меншовики споді
валися, іцо радянська влада загине під ударами контр - рево
люції. Перший Всеукраїнський з ’їзд профспілок відбувся 
в момент найбільших поразок контр - революції, коли зовсім 
хисткою була надія на відновлення буржуазної „демократии-
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ної“ республіки й надто вже не популярним серед робітничих 
мас України було гасло „Установчих зборів".

' Отже в зв’язку з цим доповідач на Всеукраїнському з ’їзді 
висловив своє „позитивне" ставлення до захоплення влади ро
сійським пролетаріатом як до факту. Перший пункт його тез 
констатує, що „добу, що ми її переживаємо, треба схаракте
ризувати як добу напруженої класової боротьби, як добу без
посередньої боротьби пролетаріату з буржуазією (в світовому 
маштабі) за політичну владу"х). „Жовтнева революція,— 
говориться далі в першому абзаці 6 пункта тез,— є історично - 
неминуча й об’єктивно потрібна охорона працьовників від ка
піталістичної хижацької експлуатації".

Таким чином. Жовтневий переворот тези розцінюють не як 
рішучий наступ робітничої кляси проти капіталізму для заво
ювання диктатури, а лише як охорону від експлуатації; так що 
нехай не думають, що меншовики остаточно порвали з минулим, 
відійшли від своїх позицій, стали на точку зору пролетарської 

'революції. В цих же тезах ми знаходимо далі таке: „пролета
ріат, захопивши владу в окремій країні, поки в інших існує 
влада буржуазії, неодмінно повинен стати на шлях компро
місів, перепочинків і т .ін ., роблячи поступки, з одного боку, 
дрібній буржуазії своєї країни, а з другого — великій буржуа
зії чужих країн".

Отже, на думку доповідача, радянська влада, що об’єднує 
протилежні інтереси робітничої кляси та селянства примушен.а 
буде піти на широкі поступки дрібнобуржуазному селянству, 
хоч би це було проти інтересів робітників. За таких умов, 
згідно з меншовицькими тезами, профспілки повинні зали
шатися самостійними, незалежними від будь-якої влади, хоч 
би й радянської, вважаючи, що „лише зберігаючи свою неза
лежність, профспілки можуть найбільше впливати на владу 
в розумінні надання їй дійсно пролетарсько - демократичного 
характеру".

Таким чином, меншовики на першому Всеукраїнському 
з ’їзді профспілок також настоювали на „незалежності" проф
спілок, як і їхні однодумці, на другому Всеросійському 
з ’їзді профспілок та на першій Всеукраїнській конференції.

Більшовикам на з ’їзді довелося викрити опортуністичні 
погляди меншовиків на хід розвитку професійних спілок. Це 
зробив в своїй співдоповіді тов. Косіор В.

Коли меншовики стверджували, що наша революція бур
жуазна й що капіталізм залишається, тоді їхнє гасло про само
стійність та незалежність спілок було зрозуміле, бо воно вихо- *)

*) Стенограма першого з’їзду профспілок.
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дило з основної меншовицької передумови буржуазности нашої 
революції та збереження капіталістичних взаємовідносин. 
Але коли диктатура пролетаріату стала для них об’єктивним 
позитивним фактом, меншовикам треба було шукати інших 
передумов, щоб виправдати „незалежність“ профспілок і, 
як ми бачили раніше, вони цю передумову знайшли в тому, 
іцо радянська влада примушена йти на поступки капіталізму.

Справді ж було зовсім інакше. „Нам нема чого боятися,— 
зазначав в своєму виступі тов. Косіор,— тих поступок, що 
в даний момент радянська влада примушена робити дрібній бур
жуазії. Ці поступки зовсім не зменшують принципів пролетар
ської диктатури, якими просякнуто всю діяльність радянської 
влади".

Побоювання меншовиків, що в наслідок примушених по
ступок середньому селянству економічна питома вага проле
таріату зменшиться — безпідставні, бо робітнича кляса, взя
вши владу до своїх рук, відіграє й економічно й політично го
ловну ролю в пролетарській державі й веде за собою величезні 
маси бідняцького й середняцького селянства. Робітнича кляса 
вважає на дрібнобуржуазні забобони середняцького селян
ства, не з тим щоб вернутися до капіталізму, а щоб переви
ховати ці маси й цим зміцнити свій союз з ними. Меншовики 
вважали за важливе для спілок збереження незалежносте 
від радянської влади, побоюючись за свій вплив у спілках,

• але вони зовсім забули, що навіть „незалежність" профспілок 
від радянської влади не спасе їх від розгону на випадок по
разки революції.

Гасла „незалежносте “ спілпк меншовики протиставляли 
гаслові нібито так званого ,удержавлення" профспілок. Це 
питання про .удержавлення" спілок виникло й на Всеукра
їнському з ’їзді.Якщо в резолюції про завдання спілок вказано, 
що „профспілки повинні з органів боротьби праці з капіталом, 
за доби політичної диктатури робітничої кляси, перетворитися 
на організацію соціалістичного будівництва народнього госпо- 

. дарства" — це треба розуміти не так, що вони повинні стати 
органами влади. Резолюція II Всеросійського з ’їзду проф
спілок, до якої приєдналась більшовицька більшість першого 
Всеукраїнського з ’їзду, вказувала, що „було б величезною 
помилкою з ’єднувати спілки з органами державної влади й що 
це об’єднання могло б відбутися в наслідок довгої спільної 
роботи, в наслідок втягнення широких робітничих мас до упра
вління союзною державою. Це збіглося б з моментом цілкови
тої ліквідації класових відносин у пролетарській державі, 
з цілковитою ліквідацією в ній капіталістичних елементів". 
І тов. Ленін в своїй промові на II Всеросійському з ’їзді
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профспілок вважав „за безумство присвоєння профспілками 
функцій державної влади тепер, коли вони ще не мають досить 
сили, коли вони мають справи з робітниками, що зберегли ще ба
гато традиційної психології капіталістичного суспільства, пси
хології, що не пристовована до керування соціалістичною 
державою" г). Не треба було, таким чином, лізти в одчинені 
двері, протиставляючи гасло „незалежносте" профспілок гаслові 
їх „ о держав лення", цебто, перетворення їх на органи влади.

Між іншим, гасло „незалежности“ профспілок меншовики 
тлумачили як протиставлення спілок, як органів боротьби 
прдти радянської влади. Проти цього й заперечували комуні
сти, що виступали на цьому з ’їзді. „Профспілки, за доби полі
тичної диктатури робітничої кляси,— говорив доповідач,— 
не можуть бути лише органами боротьби праці й капіталу. 
Профспілки повинні стати органами втягнення широких мас 
до будівництва й управління державою, тому що основною 
базою будівництва радянської влади є пролетарський робіт
ничий елемент, що скупчився навколо радянської влади та 
виховався в дусі щільного зв’язку й роботи з радянською 
владою, а не в дусі того, що спілки повинні бути незалежними 
й самостійними. Той, хто обстоює гасло „незалежности" й са- 
мостійности, той послабляє базу, цей фундамент, на який 
спирається радянська влада".

В такому ж дусі висловилися й т. т. Полонський та Козе- 
лев (представник ВЦСПС). „В той момент, коли немає іншого ви
ходу, крім або диктатури пролетаріяту, або диктатури буржуа
зії, в цей момент пролетарські профспілки повинні цілковито 
підтримувати радянську владу в усіх її заходах, повинні одно
стайно провадити її політику, будувати разом з нею й притягу
вати до цього будівництва широкі пролетарські м аси"* 2). 
„Радянська влада не має інших інтересів, крім інтересіз 
робітничої кляси,— заявив в своїй промові тов. Козелев,— 
а тому, ми повинні зміцнити цю владу, разом з нею ми повинні 
нести моральну відповідальність за її дії й помилки, разом 
з нею переживати перемоги й поразки, а не відмежовуватися 
й скидати з себе відповідальність, як цього хотять „незалеж
ники".

На доповідь про завдання профспілок з ’їзд ухвалив таку 
резолюцію:
' „Революція робітників та селян на Україні є один

з етапів соціалістичної революції, що почалася в усьому

’) 3 промови тов. Косіора на першому з'їзді профспілок. Стено
грама з ’їзду.

2). Промова тов. Полонського. Стенограма з ’їзду.
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світі. Досвід розвитку боротьби пролетаріяту з буржуазією 
як в Росії, так і в інших країнах, наочно потвердив пра
вильність позиції дійсно революційних партій пролета
ріату, що висунули гасло диктатури робітничої кляси.

З ’їзд вважає, що в теперішній рішучий момент бороть- 
- би пролетаріята за свою диктатуру й соціялізм професійні 

спілки, що залишаються революційними й загально-кля- 
совими пролетарськими організаціями, всю свою силу 
й весь свій авторитет повинні цілком направити на ціл
ковиту й безперечну підтримку соціалістичної революції 
та здійснення диктатури робітничої кляси.

З ’їзд вважає, що професійні спілки, що ведуть вже ро
боту, спільно з радянською владою, повинні з органів 
боротьби праці з капіталом за доби політичної диктатури 
робітничої кляси перетворитися на організації соціалі
стичного будівництва, народнього господарства, на органи 
піднесення культурного й матеріяльного рівня широких 
мас робітничої кляси, на органи виховання та втягнення 
цих мас до управління радянською державою. Перший 
Всеукраїнський з ’їзд професійних спілок цілком приєдну
ється до резолюції другого Всеросійського з ’їзду профе
сійних спілок про завдання професійних спілок".

Не обійшлося, звичайно, й без того, щоб не виникли прин
ципові суперечки між меншовиками та більшовиками й з при
воду організаційних питань. І тут при збудуванні схеми союз
ної організації, вихідним моментом для меншовиків була „не
залежність" профспілок від радянської влади.

Питання про виробничий принцип у будуванні спілок не 
зустріло великих заперечень ще на третій Всеросійській кон
ференції (1917 р.), на першій Всеукраїнській конференції 
профспілок (1918 р.) і на першому та другому Всеросійських 
з ’їздах профспілок. Всі. ці вищі професійні органи визнали, 
що в основу спілкового будівництва треба покласти виробни
чий принцип, цебто дана виробнича спілка охоплює всіх робіт
ників та службовців, що працюють в цьому підприємстві чи 
установі. Основною ознакою, що встановлює приналежність 
тої чи іншої групи трудящих до тої чи іншої виробничої СПІЛКИ 
є подібність умов їхньої праці, їхніх функцій. Було також 
одноголосно визнано за потрібне створювати лише централі
зовані об’єднання за виробничим принципом, цебто об’єдну
вати всіх робітників та службовців даної галузі промисловости 
в межах всього народнього господарства. Було ухвалено також 
утворення окремих секцій в єдиній виробничій спілці. Цим 
секціям вирішено було дати низку самостійних функцій та
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прав, як, наприклад, обслідування умов даної економічної 
групи робітників чи службовців, культурно - освітня робота, 
притягнення робітників та службовців' до організації даної 
галузі промисловості! й т. ін. Але секції не мали права мати 
свої каси, свої керівні органи. Так, наприклад, резолюція 
II Всеросійського з ’їзду на організаційне питання, до якої 
приєднався й перший Всеукраїнський з ’їзд профспілок, вихо
дячи з принципу „централізації спілкової організації, що ба
зується на єдності централізації спілкових фінансів та суворій 
загально - союзній та внутрішній дисципліні" (пункт 7), вва
жає, що організація секцій не може мати „характеру простого 
чи замаскованого федералізму. Безумовно, неприпустимі окремі 
секційні каси, додаткове стягання коштів на організаційну, 
агітаційну та взагалі спілкову роботу, окреме самостійне по
заспілкове представництво секції та структура керівних орга
нів спілки за принципом секційного представництва" (пункт 
8 резолюції).

Суперечки між меншовиками та більшовиками виникли 
з приводу питання про обов’язкове членство. Заперечуючи 
проти обов’язкового членства, меншовики ототожнювали 
обов’язкове членство з примусовим зарахованням до спілки. 
Запропонована ними резолюція зазначає, що „примусове за
рахований до спілки, особливо з наказу влади, вбиває бажання 
до поширення та удосконалення організаційної та освітньої 
діяльности, внутрішню дисциплійу, що базується на свідомому 
виконанні загальних інтересів, обертає спілки на механічні 
об’єднання ципадкових членів" х). Але резолюція II Все
російського з ’їзду профспілок розуміла обов’язкове членство 
так: коли більшість зборів на даному підприємстві ухвалить 
вступити до спілки, то ця постанова буде обов’язковою й для 
меншости. Так, наприклад, в 17 пункті резолюції (проти 
нього заперечували меншовики на II Всеросійському з ’їзді 
профспілок), говориться: „Прагнучи поліпшення економічного 
становища всіх трудящих, незалежно від того, чи є вони чле
нами спілки чи ні, спілки беруть на себе відповідальність за 
правильність функціонування підприємства та установи, за тру
дову дисципліну серед робітників та виконання постанов спілки 
про нормування заробітньої платні та норм продукційности, 
повинні прагнути заведення обов’язкового членства через 
постанову загальних зборів всіх, що працюють в об’єднаних 
ними підприємствах та установах".

Обов’язкове членство в той час було необхідною умовою 
втягнення всіх робітників до професійних спілок, що мало

х) 3 стенограми з ’їзду.
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тоді величезне значіння для зміцнення пролетарської диктатури, 
що спиралася на широкі робітничі маси, в яких збереглося ще 
чимало пережитків капіталістичних взаємин і дрібнобуржуаз
них впливів. Без безпосереднього впливу профспілок на всю 
робітничу масу для знищення цих пережитків, без максимального 
ррзвитку в ній трудової дисципліни, радянській владі, тоді 
ще неміцній, важко було перевести в життя всі намічені нею 
заходи.

Принципова суперечка між меншовиками та більшови
ками виникла й з приводу питання про невтралізм у професій
ному рухові. В 14 пункті резолюції говориться: „Об’єднуючи 
робітників та службовців у спілки, незалежно від їхніх полі
тичних та релігійних переконань, російський професійний рух 
в цілому, стоючи на ґрунті міжнародньої класової боротьби, 
рішуче засуджує ідею навтралізму, вважає за потрібне вступ 
окремих спілок до всеросійського та місцевого об’єднання — 
визнання революційної класової боротьби для здійснення СО
ЦІАЛІЗМУ через диктатуру пролетаріяту".

Меншовики заперечували проти останнього абзацу цього 
пункту.

Визнаючи нібито клясову боротьбу, меншовики, проте, не 
вважали за можливе визнати принцип диктатури, за потрібну 
умову вступу професійної спілки до всеросійського об’єднання, 
бо „це є відкидання на ділі принципу будування профспілок за 
економічною ознакою “ *).

Доповідач від меншовиків, визнавши в своїй доповіді, що 
спілки не повинні бути аполітичні, що вони повинні визнавати 
за свою мету боротьбу за соціялізм, вважає, проте, за неможливе 
вимагати від них визнання певної методи боротьби за соціа
лізм, бо це приведе, на його думку, до розпаду, до розпорошен
ня професійного руху. Такі ж докази висували колись меншо
вики в дискусії з приводу невтральности та партійности в про
фесійному рухові.

Перш за все слід зазначити, що ця вимога відносилася не 
до кожного окремого члена спілки, а до спілки в цілому. 
Вступ останньої до всеросійського профоб!єднання обумовлю
вався визнанням принципу диктатури пролетаріяту. Запере
чуючи проти цієї вимоги, меншовики виявили своє опорту
ністичне єство. Внесена ними резолюція, з одного боку, гово
рить, що вони залишаються нібито вірними принципам револю
ційної класової боротьби, зрозуміло в свойому тлумаченні, а з 
другого боку — вони вважають за можливе допустити в загаль-

*) Резолюція меншовиків на І Всеукраїнському з ’їзді проф
спілок.
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ноклясовий професійний рух і такі спілки, що не визнають 
революційної класової боротьби, що відмовляються, від за- 
войовання соціялізму через диктатуру пролетаріяту. Це й є 
справжній невтралізм у професійному рухові, проти якого 
завжди боролися більшовики ще в лавах соціяль - демокра
тичної партії.

Оборонці невтралізму в професійному рухові провадили 
зовсім іншу політику, коли мова йшла про боротьбу з впливом 
більшовиків у професійних спілках. Спілки закликалося в тій 
чи іншій формі виявити своє неі'ативне ставлення до більшо
вицької ідеології. Зовсім не невтральним був, як ми бачили 
вище, Уцентрпроф в своїй боротьбі проти більшовиків.; але 
тоді вони були господарями в профспілках, де й виявили свою 
опортуністичну політику. Коли їх вигнали з профспілок, то 
вони почали закликати останні залишитися невтральними в ве
личезній боротьбі за диктатуру пролетаріяту, що саме тоді 
розгорталася.

Тепер дивно було б припустити невтралізм у професійному 
русі. Іправийтов. Лозовський кажучи, що „робітники не можуть 
в своїх класових організаціях не стояти за революційну кла
сову боротьбу, не можуть ставити собі іншої мети, крім соціа
лізму, не можуть визнавати інших засобів боротьби, крім 
диктатури пролетаріяту, для здійснення соціалізму*' х).

І Всеукраїнський з ’їзд ухвалив резолюцію, проти якої 
не заперечували й меншовики,— не переобирати Уцентрпрофу, 
а добрати трьох членів до президії ВЦСПС від українських 
організацій. Керівництво профрухом України покладено було 
на виділене тоді всесоюзним професійним центром „бюро 
ВЦСПС на півдні Росії". . ,

Заміна Всеукраїнського центра профспілок виділеним від 
ВЦСПС бюром не вказувала, звичайно, на відмовлення від 
наміченої ще раніше комуністичною партією основної лінії 
в національному питанні. Таке розв’язання організаційного 
питання виходило з тодішньої політичної ситуації, коли не
щодавно очищена від гетьманських та петлюрівських банд 
Україна знов опинилася перед загрозою білоґвардійських 
денікінських банд, що збиралися тоді на півдні. Професійний 
рух України, що недавно звільнився від меншовицького впливу 
й не встиг ще досить зміцніти, опинився знову під загрозою 
нових небезпек, а тому особливо потребував безпосереднього 
керівництва загального професійного центру. Для кращого 
забезпечення цього керівництва в цій надзвичайній напруженій

*) Доповідь тов. Лозовсього на І Всеукраїнському з ’їзді проф
спілок. Стенограма.
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політичній ситуації, І Всеукраїнський з ’їзд ухвалив наведену 
вище постанову про організаційні взаємини між всеукраїн
ським та всесоюзним профрухами.

Великі суперечки були також і з приводу тарифного пи
тання. Основне питання зводилося до того, чи змінилися взає
мини між працею та капіталом в умовах пролетарської дикта
тури. На думку угодівців, нічого особливого не змінилося й, як 
намагався довести співдоповідач Рубцов, робітнича сила не 
втратила свого характеру краму, що його купує й визискує 
радянська держава так, як і раніше приватний підприє
мець. „Виходячи з цього,— стверджує Рубцов,— пролетар
ській державі слід заявити ті ж вимоги, що їх висувають 
спілки і в капіталітичних державах, заключаючи тарифну 
угоду з капіталістами". Звідси — засада про недозволенність 
задільщини та колективної відповідальности.

На зовсім. протилежну позицію стала комуністична ча
стина з ’їзду. Радянська держава тим і відрізняється від капі
талістичних держав, що в ній робітнича кляса є хазяїн виробт 
иицтва, хазяїн всієї продукції, випущеної всіма заводами та 
фабриками в межах радянської держави. „Значить,— зазначив 
тов. Гольцман в своїй доповіді,—питання про нормування 
зарплати зводиться до принципу обліку та розподілення про
дуктів виробництва. Отже, зарплата,— говорив доповідач,— 
повинна стати фактором, що реґулює виробництво; треба ще 
врахувати й те, що кризисний стан нашого господарства похо
дить не в наслідок перепродукції, а в наслідок гострої нестачі 
продуктів, що,, безсумнівно, повинно відбитися на матеріаль
ному станові робітничої кляси“. Остання, звичайно, була дуже 
зацікавлена в піднесенні цароднього господарства, зріст якого 
забезпечував би й зріст її власного добробуту. Але зріст народ- 
нього господарства залежав від зросту продукційности праці. 
А щоб безпосередньо зацікавити робітникам піднесенні продук
ційности праці, доповідач запропонував систему додаткової 
плати до основної суми зарплати даного заводу чи фабрики 
в тому випадкові, коли б загальна сума випущеної даним під
приємством продукції була вищою від тої, що передбачена 
виробничою програмою, при чому величина.цієї надбавки по
винна була бути пропорційною^зростові продукції. Таким чи
ном, виходячи з принципу потреби збільшити продукційність 
праці, комуністична більшість вважала за можливе й потрібне 
дозволения задільної роботи, а також колективної відпові- 
дальности, в чому були зацікавлені не лише окремі групи ро
бітників, а вся робітнича кляса в цілому. Проти цієї системи 
оплати праці виступали, звичайно, меншовики, теж нібито 
„в інтересах" робітників. Вони були проти існування й зміц
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нення пролетарської держави, пролетарської революції й тому 
висловлювалися проти задільної оплати, в якій нібито заці
кавлені лише підприємці, а робітник зацікавлений в почас- 
ній оплаті праці. Угодовці не хотіли зважати на те, що зараз 
зрозуміло кожному чесному пролетарю, а саме: що в умовах 
пролетарської диктатури держава складає нерозривне ціле 
з робітничою клясою, для якої питання про відновлення Й СО
ЦІАЛІСТИЧНИЙ розвиток народнього господарства є питання жит
тя чи смерти, як і для самої пролетарської держави.

Автоматичне збільшення зарплати без відповідного збіль
шення продукційности праці, як цілком справедливо доводили 
в дискусіях представники фракції комуністів т. т. Владіміров 
та інші, не поліпшило б становища робітників; воно б привело 
до ще більшого здорожчання собівартости продукції, до ще біль
шого знецінення грошей, до ще більшого загострення фінансо
вої кризи радянської республіки, до ще більшого зросту до
рожнечі, а значить і до погіршення становища, робітничої 
кляси. Це значить, що однією рукою руйнувалося б те, що бу
дувалося другою.

Резолюція, запропонована фракцією комуністів і ухвалена 
з ’їздом, зазначала, що „шлях до поліпшення матеріяльного ста
новища робітників у збільшенні матеріальних багатств кра
їни “ й що „поступовий процес збагачення країни треба пов’я
зати з безпосереднім поліпшенням становища тої частини про
летаріату й тих підприємств, що надають цьому процесові 
швидшого темпу“. А тому резолюція визнає: „Основними си
стемами грошової заробітної плати — задільну й преміальну 
оплату праці “, що визнав і II Всеросійський з ’їзд професійних 
спілок.

Зазначивши далі, що заохотна система оплати праці роз
робляється и затверджується виробничими спілками під керів
ництвом рад профспілок, резолюція зосередила увагу на за
вданні розподілу трудящих за тарифними розрядами, поклавши 
кваліфікацію в основу тарифної політики.

„Професійні спілки повинні прикласти всіх зусиль до того, 
щоб розподіл професій за тарифними розрядами, базувався 
на технічних доцільних принципах і протиставлявся необґрун- 
тованому намаганню до скорочення кількости розрядів науко
во - збудованої схеми кваліфікації “ .

Разом з цим резолюція рекомендує професійним спілкам 
при нормуванні праці вважати „на ті цілком певні межі, в 
яких застосовання фізичної праці поруч з мінімальним знеси
ленням робітника.— дає максимальну продукційність"...

Чільне місце в роботі з ’їзду посідали питання праці й стра
хування. Наркомпраці тов. Магідов в сцоїй доповіді про
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діяльність народнього комісаріату праці України вказав на ті 
важкі умови, в яких пролетарській державі доводиться про
вадити в життя заходи щодо поліпшення умов праці, про які 
робітники за хазяйнування буржуазії могли лише мріяти. 
Не дивлячись на всі труднощі Наркомпраці поставив своїм 
завданням здійснити максимально намічені заходи в галузі 
праці.

Поклавши в основу своєї діяльности принципи російського 
народнього комісаріату праці, погоджені з Всеукраїнською ра
дою профспілок, Наркомпраці довелося в своїй політиці в питан
нях праці пристосовуватися до специфічних українських умов, 
що значно відрізняються від умов Росії. До того ж багато за
ходів не можна було здійснити через недостатню ще підготовку 
для переведення їх в життя. В своїй роботі органи праці, як 
в центрі, так і на місцях, спиралися на професійні спілки, без 
активної допомоги яких не можна було б провести в життя й ті 
заходи, що здійснені були за теперішніх умов. Якщо й були 
окремі непорозуміння на місцях між комісарами праці та про
фесійними організаціями, то це йшло в супереч із загальною 
політикою Комісаріату праці. Ця політика повинна бути пого
джена з загальною політикою профспілок.

В галузі тарифної політики довелося вести рішучу боротьбу 
з самостійництвом місць. При розробці' тарифів треба було 
погоджувати останні з російськими тарифами для забезпечення 
єдности тарифної політики в усій радянській республіці.

Намічено було широкі завдання в галузі охорони праці, 
але зроблено було дуже мало; цьому перешкоджали надзви
чайно важкі умови, за яких треба було провадити роботу в за
гальній руїні та й не можна було багато зробити через недовге 
перебування радянської влади на Україні. В своїй доповіді 
тов. Магідов також закликав профспілки до активнішої ролі 
не лише в формуванні органів Комісаріяту праці, а й у керів
ництві всією його діяльностю. „Треба щоб спілки були господа
рями в Народньому комісаріаті праці, щоб влада мала ролю 
лише органа, що декретує“, те, що ухвалили самі спілки.

На доповідь тов. Магідова з ’їзд ухвалив таку резолюцію:

„Заслухавши звіт Народнього комісаріяту праці 
України, Всеросійський з ’їзд професійних спілок вважає, 
що діяльність його за минулий період в цілому цілком від
повідала лінії, що намічена була II Всеросійським з ’їздом 
профспілок, а також умовам переходового часу, що пере
живала Україна. - .

З ’їзд вважає за потрібне, щоб взаємини Комісаріяту 
й професійних спілок у найближчий час були встановлені,
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згідно з резолюцією II Всеросійського з ’їзду професійних 
спілок шляхом формування керівних органів Комісаріяту 
та його місцевих відділів з осіб, обраних для цього від
повідними профоб’єднаннями'.

Спеціяльиу резолюцію було ще ухвалено на питання про 
соціяльне забезпечення та охорону праці. Ці питання поставлені 
були Жовтневою революцією, що намітила програму величез
них законодавчих заходів у галузі оздоровлення умов праці, 
а також в галузі соціяльного забезпечення. Останнє відбулося 
в спеціяльному положенні, що передбачало повне соціяльне 
забезпечення трудящих.

Спірним було тоді питання про структуру органів соці
яльного забезпечення. Чи повинні вони бути зовсім самостій
ними органами, чи вони повинні утворюватися при професійних 
спілках.

Другий Всеросійський з ’їзд профспілок ухвалив передати 
справу соціяльного забезпечення спілкам.

І Всеукраїнський з ’їзд профспілок взяв за основу поста
нову II Всеросійського з ’їзду профспілок на це питання.

Але, вважаючина відсталість страхової справи на Україні, 
відсутність тут належної організованої бази та брак страхових 
робітників, з ’їзд визнав, що „за таких умов на Україні зовсім 
неминучий певний переходно - підготовний період страхового 
будівництва шляхом самого інтенсивного розвитку, поширення 
та об’єднання страхових організацій, що вже працюють тут.

З ’їзд вимагає, щоб робота в цьому напрямкові велася швид
ким темпом, щоб перехід до соціяльного забезпечення за поло
женням 31 жовтня було по змозі скорочено й полегшено".

На питання про взаємини між народнім комісаріатом праці 
та охорони здоров’я було ухвалено окрему резолюцію, в якій 
говориться:

„Вважаючи на помітну тепер тенденцію народнього 
комісаріяту охорони здоров’я убрати в себе всю врачебну 
частину страхових організацій, що ними відає народній 
комісаріат праці, з ’їзд у згоді з пропозицією II Всеросій
ського з ’їзду професійних спілок вважає, що лікарську 
допомогу трудящим, а також і організацію професійного 
санітарного догляду не можна відділяти від соціяльного 
забезпечення трудящих та охорони праці й-може успішно 
розвиватися за умов повної самодіяльности та участи в цій 

,  справі робітничої кляси.
А тому з ’їзд вважає за потрібне, щоб функції лікування 

трудящих, що їх досі виконували страхові організації,
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так і вся санітарна інспекція охорони праці перебували, 
як і раніше, при народньому комісаріаті праці та під
леглих йому організаціях, а не передавалися народньому 
комісаріатові охорони здоров’я".

В умовах пролетарської диктатури профспілки повинні 
приділяти максимум уваги організації виробництва. Допові
дачем на це питання на з ’їзді був тов. Козелев, що докладно 
зупинився на глибокій економічній крий, що охопила всі 
країни в наслідок імперіалістичної війни.

„Світова війна 1914— 18 р. р .,— говориться в першому 
пункті ухваленої на це питання резолюції,— привела вироб
ничі сили всіх країн майже до цілковитої руїни й створила гли
боку соціяльно - економічну кризу, вихід з якої лише в полі
тичній та економічній диктатурі пролетаріату".

Зазначивши далі цілковиту зміну виробничих відносин 
після Жовтневої революції, що встановила націоналізацію 
промисловости, надзвичайні труднощі цього процесу націона
лізації, в зв’язку з економічною ізоляцією від європейських 
країн, резолюція вважає за дуже небезпечні для пролетарської 
диктатури будь-які прояви самостійности в галузі економічній 
з боку окремих частин радянської Росії.

Резолюція вимагає єдности економічної політики в Росії 
й на Україні, що складають єдине економічне ціле. Ця „єдність 
економічної політики",— говорить резолюція,— „повинна на
самперед організаційно закріпитися ліквідацією окремого укра
їнського раднаргоспу за рахунок посилення губерніяльних, 
повітових раднаргоспів та управлінь підлеглих центральному 
органові, що керує всією економічною політикою Росії й-спи
рається на єдині виробничі робітничі спілки". І тут, як і в ор
ганізаційному питанні, великий вплив на постанови з ’їзду мала 
громадянська війна на Україні, що тоді йшла. Треба було на
пружити всі зусилля до швидшого переможного закінчення 
війни, що вимагала максимального напруження,— тіснішого 
об’єднання всіх частин робітничої кляси.

Зазначивши далі, що в інтересах відновлення й розвитку 
промисловости, треба її організувати в трести, резолюція вва
ж а єм о  „всі господарські управління та раднаргоспи базуються 
на великій ролі професійних спілок; більшість в колегіях ви
робничих відділів, раднаргоспах та управліннях великих під
приємств складається з представників відповідних спілок".

Особливу увагу резолюція приділяє робітничому контро
лю, функції якого в націоналізованих підприємствах цілком від
межовуються від адміністративних функцій заводоуправління 
Й. полягають в догляді за виконанням трудової дисципліни".
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Перший з ’їзд профспілок приділяє увагу й продовольчому 
питанню, на яке ухвалено резолюцію, що повністю відбиває 
■собоїр постанову II Всеросійського з ’їзду профспілок. З ’їзд 
вважає за потрібне якнайшвидше перевести в життя принцип 
„пляномірної націоналізації крупної торгівлі та монополії на 
головніші харчові продукти". \

Для постачання робітників харчовими продуктами — ре
комендується утворити окремий продовольчий фонд для про
мислових робітників, в першу чергу для робітників гірної 
та гірнозаводської промисловости. Крім притягнення коопе
рації, що під контролем комісаріату народнього харчування 
повинна стати головним розподільником продуктів для робіт
ничого населення, до цієї справи треба притягти й профспілки, 
які своєю активною участю в проводольчій роботі повинні, 
стати підпорою комісаріяту народнього харчування; ввести 
представників профспілок до органів комісаріяту народнього 
харчування, що іґнорував досі профспілки, а тому „досі не міг 
налагодити досить міцного продовольчого апарату, здібного 
організувати харчування та постачання робітничої кляси“.

Спеціяльну резолюцію було ухвалено на питання про куль
турно - освітню діяльність. В умовах пролетарської диктатури 
одним з основних завдань останньої повинно бути завойованнч 
пролетаріятом культури, для чого потрібна, як слушно зазна
чає резолюція, активна участь профспілок у створенні цих форм 
нової культури. • ' '

„Утворюючи свою організацію культурної творчости — 
пролеткульта, зв’язуючи діяльність останніх з позашкільними 
відділами освіти, професійні спілки повинні органічно ввійти 
в їхнюроботу, очищаючи пролеткульта від чужих пролетаріятові 
елементів і зосереджуючи там свою діяльність, щодо розробки 
питання науки та мистецтва для керівництва ними та більшо
го1 впливу індустріально - організованих робітників".

Резолюція рекомендує професійним спілкам послати своїх 
представників у відділи народньої освіти, щоб „добиватися 
здійснення відділами народньої освіти саме тих потреб у галузі 
освіти, що диктуються загальними завданнями й що стоять пе
ред робітниками, а також викликаних особливими потребами 
професійного руху".

Поруч- з використанням органів народньої освіти, проф
спілки повинні „продовжувати свою культурно - освітню ді
яльність, утворюючи освітні установи та організації* що від
повідали б безпосереднім завданням професійного руху". Для 
цього при профспілках треба утворити культурноосвітні 
відділи, що об’єднуються радами профспілок як в центрі, 
так і на місцях. Особливу увагу резолюція приділяє профе
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сійній освіті для підготовки в достатній кількості пролетар
ського технічного персоналу, що повинен був замінити „так 
званих спеціялістів, зовсім чужих духові соціалістичної^ дер
жави".

Для забезпечення вільної творчости окремих національ
ностей в галузі культурно - освітньої роботи — з ’їзд ухвалив 
таку поправку до резолюції про культурно - освітню діяль
ність : „В місцевостях, де робітнича кляса складається з різ
них національностей для успішного переведення культурно -  
освітньої роботи — при відділах утворити секції, що під за
гальним керівництвом відділів провадитимуть роботу серед 
робітників даної національноети".

Свою роботу з ’їзд провадив ще під загрозою нових контр -  
революційних сил, що насувалися, а тому закінчив її закликом 
до українського пролетаріяту прийти на допомогу Червоній 
армії й влити в її лави нових, свіжих бойців.

Переважною більшістю було ухвалено таку, запропоно
вану комуністами, резолюцію:

„Перший з ’їзд професійних спілок України та всьога 
півдня Росії разом з робітниками всієї Росії, переживає 
почуття обурення, бачачи уперті, послідовні прагнення 
білогвардійських банд за будь-яку ціну повалити радян
ську владу, відібрати у робітничої кляси здобутки рево
люції.

Звіряча жорстокість, з якою розправляються з по
лоненими робітниками та червоноармійцями банди ро
сійської та міжнародньої буржуазії, на чолі з КоЛчаком 
та Денікіном. Уперте систематичне руйнування ними за
лізниць, копалень та заводів та взагалі всього, що по
трібно для відновлення зруйнованих виробничих сил кра
їни, а також продовольча загроза перерива Волги й оста
точне зруйнування Донецького басейну — все це приму
шувало й примушує робітників та селян братерських ра
дянських республік напружити всі героїчні зусилля, 
щоб стримати наступ і відбкти напади ворога, що почуває 
свою близьку загибель.

Потреба спасти від загибелі й смерти робітниче на
селення та промислове життя країни, бажання підтримати 
дух і сили наших братів - товаришів, бойців на фронті, й 
разом з тим прискорити остаточний розгром колчаків- 
ських, денікінських, а разом з ними, й інших чужоземних 
банд вимагає переведення термінової мобілізації частини 
трудящих і в першу чергу — організованих робітників.

З ’їзд ухвалює зобов’язати всі професійні спілки півдня
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Росії негайно мобілізувати певний відсоток своїх членів 
З ’їзд певний, іцо цю його постанову організовані робітни
ки зустрінуть з величезним ентузіазмом. З ’їзд висловлює пев
ність в дому, що озброєні маси організованих робітників 
щільніше з ’єднають лави нашої геройської Червоної ар
мії і витвердять червоний прапор звільненої праці на не
приступних високостях буржуазного світу “ .

1 :

І Всеукраїнський з ’їзд зібрався, через три місяці після 
II Всеукраїнського з ’їзду, який ще більше поширив, конкре
тизував, детальніше обґрунтував всі питання професійного 
руху, загальну лінію якого було намічено ще на першому 
з ’їзді профспілок.

І Всеукраїнський з ’їзд профспілок, прийнявши в основу 
своєї роботи постанови II Всеросійського з ’їзду профспілок, 
детально опрацював їх у пристосованні до українських умов. 
Ці постанови червоною ниткою проходять через всі резолю
ції І Всеукраїнського з ’їзду профспілок. Проте, цим ніяк 
не зменшується значіння останнього. Професійний рух на 
Україні до цього з ’їзду йшов зовсім іншим шляхом, як про
фесійний рух у Росії. Він, як ми бачили, був під ідейним 
впливом меншовиків, які, ховаючись за українську контр - 
революцію хазяйнували в спілках. Після ліквідації укра
їнської контр - революції почалася ліквідація впливу вже 
меншовицької ідеології в профспілках. , Останні (профспіл
ки) швидко змінили свою позицію під натиском робітничої 
маси, яка так у питаннях економічних, як і в питаннях полі
тичних, стала на позиції більшовизму. Робітнича маса виго
нила з профспілок колишніх керівників - меншовиків де - 
далі більше звільняючись від їхніх впливів. Це помітно 
було на складі делеґатів І Всеукраїнського з ’їзду, що віді
грає в цьому відношенні ролю значного етапу в процесі 
ліквідації меншовизму в українському профрухові повинен 
був закріпити всі досягнення в цій галузі, покласти нові 
підвалини українському профрухові й об’єднати його не лише 
ідейно, а й організаційно з всеросійським профрухом, від 
якого він досі був зовсім відірваний.

І Всеукраїнський з ’їзд виконав всі покладені на нього 
завдання й наслідки його були величезні не лише для укра- 
їньского, а й для всеросійського профруху. З ’їзд пройшов під 
прапором комунізму, яким і просякнуто всі його постанови. 
З ’їзд став на платформу об’єднання з всеросійським профру
хом і у всіх його резолюціях підкреслена потреба цього об’єд
наний. Потребу в такому об’єднанні давно вже відчували, 
вона 'продиктована цілою низкою міркувань, як економічних
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так і політичних, відчував його весь пролетарський аванґард 
і під його натиском впав бар’єр, що відокремлював укріаїн- 
ський профрух від всеросійського; від нині вони були об’єднані 
не лише організаційно, а й ідеологічно, підлягаючи за
гальному керівництву комуністичної партії. З ’їзд, багато 
зробивши для ліквідації меншовицького зрадництва в проф
спілках України, забезпечив перетворення їх на революційні 
.організації робітничої кляси епохи його диктатури, епохи про
летарської революції. v



ЛЛЬОШІН А. П.

ОСТАННІ ДНІ ГЕТЬМАНЩИНИ НА МИКОЛА-
ЇВЩИНІ

Жовтень, листопад та перші дні грудня 1918 року були 
тим часом, коли зростали надії й бадьорий дух у робітничо -, 
селянських масах з одного боку, та панічні настрої серед за
можних кіл — з другого.

Миколаївська буржуазія гарячково готувалася до самоохо-, 
рони, утворюючи ніби охорону міста від злочинних елементів» 
На початку жовтня відбулася таємна нарада місцевої україн
ської влади з колишніми офіцерами, що перебували в Миколаєві. 
Навіть представників преси туди не пустили. На нараді обго
ворювалося питання про утворення національної ґвардії та 
принципи її комплектування. Передбачалося скласти цю ґвар- 
дію виключно з офіцерів, але з пропозиції декого з присутніх 
ухвалили приймати також і робітників, але обов’язково за 
рекомендацією офіцерів 1).

В кількох засіданнях цензова дума, з ініц іа ти ви  отамана 
зовсім таємно намічала заходи на випадок відходу з міста ні
мецького війська, при чому на цих засіданнях навіть гласним 
не давали слова, а примушували все сказане міським головою 
брати до уваги. Миколаївські робітники, очевидно, догадува
лися прощі готування й ставилися до них з недовір’ям. Лист 
гласного Грушицького до думи посередньо про це говорить. 
Інженер Грушицький протестує проти обговорення питання про 
охорону міста таємно від усього населення, бо це може лише 
загострити й без того вже загострені взаємини між клясами. 
„Серед біднішого населення одверто говорять про те„ що за
вдання охоронної організації полягатимцть не лише в допомозі 
варті в її боротьбі проти злочинних елементів"... Зазначаючи 
далі, „що в масах, головним чином, біднішого населення, щодень 
далі зростає загальне невдоволення з сучасних умов життя 
в зв'язку з безробіттям та голодом, що надходить", Грушицький 
пропонує приділити цим питанням більше уваги: „якщо зна
ходять,— пише він,— гроші на організацію „охорони“ й

1)„ГІуть социал - демократа“ ,Y° 83, 11 жовтня 1918 р.
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домовласники одверто заявили про свою готовність збільшити 
цінувальний збір вдвічі проти кошторисних передбачень, цебто 
дати ще коло мільйона карбованців... то невже на громадські 
роботи, що найкоротшим шляхом ведуть до заспокоєння народу 
та до знищення того ґрунту, на якому зростає „анархія", не 
знайдуть грошей?" Нарешті Грушицький звертається до глас
них і благає їх 'зробити ще невеличкі матеріяльні жертви те
пер, „чим потім доведеться розплачуватися ще й своїм спокоєм, 
а може й життям, за вільні й невільні помилки та короткозо
рість"... х).

Але революційне піднесення в робітничих масах зростало.
9 жовтня, під головуванням помічника отамана де-Бонді,' 

відбулася нарада представників цензових та робітничих орга
нізацій в питанні про самоохорону міста Миколаєва. У відпо
відь на пропозицію утворити добровільну самоохорону й мож
ливо їй допомагати,— один із представників від робітничих 
організацій заявив: „Робітники також бажають порядку й спо
кою, але питання в тому, який повинен бути цей порядок, за 
яких умов-доводиться охороняти його й від кого... Заводи давно 
стоять. Робітники без роботи, все, що мали вони, давно від
несли на базар, продали й з ’їли. Лютує „іспанка", наближа
ється зима, немає хліба, немає одежі, багатьох за те, що не внесли 
платні, викидають з кватир. Хто ж допоміг робітникам в та
кій біді. Лише смерть. І тепер до нас звертається по допомогу, 
щоб організувати самоохорону,— робітникам нема чого охо
роняти “ .

Намалювавши, таким чином, важке становище робітників, 
представник закінчив, вказавши на необхідність поновлення 
свобод, що їх відняли: слова, зборів, спілок, недоторканости 
особи, відновлення демократичного органа місцевого самовря
дування, який, разом з партіями, візьметься до організації 
самохорони міста '... 2). .

А це був голос робочого демократа, голос меншовика, до 
того ще й придушений присутністю гетьманських вартових. 
Вимоги миколаївських меншовиків тепер, як і раніше, не йшли 
далі відновлення демократичної думи й далеко не відбивали 
прагнень, змученої голодом, епідемією та безправ’ям робітни
чої Слободки.

На II нараді, скликаній з цього ж таки приводу, з уча
стю представників профорганізацій,-— представник спілки ме
талістів заявив: „від нас вимагають підтримки для боротьби * 15

1) Заява інженера Грушицького в Миколаївській міській' думі
15 листопада 1918 р.

„Путь сониал - демократа" ЛГ» 82, 10 жовтня 1918 року.
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з злочинцями. Але ми прекрасно знаємо, що це гасло боротьби 
з  „злочинцями “ треба розуміти як боротьбу з більшовиками11. 
(„Трудовая газета" № 2719, 10/Х — 1918 р.).

Саме з більшовизмом повинна була боротися самоохорона, 
цей майбутній миколаївський загін добровольчої армії.

Цікавий опис організаційних офіцерських зборів у питанні 
про самоохорону ми знаходимо на сторінках однієї буржуазної 
газети. Збори відбувалися в думській залі. „За 10 хвилин,— 
розповідає газета,— думська заля й хори переповнені; не те, 
щоб сидіти, а й стояти ніде".

В кріслах для гласних багато старичків, на хорах та під- 
локотниках „зелена опозиція". Сторонніх осіб немає. Настрій 
піднесенний. В залі понад 1.000 чоловіка... Багато ллється 
води... З хорів вимагають опублікувати умови служби в охо
роні.

„Уряд,— заявляє комендант,— утворює національну ґвар- 
дію, але події йдуть надто швидко й поки немає ївардії, треба 
утворити самоохорону, використаємо кадри українських 
частин і поповнимо охочими. Частини формуються піхотні, 
кінні, артилерійські та технічні. Кошти на організацію будуть 
великі. Всі, хто запишеться, рахуватиметься на обліку й обу- 
чатимуть їх в міру потреби. На випадок відходу німецького 
війська., їх викличуть до касарень і вони охоронятимуть місто. 
Той, хто відвідуваючи військові заняття втрачатиме матері
ально, одержить компенсацію. Всі, хто перебуває на посадах, 
можуть її не кидати. Підчас охорони міста — жити в касарнях 
на всьому готовому, крім умундирування. Платня — 500 крб. 
на місяць. Сім’ї поранених та забитих забезпечується. Всі 
добровольці служать як рівні. .Служба триватиме до приходу 
іншої сили, яка зможе підтримати порядок. (Англо - фран
ц у зів—: А. А .)“ .

Запис охочих вирішено було почати негайно в „товаристві 
взаємодопомоги офіцерів", штабі бриїади, штабі полка та 
комендантському управлінні" („Трудовая»газета" № 2722, 
13/Х — 1918 р.)'.

Перелякана буржуазія збирала офіцерські рештки та всяку 
іншу наволоч, щоб охоронити себе від диктатури пролетаріяту. 
Спробу притягти до цієї охорони робітників можна пояснити 
бажанням мати їх з собою, ніж проти себе.

Газетярі з табору власників кликали до клясового миру: 
„Надто мало було зроблено,— пише буржуазний публіцист 
Накатов,— щоб заповнити прірву між двома таборами. Можна 
навіть сказати, що. наша цензова дума зробила все що могла, 
щоб цю прірву поширити й поглибити".

ДляНакатова ясно, що широкі маси чекають на „перелом
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та визволення“ й він, як і Грущицький, закликає буржуазію 
до матеріальних жертв, цієї єдиної ґарантії від більшовизму: 
„Нехай робітники переконаються, що й без більшовиків між 
клясами можуть налагодитися людські взаємини. Треба голосно 
попередити багатих та ситих, щоб вони не закривалися в свою 
золоту лушпайку. їхня глухота до стогонів підвалів та мансард 
їхня дерев’яна байдужість до людських страждань — неспо- 
кутний важкий гріх“ х). ' ч

Хоч обставини момента й непокоїли буржуазію за можли
вість збереження „порядку “ та „спокою"', але інтереси кешені 
були для них над усе. Навіть на організацію своєї] таки охо
рони „не знайшлося" в них грошей. В листопаді сам отаман 
де - Бонді з одчаю розіслав миколаївській буржуазії листи, де 
прохав допомогти матеріяльно охороні міста „во имя собствен
ного благополучия и имущественной безопасности". Зібрана* 
в такий спосіб, сума ледве складала 60.000 карбованців — мі
зерна на той час сума * 2).
. Проте й ці витрати буржуазія переклала на робітників. 

На одному засіданні міського самоврядування, з пропозиції 
отамана, ухвалено було встановити спеціяльний податок з на
селення на організацію та утримання добровільних дружин. 
(Протокол № 134 мик. міськ. управи з 9 грудня).

Але в листопаді робітничо - селянське населення вже хви
лювалося. Щодень міцнішою ставала бойова рішучість. Робіт
ниче повстання було неминуче й близьке. Буржуазію охопив 
нелюдський жах, який не могла заспокоїти- навіть реакційна 
преса.

Ходили чутки про наступний виступ більшовиків та про 
те, „що на випадок захоплення ними влади хоча б на один 
день, вони насамперед виріжуть увесь склад цензової думи, 
потім всіх офіцерів, а потім вже всіх мешканців одеської та 
московської частини до Садової вулиці включно, не милуючи 
навіть жінок та дітей; мешканців Слободки не займатимуть* 
бо вони — їхні однодумці й пролетарі"3).

Такі чутки, звичайно, викликали тривогу серед міської 
обивательщини. ,

Буржуазна преса заспокоювала, запевняючи, що „виступ 
більшовиків в той час, коли в нас перебуває чужоземне військо, 
коли керівники й надхненці їх в Москві агонізують, неможли
вий... Україна ні на одну годину не залишиться без захисту 
чужоземного війська до відновлення по всій Росії цілковитого 
порядку". (Там саме).

>) „Трудовая газета" № 2732. 24/Х. 1918 року. -
2) „Протокол № 136 мик. міськ. управи" з 28 листопада.
3) „Южное слово" № 20 з 10 листопада.

---------------------------------- --------------- ;----------- :--------- 7------------------------------------'-------------------------—
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І дійсно, лише віра в близький прихід союзників спасала 
миколаївську буржуазію від остаточної втрати душевної рів
новаги. В другій половині січня неминучість цього нового на
ступу ні в кого вже не викликала сумнівів:

Окупація союзників знов звужувала розмах робітничого 
руху, знов розпорошувала його, допомагаючи с.-д. поши
рювати свій вплив на нього; в таборі ж буржуазії вона, навпаки, 
викликала, радість та надії на своє краще майбутнє.

В кабінеті міського голови відбулася нарада з участю 
представників влади, міського управління та професійних 
організацій. Нараду скликано з ініціативи отамана. Відкри
ваючи засідання, отаман просив достойно зустріти представни
ків союзних держав.

Було випущено об’яву до населення, в якій говорилося 
про прибуття союзної армії. „Священный долг каждого гражда
нина,—говориться в ній,— оказать возможное содействие наи
лучшему размещению в городе гостей, не стесняя в тбже время 
и представителей германской армии й т. д .“ („Трудовая газе
та “ з 21 листопада.).

9 грудня цензова дума вислала делеїацію до Одеси, до 
французького представника Ено з дорученням вияснити в нього- 
питання про дальшу долю думи. (Протокол № 124 мик. міськ. 
управи з 9 грудня). ,

А в цей час німецькі військові частини збиралися вже по
кинути місто. Салдати бажали якнайшвидше*пов’ернутися на 
батьківщину, деморалізовані перемогою Антанти,'з оновленою 
революцією свідомістю. Але союзне командування, в зв’язку 
з наступом петлюрівського війська, затримало на деякий час 
евакуацію німецького війська, думаючи його використати для 
боротьби з Петлюрою.

* **

До Миколаєва наближався Григор’єв і німецькому вій
ськові запропоновано було союзним штабом пробити собі шлях 
на північ, водночас відгоняючи від міста григор’євські загони. 
Це була кривава чціна, яку вимагали від німців союзники. 
11 грудня з ’явилася в пресі відозва до салдаів, німецької ради 
депутатів, за підписом голови її Альбрехта та генерал - майора 
фон - Гільгаузена, в якій, після короткого викладу союзни
цького -ультиматиму, говорилося: „відмовлення з боку ні
мецького війська відкинути петлюрівські частини туди, звідки 
вони прийшли, зрозуміють як протест проти замирення, тоді 
німецьким частинам загрожує інтернірування в таборах вій
ськово - полонених. Крім того, батьківщині загрожують репре-
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сії, що поставлять в тяжкий стан все майбутнє німецького 
народу",1).

Проте, німецькі салдати, через своїх депутітав у раді, 
категорично заявили, що до внутрішніх справ України вони не 
втручатимуться й проти цих частин не виступатимуть.

Німецьке командування примушене було нех заважати 
петлюрівському військові зайняти місто, але йа певних умо
вах. Умову цю підписав отаман Григор’єв та німецька влада. 
Вона з ’явилася в наслідок довгих переговорів німців з пет
люрівцями. Наводимо текст:

ч
„Умова між отаманом! Григор’євим та .німецькою 

владою.
Миколаїв, 11 грудня 1918 р.
Між німецьким губернаторством м. Миколаєва в особі 

представника генерал - майора Гільгаузена, радою сал- 
. датських депутатів в особі голови прапорщика Альбрехта та 
командувачем петлюрівської армії, що стоїть біля, м. Ми
колаєва, отаманом Ґригор’євим складено таку умову про 
вступ петлюрівського війська до Миколаєва та заняття 

, ним урядових та громадських установ: 1) передача міських 
установ та заміна урядових осіб новим урядом повинна 
відбутися в повному порядкові без кровопролиття. У ря
дових осіб, представників старого уряду, ніхто не повинен 
переслідувати. Теж саме торкається офіцерів та салдатів, 
що належать до гетьманської армії, якщо вони не перейдуть 
до армії нового уряду, вони будуть лише обеззброєні;
2) начальник петлюрівського війська ручиться за безпеч
ність у порту, гамазеях, магазинах, громадських місцях, 
місцях ув’язнення, залізничних споруджень, а також за 
недоторканість приватної власности. Охоронятиме вище
названі установи, як і досі, німецька окупаційна армія;
3) отаман зобов’язується придушувати всякі більшовицькі 
виступи в межах Херсонської губерні остільки, оскільки, 
вистачить в нього сили; 4) отаман Григор’єв зобов’язу
ється сприяти відправці німецького війська на батьківщину 
й не лише в тих краях, що йому підлягають, а й далі в ін 
ших краях Директорії. Відправку цю отаман Григор’єв 
підтримуватиме в усіх відношеннях.

Новий уряд не втручається до відправки з Миколаєва 
німецьких частин, а також і доставки з Києва порожніх 
вагонів. Відповідний залізничий шлях Миколаїв — 
Знаменка охоронятиме виключно німецьке військо; 5) щоб

!) „Трудовая газета** № 2775, 11/ХІІ, 1918 р.



Останні дні гетьманщини на Миколаївщині 39

попередити нічну паніку підчас входу петлюрівського 
війська до міста, військо входитиме не раніш як о 7 го
дині ранку 12 грудня 1918 року.

Німецькі вартові після підписання цієї умови, одійдуть 
до східнього кордону м. Миколаєва й не заважатимуть 
дальшому просуванню петлюрівського війська після вище
зазначеного терміну.

6) Англійський десант морських частин, що підлягає 
_ німецькому губернаторству й несе вартову й поліцайську 
службу, вважається також як і німецькі частини, за орган 
підтримки громадської безпечности, а тому слід уникати 
будь-яких непорозумінь з цими частинами.

Генерал - майор фон - Гільгаузен.
Представник ради салдатських депутатів 

м. Микоєва прапорщик Альбрехт
Отаман українського війська східнього району 

Херсонщини Григор’єв1).
На день раніше, вночі проти 11 грудня, за допомогою 

німецького командування, ганебно втік з міста гетьманський 
уряд.

Останній історичний акт, що ним закінчилося безславне 
існування цієї влади вартових, була масова округового маш- 
штабу крадіжка. Крали всі від останнього поліцая до урядо
вого чиновника й забирали все, що тільки можна було.

В цю історичну для Миколаєва ніч проти 12 грудня й друга 
реакційна сила — цензова дум а— також відійшла від влади. 
Це відбулося дуже просто. Службовці, зібравшись у фінансо
вій залі управи ухвалили, до роботи не приступати. Голова 
спілки міських робітників Бабаджан запропонував їм розійтися 
й стати до роботи 12 грудня в звичайний час. До скликання за
сідання демократичної думи — в приміщення управи нікого не 
допускали. („Трудовая газета4' А» 2777, 13/ХІІ, 1918 р.).

На другий день після державного перевороту в місті, 
представники німецького та англо - французького команду
вання радилися з отаманом Григор’євим про переведення в 
життя наведеної вище угоди. Ухвалено було, що всі призна
чені Григор’євим урядові особи повинні з ’явитися до німецького 
губернатора х), точніше, до англо - французів через підлегле 
їм німецьке командування.

Які ж були завдання цієї нової урядової комбінації, цього 
нового уряду з григор’євщини та воскреслої з мертвих демо 
кратичної думи, на чолі з англо - французьким імперіалізмом?

1) „Трудовая газета“ А? 2776, 12/Х ІІ, 1918 р.
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Покищо зазначимо одну яскраву особливість його, це — 
зоологічна ненависть до більшовиків та до більшовицького 
руху, під яким слід розуміти робітничий рух взагалі. 16 грудня 
союзне командування доручило німецькому губернаторові 
Гільгаузену попередити населення, що воно додержуватиме 
нейтралітету до всіх партій, незалежно від того лівого чи пра
вого вони напрямку. Але командування енерґійно виступить 
проти більшовицького руху, вживаючи в разі потреби зброї. 
(„Трудовая газета" № 2780, 17/ХІІ, 1918 р.). л

- Досить було організуватися робітничому комітетові в 
момент переходу влади (про діяльність цього комітету скажемо 
нижче), як в його приміщенні негайно ж зробили трус.

Гетьманський уряд відійшов від влади, рештки німецьких 
окупантів стали слух’яними англо - французькими попиха
чами; відбувся рправжній державний переворот. Але тепер, 
як і раніше, об’єктом експлуатації та політичного гніту була 
робітнича кляса. Робітнича кляса не взяла участи в цьому 
перевороті, не дивлячись на свою готовність до боротьби. Але 
якщо пролетаріят не виступив, то винні в цьому миколаївські 
меншовики, що залякали його збройною чужоземною силою 
та кривавими політичними наслідками березневого повстання.

✓ , І * * * ' , і
В робітничих кварталах панував повстанський настрій. 

З відходом гетьманських частин велика кількість гармат, ку
леметів, ґвинтівок, револьверів, набоїв та ін. зброї захопили 
„сторонні особи", як повідомляв генерал-майор Гільгаузен. 
( „Трудовая,газета"'№ 2778, 14/ХІІ, 1918 р.). Власне ккжучи, 
було кому зробити справжню робітничу революцію. Але/ її 
не було з зазначених вище причин. Замість цього угодовці 
утворили: з робітничих та партійних організацій „об’єднаний 
робітничий комітет", в якому, за відсутністю іншого виходу, 
скупчилася вся потенційна енергія революції. До робітничого 
комітету входили й більшовики й леґальні „соціялістичні " ор
ганізації— с .-р .та  меншовики. Угодовці*мали в цьому комітеті 
переважну більшість. Цю перевагу вони використали для демо
ралізації комітету. Дипломатично обпутуючи його своєю уго- 
дівською тактикою, „демократія" прагнула до ліквідації 
робітничого комітету, до знищення його самостійности, до злит
тя його з демократичною думою в інтересах останньої.

Таким чином, внутрішня історія Миколаївського об’єдна
ного робітничого комітету є історія боротьби революційної 
й угодівської демократії.в умовах чорної реакції, точніше, 
історія придушення революційної думки спільними зусиллями 
меншовиків, есерів та ін., так званих соціалістів .
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Організувався він в листопаді — грудні в момент відходу 
з міста гетьманського війська отамана де - Бонді. В роботах 
комітету брали участь представники політичних партій та проф
спілок. Офіційним приводом до його організації було бажання 
леґальних соціалістичних партій та керівних робітничих 
об’єднань утворити в місті охорону проти злочинних елементів, 
справді ж, ці партії й керівники їх хотіли стримати робітників 
від масових виступів, сприяти відновленню робочими руками 
влади демократичної думи. Сама демократична дума давала 
таку оцінку комітету: „Головним чином діяння комітету спря
мовано було на те, щоб стримувати широкі робітничі маси від 
будь-яких неорганізованих (!) виступів. Серед робітників по
стало питання про загальний страйк (вище проява організо
ваносте!— А. А.), але комітет вжив всіх заходів до того, 
щоЬ страйку не було, бо це дало б в руки місцевої влади привід 
до репресій над робітниками, що не входило зовсім у пляни 
керівників робітничих сил.

Комітет, мавши .зв’язок з усіма професійними організа
ціями, очікував... Вчора вранці місто залишилося без влади. 
Наступи*} момент, який вороги порядку (читай, більшовики— 
А. А.) могли б використати. Комітет взяв це до уваги й про
тягом кількрх годин проробив величезну роботу щодо органі
зації влади в місті, (цебто думи — А. А.). З розпорядження 
комітету, в громадських місцях та.біля сховища громадського 
майна поставлено було варту. Участкові приміщення варти 
також було зайнято членами комітету. Склепами зброї відали 
особи, уповноважені на це комітетом...“ х). '

Тактична лінія угодівців полягала, таким чином, в тому, 
щоб забрати зброю у пролетаріате, не допустити до загального 
страйку та інших „неорганізованих" виступів, організувати 
„соціалістичну" , справді ж буржуазну думу з тим, щоб робити 
вигляд, ніби з нею не згодні, примусивши, таким чином, робітни
чий комітет розмахувати перед нею порожніми руками й т .ін .

Другою турботою комітету було встановлення зв’язку 
з усякими „командуваннями", що перебували в Миколаєві, 
як от союзним, німецьким, григор’євським, для чого посилали 
до цих командувань спеціальні делеґації. А коли союзники 
непевно відПоніли, що вони не „втручатимуться" до внутрішніх 
справ міста, що „порядок" для них найважливіше, керівники 
робітничого комітету були цілком задоволені.

Між робітничим комітетом, представником робітничої 
кляси, та демократичною думою, встановилися щонайкращі 
взаємини. Коли представник робітничого комітету Канторович

1) „Трудовая газета*1 № 2776, 12/ХІІ, 1918 р.
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(меншовик) висловив на одному засіданні побоювання, що 
німецький губернатор, у зв’язку з наказом про роззброєння, 
спробує обеззброїти, й робітничий комітет, дума та комісар 
міста есер Юріцин добилися потрібних корективів до наказу1) .

Але з першого ж дня робітничий комітет, хоч був він зо
всім мирний в своїх політичних завданнях, підпав під підо
зріння німців» що зробили в ньому трус. Про це вже ми згаду
вали вище. Проте, швидко й німецький губернатор звик до ро
бітничого комітету, не турбував його більше й навіть публічно 
висловив невдоволення з своїх салдатів за те, що вони, роблячи 
трус, дозволили собі розібрати харчі робітничої охорони 
(точніше, охорони від робітників — А. А.). („Путь социал-  
демократа", 16/ХІІ, 1918 р.).

Тепер, коли основне все було вже зроблено, робітничому 
комітетові залишилося тільки зайнятися поточними справами. 
Характер цих останніх, природно, повинен був визначатися 
потребами самих робітників. Що ж це були за потреби ? Назвемо 
деякі з них, що були поставлені на порядкові денному об’єд
наного засідання заводських та цехових комітетів 12/ХІІ, 
1918 р .: 1) відновлення діяльности заводських та цехових комі
тетів; 2) сплата робітниками за обов’язаннями, що їх видано 
було при закритті заводів; 3) безробіття; 4) вреґулювання про
довольчого питання; 5) здешевлення продуктів споживання 
6) встановлення, робітничого контролю над виробництвом 
в зв’язку з масовим розкраданням його адміністрацією й т. 
ін. („Трудовая газета" № 2777, 13/ХІІ 1918 р.). Щождо по
літичних вимог робітників, то вони зводилися до однієї загаль
ної вимоги — відновлення ради робітничих, військових та се
лянських депутатів.

„На засіданні робітничого комітету з 13/ХІІ,— повідо
мляє газета,— дійшли згоди про потребу утворення ради, 
рада повинна бути ідейним керівником робітничої кляси, 
що рівносильно діяльности робітничого комітету" („Трудовая 
газета" № 2779, 15/ХІІ, 1918 р.).

Для створення цієї „почесної" робітничої установи меншо
вицької ради, що повинна була нагадувати свого товариша - 
робітничий комітет, утворено було паритетну комісію з усіх 
соціялістичних партій. „Робітничий комітет,—говориться в при- 
нятій резолюції,— висловлює побажання — всім соціалістич
ним партіям тримати цілковиту єдність революційного фронту" 
(„Трудовая газета № 2779, 15/ХІІ, 1918 р.).

Отже, миколаївський пролетаріат, очевидно, ставив перед 
своїм комітетом великі завдання (вже сама вимога ради ного *)

*) Протокол Думи № 3 з 13/ХІІ 1918 р.
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варта!), й лише за наявности дійсно - революційної рішучости 
у робітничого комітета була б можливість ці завдання розв’я
зати правильно. Але перше, що зробив робітничий комітет — 
це він відмовився 20 — 21 грудня охороняти місто зі зброєю 
в руках. Робітничий комітет, передбачаючи можливі заколоти 
в місті, в зв’язку з відходом німецького війська, а справді, 
можливий виступ робітників,— організував озброєні дружини 
з „соціалістів “ . Комітет склав основні пункти статуту про ці 
дружини. Його треба було затвердити в демократичній думі, 
щоб леґалізувати й зберегти дружини до встановлення в місті 
певного ладу. Ось кілька пунктів цього статуту:

1. Робітничі дружини для охорони міста підлягають ко
місарові міста Юріцину.
' 2. Робітничі дружини набирається комітетом через
соціалістичні партії (с.-р., c.-д., поалей - ціон, комуністів- 
більшовиків та с.-р .-інтернаціоналістів). Комісарові міста 
надається право в межах цього загального принципу вста
новити певні правила, якими комітет буде керуватися 
(наприклад, про вміння володіти зброєю, про рекоменда
ції і т. ін.).

3. Робітничий комітет з свого боку їарантує: а) що 
дружини цілком підлягатимуть комісарові міста та мі
ському самоврядуванню; б) що єдиною метою організації 
дружин є охорона порядку в місті та підтримка робітни
чого комітету, як революційного органу; в) що дружину 
без спеціяльного дозволу робітничого комітету не викори
стовуватимуть ні для яких партійних цілей.

4. Робітничий комітет вимагає, щоб не було вжито 
ніяких репресій до будь - якої політичної течії в складі комі
тету, інакше комітет не відповідає за можливі наслідки.

5. Якщо ці умови не будуть прийняті, робітничий
комітет не братиме ніякої участи в організації охорони 
міста, складає з себе всяку відповідальність за неї, про 
що й сповіщає населення. , і

Видно натиск робітничих мас був досить значний, коли 
угодовському комітетові довелося включити до партії тих, 
які мають право рекомендації до дружини і більшовиків.

Представники робітничого комітету настоювали на при
йнятті цих умов в цілому, при чому заявили, що комітет пода
ватиме списки дружин без права відсторонення їх комендантом.

Обговоривши пропозицію комітету, дума прийняла таку 
резолюцію: „Бажаючи на ті реальні сили (союзників — А. 
А.), що ні в якому разі не погодяться з участю в охороні біль-
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шовицьких елементів, а також, беручи на увагу заяву поміч
ника українського комісара Ф. І. Рябоконя про те, що участь 
в охороні більшовиків не можуть дозволити представники Ди
ректорії й це може створити гострий конфлікт; цю заяву поміч
ник комісара підтвердив фактами: — міська управа ухвалила: 

участь робітничого комітету в організації охорони міста 
вважати за дуже бажану, проте, міське управління не може 
в цілому прийняти запропоновані комітетом ^мови організації 
охорони міста” * *). -

У відповідь на цю думську резолюцію комітет відмовився 
від участи в охороні міста, що дума й прийняла до відому2). 
Робітничий комітет, таким чином, відмовився від збереження 
озброєних дружин, не бажайчи конфлікту з думою. Його ви
моги це були лише жестом для робітничих мас. За його справжню 
мету було те ж, що й в думі — обеззброєння пролетаріату. 
Тут же й ще раз виявилося політичне обличчя миколаївських 
соціяль - угодівців, їхня зрада революції*. А момент був дуже 
сприятливий, бо ні демократична дума, ні комісар міста Юрі- 
цин, ні представник Директорії не посміли б, бо не мали ще 
сили, одверто'виступити на бій з робітниками. До цього бою 
безсумнівно привела б найменша з їхнього боку спроба обез
зброїти дружину. Таким чином, зброя могла залишитися в ро
бітничих кварталах. Щождо німців та англо - французького 
командування, то перші були морально нестійкі, а союзники 
сиділи й чекали що буде. Приголомшені гулом повстанського 
руху в країні й орієнтуючись на Денікіна, вони однаково 
вороже ставилися й до Петлюри, й до ради, й до „демократії”.

Якщо-в дні зміни влади миколаївські соціяль - угодівці 
зрадили пролетаріат, об’явивши себе охороною міста (по суті — 
охороною від пролетаріату — Д. А.), то за кілька день 
після, перевороту, коли за допомогою цієї соціалістичної охо 
рони відновлено було несоціялістичну, буржуазну думу, вони 
знову зрадили революцію, відмовившись від збереження (проти 
волі думи) озброєних дружин.

N *  *  *

Одним з важливіших питань дня, з приводу яких треба 
було висловитися робітничому комітетові, було питання про 
ставлення робітничого комітету до петлюрівського руху. Що 
уявляв собою цей рух? Приєднавшись до селянських заколо
тів, що виникли у відповідь на лютий військово -поліцейський 
режим Скоропадського та австро - німецьких окупантів, пе

х) Протокол думи №. 4 з 19/Х.
• 2) Там саме № 5. Грудень. •
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тлюрівський рух, не дивлячись на його зовнішній розмах, був 
внутрішньо безсилий.

Директорія з своїми дрібно - буржуазними гаслами могла 
почати боротьбу, але при неодмінне му наслідкові', що сама ж 
вона буде першою жертвою цієї боротьби. Це очевидно розу
міла й буржуазія: „якщо більшовики,г-пише одна микола-* 
ївська газета— приспані невтручанням союзників, вирішили 
взяти Україну, то серйозним опором стануть лише добровольці 
та союзники... Не дивлячись на свою напівкомуністичну (!) 
програму, українська влада (директорія — А. А.), силою 
подій, повинна одійти на бік союзників... Там, де мова йде про 
переведення в життя соціялізму, там більшовики вважають • 
себе за досвідченіших майстрів . В цьому з ними важко конку
рувати..-. Природно, що зближуючись з союзниками, директорія 
поступово почне сточувати свої комуністичні кути..." 
(„Трудовая газета" № 2804, 17/1, 1919 р,).

Говорячи про більшовиків, „з якими важко конкурувати 
в переведенні соціалізм у" , газета, звичайно, мала на увазі 
трудящих, що в масі своїй ішли за більшовицькими, а не яки
мись іншими гаслами. І це було дійсно так. „За відомостями, 
що надійшли до мене,— звертається до волосних управ хер
сонський повітовий комісар директорії,— земельні власники 1 
й хуторяни через „наскоки", „грабунки", що відбуваються 
в повіті, здебільшого покинули своє майно без всякого догляду, 
а сами переїхали до міста..." 1).

Або ось таке повідомлення з 17 грудня: „Вчора до об’є д - / 
наного робітничого комітету м. Миколаєва з ’явилася делеґація 
від селян с. Матвіївки (Варварівського району) й просила в ко- 
мітета допомоги. На селі йде боротьба за владу. Демократична 
частина села скинула сільського старосту й хотіла організуваї и 
сільський комітет, але буржуазія — „кулачки" ,як їх назвала 
делеґація, почала аіітувати проти організації комітету й в на- 
олідок члени комітету повинні були втекти з села, щоб їх не 
заарештували. Делеґація просила послати з ними когось з чле
нів комітету для аґітації.та організації виборів до комітету “ . 
(„Трудовая газета" № 2780, 17/ХІІ,. 1918 р.).

Отже, український селянин по - більшовицькому прагнув 
землі.

Політичний авантурист та пройдисвіт Григор’єв — це теж' 
зрозумів і, мріючи про самостійну полю в народньому рухові, 
що саме широко тоді розгорнувся, а головне під впливом мас, 
під впливом свого війська він перейшов на бік більшовиків, 
почавши боротьбу з директорією:— „Через те, що військо

*) Справа № 2/628 Антон, вол. зем. управи. 2 січня 19І9 р.
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отамана Григор’єва,— повідомляли газети,— настроєно по - 
більшовицькому, директорія, під впливом союзників, об’явила 
Григор’єву війн>“. („Путь социал - демократа“ № 128,
2/ІІ, 1919 р.). Цікавий документ уявляє його телеграма, пере
дана з Снігирівки до Миколаєва на адресу комісара міста Юрі- 

‘цина, командувача 17 полка В’язовського, спілки робітничих 
організацій та української ради: „Від усіх вас немає ніяких 
відомостей. Значить всі ви сидите й ні чорта не робите. Мене 
дивує ваша бездіяльність. Я стою на позиції проти Миколаєва— 
швидко почну наступ. Наказую всім бити німців, чого дивилися 
на них. Отаман Григор’єв" ]).

Наближаючись до Миколаєва, щоб зайняти його, Григор’єв 
звернувся до робітників та влади з пропозицією'обеззброїти 
білоґвардійських офіцерів, а також досить грізно висловлю
вався на адресу миколаївської буржуазії.

На всі ці питання, що торкалися Директорії, миколаєв- 
ський об’єднаний робітничий комітет та правління проф
спілок повинні були висловити свою думку. Ці керівні ро
бітничі організації мали в своєму складі ліву революційну 
меншість більшовиків, що діяли за директивами миколаївського 
підпільного комітету. А тому, в робітничих організаціях не 
було єдности думки в питаннях поточного моменту.

Резолюція правої більшости стояла за об’єднання демокра
тії, погоджуючись з опублікованою Директорією деклярацією, 
вірячи Директорії, що вона усуне буржуазно - роміщицькі 

\ елементи, й закликала широкі демократичні маси взяти активну 
участь у підготовці до скликання трудового конґресу * 2).

Зовсім іншої думки була революційна меншість. В своїй 
резолюції, ухваленій на початку січня, вона підкреслювала 
небезпеку, що створює її для світової революції й, зокрема, 
для робітників України, світова буржуазія на чолі з англо - 
американським капіталом, контр - революційність і нездат
ність Директорії стати опором імперіалістичним силам.

...Так звана демократична владд, Директорія, що існує,— 
говориться в резолюції меншосте,— не є представник про
летаріату та незаможного селянства й не може чинити опору 
імперіялістичним силам, що насуваються; наслідком цього 
,є угода з англо - французьким капіталом. В основі цієї 
угоди, безсумнівно, буде зрада революції на Україні та радян
ській Росії, як центра світової соціяльної революції.

А тому більшовицька меншість пропонує комітетові до
держуватися такої тактики:

9 Телеграма отамана Григор’єва. Миколаївський Істпарт.
2) „Путь социал-демократа" № 103, 31/ХІІ, 1918 р.
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*
1. Рішуча боротьба з англо - американським імперія- 

лізмом та коитр-революційними чорносотенними офіцер
ськими бандами — добровольчеською армією, що є аван- 
ґард світової реакції, а також і з тими частинами війська 
Директорії, що воюють проти радянської влади.

2. Єдиною владою, що виявляє волю пролетаріяту 
та селянської бідноти України — є влада рад робітничих 
та селянських депутатів.

3. Негайна організація рад по всій Україні, з ’їздові 
яких негайно передати всю верховну й законодавчу, в ладу.

4. Братерська підтримка радянської Червоної армії 
та організація дисциплінованої революційної Червоної 
армії на Україні на Допомогу радянській для спільної 
боротьби з міжиародньою .контр - революцією.,

5. Федерація, що вказана Інтернаціоналом трудящих, 
з усіма країнами, що охоплені революцією, і в пе^шу чергу, 
з радянською Росією, як'центром світової соціалістичної 
революції.

6. Вважаючи на те, що трудовий конґрес, що його скли
кає Директорія, не висловлює волі пролетаріяту та незамож
ного селянства, що в момент революційної боротьби робіт
ників та селян Директорія скликає трудовий конґрес, щоб 
відтягти революційних робітників та селян від боротьби за 
владу рад, об.’єднаний робітничий комітет м. Миколаєва 
неґативно ставиться до трудового конґресу й не відходячи 
ні на крок від своїх завдань, намагатиметься всіма заходами 
провести в життя свої прагнення, цебто встановлення 
ради робітничих та селянських д е п у т а т ів („Путь социал- 
демократа “ № 115, 18/1, 1919 р.).

4

Самим ходом подій пролетаріят Миколаєва навчився від 
різняти правильну тактику більшовицької меншосте від за- 
гибельного керівництва соціяль - угодівців і об’єднаний робіт
ничий комітет, прагнучи зберегти свої позиції, повинен був 
робити пролетаріатові одну поступку за другою.

(Далі буде)
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КАТЕРИНОСЛАВСЬКА С.-Д. ОРГАНІЗАЦІЯ В ДЕ
МОНСТРАЦІЯХ 1901 - 1902 P.P.

Як відомо промислове піднесення 9 0 - х  років швидко 
змінилося на кризу. Це відбилося на промисловості півдня, 
що раніш швидко зростала й особливо на робітниках металюр- 
ґійної та гірної промисловости Катеринославщини. В робіт
ничому рухові, на ґрунті кризи, помітно було злам, що позна
чився на розвиткові революційного самопізнання робітничої 
кляси та засвоєнні революційних с.-д. ідей.

Всі дані говорять ра те, що для катеринославської с.-д. 
організації промислова криза стала тою силою, що примусила 
її перебудувати свою роботу, засвоїти масові форми політич
ної агітації, перерости гуртківщину. Досить переглянути 
спогади катеринославських с.-д. робітникіц, які цілком ствер
джують це, називаючи демонстрації „головними засобами агі
тації, що найбільше відповідали, на даний час, нашим силам 
та настроям “1). .

-Демонстрації, що ми їх описуємо нижче, наочно, докумен
тально, доводять значіння політичного керівництва „Искры 
та місцевої іскровської організації.

Автор „Нарисів з історії ВКП(б)“ тов. Попов, оцінюючи 
відношення до демонстрації с.-д. організацій України, що 
були, як він пише, в той момент скрізь під впливом економізму, 
вказує, що вони завжди пленталися в хвості, в той час,, як не
партійне студентство брало активну участь і таким чином 
с.-д. організації були в становищі стороннього спостерігача2). 
В своїх „Нарисах з історії КП(б)У;‘ тов. Попов каже про те, 
що аванґард катеринославського пролетаріату був в кращому 
становищі, бо тут економізм, зазначає він, дістав найсильні- 
шої відсічі. До того ж тут працювала ціла низка відподаль- 
них робітників, а тому до катеринославської с.-д. організації

9 Воспоминания Н. Дроханова, „История Екатеринославскоіі 
с.-д. организации 1897 — 1903 г. г. ‘

2) Н. Попов „Очерки истории ВКП(б)", стор. 50.
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переходить на деякий' час головна організаційна роля,. серед 
інших с.-д. організацій, У країни.1)

І дійсно, масовий робітничий рух, переведення демонстра
цій тут підготовлювалися й провадилися за участю й під ке-| 
рівництвом таких робітників - передовиків як І. В. Бабушкін, 
В. А. Шелгунрв, Г. І. Петровський, Лаяланц, Норинський, 
Петро Морозов та інші.

Треба сказати, що іскровський напрямок катеринослав
ської с-.д організації мав свій вплив на робітничий рух. За 
таких умов різко - політичний харайтер демонстрацій з самого 
початку. їх розвитку, їх висока, ідейність, дали зразу ж за 
першою грудневою демонстрацією 1901 р., де студентство й 
інші шари дрібної буржуазії відігравали ще деяку ролю, лют
неву й травневу демонстрації 1902 року. Пролетаріат, що 
вийшов на ці демонстрації, складався в основному з індустрі
альних робітників, металістів і виступив тут вже самостійно, 
як кляса, що повстала проти капіталістів та самодержавства.

Немає потреби докладно описувати картину кризи, що, 
за словами прокламації катеринославського с-д. комітету, при
несла робітничій класі злидні, нестачі„ в яких винні капіта
лісти через свою шалену гонитву за наживою. Досить зазна
чити, що з 50 домен півдня працювало лише 20, що лише 1901 р. 
вислано було з Катеринославської губерні 10.000 безробіт
них робітників2). Невеличка замітка в № 7 „Южного Рабо
чего “, яскраво уявляючи собі вплив кризи в металюрґійній та 
металообробній промисловості Катеринослава, говорить про 
становище робітників так:

„Сотні тисячі робітників викинуто на вулицю на 
холод та голод, нестачі та зневаги. Голодні, обідрані, в 
лахміттях, з відчаєм в душі вештаються вони юрбами, 
марно шукаючи хліба та роботи, обиваючи пороги завод
ських контор, пішки чи в товарових ваґонах, як худоба, 
переїжджаючи з міста до міста, з надією десь знайти хоч 
черствий шматок . хліба... Деякі заводи* *, як наприклад, 
Франко - Руський вже 4 - 5  місяців стоїть щільно забитий. 
На машинобудівельному з 500 чоловіка лишилося не 
більше як 100.

На заводі Ланге за останній місяць звільнено 200 робіт
ників. На заводі „Езау“ до звільнених у вересні 130 ро
бітників тепер ще додано 100. Так само було на заводі 
Шодуар і на десятках інших дрібних заводах та підприєм-
г) Н. Попов „История КП(б)У“. 1924 г., стор. 3 2 —- 33.
*) 3 відозви с о ц .-  дем. спілки гірнозаводських робітників. Дні

пропетровський краєвий історичний архів.
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ствах. Навіть на Брянських заводах, що здавна славилися 
великою кількістю роботи, де раніше знаходили собі 
місце безробітні, тепер також .звільняли тисячі зайвих 
робітників. Замість колишніх понад 8 тисяч робітників 
тепер працює ледве 5.000. Останніми днями з ’явилися чут
ки про нові масові звільнення (до 300 чол.)“.
В такому становищі керівному центрові робітничого руху 

треба було вказати шляхи дальшої боротьби.Щодо тактики даль
шої боротьби катеринославських металістів, катеринослав
ських робітників,треба сказати, що с.-д. організація своєчасно 
її накреслила. Це видно з гектографованого листка, що тоді 
був Випущений:

„Товариші! З фабрикантами тепер нічого не поробиш,— 
говориться в листку.— Вимагати від них, щоб вони прий
няли назад всіх звільнених робітників, зменшили робочий 
день і лишили ту ж саму платню — ми не можемо. Тепер 
всякі страйки, всякі заколоти на фабриці їм тільки на 
користь. Вони тільки чекають приводу, щоб звільнити нові 
партії робітників і замінити їх безробітними. Армія без
робітних'надто велика, щоб сподіватися на успішну бо
ротьбу з фабрикантами. Н і, не до фабрикантів ми повинні 
звертатися тепер, а до суспільства й уряду..."

„Будемо лише пам’ятати, що доки існує у нас царат, 
доти нема нам чого сподіватися на можливість вільно 
боротися'за краше майбутнє. На вербі груші не ростуть І 
Де самодержавство, там немає й не може бути свободи. 
Свобода починається там, де самодержавство кінчається"...

„Товариші!- Для нас тепер настав час нагадати про 
себе урядові, вимагати політичної свободи, яка нам по
трібна, як зброя для боротьби з нашими експлуататорами, 
як світло й повітря. Настав час заявити, що ми люди, а не 
худоба. Єдиний засіб примусити почути нас — це демон
страція... Одностайно ми вимагатимемо хліба й праці... 
Ми вимагатймемо політичної свободи, тільки вона нам дасть 
можливість боротися з капіталістами й допомагати один 
одному в тяжкий час“ . „Товариші! Не треба забувати гадю
чих хитрощів уряду. Поводьмо себе так, щоб наші во
роги не мали приводу обернути наші демонстрації на ви

ступ п ’яного, скаженіющого натовпу й вжити проти нас 
зброї. Не зачіпати нікого й нічого — „хліба й роботи". 
Геть самодержавство! Хай живе політична свобода!"1).
х) Либток „К рабочим и работницам гор. Екатеринослава1'. 

Переховується в Дніпропетровському краевому історичному архіві. 
Дати немає. Листок ми відносимо до 1901 р.



51Катеринославська с .-л. організація в 1901-1902 p.p.

Цитовані уривки показують, що обвинувачення в „еконо
мізмі що його приписують катеринославській с.-д. організа
ції цього часу, в значній мірі, безпідставне. Катеринославські 
робітники металісти, що пройшли школу боротьби, ще до де
монстрацій 1901 року були вже в певній мірі політично під
готовлені. - - ,

ДЕМОНСТРАЦІЯ 1 5 .1 6  ГРУДНЯ 1901 р. В ОСВІТЛЕННІ ЦАР
СЬКИХ ЖАНДАРМІВ

Пристав Амур. Н .-Д ніпровськах), в своєму рапорті з 
14 грудня на ім’я губернатора графа Келлера писав, що „око-, 
лодочний надзиратель “ Яновський приніс йому 43 примірники 
відозви РСДПР, що були розкидані на вулицях міста, на лі
нії залізниці та біля заводів: -в цих листках робітників закли
калося приєднатися до студентів, які вирішили влаштувати 
демонстрацію „щоб висловити своє незадоволення проти гніту 
самодержавства" * 2). , >

Знаючи заздалегідь про демонстрацію, про її термін, поліція 
інтенсивно почала готуватися. Губернатор з свого боку опу
блікував „Об’явление ко всему населению" та „Обязательное 
постановление". Відомо, що ці губернаторові об’яви стали за 
оповістку про демонстрацію, оповістивши все населення міста3). 
Він писав:

„Ввиду дошедших до »1еня сведений, что группа лю
дей неблагонамеренных посредством разбрасывания под
метных писем и другими способами подстрекает к приня
тию участия в затеваемых ими 15 и 16 декабря уличных 
демонстрациях, об’являю во всеобщее сведение, что к 
прекращению всякой даже попытки к таким демонстра
циям я не остановлюсь и перед самыми крайними мерами. 
На этом основании рекомендую населению Екатериносла- 
ва в точности исполнять распубликованное вместе с сим 
мое обязательное постановление, не толпиться на ули^ 
цах и не присоединяться к толпе ради любопытства,

#
•*) Робітничий виселок на лівому боці Дніпра.
2) „Дело о брожении среди студентов учебных заведений и об

уличных беспорядках в г. Екатеринославе 15 декабря 1901 года“. 
Дніпр, краєвий іст. архів, фонд канц. губернатора, справа № 388, 
стор. 11. *

3) „Искра“ № 13 з 20 грудня писала: „В гор. Екатеринославе 
губернатор расклеивав*декабря об’явление, что он не остановится 
перед самым крайними мерами против затеваемых группой людей 
неблагонамер<ейкых на 15 — 16 декабря уличных демонстраций. По
благодаримте правительство за оповещение всего населения о готовя
щейся демонстрации и не будем отставать со своими собственными при
готовлениями “. („Правительство готовится“),



52 Перельман М.

дабы не оказаться пострадавшими с действительно ви
новными “ х) .
Але не дивлячись на погрози демонстрація відбулася в 

призначений Комітетом РСДРП час. В телеграмі, що її подав 
Келлер зразу ж після демонстрації, а ще докладніше в рапорті 
своему з 21 грудня на ім’я- Департамента поліції, докладно 
розповідаючи про події, він писав, що знав раніше про на
ступну демонстрацію, встиг попередити населення й що разом 
з цим „полицейский надзор в городе в пределах возможного 
был усилен". Далі він описує як збиралися студенти до місця 
демонстрації, як нібито, на двох трамваях, що йшли один за 
одним, приїхала значна кількість студентів і як увесь натовп 
швидко рушив здовж проспекту в напрямі до губернатор
ського будинку, при чому чути було вигуки „ура", „геть само
державство", „геть уряд", „хай. живіе свобода".

„Натовп цей,—як він писав,—встиг пробігти ще лише 
один квартал, оскільки далі стояла кінна й піша поліція, 
в той же час демонстрацію оточив батальйон симферопіль- 
ського полка, що повертався з військової подорожі й зу
пинився на прохання поліції (?). Виявилося, що в оточе
ному натовпі, частина якого встигла розбігтися, більшість 
складали студенти, було також кілька вихованців реаль
ної школи та гімназії* * кілька жінок та сторонніх осіб. На 
вимогу поліції негайно розійтися з натовпу відповіли лай
кою, почали кидати в поліцаїв та салдатів камінням, а дехто 
з студентів почав бити їх палками, при чому намагалися 
пробитися через стрій, декільком це пощастило, а решту, в 
кількості 50 чоловіка було заарештовано. Серед заарештова
них було 24 студенти,один гімн&зіст, один реаліст, 2 жінкц2).
J) „История екатеринославской с.-д. организации", стор. 306.
*) В спискові, заарештованих поділено за сословним принципом 

так: 1) Студенти — 23: Бойков Г. І., Кравцов В. А., Раков 
М. М., Владикін І. П ., Марковський С. П., Семенов І. М., Іванов 
А. І., Шахнович С. Г.,Демідов П. А., Мартинов В. А., Носов К. В ., 
Синберг Е. І., Островський В. А., Скорута Н. І., Африкантов С. В ., 
Кондрацький Н. П., Тарасов І. Д ., Камишинський Б. Г., Каргін А. К ., 
Колишкін В. Ф., Корбе А. Ф., Чичибанін І. І., Локоть Я. В .,

Дворяни — 3: Шипулінська Р. Н ., Шипулінський Ф. П., 
Рейтеровський Б. М.

Міщани — 19: Белявський А. Л ., Євдокімов А. А., Бромберг 
А. Г., Когон Н. Я., Лапінський В. А., Глушанов В. І., Марголін Г. С., 
Берг І. Л ., Губкін М. Я ., Таратута Р . Г., Коган І. С., Подольський І . Б ., 
Файн Л. С., Дубінський 3. Я ., Дерновський І. І., ГудинкоС. 3 ., Щу- 
кін 3. Г., Шапіро С. М., Аронов М. 3.

Селяни — 3 Бабушкін В. І., Слукін Ф. П., Картечкін Ф, А,
Козаки — 1: Гуслинський А. І.
Справа № 388, стор. ЛІ 18 — 19,
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Декількох студентів, що почали боротьбу з салдатами, 
салдати ударили прикладами, а одного ударили досить, 
сильно по голові, але удар цей не загрожував життю. 
Всіх затриманих зразу ж було одведено в „арестное от
деление полиции“ і в місті стало спокійно. Заколот тривав 
всього 10 - 15 хвилин. При затримуванні натовпу двох 
приставів, двох „околодочних надзирателів", кількох го
родовиків побили палками/й камінням. На другий день 
біля 7 години вечора натовп студентів чоловіка в ЗО, а з 
ними кілька жінок та сторонніх осіб, зібравшись в перед
місті на І - й Чечелівці почали співати якоїсь пісні, але 
здалеку побачивши кінний роз’їзд поліції, розбіглися1)".

На ж аль ,.з рапорту - катеринославського губернського, 
жандармського управління — департаментові поліції про діяль
ність катеринославської с.-д. організації за 1901 рік ми не мо
жемо певніше довідатися про соц іядьний склад демонстрантів. 
Невідомо це й з рапортів губернатора Келлера. А, проте, жан- 
дарське управління пише так:

„15 грудня частина демонстрантів, що сладалася 
головним чином з молоді, єврейських ремесників, ви
хованців гірної шкоди та незначної кількости робітників, 
зібралася в умовлених місцях, при чому 49 чоловіка цих де
монстрантів було заарештовано. 16 грудня робтіники оста
точно відмовилися від участи в демонстрації й спроба 
улаштувати її успіху не мала2)".

Додаткові дані про демонстрацію 16 грудня ми поди
буємо в доповіді помічника начальника катеринославського 
жандармського управління підполковника Кременецького. 
Присвятивши свою доповідь діяльності активного робітника 
с . - д .  організації Айнбіндера, Кременецький пише: „Айнбіндер 
брав діяльну участь і навчав студентів Катерин, вищої гірної 
школи як провадити вуличні демонстрації, що відбулися 15 — 
16 грудня й намовляв робітників підтримувати ці розрухи. 
Для цих демонстрацій він та Зіміонко зробили, за допомогою 
Двойри Журавської, з червоної китайки- прапор з негожими 
написами, який Зіміонко й підняв підчас демонстрації 16 груд
ня на 1 - й  Чечелівській вулиці біля цвинтарної церкви. Айн
біндер, Зіміонко, Журавські, Сергій Широков та Нікіфор 
Дроханов брали участь у цій демонстрації, при чому

х) Справа № 388, стор. 9 — 10.
*) „История екатеринославской, соц.- дем'. организации. Доне

сение к. губ. жанд. упр.“, стор. 309. ->/•
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Айнбіндер тримався осторонь і, здавалось, що він був пасив- 
ним\ спостерегачем, а справді був керівником цього натовпу 
й давав, за допомогою згаданих однодумців, вказівки, де слід 
було згрупуватися1).

Підсумовуючи жандармські джерела, можна помітити таке: 
Келлер в своєму рапорті про події 15 грудня в достатній мірі 
показує бойовий зміст демонстрації, що складалася переважно 
з студентів, кількох вихованців реальної школи та гімназії, 
кількох жінок, з молоді, єврейських ремесників, вихованців 
гірної школи й незначної кількости робітників. Це, між іншим, 
єдина пряма вказіка поліцейських документів про участь ро
бітників у рухові 15 грудня. Тим більше не можна не вказати 
на розходження в свідченнях джерел про демонстрацію 16 груд
ня. Рапорт кат. губ. жанд. упр., про те, нібито робітники від
мовилися 16 'грудня від демонстрації і що ця демонстрація 
успіху не мала, заперечує його помічник Кременецький, 
який стверджує в своїй доповіді, що демонстрація відбулася, 
що в ній взяв участь майже весь комітет і навіть вказано хто 
ніс прапор. Губернаторів рапорт про події 16 грудня вельми 
неясний. Губернатор перетворює й демонстрацію 16 грудня 
на студентську, говорить про ЗО - х студентів, кількох жінок 
.та „сторонніх осіб", що зібралися на Чечелівці й т. ін. Що 
це за „сторонні особи" ми від Келлера так і не довідуємося, 
а його повідомлення про появу „во время прогулки" батальйо
не Симферопільського полка, що допоміг розігнати демон
странтів, 7є вигадка.

ДЕМОНСТРАЦІЯ 15 — 16 ГРУДНЯ 1961 р. В ОСВІТЛЕННІ КАТЕ
РИНОСЛАВСЬКОЇ С . -Д .  ОРГАНІЗАЦІЇ, „ИСКРЫ" ТА СПОГАДІВ

УЧАСНИКІВ , - .

В закликові, що його випустив Комітет РСДРП за кілька 
днів до демонстрації, було написано:

„Товариші! Студенти вирішили влаштувати демон
страцію, щоб висловити своє обурення проти гніту само
державного уряду. Ми, робітники, ще більше страждаємо 
від свавілля й насильства того ж уряду, приєднаємося до 
студентів і вийдемо:1) в суботу 15 грудня о 5 -й  год. веч. 
на проспект біля зупинки на Іорданську й 2) в неділю о 4-й 
годині на проспект біля Яковлівського скверу, щоб ви
словити рвій протест ца’реві та його прибічникам. Вперед *)

*) „Обзор состояния Екат. с.-д. организации". Фонд КГЖУ, 
справа № 37, 1902 р., ртор. 16 —».}11.
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за волю! Геть самодержавство,, хай живе соціяль - демо
кратія “1). » і
„Скільки пам’ятаю,— каже одна з керівниць с.-д. органі

зації,— в Харкові така ж демонстрація відбулася в грудні, також 
з участю робітників. Чутки про неї, як і про пітерську, дій
шли до катеринославського комітету та робітничої маси. С.-д. 
комітет взяв на себе ініціативу щодо організації студентської 
демонстрації з участю робітників. Ця нова,., вища, масова 
форма починала відповідати станові рббітцичого. руху. Приєд- 

[ нання робітників до Студентської демонстрації мислилося як 
політичний протест, як надання їй міцности й бажання підкре
слити політичний, революційний характер демонстрації... 
Демонстрація 15 грудня була остільки ж робітнича, органі
зована комітетом с.-д. організації, щоб-підтримати студентів, 
оскільки й студентська, що була підтримана робітниками, 
як протест проти-самодержавства, як спроба робітників вийти 
на вулицю, політично демонструвати свої сили й відношення 
до самодержавства. Зі списка заарештованих 49 чоловіка видно, 
що тільки половина з них студенти, багатьох же робітників 
активістів соц.-демократів в цих, списках не знаходимо, 
бо їх було заарештовано за шпигунськими вказівками, а не 
на вулиці підчас демонстрації" 2). - • ..

Другий член Комітету в своїх спогадах пише:

„Якщо не помиляюся, в кінці листопада 1901 р. наш 
Комітет повідомили, через представників студентства, про 
майбутню студентську демонстрацію й просили робітників 
підтримати їх. Ми давно вже мріяли про демонстрацію, як 
про сильніший і ширший засіб агітації. Крім того, віддавши 
вже багато часу розвиткові свідомости робітників, ми хо
тіли довідатись, що ми встигли зробити й оскільки далеко 
пішли вперед. Хотілося зробити огляд наших сил. Такий 
випадок як намір студентів влаштувати демонстрацію ми 
не могли пропустити. Негайно вирішено було взяти органі
зацію й керівництво демонстрацією в свої руки, і з сту
дентської демонстрації, за допомогою робітників, зробити 
її демонстрацією робітничою з участю студентів (під
креслено нами — М. П.) В райони дано було інструкції по
вести широку агітацію на заводах, майстернях і т. ін.
1) „К рабочим и работницам г. Екатеринослава". Дніпропетров

ський краєвий історичний архів.
2) Лист Е. Н. Адамович 1929 р. з приводу досліджень періоди 

цих демонстрацій. Переховується в дніпропетровськім Істпарті.
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Мене послали до студентів, щоб провести лостанову комі
тету. На студентських зборах постанову комітету було
ухвалено й принято“г).

Посилка члена Комітету робітника на студентську сходку, 
щоб провести його постанову, досить характеризує ролю ко
мітету, що підказав демонстрацію. Це говорить за те, що з 
бокус.-д. комітету було політичне керівництво демонстрацією, 
а не „сприяння"1 2 *).

Наведені нижче місця з спогадів учасника демонстрації 
(15 грудня) тов. Мольта також є одним з яскравих фактів не- 
обґрунтованого віднесення катеринославської демонстрації до 
студентських... „За день чи за два до 15 грудня Комітет РСДРП 
випустив велику кількість проклямацій до робітників та ро
бітниць із закликом вийти нча демонстрацію. Ці проклямації ми 
розповсюджували на всіх вулицях міста... Пам’ятаю, вже по
чало сутеніти, а демонстрація ще не починалася, ми нерву ва
лися, але нас заспокоювали й казали, що чекаємо на студентів, 
які повинні прийти з прапором, але їх чомусь немає ще...

Більшість демонстрантів були міські робітники й незначна 
частина заводських. Коли ми стояли під піддашшям, розмо
вляючи, що треба починати без студентів, бо публіка, що зали
шилася, вже розходиться й нічого не вийде, нас в цей час ото
чила велика кількість поліцаїв і намагалася випхати нас з - під 
піддашшя, щоб потім розігнати. Біля мене стояла тов. Оля 
чи Марія, до якої ми звернулися,— що треба починати, без 
студентів, бо їх напевне вже не буде. Вона відповіла „зараз, 
зараз, за кілька хвилин і тут же вигукнула: „товариші, геть 
самодержавстю! " Ми підхопили це криком „ура“, „хай живе 
свобода" й рушили на бульвар, а товариші, що були на буль
варі, відповіли нам тим же, приєдналися до нас; щільно приту
лившись один до одного, ті  пішли, співаючи марсельезу. Біля 
мене був тов. Пліскін. Пройшли Ми кілька десятків кроків, по
ліція почала нас тіснити з усіх боків, а біля огорожі бульвара 
стояли озброєні салдати, з ’явилася кіннота. Оправника Арона 

' заарештували (це тов. Білявського), ми побігли вперед, бачимо 
двоє городовиків тягнуть його, ми палками почали бити го

1) Воспоминания Проханова. „История екатеринослав. соц.- 
дем. организации44, стор. 260.

2) Тор. Новополін, як видно із змісту його статті (див. „Літопис 
Революції“ № 3, 1923 р.) вважає, що демонстрацію можна віднести до

\ „Истории движения студенчества4*, як і названо його статтю. Нам зда
сться, що єдиною підставою для цього міг бути наведений нами рапорт
Келлера, що став за основу для характеристики демонстрації, для недо
оцінки значення пролетарських мас та РСДРП, як в самій демонстрації, 
так і в підготовці її.
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родовиків і відбили його', але за цей час до поліції надійшла 
підмога й нас почали витискати з бульвару та заарештовувати, 
скільки було заарештовано я не пам’ятаю, але серед заареш
тованих був і тов. Білявський. Потім верхи на коні з ’явився 
губернатор Келлер, що командував і пропонував розійтися.

Побачивши, що справа приймає серйозний характер,, ми 
розійшлися, невдоволені з того, що студенти нас піддурили: 
1) тому, що з - з а  них ми пізно почали демонстрацію, 2) тому, 
що вони повинні були принести нам прапор, якого ми не мали1).

В зв’язку з страйком, що його об’явили студенти катери
нославської вищої горної школи, міністерство вимагало від 
ради школи видати ватажків. ' 1 •

Обговорюючи це питання, а також події, що зв’язані з 
арештом 20 студентів на демонстрації 15 грудня, рада школи, як 
наслідок 3 - хденного засідання, винесла досить ліберальну 
резолюцію, яка по суті викривала реакційність професури та 
самої ради. Ми процитуємо ту частину резолюції, де є характе
ристика демонстрації, яка, не дивлячцсь на свою тенденцій------------------------------  \

- ( 5 )  >Д4скра‘4 присвятила катеринославській демонстрації 15 — 16 
грудня три кореспонденції, наводимо цікавіші місця. В першій ко
респонденції говориться: „В демонстрації брали участь студенти
й робітники, всього близько 300 чоловіка. Маяли червоні прапори, 
співали „Дубінушку44 й інших революційних пісень. Але зразу ж 
з'явився батальйон салдатів та козаків і почалася бійка (див.* „Искра44 
№ 14).

В другій кореспонденції описано бійку демонстрантів з поліцією, 
що тривала 15 — 20 хвилин і зазначено, що з правдивіших джерел 
відомо, що заарештовано 63 чоловіка, з них ЗО робітників та 18 сту
дентів (див. „Искра44 № 15).

В третій кореспонденції зазначено, що „очевидно поліцаїв було по
переджено, щоб вони в першу чергу били студентів44. Зупиняючись на 
демонстрації 16 грудня, кореспондент дає таку характеристику: „В той 
час як в суботу демонстранти складались, головним чином, з ремесни- 
ків, у неділю прийшли заводські робітники, але переважали все ж таки 
реяїесники. На І Чечелівці зійшлося чоловік 150 — 200 робітників. 
З усіх дворів вийшли мешканці, почулися виклики: „Ідімо на робіт
ничу демонстрацію“ й демонстрація відбулася. Співали революційних 
пісень, чути було революційні гасла, було два прапори, робітники 
пройшли вулицями іі розійшлися з вигуками „до 1 травня44. Козаки 
приїхали, коли вже все скінчилося й могли набити тільки сторонню 
публіку.

В „Жизні44 № 1, квітень 1902 р. Лондон — вміщено було таку 
кореспонденцію про демонстрацію... „потім до кінця 1901 року рево
люційний рух ущух і вибухнув величезною вечірньою демонстрацією 
15 грудня, в якій взяло участь кілька тисяч чоловіка, здебільшого ро
бітники. Особливо жваву участь взяла група демонстрантів, в якій 
було чоловіка 300 робітників. Закінчилася демонстрація сутичкою 
з салдатами та козаками, що дуже побили демонстрантів. У відповідь на 
цю бійку р неділе 16 грудня робітники організували демонстрацію 
на Чечелівці (робітничий квартал). В наслідок заарештовано багато 
демонстрантів. * 4 .
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ність, дещо допомагає, на нашу думку, встановити дійсну роли» 
студентства в демонстрації саме в тому розумінні, в якому 
ми зазначили вище...— „Хоч рада школи глибоко переко
нана, що центр агітації не студентство, проте, ‘рада визнає, що 
студенти являють собою матеріял, що легко загорається, па
сивний, несвідомий. (?), який умілі руки можуть використати 
як прекрасну зброю, особливо в такому центрі робітників, 
що сидять без діла, яким є тепер Катеринослав, а тому вжито 
заходів, щоб можливо більшу частину студентства вислати з 
міста. За відомостями канцелярії школи на 15 грудня від
пущено 121 студент. З тих, що залишилися (90 чоловіка) 
в маніфестації затримано було 20, при загальній кількості 
маніфестантів до 500 чоловік, а тому рада не може приписати 
студентам керівної ролі в цій демонстрації. - Звертаючись 
до розпорядження міністра відшукати ватажків, рада не має 
тепер можливости, як вище було пояснено, виявити їх через 
несподіваність страйку та швидкість його виконання. В стінах 
школи організаційної; роботи щодо проведення демонстрації 
зовсім не було помітно. За словами начальника губерні — він 
заздалегідь знав, що сходка ухвалить об’явити страйк. Таким 
чином, поза школою було відомо більше як в ній самій, це ще 
раз вказує на зовнішні джерела впливу. Треба сподіватися, 
що адміністрація знайде дійсних винуватців вуличних зако
лотів. Щождо студентського, страйку, то рада з свого боку 
вживе всіх заходів, щоб зробити спокій серед невеликої кіль- 
кости студентів, що лишилися тепер у місті. Маючи на увазі, 
що значна кількість студентів зараз роз’їхалася на святки, 
рада не має змоги вияснити участи кожного студента в страй
кові, а тому прохає п. міністра дати раді час, щоб вона могла 
докладно вияснити участь студентів у минулому страйкові1).

Цікавими документами є прокламації, що їх випустив 
І комітет РСДРП до робітників про демонстрацію 15 — 16 грудня:

„15 грудня проспект уявляв собою цікаве видо
висько. Виличезний натовп, кілька тисяч чоловік вкрив 
увесь проспект на два квартали з обох боків біля зупинки 
на Іорданську. Обличчя всіх були урочисті й виявляли 
нетерплячку. Очі всіх зверталися на бульвар, де великим 
натовпом гуляли робітники й студенти, що прийшли влаш
тувати демонстрацію. Думку про демонстрацію подали сту
денти. Вони вирішили висловити своє обурення з приводу 
того, що в Харкові побили робітників та студентів та проти 
міністра народньої освіти Ванновського, який минулого
*) „Известия Екатеринославского Горного Института", т. XIV, 

А. Рева, стор. 107 — 108.



року обіцяв студентам деякі реформи та поліпшення й досі 
Ще не виконав своїх обіцянок. Робітники з радістю зуст
ріли цю пропозицію: нарешті їм вдасться одверто висло
вити своє обурення проти царя та його прибічників, дати 
вихід злобі й ненависті, що збіралася в них. Кілька годин 
натовп стояв нудьгуючи. Нарешті біля 6 - ї  години, не 
дивлячись на дощ, група демонстрантів з криком „ура“ 
з усіх боків пішла на бульвар, вигукуючи: „геть самодер
жавство “, „хай живе політична свобода“, „хайживе соціяль- 
демократія! Ці вигуки висловили давні мрії робітників.Ка
теринославські робітники-демонстранти заявили про свою 
політичну дозрілість, своє глибоке переконання, що тільки 
при політичній волі, цебто тільки тоді, коли влада буде 
в руках представників народа, коли він матиме право вільно 
говорити й писати про свої потреби, збиратися, одверто 
боротися, тільки тоді йому пощастить поліпшити своє 
життя, збільшити свою освіту. Стрункою, дружною лавою 
пройшли демонстранти двічі бульваром, співаючи бойо
вих пісень, вигукуючи революційні гасла., Двічі по
ліція намагалася спинити похід, але зазнала поразки 
й вірні царські холопи тікали від робітників, що були 
озброєні лише палками. Але з ’явилися осатанілі салдати 
й козаки й кинулися на демонстрантів. Били жінок, 
підлітків, били прикладами, нагаями, шаблями. Демон
странти відбивали своїх товаришів і тільки темна ніч 
та дощ врятували демонстрацію від царських прибіч
ників, яким все ж таки вдалося заарештувати 53 чоловіка, 
з них 5 поранених. В неділю 16 робітники влаштували 

.демонстрацію на Чечелівці, в робітничому кварталі1).
Безсумнівно, що цей офіційний документ РСДРП, відо

зва до цролетаріяту після демонстрації в достатній мірі відби
ває тодішнє становище.

Відозви с -д .  комітети клясично відбили „іскровське“ 
керівництво. В цих відозвах яскраво відбилося те, що Ленін 
писав в „Искрі“ 20 грудня в статті „Начало демонстраций'1—

„Искра“ № 14. В спогадах учасника й керівника цих демон
страцій В. А: Шелгунова є надзвичайно цінні вказівки, що перша 
в Катеринославі демонстрація відбулася в кінці жовтня чи на початку 
листопада 1901 року, що в ній брало участь 150 — 200 робітників та 
ремесників. Ця демонстрація пройшла в робітничому районі (Чече- 
лівка) в той час як за першу демонстрацію, звичайно, вважають груд
неву. На жаль, ніяких додаткових даних, що висвітлювали б цю де
монстрацію, ми не знайшли. Тов. Рубач, згадуючи також про цю де
монстрацію в своєму вступі до збірника з історії катеринославської 
соц.-дем. організації, очевидно, також користувався із згаданих уже 
спогадів В. А. Шелгунова.

Катеринославська c.-д.. організація в 1901-1902 р.р. 59
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„Не гайте часу! Пам’ятайте, що ви повинні підтри
мувати всякі протести й боротьбу проти башибузуків 
самодержавного уряду. Намагайтеся всіма способами ввій
ти в згоду з демонстрантами - студентами'1.

Таким чином, об’єктивні дані приводять нас до таких 
висновків: катеринославська дводенна груднева демонстрація 
була підготовлена й пройшла під керівництвом Комітету 
РСДРП.

Ідея демонстрації виникла в робітничих колах, в с.-д. 
організації. Про це ми маємо вказівки керівників організації 
і це видно з прокламацій комітету в зв’язку з кризою, а також 
з інших документів та метаріялів.

Склад демонстрантів 15 грудня (субота), безсумнівно, від
значався своєю різноманітністю. Проте, основну масу складав 
пролетаріат, міські рёмесники, меншу групу заводський про
летаріат та студентство.

Тактика жандармів була в репресіях, головним чином, у 
відношенні до студентства, в зв’язку з розповсюдженням сту
дентського руху по всій Росії. Організованих робітників, с.-^д. 
було значно складніше виловити.

Демонстрація 16 грудня була продовженням, протестом 
проти розгону демонстрантів 1 5 -го . В складі демонстрантів 
у неділю (16 грудня) були вже безсумнівно й заводські робіт
ники (Чечелівка). Серед демонстрантів могли бути й міські ро
бітники, а також окремі студенти.

Вся с.-д. організація була в аванґарді й складала собою 
активну частину демонстрації... Гасла демонстрантів були 
суто політичні,. тактика суто соціяль - демократична, іс- 
кровська. Цю „тактику отпора" (Плеханов) ми зустрічаємо 
й у дальших демонстраціях. Опір розраховано на організацію, 
на холодну, а не вогнепальну ^брою. Пролетаріат цілком 
використав студентський рух.

Груднева дводенна демонстрація не вивела робітни
ків заводів в своїй масі на вулицю. В ній взяла участь 
лише частина активу останньої. Вона лише підготувала ґрунт, 
була спробною мобілізацією для дальших масових пролетар
ських демонстрацій, перша з яких і відбулася через два 
місяці, 17 лютого 1902 року.

ПІДГОТОВКА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ 1902 РОКУ
Зараз же після грудневої демонстрації починається інтен

сивна підготовка до нових демонстрацій. Першу з них було при
значено комітетом РСДРП на 19 лютого до роковин звільнення 
селян.
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Вивчаючи демонстрацію 1902 року, легко простежити, що 
царат оцінив небезпеку руху робітничої класи, що тоді розгор
нувся й відсунув студентство, дрібну буржуазію на другий плян. 
Новий рік обіцяв ще більше прикростей. Звідси страх перед 
демонстраціями, порушенням вуличної тиші, нервовість цен
трального охранного апарату та його нажим на низовий полі- 
цайський апарат.

Начальник 34 піхотної дивізії ще 23 грудня секретно писав 
губернаторові, що „вследствии его просьбы им назначены в 
распоряжение екатеринославского полицеймейстера, для уси
ления штата полиции в случае возникновения беспорядков, по 
12 конных ординарцев на две смены, что сделано распоряжение, 
чтобы в каждом полку было готово по одному батальону на 
случай требования“1).

Розправитися, фізично послабити рух — така тактика 
царських жандармів. Директор департамента поліції Зволян- 
ський в своїй телеграмі катеринославському губернаторові 
писав: „благоволите телеграфировать предполагается - ли при
менить к задержанным участникам демонстрации обязатель
ное постановление, если нет, то почему именно. Возбуждение 
дознания не препятствует наложению невиновных участников 
беспорядка взыскания по постановлению “2).

В своїй „докладній почті", в своему поясненні граф Кел
лер примушений був визнати перед департаментом поліції, 
що серед 50 чоловік, заарештованих 18 грудня, „як пізніше 
виявилося, значну кількість осіб, затримано не в натовпі, 
а в різних місцях, по більшості з особового наказу началь
ника жандармського управління". Він вважає, що це утруднило 
зразу ж встановити хто з заарештованих був серед натовпу. 
В зв’язку в цим він пише, що примушений відмовитись від 
кари для всіх, обіцяючи дійсних винуватців, що ставили -опір 
поліції, або образили чинів поліції „действием “-^„наказать 
достойно"3).

Катеринославська організація РСДРП починає свою підго
товку до -нової демонстрації зразу ж після грудневої. Особливо 
помітно це на інтенсивній діяльності комітетської друкарні.

і1) Справа № 388, стор. 32.
2) Справа № 338, стор. 31.
3) Справа № 388, стор. 32, 57. В зв’язку з цим 5 січня Келлер пише 

такі власноручні записки: „Дубинського та Владикіна за невиконання 
обов’язкової постанови з 13 грудня та зроблені поранення поліцай- 
ським чинам підчас виконання останніми своїх службових обов’язків, 
наказую заарештувати „при поліції “ на 3 місяці кожного; Бромберга, 
за невиконання тієї ж обов’язкової постанови та бійку кулаками чина 
поліції при виконанні останнім обов’язків, заарештувати на 6 тижнів". 
І ціла низка аналогічних записок. Справа № 388, стор. 33, 34, 36, 68,
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6 січня випущено було прокламацію „До всіх офіцерів 
міста Катеринослава в якій висловлено їм догану за участь 
у розгоні демонстрації 15 — 16 грудня. Прокламацію одержали 
на квартирах, в конвертах всі офіцери 133 піхотного Симфе- 
ропільського полка, управління 53 резервної бриґади, началь
ник катеринославської губернської в ’язниці та всі пристави. 
Кат. губ. жанд. упр. в своєму рапорті називає „возмутитель
ного содержания“ прокламації. Треба думати, що обурення 
це було зв’язане ще й з методою її розповсюдження.

12 січня на ст. Катеринослав затримано було аптекар
ського помічника Левіна, який прийшов одержати ящик, що 
прибув з Києва, й в якому виявлено було 1726 примірників 
різних прокламацій1). В зв’яку з цим вночі проти 16 січня жан
дарми (під керівництвом підполковника Кременецького) • ото
чили місто й провели масові труси та арешти. Заарештовано 
було весь партійний актив, більшу частину керівного складу 
комітету: В. А. Шелгунова, Е. Н. Адамович, Г. С. Малкіна, 
А. В. Малишева та інших2).

Як наслідок цього нічного наскоку жандармів були два акти:
1) з височайшого наказу підполковника Кременецького нагоро
джено орденом святої Анни, „ввиду особо успешной деятель
ности, як написано було в повідомленніз Петербургу,—во время 
обысков и арестов в г. Екатеринославе в ночь на 16 января“3);
2) у відповідь на ці арешти, комітет випускає друковану про
кламацію „До всіх робітників міста Катеринослава", яка роз
криває дійсну мету „нападу на місто, що мирно спало..."

„Великий страх царського уряду,—говориться в ній,— 
перед робітничим рухом. Він бачить тепер, що всі, хто не
навидить тепер самодержавне свавілля, хто бореться з 
бандою хижаків - капіталістів, всі йдуть під прапор со- 
ціяль - демократичної партії... Чого ж, хочемо ми, свідомі 
вороги царського уряду? Ми домагаємося повалення царату, 
цього старого покровителя, кріпацтва... Уряд розуміє, що 
перед червоним прапором робітничої революції неминуче 
повинно впасти царське самодержавство й все, на що 
воно спирається: капіталісти, чиновництво та поліція, а 
найголовніше ми навчилися' боротися. Ми ясно відчуваєм о

х) „Обзор дознаний по важнейшим государственним преступлениям 
за 1902 г .“, стор. 66.

2) Справа № 388, стор. 67. Список осіб заарештованих КГЖУ в 
зв’язку з постановою про охорону, вночі проти 16 січня 1902 року в 
Катеринославі.

3) Обіжники департамента поліції про стан політорганізацій. 
Дніпропетровський крайов. історичний архів, фонд КГЖУ, Справа 
№ 13, 1902 р., стор. 58.
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тепер своє політичне безправ’я та економічний гніт. Ми 
знаємо хто наші вороги й в чому мета нашої упертої; але 
переможної, боротьби. Досвід минулих років не пройшов 
для нас марно... Отже, товариші, дружно вперед на нову 
боротьбу, хай живе соціяль-демократія! Геть капіталістів, 
геть самодержавство"1).
Тривога збільшувалася в зв’язку з одержанням від мі

ністра внутрішніх справ Сіпягіна, 5 лютого, цебто за 2 мі
сяці до своєї смерти, від руни терориста Балмашева, на 
ім’я губернатора телеграми, в якій міністр викладає такий 
плян боротьби ,з демонстрантами:

„Через те, що в Києві 2 і 3 лютого відбулися вуличні за
колоти й є можливість виникнення таких і по інших містах, 
треба збільшити догляд за неблагонадійними елементами 
й якщо будуть відомості про підготовку вуличних демон
страцій, не вважаючи ні нащо заарештовувати керівни
ків, демонстрацій же не дозволяти ні в якім разі й припи
няти їх з самого початку. Треба виставити достатню кіль
кість нарядів поліції і війська по різних місцях міста й 
уважно слідкувати за формуванням невеличких натовпів; 
і не дозволяти їм далі йти вулицями, оточувати їх і 
заарештовувати. Якщо ж маніфестанти все ж таки об’єд
наються в великий натовп, такий слід розігнати до кінця, 
не дозволяючи зібратися в іншому місці. Відповідальність 
-за вуличний порядок покладаю на вас"2). 1

Телеграфна лекція Сіпягіна з тактики боротьби з демон
странтами, що покладала „особисту відповідальність" за ву
личний рух підбадьорила місцевих виконавців.

Щоб попередити „народные беспорядки", вироблено було 
об’єднаного пляну цивільних та військових влад, що були 
копією позиціоних плянів, в яких передбачено було все: до
зори; роз’їзди, караули, що робити при зустрічі чергових сотен 
з демонстрантами й т. ін. Плян ррзбитий був на три періоди:
1 -  й період: період, коли діяла сама поліція та жандармерія,
2 -  й період — висилка караульних на писану вимогу кате
ринославського губернатора, особисто до командирів 133 сим- 
фероп. та 134 піхоти, феодос. полків. Встановлено було місця, 
де перебуватимуть караули й т. ін.

3 - й  період — виклик чергових частин. Вони починають 
діяти за статутом залогової служби й про всяку сутичку

*) Як бачимо, підготовка з обох боків велася серйозно, події 
не чекали.

2) Справа № 388, стор. 124. Телеграма міністра внутрішніх справ 
Сіпягіна.
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3 демонстрантами повинні були негайно повідомляти комен
данта міста1). '
' 17 ЛЮТОГО 1902 Р.

Як ми вже сказали, с д . комітет пристосував демонстрацію 
до дня звільнення селян. Щоб розстроїти демонстрацію, вночі 
проти 17 лютого знову проведено було арешти й труси. Заареш
товано було 34 чоловіка напередодні демонстрації, яких напра
вили до губерніальної в ’язниці. Серед заарештованих були, 
крім членів комітету Проханова Н .1., Айнбійдера Н ., Зайцева 
Павла, ціла низка активних робітників залізниці та металістів 
Амур - Нижнедніпровських заводів, а також 8 студентів2).

Арешти, базсумнівно, послабили демонстрацію, але не 
могли зовсім її розстроїти. 17 лютого вона відбулася, при не
одноразовому повторенні в різних місцях міста.

Павло Зайцев— активний робітник організації Брян
ського завода, в своїх спогадах каже: „В лютому 1902 року 
наша організація почала інтенсивно готуватися до демон
страції. Вирішено було влаштувати демонстрацію 19 лютого 
на роковини звільнення селян/. Вели ми посилену агітацію 
по заводах, розкидали в великій кількості прокламації. На Пе
редодні демонстрації на зборах в бібліотеці--,,Книжка" у-Жу- 
равської вироблено було'плян виступу заводського району. 
Збори закінчилися о 2 годині «очі, а в 3 - й годині мене заареш- 
товали в моєму помешканні й перевели до в ’язниці, де я зу
стрів на другий день більшість своїх товаришів по роботі 2).
4 Демонстрацію, призначену на 19 лютого, пристосовану 
ідо роковин звільнення селян,- постановою комітета перене
сено на 17 (щоб поліція не заважала її підготувати).

'  " їГ ів ’язку з цим комітет випустив таку відозву: „До робіт
ників та робітниць м. Катеринослава". * •

1) Справа № 338, стор., 137 — 140. „Доклад коменданта города 
екатеринославському губернатору

*) Список заарештованих вночі проти 17 лютого:
• .Міщани: Сендерович М. І., Халецький Е. І., Халецький М. І., 

Шерман Г. І., Вайнштейн Л. М., Ямпольський М. А., Константінов 
А. М., Баркан І. М., Корецький Ф. А., Засада В. І., Айнбіндер Н. Л ., 
Позняков Н. Л ., Рабінович Л. Н ., Чецеров М. А., Дроханов Н. І., 
Лук’янов Г. М.

Селяни: Ковтун Н. К ., Мирошниченко Н. П., Артеменко К. В., 
Зайцев П. І., Петров А. Ф., Ніконоров С. С., Кухнецов Е. С., Ковалев 
Д. Е.

Студенти: Каргін А. К ., Панюшін Н. І., Калінін С. П ., Богда
нович А. П., Кайстров Б. Г., Коліков І. Ф., Ліпавський С. О., Масов 
А. П., Справа № 388, стор. 148.

®) „История екатеринославской с . -д .  организации". Спогади 
П. Зайцева, стор. 293.
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Товариші! Всю Росію охопило полум’я непримири
мої війни між нашими братами робітниками і самодержав
ним царським урядом. Скрізь робітничі маси виходять на 
вулиці міста з червоними прапорами, співаючи револю
ційних пісень з голосними вигуками „геть самодержав
ство". І ми, катеринославські робітники, завтра, в неділю 
17 лютого о 4 - й годині дня вийдемо на проспект (на ріжку 

. Караїмської були ці — зупинка на Іорданську), винесемо 
свої червоні прапори, заспіваємо своїх революційних пісень, 
кинемо в лице тиранам крик „геть самодержавство", „хай 
живе політична свобода", „хай живе соціяль - демо- 

", кратія " х) . „

В день демонстрації Келлер телеграфував міністрові вну
трішніх справ: „Сегодня в 5 час. вечера небольшая группа, 
шедшая по панели проспекта, едва разминувшись со мной, 
подняла красный флаг с надписью — „долой самодержавие", 
стала кричать „у р а" . Моментально толпа была разогнана, 
знамя отобрано, арестовано десять человек, в том числе два 
горных студента., В шестом часу попытка демонстрации повто
рилась на Широкой улице, небольшая группа демонстрантов, 
встреченная полицией, тотчас разбежалась, знамя отобрано, 
задержано трое, из крих две женщины. Цринятые заблаговре
менно усиленные меры к поддержанию порядка продолжаются 
в виду некоторых указаний возможности повторения беспо
рядков" 2).

Що це були за „усиленные меры", які „продолжаются", 
нам пояснює велика проклямація, що її вицустив комітет 
РСДРП „До робітників міста Катеринослава". Проклямація 
розпівідає про те, як магічно вплинула на місцеву поліцію, 
починаючи з губернатора й кінчаючи останнім шпигуном, 
заява свідомих робітників та робітниць в своїх проклямаціях 
виступити в одвертій вуличній сутичці й про те, як дружна 
група сміливих заводських робітників та- ремесників розгор
нула червоний прапор з політичними гаслами. Далі ми чи
таємо: ;

„Піднімається скрізь робітничий кулак. По всіх мі
стах Росії робітники відчули сваю силу й зрозуміли, що 
звільнення їх від царського уряду залежить тільки 4від 
них самих, а тому вони й вступили в одверту боротьбу 
з цим урядом"... „Пам’ятайте тільки, що ваша сила *) •*)
*) Дніпропетровський іст. рев. архів. Проклямація катерино

славської с.-д. організації 1902 р.
•*) Справа № 338, стор. 142 — 143. Телеграма міністрові внутріш

ніх справ.
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в спілці, в дружній і свідомій спілці. Цього навчають 
нас останні демонстрації, яких уряд дуже боїться. Ви це 
бачили 17 лютого. Треба тільки улаштовувати ці демон
страції дружніше, сміливіше. Сміливо вперед, робітничий 
люде, вперед за краще життя, вперед з переможним кри
ком „геть сам одерж авство,.хай  живе політична свобо
да"1).

/ /  Аналогічну оцінку становища в Катеринославі дає 
//„ И с к р а '“■ '

г) Наводимо цю прокламацію цілком: „Свідомі організовані 
робітники й робітниці нашого міста заявили ,в прокламаціях і про 
свою постанову виступити 17-го лютого в одвертій вуличній демон
страції з протестом проти гнусного самодержавного ладу, уряду, 
багнета й нагая. Цієї одвертої й ^сміливої заяви з боку робітників 
досить було, щоб поставити на ноги всю місцеву поліцію, починаючи 
а губернатора й кінчаючи останнім шпигуном, щоби розбурхати всіх 
тих, хто добре й ситно годується від нашого самодержавного уряду. 
Протягом цілого тижня у губернатора відбувалися наради всієї „стаи 
славной, опоры царя и отечества“. Його вельможність фон Келлер, 
жандармський генерал Делло, поліцаймайстер, і просто пристава, навіть 
помічники приставів, всі браталися як рівні, всі разом придумували, 
якби краще задушити сміливу спробу катеринославських робітників. 
Вжито було всіх заходів, переведено було масові арешти й труси. 
Салдатам своєчасно роздали набої. В день демонстрації, в неділю, 
всю Чечелівку оточено було військом і одрізано від міста. В той же день 
з 2 години дня, звичайно шумний і людний, проспект уявляв собою не
звичайне видовисько: крім поліцаїв на ньому, не видн’о було жодної 
душі. Всіх буквально гнали в заший, не даючи їм ні ввійти, ні вийти. 
Інколи тільки де - не - де з'являлися постаті мешканців. Багато війська 
стояло по дворах та ходило проспектом. Місто раптом опинилося на 
військовому стані й можна було подумати, що на нас раптом напали 
якісь невідомі ворожі полки. Але ні, тут хазяїнувала власна поліція 
на чолі з губернатором, що їздив, як перед боєм, верхи на коні. Вся 
зграя чорних круків, дармоїдів, нашийників народу, мавши за собою 
сотню озброєних салдатів, збиралася за всяку ціну здивувати цей самий 
народ, заткнути йому глотку не давати йому говорити. Але народ 
сильніший лк його нашийники. Тоді, як граф Келлер важно й самсвпев- 
нено їздив проспектом, під самісіньким вельможним губернаторським 
носом, і з'явилася дружня група смільців, заводських робітників та мі
ських ремесників, розгорнула червоний прапор, де написані були слова: 
„геть самодержавство“, „хай живе політична свобода із цими ж кри
ками пішли вперед. Але маса була беззбройна. З усіх боків налетіла 
на неї зграя хижих шулік-: пристава, околодочні та городовики з ша
блями, взяли з натовпу, сім чоловік і одвели в участок. В той же час 
друга група робітників*з розгорнутим прапором,*співаючи марсельезу, 
рушила від нового театру й пройшла безборонно пять кварталів, 
Петербурзькою та Крестовою, в супроводі великої кількости публіки, 
що їм співчувала. Одночасно з цією другою відбулася й третя демон
страція на Троїцькому базарі. Всі ці демонстрації були мирні й уро
чисті. Робітники озброєні були не шаблями й револьверами, а прапо
рами, та сміливістю, бо демонстрації, весь робітничий рух, має мирний 
характер.
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„Наближалося 19 лютого. В повітрі й прокламаціях 
знову запахло демонстрацією й Келлер досить швидко почав 
заводити щось подібне до стану облоги. Козаків уже „проми
нали “ двічі - тричі на день. Робітників суворіше почали три
мати в їхніх кварталах ставлячи їм всілякі перешкоди й не- 
допускаючи їх до міста. Коли ж губернатор довідався, що демон
страцію відкладено на 17, то він став поводитися як у військовий 
час. 16 з Нижнє - Дніпровська через дніпровський міст пу
скали до міста лише жінок на базар, а переходи від Брянського 
та інших заводів зовсім закрили кінною та пішою поліцією.

Ніде так погано не живуть робітники, як у нас. По всіх державах 
угнітають робітників, але там ведеться одверта, дозволена законом, 
боротьба проти гнобителів. В інших країнах робітники організовуються, 
об'єднуються в спілки, поліпшують.своє становище; лише у нас в Росії 
безпорадність робітництва безмежна. Хто тільки верхи не їздить на 
робітникові, перед ким тільки він спини не згинає? Найменший застій 
у виробництві, хто перший безпомічно опускає руки, хто перший опи
няється на вулиці, без хліба, без надії, хто як не ми нещасні російські 
робітники? А чому це так? Тому, що робітників не хотять визнати за 
людей, на них дивляться як на худобу, надривайся на роботі, гни спину, 
скидай шапку перед усяким зайдиголовою -— начальником, всяким 
майстром, і не смій рота розкрити — така правда нашого самодержав
ства. За всяку спілку, за всяку організацію, за найменшу спробу по
стояти за себе робітник платить в ’язницею, засланням, а ще більше — 
життям. На щастя бажання постояти за себе, бажання кращого, віль
нішого життя сильніше цк страх перед в’язницею, засланням, коза
цьким нагаєм і навіть кулею. Це доводить все частіше повторювані 
одверті виступи російської робітничої кляси, це ще раз доводять наші 
демонстрації, нехай беруть не десятки, а сотні робітників, їм вдасться 
вирвати кілька десятків борців, але не заглушити нашого робітничого 
руху, руху проти гнусного ладу насильства, тиранства, в’язниці, 
багнета та нагая, руху проти російського самодержавства. Ми будемо 
боротися доти, доки на місці трона, облитого кров’ю наших братів ми 
не поставимб прапора волі, під яким розквітне щастя робітничого люду. 
Вставай, піднімайся, робочий народ...

Брати - робітники! Об’єднуйтесь в спілки, організуйтесь, пильно 
дивіться й намагайтеся зрозуміти, що робиться навколо вас. Скрізь, 
не тільки в Катеринославі піднімається робітничий кулак. В Петер
бурзі, Москві,Харкові,Києві,Одесі, Польщі, Литві робітники зрозуміли 
свою силу, зрозуміли, що звільнення їх від царського уряду залежить 
тільки від них самих, тому вони виступили в одверту боротьбу з цим 
урядом. Так і знайте, брати - робітники, ви не самі, вас багато, ви 
сильніше від уряду й треба вам тільки захотіти й остаточна перемога 
буде з вами. Пам’ятайте, ваша сила тільки в спілці, в дружній і сві
домій спілці. Цього навчають останні демонстрації, яких уряд дуже 
боїться. Ви це бачили 17 лютого. Треба тільки влаштовувати демон
страції дружніше й сміливіше. Сміливо вперед, робітничий люде,вперед 
за краще життя, вперед з переможним криком „геть самодержавство 
„хай живе політична свобода “ 1).

Кат. комітет РСДРП

х) Надруковано в друкарні Катеринославського комітету РСДРП 
Переховується в Дніпропетровському істор. краевому архіві.
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.Дехто з Нижнедніпровських робітників дотепно придумав 
переодягтися в жіночий одяг і таким чином перейти через 
міст. Поліція довідалася про це 17 вранці й почала пропускати 
на базар жінок тільки після досить нецеремонного „обманю
вання". Тоді робітники вирішили переїхати човнами. Відразу ж 
з ’явився пароплавчик, з бортів якого поліція об’явила, що вона 
без попередження пустить на дно кожний човен, що насмі
литься виїхати на річку. Додайте до цього, що вночі проти 
17 полковник Делло заарештував у місті багато публіки й ви 
зрозумієте, що дійсно демонстрації, що відбулися 17 — 18 
грудня були дуже малолюдні. Не обійшлося без бійки й у ці 
дні, але пам’ятали ще добре грудневу бійку, щоб звертати 
особливу увагу на цю. Вдаліше відбулася демонстрація в сло
боді біля Брянського заводу, яку теж відрізав від міста 
Келлер. Тут лави робітників з прапорами, що виготовані 
були для походу вулицями міста, струнко пройшли з криками 
„геть самодержавство" перед самим носом нечисленної полі
ції, пройшлися по всіх чотирьох Чечелівках (улицях) і до них 
приєднувалися робітники та їхні дружини, що виходили з своїх 
помешкань. . -

Після 17 — 19 місто Ьже було в справжньому стані облоги. 
Скрізь піша й кінна поліція, що загрожувала нагаєм, і навіть 
діти, що збиралися в гурточок погратися, й ті, побачивши їх 
тікали світ за очі. Куди не подивишся, скрізь наче з-під землі 
вилазять обідрані, з дикими обличчями й нагаями за поясом, 
кубанці, що можуть викликати в вас кошмар нападу фіджей- 
ців, так і здається, що ось пролунає наказ: „в нагайки" й ці 
фіджейці не залишать живої душі. Перед ворітьми губерн
ського правління й у самому дворі стоїть батальйон салдатів 
з бойовими сумками, а всередині двора грізно виблискують 
багнети, поставлених, у козли, рушниць. Бульвари,що з 6 - ї  
години звичайно були повні безтурботною публікою, тепер в цей 
же час зовсім порожні, а люди, нервово озираючись, ніби почу
ваючи за спиною нагаї, протискуються тротуарами й, здається 
тільки й думають про те, щоб швидше добігти до дому. В та
кому тяжкому й наіпруженому стані тримали міст.о цілі Мас
ниці. І в цей же час непреривно зростала хвиля трусів та 
арештів, при чому навіть славнозвісній Лапласовській голові 
навряд чи зрозумілі були хоча б елементарні їхні підстави. 
Хіба тільки ґрунтуватися на принципі „через десятого" *).

В своїй телеграфній інформації в Петербург генерал Кел
лер говорить про демонстрації, що відбулися тільки в центрі 
містам й не згадує про пролетарський рух, не каже слова —

г) „Искра “ № 21, 1902 р.
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робітники. Він пише: „Арестовано 10 человек, в том числе
2 горных студента". Брянські робітники, що їх він теж одрі
зав від міста, робітники Задніпров’я, що їх він також не пу
стив до міста, і які демонстрували в своїх районах, в його ра
порті .не існують. ' • '

* * *

Високо організована лютнева демонстрація 1902 рбку ще 
більше розхвилювала й так уже схвильоване море. Якщо в груд
неві^ демонстрації 1901 року дрібна буржуазія була ще силою,
3 якою доводилося рахуватися, то в лютому ми вже її на сцені не 
бачили. Індустріяльний пролетаріят, металісти, залізничники,

' для яких демонстрація 15 — 16 грудня була спробою, оглядом, 
що в масі своїй ще не виступав, в цій демонстрації вийшов 

1J цілим, колективом, готовий боротися з царським урядом. Пе
ремогти їх уряд міг лише „введением усиленных мер". Мате- 
ріяли демонстрацій дають повне уявлення про те, що. в Кате
ринославі фактично' був стан облоги. Робітників заперли 
в своїх районах. Лівобережних робітників (Амур - Нижнє - 
Дніпровське), що намагалися переїхати до міста човнами, по
переджено було, що їх потоплять. Загроза урядові з боку сту- 
денства відходить на другий плян, бо безсумнівною загрозою 
став робітничий рух, що на цей час виріс і зміцнів. Уряд су
дить вже робітників і 4 з них засилає в східній Сибір 2).

1902 року була ще одна демонстрація в Катеринославі, 
що відбулася зразу ж після лютневої.

Нелеґальна друкарня катеринославського комітету, за
лишаючись неприступною для поліції, .продовжує випускати 
тисячі листків, що закликали до страйків та демонстрацій. 
В березні починають видавати реґулярний „летучий листок", 
щось подібне до газети (форма аркуша паперу до писання). 
В зв’язку з гонитвою за друкарнею, бажанням жандармів за 
всяку ціну „накрити" її, за тюремними ґратами опинилася 
більша частина с.-д. організації. З цього приводу передовиця

• 1) Поруч з засланням 4' робітників за лютневу демонстрацію 
в березні 1903 р. став відомий вирок над 4 - м а  студнетами Кат. вищ. 
гірн. школи за грудневу демонстрацію 1901 року. В зв’язку з цим по
чався страйк у школі. За порадами директора іиколи, який впливав 
через жандармське управління, Кравцов, Карпов, Шахнович та Вла- 
дикін подали телеграму міністрові внутрішніх справ такого змісту: 
„Мин. внут. дел. Покорнейше ходатайствую у вашего высокопрево
сходительства перед его императорским величеством о помиловании 
меня от наказания и дать возможность продолжать высшее образо
вание". Цей вчинок, що викликав обурення студентства, не припинив 
-страйку. Було ухвалено вимагати передати цю справу в прилюдний суд. 
„Искра" № 37.
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першого нумера „летучого листка" писала: „Чоловіка 200, 
якщо не більше, заарештовано, але комітет все працює, за
арештовані вчаться в в ’язниці ненавидіти уряд і боротися 
з ним". , - !

Особливо не дає спокою жандармам друкарня. На ці часи, 
вжемайже по всіх домах було заведено двірників, які повинну 
були слідкувати за мешканцями та за всіма, хто приходив 
до них, а також замикати ворота о 1 0 -й  годині вечора. Але, 
не дивлячись на всі заходи жандармів, діяльність катеринослав
ського комітета не тільки не занепадає, але, навпаки, навіть 
поширюється, кількість членів нашої партії зростає, кількість 
{заводів, на яких поширюється наш вплив, збільшується, дру
карська справа також поширюється. Комітет вирішив, разом 
із прокламаціями, випускати хроніку.

Криза продовжує виявляти свій вплив. Страйковий рух 
починає набирати досить широких форм і часто закінчується 
на користь робітників.
f  Вимоги робітників, що їх формулював с.-д. комітет, но
сять такий характер: поруч з демонстраціями, вимогами „геть 
самодержавство", виставляються й економічні вимоги.

Відозва с.-д. комітета „До робітників трубопрокатного 
заводу", описуючи важкий економічний стан робітників за
воду, де „всё влаштовано так, що на кожному кроці можна за
студитися, дістати запалення легенів, ревматизм або ін. 
хвороб, можна покалічитися, а то й забитися на смерть", щодо 
тривалости робочого дня, лйстовка відмічає, що „хоч закон 
нібито обмежив робочий день 11% год., з них годину на обід 
та півгодини на сніданок, але цей самий царський закон дає 
капіталістам дуже зручну вилазку — надурочну роботу, яка 
повинна оплачуватися в півтора рази дорожче від звичайної. 
В механічному та листопрокатному Цехах часто примушують 
працювати підряд 36 годин".

Листок описує, як майстер інструментального відділу труб
ного цеху Тирій не довзоляє робітникам ні снідати ні обідати 
й вони повинні стояти більше як 12 годин голодними. Закінчу
ється відозва такими вимогами: 1) 10 - тигодинний робочий 
день; 2) цілковите знищення надурочних робіт; 3) збільшення 
заробітної плати на 15%; 4) вивішування табельних розцінок; 
5) знищення самовільних штрафів; 6) оздоровлення примі
щення, де працюють робітники; 7) влаштування їдальні, уми
вальні та лазні; 8) звільнення Когана та Лефевра; 10) чемного 
поводження.

„Якщо адміністрація не виконає наших вимог, ми повинні 
всі як один, покинути роботу й не приступати до неї, доки наші 
вимоги адміністрація не задовольнить.
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Пам’ятайте, товариші, що в єднанні наша сила й що тільки 
боротьбою ми зможемо добитися кращої долі“ 1).

2 квітня об’явили страйк 200 робітників артилерійського 
цеху завода Езау. ЗО квітня виник страйк на естампажному 
заводі... Летучий листок (метелик), що вийшов після травневої 
демонстрації, описує їх так: „2 квітня на заводі Езау був 
страйк. Чоловіка 200 робітників артилерійського цеху вимагали 
збільшити розцінки і звільнити деяких майстрів. Але через 
те, що серед робітників знайшлися льокаї, що з чорного ходу 
бігали до начальства, страйк закінчився тим, що через 2 тижні 
розцінки знизили на 3 крб., а не на 5, як того хотів майстер” .

„Страйк на естампажному заводі ЗО квітня. Робітники 
вимагають повернути «тарі розцінки й позбавити підпри
ємця права міняти їх з власного бажання. Уреґулювати 
виплату заробітку, звільнити деяких майстрів. В страйкові 
брало участь кілька сот робітників. Поліція, що прибула 
на завод, і фабрична інспекція почали кричати на робітни
ків; на це робітники їм заявили, що підуть на інші заводи 
й зупинять там роботу. Перелякане начальство задоволь
нило всі їхні вимоги й страйк припинився” 2).

„В обох цих страйках дивує те,— пише передовиця 
листовки,— що робітники не скористувалися з того підне
сеного настрою, що був у всіх робітників у майські дні. 
Легко можна було викликати загальний страйк. Для 
цього треба було бути трохи відважнішими, а загальний 
страйк міг би дати незрівняно більше робітникам, як окремі 
страйки на.деяких заводах” . '

.. і
Своєчасно в плановому порядкові почалася підготовка до 

травневої демонстрації та‘вжиття заходів, щоб не дозволити її г 
Губернатор заздалегідь вирішив забронувати для цієї 

мети військо. У відповідь на його вимогу командувач 34 пі- 
хотної дивізії генерал майор Крижановський писав йому: 
„Господину екатеринославскому губернатору. Имею, честь 
уведомить ваше сиятельство, что все ваши требования испол
нены. Вместе с сим прошу, чтобы в случае требования поли
цией высылки рот в помощь ей, чины ее обращались бы непо
средственно к полкам 210, перекопскому резервному батальону* 
которые, получив требование о высылке рот, немедленно испол
нят это требование, без испрсшения на это чьего либо разре-

х) Дніпропетровський краєвий історичний архів.
2) Летучий листок (метелик) Д? 4 . Травень 1902 р\ Дніпропет*

краєвий істор. архів.
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шения. С словесными требованиями прошу распоряжения посы
лать только полицейского чиновника, который и должен со
провождать роты туда, куда будут потребованы. Письменные 
требования могут быть посылаемы и через городовых"1).

■ Вночі проти 24 квітня жандармське управління провадить 
масові труси та заарештовує 28 чоловіка. В своїй телеграмі до 
Петербургу начальник катеринославського губ. жан. управлін
ня Делло повідомляє, що операцію проведено „ради предот
вращения майской демонстрации"2).

Спроба катеринославських робітників улаштувати демон
страцію в день першого травня в зв’язку з „особливими" мі
рами, що їх вжила поліція не вдалася. Дійшовши до міського 
Саду, робітники примушені були повернутися назад. Цю де
монстрацію перенесли на 5 травня. Матеріали розповідають 
про демонстрацію 5 травня, як про особливо бойову, в ній брало 
участь до 3Q0 робітників майже з усіх заводів 3). Демонстрація 
з прапорами, з співами бойових пісень, вигукуючи політичні 
гасла, пройшла Катерининеьким проспектам. Поліція з нечу- 
ваною жорстокістю напала на демонстрантів. Частина робіт
ників продемонструвала до в ’язниці. З заарештованих 11 чо
ловік — 6 робітників, з наказу губернатора Келлера, пока- 
раци різками 4).

Все це потверджується проклямацією, що її випустив 
катеринославський комітет РСДРП з приводу демонстрації 
5 травня.

„У нас в Катеринославі протягом 2 - х  тижнів заареш
товано 50 чо л о зі ка, трусів було разів у 3 — 4 більше... 
Жандармам тр гба лише взяти яко мога більше людей, щоб 
послабити соці ял ь  - демократичну організацію. Звичайно, 
вони на ц їй раз не помилилися, тому що як і завжди ми роз
повсюджували прокламації до 1 травня й влаштували де
монстрацію. Щоб не дозволити демонстрацію, якцх тільки 
заходів не вжлівав уряд. 2 тижні на вулиці були посилені 
наряди поліції, військо поставили в приватних дворах, на 
проспекті та'інших улицях... Але не дивлячись на всі жан
дармські наскоки, демонстрація все ж таки відбулася. 
5 травня о б год іні вечора на проспекті проти театру -зі
бралося кілька сот робітників, підняли червоний прапор * *)

1) Справа № 388, стор. 336. Таємне відношення штаба 34 ціхот. 
дивізії з 14 квітня 1902 р. № 158. •

*) Справа КГЖУ № 453. Телеграма начальника КГЖУ.
*) „Жизнь" № 1, серпень 1902 р. стор. 268, Лондон.
*) „История екггеринославской соц.-дем. организации", стор. 33. 

Спогади тов.. Білявського.



73Катеринославська с.-д. організація 1901-1902 p.p.

з написом: „1 травня“, „геть самодержавство“ й пішли 
вулицею, співаючи революційних пісень... Поліція по
чала була бити робітників, але зустріла дружню відсіч. 
Заарештували кілька чоловік сторонньої публіки. Майже 
в той самий час частина демонстрантів зібралася біля в ’яз
ниці й проспівала там революційних пісень...

Отже, демонстрація відбулася та й не могла не відбу
тися тому, що її влаштовано на честь робітничого свята 
1 траввґя, тому що вона повинна була бути відповіддю ро
бітників на арешти та бійку селян та інші неподібні вчинки 
уряду. В першотравневу демонстрацію робітники повинні 
були своїм рідним червоним прапором одверто заявити 
самодержавному урядові, що вони ненавидять його й бороти
муться з ним до повного його знищення. І вони заявили 
це на демонстрації, не побоявшись військової сили, що її 
виставив проти них уряд. Нагаї й кулаки ніколи не зупи
няли й не зупинять боротьби переконаних і чесних людей 
проти зла й насильства. Тим більше не можна зупинити 
такими грубими засобами могутню хвилю робітничого ру
ху, в якій висока й благородна ідея соціялізму поєдну
ється з матеріяльною силою робочих мас. Ми̂  соціяль - 
демократи сміємося з тупої й безсилої злоби самодер
жавного уряду, ми щиро віримо, що червоний прапор про
летаріату знищить наш уряд, що свавільно розпоряджається 
руським народом, що швидко наші демонстрації запалять 
величезну пожежу, після якої над нашою батьківщиною 
засяє свята свобода" х). - * * і

*) На звороті цієї листовки було написано: „З приводу одержаних 
нами відомостей про бійку демонстрантів“... „Катеринославський гу
бернатор хотів — писалося в листовці — доказати цареві й міністрам * 
що він їх вірний холоп і чекає тільки випадку, щоб показати, як май
стерно він вживає різки. Двічі за минулий рік він бив заарештованих,
і забив декого до смерти. В Павлоградському повіті, де, на його думку» 
могли тільки ще бути селянські заколоти, він, на всякий випадок, набив 
селян. І от тепер 5 травня він підняв свою руку, озброєну різкою, на 
демонстрантів - робітників. Уряд не охоче б'є тепер демонстрантів на 
вулиці, одверті бійки викликають у всіх людей ненависть до самодер
жавного уряду. Величезні військові приготування проти- групи не
озброєних демонстрантів, роблять царський уряд смішним в очах кож
ної людини. А тому, новий міністр внутрішніх справ Плеве, з дійсна 
єзуїтською жорстокістю наказує бити на вулиці лише в крайньому ви
падкові, коли у повітрі чути вже революцію, а в інших випадках обме
жуватися арештом та бійкою заарештованих різками. Губернатор Кел
лер, підчас демонстрацій 5 травня, точно виконав цю політику. Він 
не бив на вулицях всіх без розбору, як 15 грудня. Поліція лише розі
гнала демонстрантів, при чому одному робітникові розбили шаблею 
обличчя. За те чоловіка 12 заарештованих на вулиці, коли демонстрація 
вже закінчилася, відчули на собі, що значить потрапити до рук цар-



74 Перельман М.

. Акт обвинувачення прокурора харківської судової палати, 
що обвинувачував у державному злочині робітника Брянського 
заводу смазника Клима Самсоновича ФрЬлова 21 р і, що мешкає 
в Кайдаках, полягав в тому, що Фролов в доменному цеху за
воду „ в момент разбрасывания означенных листовок в коли
честве 100 экз., в коих не только дерзостно порицался устано
вленный государственными законами самодержавный образ 
правления, но и^выражалось явное возбуждение к неповино
вению власти верховной, к восстанию против нее — был за
держан “ х).

„Искра“, освітлюючи цей процес, так відмічала нову 
тактику уряду: „Очевидно, нова тактика уряду передбачає 
тероризувати рядових членів революційної армії, щоб утруд
нити для партії справу організації робочих мас та агітації се
ред них. Демонстрантів та тих, що розкидають прокламації, 
притягають до відповідальности й карають „по всей строгости4' 
драконівських законів, в той час, як організаторів руху, як 
і раніше, адміністративно висилають. Звичайно, що нові спо
діванки уряду зазнають такої ж поразки, як і всі попередні, 
„героїчний дух до того охопив широкі кола народу, що ніякі 
жорстокі присуди не позбавлять нас соціяль - демократів всієї

ських холопів’ Заарештованих посадили, в другому участкові, а біля 
2 - х  годин ночі перевели в третій участок і тут замкнули окремо від 
заарештованих, що там сиділи. Вони вже хотіли спокійно заснути, 
як з ’явилися поліцаї й викликали їх у контору, нібито, щоб розписатись. 
Але замість контори заарештованих привели на стайню. Страшне підо
зріння а’явилося в них,^коли побачили вони, куди їх привели. В слабо 
освітленій стайні було багато городовиків та пожежників, губернатор, 
паліцаймайстер та пристава стояли біля кучі різок. На заарештованих 
накинулися кілька городовиків і тут вони зрозуміли, що їх битимуть. 
Нелюдський крик пролунав навколо, вони рвалися й боролися, згодні 
краще вмерти, як зазнати гнусної образи. Але що могли вони зробити 
проти грубої численної сили ? їх  роздягли й почали бити. Стогони їх 
чути було на вулиці, чули їх також жінки, що сиділи в участку. Кож
ного ударили разів 1 5 —- 20. Знесилені вони ридали, але -не про
хання про помилування чулося в цих риданнях. Ні, вони ридали від 
безсилої злоби і від обурення на катів, від свідомости, що витерпіли 
таку ганьбу й не можуть власними руками задушити насильників, 
що нахабно насміялися з них. Губернатор та поліцаймайстер весь час 
з якоюсь тваринною хижою насолодою дивилися на муки своїх жертв, 
рахували удари, підбадьорювали городовиків і сміялися з стогонів 
нещасних, говорячи, що це їм нагорода за демонстрацію. Після кату
вання, задовольнившись кровожадним видовиськом, губернатор ска
зав побитим: „ідіть тепер додому й розкажіть, як ми розправилися 
з вами". Ось до чого доходить тепер нахабність царських прислуж
ників * *).

г) Дніпропетровський історичний, краєвий архів.
*) „Искра44
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тієї маси „пособников, покрывателей и попускателей", без 
яких ми не могли б розгорнути широкої планової агітації" х).

На запитання прокурора харківської судової палати, 
ідо вів слідство про демонстрацію 5 травня, чи не заперечує 
катеринославська влада проти розбору справи про демонстрацію 
5 травня в Катеринославі, начальник КГЖУ, категорично 
висловлюючись проти розгляду справи в Катеринославі, в ли- 
«сті до губернатора зазначає, що: „основываясь на известном 
мне политическом настроении неблагонадежной части населе
ния Екатеринослава, особенно, полуобразованных евреев, 
розбирательство здесь судебной палатой дела о демонстрации 
бывшей здесь 5 мая минувшего 1902 года, могло бы вызвать не
желательный протест и новую политическую демонстрацию, 
так как в лице местных жителей находятся много единомышлен
ников обвиняемых и сочувствующих им“. Далі він зазначає, 
що „особенно нежелательным явилось бы рассмотрение этого 
.дела в конце апреля и мая месяца, когда неблагонадежный 
элемент населения обычно стремится к производству полити
ческих беспорядков".

Таким чином, за визнанням жандармів, значна частина на
селення Катеринослава є політично неблагонадійна. Цитоване 
листування про місце судового процесу над демонстрантами по
казує, як боялися масових демонстрацій, з якою обереж
ністю доводилося діяти урядові, щоб запобігти їх.

У вересні 1902 року, в зв’язку з одволіканням справи при
тягнених до відповідальности за лютневу демонстрацію та 
поганим ставленням до політичних в ’язнів з боку адміністрації 
в ’язниці, в катеринославській в ’язниці політичні об’явили го
лодовку. -

21 вересня начальник КГЖУ пише до Департаменту поліції 
про це, повідомляючи про голодовку тільки двох в ’язнів По- 
лушкіна та Семілєтова. Він пише, що вони „в виде протеста 
и с целью вызвать скорейшее разрешение их просьбы об осво
бождении 16 сентября перестали принимать пищу и продолжа
ют это по настоящее время, несмотря на мои увеїцанйя, о чем 
я дважды уже телеграфировал департаменту полиции". Далі 
.він пише, що в зв’язку із знесиленням організму, щоб запобігти 
небезпеки для їхнього життя, він зробив розпорядження пе
ревести їх до тюремної лікарні 1 2).

З цього приводу В. А. ПІелгунов у-своїх спогадах пише: 
„підчас мого сидіння в в ’язниці було кілька сутичок/між адмі
ністрацією та нами з -за  дрібних причепок начальника в ’язниці

1) „Искра“ № 41 .„ Политический процесс".
2) Справа № 388, crop. 369.
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Чарторизького. Ці сутички й протести довели нас до голо
довки. Голодали ми, здається, 6 днів. Щоб припинити голо
довку декого з нас перевели в окремі камери. Мене перевели 
в нижній поверх у підвал. В камері, куди мене посадили, було 
4 чоловіка. Хто був зі мною — не пам’ятаю. В той час, коли 
і сидів внизу, трапився такий випадок: бажаючи нас споку- 
яити їжою, нам всім принесли їжу з лікарні з білим хлібом 
і т. ін. Краснощоков, що сидів супроти мене, викинув’ хліб 
за вікно, який валявся потім на землі" г).

В листі, переданому на в о лдо після голодовки, було напи
сано: „... шкодувати доводиться лише за тим, що не для всіх 
6 - тиденна голодовка минулася без наслідків. З розпорядження 
жандармів частину ув’язнених перевели до повітових в ’язниць, 
а в нашій в ’язниці щодня перетасовують в ’язнів по ка- 
мерах“ ?).
/  В зв’язку з подіями в в ’язниці, комітет РСДРП розгортає: 
цілу політичну кампанію — „за амнестію", „за полегшення долі 
іґолітичних в ’язнів", випускає листовку „до всіх мешканців 
м. Катеринослава", в якій повідомляє про голодовку та описує 
причини, що примусили почати її, про всі непотрібні речі, ща 
чинить їх тюремна адміністрація. „Граф Келлер звелів принести 
їжу всім в ’язням, а коли вони відмовилися прийняти її, цей 
вельможний^яерзотник голосно висловив думку уряду: ніяких 
поступок, смерть всім в ’язням". Проклямація закінчується 
такими словами: „годі страждань, їх надто багато, ми вима
гаємо людського поводження з в ’язнями, ми вимагаємо звіль
нення всіх політичних в ’язнів, ми вимагаємо політичної сво
боди" * 3).

/  Масова політична аґітація, що знайшла своє відображення 
в демонстраціях, дала швидкий і помітний ефект: Царат, по
бачивши, що йому загрожує „справжня" сила”■*, звертає свок> 
основну увагу на робітничий рух. Для царського прислужника 
Келлера методою боротьби з робітниками були різки. Б ’ючи 
робітників, Келлер підрубав царський трон, що давно вже 
хитався.

Відмічена, в зв’язку з цим, „Искрою“ нова тактика уряду, 
що зводилася до того, щоб тероризувати рядових членів рево
люційної армії, щоб утруднити партії справу організації ро-.

„История екатеринославской соц.- дем. организации41, стор. 222. 
Спогади В. А. Шелгунова.

а) Летучий листок (метелик) № 2, квітень. 1902 р. Істор. рев. 
архів. Проклямації катеринославськ. с.-д. організації за 1902 р.

3) Дніпропетровський музей революції.
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бітничих мас та агітації серед них, не дала царизмові сподіваних 
наслідків. • -  .

Катеринославський робітничий рух, щр зміцнів за ці роки, 
під ^керівництвом іскрівської організації, що пройшов школу 
масового політичного виховання, показав свою високу органі
зованість та свідомість й загальному серпневому політичному 
страйкові 1903 року, на чолі якого також стояла партія, що при
вела потім робітничу класу до революції 1905 року. 1



И. С Д О Г А Д И

АНТОНОВ - ОВСІЄНКО

В БОРОТЬБІ ПРОТИ ДИРЕКТОРІЇ1)
Дальші події коло Києва розгорталися для нас сприятливо. 

Наші частини Київ оборонили. Головні сили Петлюри було 
розбито. Треба сказати, що цьому багато посприяло те, що в 
самих частинах Директорії почався розклад. Наші частини, 
особливо ті, що зформувалися ще в „невтральній зоні“, проя
вили виключну мужність. За це свідчили навіть самі вороги, 
зазначаючи на наші справжні радянські українські частини2 з).

*) Продовження. Початок див. „Л. Р .“ Л° 4, 5 - 6 1929 р ., 
№ 1 і 2, 1930 р.

2) Петлюрівці звернулися до наших частин з такою відозвою:

„Товариші таращанці, богунці та інші українські козаки!
Запаморочені московськими більшовиками за що ви б'єтеся

з Директорією!
За те, щоб комісари на нашій землі були москалі чи інші чужинці? 

Чи за те, щоб услід за вами прийшли кацапи й розсілися замість ваших 
родин на нашій землі, яку ви своєю кров’ю одбивали от гетьмана 
й поміщиків? Чи за те, щоб кацапи мали право дурно вивозити хліб 
ваших батьків і братів на Московщину?

Схаменіться!
Війська Директорії взяли вже Коростень і через’днів два - три 

будуть у Києві. Ви одрізані з тилу.
Вас навмисно заманили в мішок. Нам жалко винищувати вас, бо 

ви всетаки наші люди, а тому ми радимо вас: якнайшвидше розходьтеся 
по домах, щоб підчас нашої розправи з кацапами не загинула ні одна 
українська душа.

Команда українського республіканського війська
22 березня 1919 р .“

На це наші червоні „отамани “ відповідали так:
„Відповідь пану гетьману Петлюрі.
Ми, таращанці, богунці та інші українці, козаки, червоноар- 

мінці дістали твою мерзотну відозву, і
Як і за старих часів запорожці султанові, так ми тобі відповідаєм.
Був у нас гетьман Скоропадський, сидів на німецьких баґнетах, 

загинув проклятий.
Новий пан гетьман об’явився — Петлюра.
Продав галицьких бідних селян польським панам і замирив 

з панами - поміщиками.
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Про становище петлюрівського табору Примаков писав таке: 
„Повідомляю, що підчас бою під Деражнею „охоронна“ сот
ня петлюрівського „Штабу правобережної У к р а їн и щ о  стояла 
в селі Шпиченцях перешла на наш бік і склала зброю дові- 
ренному мені полкові; кулеметники цієї сотні, разом з нами, 
пішли в розстрільню й стріляли з кулеметів на січових стріль
ців. Сотник — колишній поручник Гусєв, показав, що серед 
вічових стрільців відбувається розклад, бо в Галичині серед 
чієлян і робітників зростають більшовицькі настрої. Петлюрів
ські штаби, залишившись без армії, поспішнсГ тікають із Про
скурова на Волочиське, а звідки до Галичини; в штабах роз
клад, штабні ваґони переповнено жінками та вином, В Про
скурові, з участю штабних петлюрівських офіцерів, було влаш
товано єврейський погром, забито понад 6.000 жінок, чоло
віків, дітей та старих; серед селян обурення. Партизани нам 
діяльно допомагають у боях“.

Не можна також не відзначити, що нашому успіхові дуже 
посприяло повстання селянства на Волині, яке значною мі
рою дезорганізовувало ворожий тил. Уже потім нам повідо
мляли: „В січні на Волині підпільні партійні організації г)

х) В кожному місті був ревком.

Продав Україну французьким, грецьким, румунським щукам, 
увійшов у спілку з ними проти нас трудових бідняків України.

• Продав батьківщину - матір, продав бідний народ.
Скажи, Юдо, за скільки грошей продав ти Україну? Скільки 

платиш своїм наймитам, що собачим язиком каламутили селянство, 
підіймали його проти влади трудової бідноти?

Скажи, Юдо, скажи, зраднику, тільки знай — не панувати панам 
більше на Україні!

Ми, сини її, бідні трудівники голови положемо, а її оборонемо, 
щоб розцвіла на її вільній землі пшениця за свободу і щоб скосило 
вільне селянство на свою користь, а не жадні грабіжники, кровоноси, 
куркулі - поміщики.

Так, ми брати російських робітників та селян, як брати всім, 
хто бореться за визволення трудящих. Твої ж брати — польські шлях
тичі^ українські живоглоти, .куркулі, царські генерали, французькі 
буржуї.

І сам ти брехун і  обманщик як польські шляхтичі!
Не кажи гоп, доки не перескочиш. Калюжа для тебе готова, новий 

пане гетьмане буржуйської, французької та польської милости.
- Не доносити тобі штанів до цього літа.

Вже ми тобі боки набили під Коростенем, Бердичевим, Проску- 
ровим. Вже союзники твої залишили Одесу.

Вільна Венгрія протягує до нас братерські руки* * й руки погра
бованих панами селян Польщі, Галичини тягнуться до горла твого, 
Юдо.

Геть від нас, проклятий! Удавись, собако!
Іменем селян, козаків українців командири червоних козаків:

отамани Щорс, Боженко, Кв’ятек та інш.“
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утворили були повстанські загони. Об’їхавши Лубенський, 
Роменський, Кременецький, Обтрожський та Луцький по
віти, налагодив зв’язок і був делегований від Ровенського 
повітового ревкому зв’язатися з радянським військом, що на
ступало. Налагодивши зв’язок, дістав певні директиви й органі
зував центр партизанських загонів у прифронтовій смузі 
в с. Постойні за 20 верст на схід од Костополя. 25 березня, 
коли радянське військо було під Пенетовською, сталося пов
стання в трьо^с_повітах: Лубенському, Острожському, та поча
сти, Ровенському. .Повстанням керували комуністичні орга
нізації. Повстало все- селянство, навіть сільські баби, з дуб
ками в руках, проти петлюрівців. Бій тривав 4 дні, при чому 
петлюрівці зазнали величезної поразки (близько 2.000 заби
тих), селяни захопили силу зброї (з І00 кулеметів). Брало 
участь у повстанні близько 10.000 чоловіка. При чому штаб, 
пробуваючи в Рівному, утік до Луцького, всі сили з фронту 
відведено в тил (?), щоб придушити повстання. Військо, що 
його привели петлюрівці, придушувати „повстання жидів
ської, буржуазії-* (більшість цього війська були селяни Київ
ського та Житомирського повітів), переконавшись, що повстали 
не „жиди", а селяни й робітники, всі кинулись врозтіч, зали
шилися тільки офіцери, січовики та інша наволоч...

В Здолбунові 4 ешелони мобілізованих селян, у заплом
бованих вагонах для відрядження в Галичину всіх відпустили 
й вони розбіглися додому, при чому частина із них брала участь 
у повстанні; Проте, зрозумівши потім, що дальша боротьба 
неможлива, повстанці розійшлися, тільки Лубенський загін 
провадив боротьбу. Мобілізацію петлюрівці переводять так: 
видається наказ, що всі від 18 до 45 років належать до мобі
лізації, тих хто. не з ’явиться загрожують розстріляти (при 
чому матроси та „жиди“ не належать до мобілізації).

Тих, хто являється, примушують підписувати виробле
ний текст, що він іде добровільно до армії української народ
ный республіки: хто не підпише, того не приймають, але потім 
за ним установлюють нагляд від старої поліції та охорони 
й за декільйа день, звичайно,таких розстрілюють. Проте прийом 
провадиться.слабо. Вживають і таких заходів: оточують село, 
забирають всіх селян, садовлять у вагони, запломбовують, їх 
і під охороною вивозять до Галичини. Навіть галицькі частини, 
що складаються здебільша з п ’ятнадцятилітніх хлопчиків, теж 
тікають додому: в кожному селі є близько 200 дезертирів, по 
всіх шляхах бродять ватаги дезертирів.

У селян забирають все останнє, знищують цілі села, 
підозрюючи в більшовизмі.

Фронт з поляками проходить у Рожицях. Точиться кри
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вава бійка між петлюрівцями та поляками. При чому всі 
повсталі частини, які не бажають воювати з радянським вій
ськом, посилають проти поляків".

Водночас з повстанням на Волині, повстали проти' петлю
рівців і селяни Поділля (у Варо, Ялтушкові, Яроновичі, 
Ямполі).

Боротьба за Київ в середині березня, провадилася ви
ключно в напруженій для нас обстанові, обстанові. надзви
чайно неспокійного тилу. Навколо Києва куркульські пов
стання; це впливало й відбивалося в наших повстанських 
частинах. На сусідньому західньому фронті — негаразд. Іноді 
Київ був у кільці повсюдних хвилювань, відрізаний звідусіль. 
Реввійськрада фронту лише радіом могла зноситися з своїми 
штабами армії. Всі ці повстання, звичайно, значною мірою 
вчиняла петлюрівська аґентура, яка працювала дуже широко. 
Зовсім випадково нашому особливому відділові удалося викри
ти широко розгалужену мережу петлюрівського шпигунства.

Начальник особливого відділу тов. Фомін доповідав 7 квіт
ня таке: . -

„ЗО березня ц. р. в особливий відділ штабу 1 - ї  україн
ської радянської Червоної армії було доставлено двох підоз
рілих суб’єктів, п/о назвали себе полоненики— один Василь 
Янцевич, а другий Никонор Майба. Обох було затримано 
на коростенському фронті, коли вони переходили кордон. 
Після того, як з ’ясувалося, що один із них — Майба— дійсно 
галичанин, полонений, погано говорить російською мовою, 
його відряджено було для допиту до відділу військової роз
відки штабу. Другий заявив, що він зовсім не полонений 
Василь Янцевич, а громадянин Минської губернії Бобруй
ського повіту Антон Миколаєвич Андрієнко, надісланий сюди, 
як аґент контр - розвідки петлюрівського, „Головного штабу 
дієвої армії" хоче дати дуже цінні відомості для контр-розвідки.

Подавши свій справжній документ петлюрівського контр
розвідника ( документ був звернутий і захований в свіжому 
випеченому хлібі), він заявив, що 1) йому дали в петлюрів
ському штабі список всіх конспіративних*квартир, куди з ’їж- 
джаюгься всі петлюрівські контр - розвідники, дістають од 
тих, що там живуть, всі інформації політичного та війського 
характеру й передають їх у петлюрівський штаб; 2) що він 
уповноважений вступити.в зносини з усіма-антирадянськими 
організаціями, що є на Україні и агітувати селян, щоб ви
кликати повстання проти радянської влади й що 3) йому ві

домі всі паролі й перепуски, потрібні, щоб попасти до Голов
ного петлюрівського штабу. Діставши від нього всі ці відо
мості, я звелів затримати його й на завтра, давши йому свого
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співробітника Су ярка, який володів добре українською мовою* 
звелів піти в усі кватйрі, що їх він мав у спискові. Суяркові 

.дав інструкції: стежити за самим Андрієнком, випитати й до
відатися у розвідників, до яких він піде, про всі київські анти- 
радянські організації. Після цього я відрядив його, разрм в 
Андрієнком, на конспіративні квартири в різних частинах міста.

Прибувши на Трьохсвятительську вулицю в будинок проф. 
Яхонтова, вони знайшли там якусь Ксенію Сперанську. Андрі
єнко подав їй свій петлюрівський мандат і сказав їй, що Суярко 
його товариш, теж петлюрівський контр - розвідник. Вона 
інформувала їх цро військово - політичний стан в м. Києві 
й указала йому місця, звідки черпалося ці відомості; між іншим*

■ вона передала, що до Григор’єва — командувача армії на оде
ському фронті—командировано спеціяльного із петлюрівського 
штабу чоловіка (прізвища його вона не знає), щоб схилити 
його перейти з усією своєю армією на бік петлюрівського вій
ська.

Діставши від неї всі ці відомості, Суярко заарештував ї ї  
й доставив в особливий відділ штабу,"де вона не пробувала 
навіть замикатися, бо документи її, що їх вона встигла розір
вати дорогою, було зліплено як і записки її,

В зв’язку з цим негайно було заарештовано доктора Б і- 
ського, колишнього редактора самостійницької газети „Трибуна" 
й такого ж напрямку сатиричного журналу „Ґедзь “ та діло*, 
вода відділу загального навчання наркомвоєну Павловського. 
З ’ясувалося, що перший, тобто доктор Біський, має якісь 
справи особисто з Петлюрою й має від нього дістати на якісь- 
справи 85.000 крб.,іщ о він мусив був дати відрядженому до 
нього із петлюрівського штабу організаторові 5.000 крб. для 
подорожі в Чернігівський повіт, щоб попсувати там залізницю» 
та телеграф; другий, — Павловський — хоча- й не знав, а 
ким має справу, проте, дав Сперанській деякі відомості пра 
становище на одеському фронті. Потім були заарештовані 
таким же способом (тобто приходили Андрієнко й Суярко 
як петлюрівські агенти, випитували всі відомості й далі 
затримували) якийсь біржовик Гольдштейн, до якого 
Андрієнка відрядив був офіцер петлюрівського генераль
ного штабу Домбровський, як до певної людини1). За
арештовано також курсистку Близнюк, яка, згідно з за
явою Андрієнка, не виїхала з „інформаційним“ бюром, де 
раніш служила, а залишилася в Києві для того, щоб

*) Між іншим, Гольдштейн коли довідався, що Андрієнко петлю
рівський контр - розвідник нібито не має грошей повернутися дав 
йому 250 крб.
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збирати відомості політичного та військового характеру та пе
редавати їх приїжджим до неї петлюрівським контр - розвід
никам. Затримано ще цілий ряд осіб, які мали ділові зносини з 
вищеназваними — Сперанською, Гольдштейном та Близнюком. 
Тепер викривається цілий ряд організацій антирадянського 
характеру, які мали більший чи менший зв’язок з петлюрів
цями. Крім того, маючи всі паролі й перепуски, потрібні для того, 
щоб потрапити до петлюрівського головного штабу, я маю. 
можливість вільно діставати звідти всі відомості військового 
характеру". ■

'  Водночас з тим, як петлюрівці натискували на коростен- 
ський, київський та бердичевський напрямки, знялася широка 
хвиля айтирадянських виступів навколо Києва. 27/111(1919 р.> 
Київський окрвоєнком надіслав командукрові доповідь про ста
новище в районі Черкас - Золотоноші (до початку березня). 
Звідти повідомляли:

„Голова ревкому м. Золотоноші Грудницький, колишній 
народній учитель, що підчас гетьманщини провадив агітацію 
проти гетьмана за Директорію, сам об’явив себе за коменданта 
м. Золотоноші. Коли становище Директорії стало нестійким, 
Грудницький провадив агітацію за радянську владу, а тепер 
ширяться чутки, що агітує проти радянської влади. Грудни
цький— особа, яку всі знають. Всю місцеву цивільну владу 
він захопив у свої руки й нікому не вважає за потрібне подавати 
звіту не тільки про свою діяльність, а й про гроші.

Крім того, в м. Золотоноші та його околицях, стоять пер
ший і другий червоні радянські полки, як говорять „для фор
мування". Ці повстанські загони підлягають командуванню' 
„начальника залоги в м. Золотоноші та її округи, команду
вача революційної армії Полтавського та Київського узбе
режжя Богунського".

Богунського викликано в Полтавський губвоєцком, де 
йому запропонували перевести частини його дивізії в інші 
міста (очевидячки, щоб розформувати не зовсім благонадійні 
елементи). Прибувши туди, він заявив', що стоїть на радянській 
плятформі й готовий виконати наказ, але він не зважається 
це зробити без згоди своїх частин.

Найгостріше стоїть тепер національне питання — єврей
ське. Скрізь відчувається невдоволення, що євреї обіймають 
місця в центральних установах. Питання української мови 
теж вельми цікавить все'населення. Багато шкодують, що 
„Просвіти" припинили свою діяльність".

Разом за цим повідомленням про становище в районі Чер
кас - Золотоноші звідти ж надійшли й інші несприятливі відо
мості про дивізію Богунського. Одначе, після перевірки з ’ясу-



84 Антонов - Овсієнко

валося, що частини Богунського не гірші за інші. Треба тіль
ки їх швидше вивести на фронт, щоб „не розкладалися втилу“.

23 -березня командукр розмовляв з Богунським прямим 
дротом. Богунський прохав, щоби бриїаду не зводити в полк, 
а деформувати (у нього 2 піх. полки, .дивізіон кавалерії, 20 ку
леметів, 3 гармати й 9 гармат без замків). Командукр пого
дився на деформування бриґади, але негайно наказав приго
тувати для відрядження на фронт один полк, кавалерійський 
дивізіон та чоту артилерії.. Водночас командукр телегра
фував Полтавському Губвоєнкоматові, щоб негайно було по
силено залогу Золотоноші. Разом з цим повідомлялося, що 
полки Богунського ненадійні й їх виводиться на фронт.

На початку квітня (1919 р.) було одержано доповідь Ко- 
чаловського (переяславського комуніста) про „революцію в 
Переяславі“ . Згідно з цією доповіддю становище там було таке. 
Після скинення гетьмана в Переяславі засіли укр. боротьбісти. 
Був сконструйований Ревком на паритетних началах з комуні
стами, ца чолі з головою есером Орловським1) (з рекомендацією 
із Золотоноші, де утворилася „Рада народніх комісарів" на 
чолі з Грудницьким). За допомогою інструктора із Полтави 
була організована Рада, куди більшістю пройшли комуністи. 
В складі міського Виконкому було 9 комуністів і 4 укр. боротьб. 
Небазаром із Полтави замість Орловського надіслано т. Фік- 
селя. Загальні збори „червоної охоронної сотні" подали до 
Ради заяву про те, що не бажають мати комісаром єврея.

5 березня в Переяслав прибув із Канева золотоноський 
полк. Комполка Лопаткін 9 березня проголосив військову 
диктатуру й видав розпорядження подавати йому на затвер
дження всі постанови Виконкому (У міському виконкомі із 
13 членів — 3 євреї). Повітовий з ’їзд рад, що під той час за
сідав, відбувся „під сильним антисемітським настроєм, що його 
утворив^ Лопаткін", не без допомоги звичайно, націоналістів. На 
з ’їзді присутній був і Грудницький. Лопаткін передав владу по
вітовому Виконкомові, обраному з ’їздом, (голова був україн
ський боротьб.) Комуністи поступово пройшли в золотоноський 
полк. Але Лопаткін, разом з резолюцією про утворення ком- 
осередку, провів резолюцію — „полк стоїть на тій же плятформі, 
що и Зелений і ухвалює протест проти „Киевского Комму
ниста" про Зеленого ".

23 березня відбувся в полку мітинґ, де виступав делеґат 
від Зеленого. Його заяв а— „без самостійности нічого не ді
йдемо"— викликала обурення в полку; хотіли заарештувати *)

*) 3 відомостей. І. ред. це не зовсім точно. Докладніше про це 
подамо в наступному номері— Ред.
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Лопаткіиа. Але 24/ІІІ прибув Богунський і своєю комуні
стичною промовою заспокоїв полк. Того ж дня підслухали 
розмову Лопаткіна, який розмовляв з Золотонощаю телефо
ном: він говорив, що „все улагодилося, хай Золотоноша діє 
лівим, а він правимперехоплено було й листа Лопаткіна до 
Зеленого: „дій, ми тебе підтримаємо".

ч ЗО березня в Києві од ржано раптом відомості про те, що 
не відома банда зайняла с.\ Бориспіль (40 в. від Києва). Київ
ський окрвоєнкомат уявив, що це передовий загін Богунського, 
який,мовляв, повстав проти радвлади. Наша розвідка повідо
мила, що банда, зайнявши Бориспіль, підлягає команді петлю
рівського полковника Міхно, який проживав в м. Воронкові 
(Полтавщина) за 50верстов від Києва, й що у нього є зв’язок із 
Зеленим. Одного часу Міхно був комендантом на чолі воронків- 
ської сотні, яку потім роззброїв'був перший партизанський за
гін, що прибув із Ніжена. Сотня відразу ж приєдналася до пар
тизанів, а сам Міхно утік. Завідувач Бориспільської теле
графної станції Момот працює у Міхна за розвідника.

23 березня у Борисполі було випущено антирадянські та 
антисемітські проклямації, де закликалооя знищувати євреїв 
Та кацапів. У банді Міхно близько 500 чоловіка. Голова й деякі 
члени Бориспільського виконкому працюють у контакті з 
Міхном. \

28 березня його банда зробила напад на дачний поїзд; роз
стріляно 5 радянських робітників. 29 березня цей же поїзд 
знову пограбовано. На Бориспіль Міхно наклав контрибуцію 
у 50.000 крб. і натурою на хліб та сіль. Не зважаючи на агітацію, 
банда Міхно більшає дуже мало. Міхно збирається зруйнувати 
міст між Борисполем та ст. Баришівкою й перешкоджати до
возу продуктів до Києва.

1 квітня начштаб бриґади Богунського розмовляв прямим 
дротом з Києвом, інформуючи про те, що в Золотоношу при
були представники окружної військової інспекції для пере
формування бриґади в ІЗ стрілецький пблк, проте, як штаб 
бриґади дістав особистий наказ командукра виступити на 
фронт. Із Києва відповідали: „бриґаду передано в розпоряджен
ня фронту і їм треба від’їжджати на одеський фронт. Команду
вач одеської групи тов. Худяков виїхав безпосередньо’ під 
Одесу, від нього й треба дістати дальші вказівки, також до
даткове озброєння та гроші “.

Того ж дня із Переяслава комбриґ Богунський -звернувся 
прямим дротом до командфронту,,прохаючі від імени червоно- 
грмійців, залишити бриґаду для ліквідації бандитських ва- 
”аг, бо в останніх чимало і просто таких, що заблудилися, „таких 
же пролетарів". Отже довелося дозволити залишитися одному
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.атальйонові. Але Богунський не вгавав. Другого дня знову 
звертається: „Товаришу Антонов! Брат на брата. Баґнет 

‘ Зараз може' спалахнути кровопролиття між людьми з спіль 
ними інтересами, які борються й проливають кров з̂> спільну 
справу, за спільний ідеал, але не розуміють одг здного. 

_&3ф а з ' повстали селяни Київщини, Чернігівщини й почасти, 
Полтавщини, немовбито проти російських більшовиків. Селяни, 
що весь цей час боротьби за соціальну революцію на Україні 
провадили боротьбу й скинули гетьмана та Директорію й стоять 

•за владу рад, диктатуру пролетаріату, тепер спровоковані 
"контр - революційними шовіністичними елементами тим, .що, 
неначебто, радянська Росія провадить окупаційну політику на 
Україні, що хоче із України в Росію вивезти все харчуваиня- 
й взагалі економічно ограбувати її. Вони зазначають деякі 
факти вивозу й пригнічення національностн в українців (на 
жаль, таке було) тим реакційним елементом, що присмоктався 
до соціалізму, щоб провокувати та спекулювати. Провокатори 
ці обвинувачують в цьому лихові не окремих фалшивих соціалі
стів, а взагалі всю радянську Росію. До мене як до такого, 
хто користується загальним довір’ям — вождя повстанців та 
‘Лорцяза соціалізм, вчора й сьогодні прибули делеґації від зфор- 
мованих уже повстанських загонів, щоб з ’ясувати ставлення до 
них -моєї бриїади, при чом," я ясно установив, що всі ці повстан
ня спалахнули тільки чері* непорозуміння, що селяни спрово
ковані з метою викликати взаємну братерську бійку російс юго 
й українського пролетаріату. Уже були випадки збройних сути
чок. Для врятування соціальної революції на Україні й для 
Того, щоб запобігти братеській бійці, благаю вас доручити мені 
й моїм примирним органам, без крови й шуму ліквіду

вати  цю справу. Я сам місцевий, добре знаю місцеві умови та 
їсихологію населення й обіцяю вам на протязі декількох 
днів ліквідувати цей конфлікт. Київ не мав би загрози й хар
чову кризу Києва буде розв’язано, бо селяни не будуть вважати 
його за свого ворога й дадуть продукти, а сили пролетаріату, 
що тепер ладні кинутися один на одного, будуть звернені проти 
зовнішнього ворога. Прошу вас звернути увагу на таке стано
вище* й негайно дати мені відповідь, чим буде запобіжено ба- 
гато'сутичок. Чекаю на ваші негайні вказівки.

Командир Лівобережної червоної бриґади Богунський“
Через пару днів надійшли такі відмості про бриґаду Бо- 

гунського: „В Переяславі стоїть перший Золотоноський полк 
(до 2.500) та 6 гармат. В полку 8 кулеметів, одягнені червоно- 
армійці добре, настрій їхній бадьорий, командному складові 
червоноармійці довіряють, особливо Богунському й говорять, 
що разом з ним билися проти петлюрівців. Ставлення до місце
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вого населения хороше. Червоноармійці стоять за радянську 
владу. Вони говорять, що покладуть зброю тільки тоді, коли 
бурнО’ ~УДуть остаточно, розбиті. Політичне життя в полку 
налаго^Лує з одного боку Лопаткін, а .з другого— комуністична 
партія Переяслава. ■

2 квітня, з ініціятиви командного складу, відбувся закритий 
мітинґ., де, за словами одного товариша - червоноармійця кому
ніста, виступали Богунський та Лопаткін. Вони говорили, що 
з Росії приїздять на Україну жиди-спекулянти, все вивозять, 
а взамін нічого не дають, що по всіх чрезвичайках сидять жиди, 
а на фронті їх нема. Вони ж доводили салдатам, що частини 
Зеленого также борються за радянську владу й що їх роз
зброювати нетреба, що Зелений просить, щоб його прийняли до 
їхнього складу.

Після мітинїу було випущено відозву за підписом Бо- 
гунського та Грудницького1). На мітинзі нібито ухвалено було

х) Ось текст цієї відозви:
„ДО СЕЛЯН І РОБІТНИКІВ УКРАЇНИ

Товариші <
Ви повалили гетьманщину, ви по. пили й Директорію. Ви стояли 

за владу рад (совітів), як за владу труді>..-»>го люду, й дійсно така влада 
побг* ана задовольняти Вас, але різні провокатори * які котять повернути 
все на старий лад, захопили владу в свої руки.

Ці панки назвали себе „комуністами “ й розпочали грабувати бідне 
населення України та вивозити все із спекулятивними цілями для 
Росії. Таким чином, ми опинилися під п’ятою різних надісланих до нас 
комісарів, які поводяться у нас ще гірше, як за царських при ставів 
та гетьманських вартових.

Нарешті, терпець народові увірвався й почалося повстання. На 
чолі повстанйя став Всеукраїнський Революційний Комітет (Ревком) 
який наказав нам бути Головним Військовим Революційним штабом, 
дл/і пляномірного керування рухом. І ми, українські більшовики, аби 
врятувати справу Со ц іа л ь н о ї Революції на Україні, а разом з  тим в усім 
світі, оголошуємо активну боротьбу з усякими спекулянтами на кому
нізм і всякими шовіністами чи то російськими, чи то жидівськими.

Ми прогнали свого Петлюру, але бачимо, що над нами запанували 
другі Петлюри — російські та жидівські. Ці нові Петлюри такі ж контр
революціонери, як і наш, а може ще й гірші.

Тому ми проголошуємо:
Гепіь нашого Петлюру \
Геть російських та жидівських Петлюрі 
Геть всякий національний гніті 

*Хай живе всесвітня соціяльна революціяі 
Хай живе вільна федерація всіх народіві 
Хай живе радянська соціялістична республікаІ 
Ми домагаємось такого:
1) Україна мусить бути незалёжною національно - культурно 

економічно, а щодо федерації, то така повинна бути Вільна, цебто 
без всякого примусу й гніту з боку інших націй;
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резолюцію про арешт видатних членів комуністичної партії 
та про розгон самої партії. Справді, після мітинїу в партію 
прийшли декілька озброєних червоноармійців і стали вимагати 
всі книжки та .списки членів партії. Секретар списків не дав, 
але книжки видав. Скарбник також віддав гроші (812 крб.); 
другого дня ті ж черноноармійці прийшли до секретаря й по
чали вимагати, щоб він скликав загальні збори, куди повинні 
прибути всі члени партії. „Ми згодні з вами працювати,— го
ворили вони,— і ми будемо вас приймати до п а р т і ї ч

3-го квітня полк виступив в напрямі на Еркавці і з непе- 
ревірених відомостів, звідти, — на Бориспіль. В місті зоста
лася сотня, під командою Мичуди, самостійника, з слів това
риша із компартії. Командний склад не скрізь прихильний 
до Лопаткіна. Так, наприклад, командир3 батальйому Минько, 
відходячи, заявив, що передусім, як стати до бою,він надішле

2) вся влада належить на місцях робітничо - селянським радам, 
в центрі радам Рад без всякої партійної диктатури, цебто ніяка 
партія не має права нав'язувати народові своєї програми силою. Для 
нас немає лартії, а є клясові інтереси селянства та робітництва.

3) Влада на Україні повинна бути в місцевих людей українців (всіх 
живущих на Україні), нам непотрібні окупанти та спекулянти на ко
мунізм.

4) Комуни силою ніхто не повинен заводити, коли на це немає 
згоди народу.

5) До соціялістичних республік всього світу ми ставимось як 
до рівних нам братів, а особливо до совітської Росії, й будемо допома
гати їм всіма силами, наскільки цього будуть вимагати інтереси со- 
ціялістичної революції, але без втручання в їхні домашні справи. 
Коли ж нам потрібна буде допомога, то вони теж повинні нам допома
гати, але за нашою загадкою й теж без втручання в наші хатні справи.

6) Щодо церкви, то хоч ця справа совісти кожної людини, але 
ніхто не має права знущатися над вірою народа.

Так от, товариші, ставайте, на захист цього єдиного правдивого 
шляху до визволення од військового гніту та всякої неволі.

Ваше визволення — справа ваших власних рук.
Знайте: ми не воюємо з нацією, не воюємо з руськими або жидів

ськими більшовиками та іншим народом, а тільки зі всякими спеку
лянтами, котрі ганьбують справжній соціялізм, чи то будуть наші, 
чи чужі.

Хто не хоче бути в ярмі у всіх фалшивих „комуністів “ та інших 
перевертнів соціялізму, ставайте за добро й не [чекайте] до того часу, 
коли вся влада на Україні*).-., до дійсно робітничих селянських рад, 
виразників'нашої волі, а не до підроблених тепер „советов“.

Вперед же до справжнього соціялізму\\
Підписали: За Головний Військовий Реврлюційний Штаб, Ота

ман Гочун. у
Стверджую: Від Всеукраїнського Ревкому: Політичний комісар 

Грудницький.
З оригіналом згідно: За Ад'ютанта (підпис).
*) Пропуск у оригіналі— Ред.
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розвідку1 й довідаються,' з ким він повинен битися- Начальник 
кулеметної команди ледве не від’їхав з полку із> за  розходжень 
командира полку.

2 квітня до Золотоноші прибули члени РВР одеської грУ- 
пи тт. Рославлев та Дятько, які негайно повідомляли в Київ: 
„Тов. Богунський опинився в Переяславі, де перебуває частина 
його бриґади. Бриїада повинна була відправитися до Возне- 
сенського, згідно з наказом т. Антонова, а із переговорів з 
тов. Богунським виявляється, що т. Антонов дав йому нового 
наказа відправитися з бригадою під Київ, щоб придушити бан
дитські ватаги. Прохаємо роз’яснити й повідомити, який наказ 
треба вважати в силі. Чекаємо на відповідь".

їм відповідали таке: „Вживіть всіх заходів до найшвид
шого від’їзду бриґади, згідно з першим призначенням; наказа 
№ 2 не було, можна залишити полк один батальйон".

Трёба відзначити, що через контр - вказівки штабу київ
ської групи трапилася плутанина. На запитання т.т. із Золо
тоноші штаб цей відповів, що в силі „другий наказ — бри
гада має зостатися для придушення бандитизму". Але тут же 
штаб групи признався, що „другий наказ Антонова йому не
відомий (його й не було), але відомо, що тривають повстання, 
які треба придушити".

„З доручення окрвоєнкома Богданова повідомляю , таку 
телеграму із Переяслава: „З квітня о 16 годині Лопаткін 
вийшов з полком у Бориспіль. Полк іде в контакті із Зеленим, 
командний склад чорносотенний Орлов".

Прохаю дати негайне розпорядження. Надзвичайно потріб
ний бронепоїзд для оборони лінії Київ-Полтава. Київський 
Окрвиконком можливі заходи вжив, але сил недосить. Сьогодні 
висилається на Бориспіль одну сотню з кулеметами.

Завідувач оперативного відділу (підпис)." '
Це вже пахло панікою... А на лінії залізниці від Полтави 

до Києва працювали банди Міхно.
Одначе, не всі вдавалися в паніку. -
„Київ Наркомвоєн Подвойському. Передвища Інспекція 

Юдовському. Окрвоєнком Богданову. ' ,
Із Ромодана прийнято 4/IV (1919 р.).
Ст. Миргород о 20 годині ЗО хвилин взято після бою; банди 

тікають на місто й Гоголево, але там на їх чекають славні за
хисники революції; вживаємо заходів до остаточної ліквідації; 
в дальшому допомога нам непотрібна; шлях налагоджений 
від Києва до Миргорода.

Надзвичайна Комісія Вищої Військової Інспекції Оборони 
залізниці.

. Пучко, Лукін, Трифонов, Алексеєвський".
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і- 5/IV о12тЬдийі командуй мав таку розмову-прямим дротом 
в Богунським: • -

Антонов: Ми дістали відомості, що Лопаткін пробує 
виставити Золотоноський полк проти радянської влади. Попе
реджаю, що ви відповідальні за своїх підлеглих. Негайно Ло- 
паткіна заарештуйте, направте для суду до мене. Якщо будуть 
неподобства у ваших частинах, відповідаєте головою; пода
вайте швидше частини під Одесу до бою. Ганьба й сором да
вати їм розкладатися в тилу.

Богунський: Передані вам відомості неправильні: частини 
зовсім не розкладаються; сьогодні вночі роззброїли бандита 
Міхно, а тепер наказано Лопаткіну, щоб він рушав на Борис
піль для посаДшення ешелонів, які туди вислано. Згідно з' 
вашим розпорядженням 2 полк вже вантажиться.
- Антонов: Чудово. В такому разі ви, відповідаєте за Ло- 
паткіна.

• Богунський: Додаю — Міхна забито.
Лопаткін з свого боку доповідав: „Киів, комфронту Ан

тонову.
Повідомляю, що на заводі Старому Воронкові й по всьому 

Переяславському повіті ліквідовано банди Зеленого: їх ро
зігнав і роззброїв .перший Золотоноський полк, який іде 
сьогодні на Бориспіль. Чекаю на розпорядження".

Тому, що було одержано надзвичайно тривожні відомості 
про наміри Богунського, командукр, бажаючи здезорієнтувати 
ненадійну бриґаду й виявити особи Лопаткіна та Богунського, 
на запитання першого відповідав: „Через те, що треба зоста
вити надійну частину в Переяславі, полкові відправитися на
зад до Переяславу: Вам особисто прибути в Київ для додатко
вої доповіді про боротьбу з бандами Міхно. Повідомітьполкові, 
що петлюрівське військо остаточно розбите під Коростенем, 
Бердичевим та Проскуровим. Оповістіть також» що всі, хто 
підійме зброю проти влади робітників та селян, проти уряду 
обраного на III Всеукраїнському з ’їзді рад, є зрадники й їх 
оголошується поза законом; їх буде всіх знищено як собак. Для 
придушення у вашому районі антирадянських виступів, від’
їздить таращанський полк з сильною артилерію та панцер
ним поїздом".

До всього цього командукр додав: „Наказ про відправку 
Золотоноського полку назад і про ваш приїзд до мене з допо
віддю— наказ бойовий. Виконати негайно. Нашому загонові 
й панцерним поїздам наказано, якщо застане вас у Борисполя, 
вважати за зрадників і всіх, хто робить опір — знищувати".

3/IV із Полтави ми відрядили до Золотоноші румунський 
полк.
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8 квітня, згідно з наказом, прибув до командукра Б о н н 
ський. Стрункий, молодий; нервово - рухливе тонке обличчя, 
Богунський мав нібито щирість. Підчас розмови з нами він 
заявляв, що підписав антирадянську відозву, бажаючи мати' 
довір’я  Грудницького й розвідати його пляни. Про свій намір 
підписати цю відозву він сповістив членів Золотоноського Би 
конкому. Він визнає, що зробив акт, за який гідний розстрілу, 
але він спокутує цей злочин тим, що він розстроїв пляни Зе
леного, громить його банди й прохає дати йому можливість себе 
цілком реабілітувати на внутрішньому фронті.

Потім Боннський передав деякі подробиці про становище в 
районах. Так, у Трипіллі Ревком складається із 11 чоловіка, 
із них 7 називають себе комуністами, 2 лівими есерами і 
2 незалежниками. З цим Ревкомом зв’язані: 1) Волошін та 
Соколовський (їхня явка на 1 просіці в Святошині)— діють в 
Радомисловському повіті; 2) Ангел і його Ревком (в Ніжені)— 
на Чернігівщині; 3) Пасько — Миргородський повіт; 4) Карпин- 
ський (?) — Висильків; 5) гетьманці— (?) — з 3000 чоловіка 
із Кагарлика (Київщина) знюхалися з Зеленим і пробують 
пройти на Канів, Миронівку, Цвітково. Був у Ревкомі і по
сланець од Григор’єва, який передав слова останнього: „Ви 
працюйте, я візьму Одесу, а потім піду з вами“. В контакті й 
редактор „Народной Воли “ Сніжко (Елько). Від Грудницького— 
делеґація до Петлюри: якщо за радянську владу, тоді підемо 
за тобою. В Кагарлику у Зеленого 2000 при 14 кулеметах. Під 
його впливом — Черняхів, Стритівка, Трипілля, Кагарлик 
і наполовину Ржище.

До всього цього тов. Рославлев (член РВР одеської групи) 
потвердив щирість Богунського. Лопаткін теж покаївся. Ви
явилося, що цей хлопець ішов у всьому сліпо за Богунським

Ми вирішили не роздувати цієї історії, але одмовилися від 
думки послати бриґаду Богунського до Вознесенського, де 
вона могла б увійти у близький контакт з ненадійними части
нами Григор’єва. Ми гадали, що, розпочавши вже боротьбу з 
бандами Зеленого, ця бриґада швидше позбавиться антира- 
дянських елементів.

Не зважаючи на все, ЧК і далі тривожила нас відомостями 
про несприятливий стан у частинах Богунського. 15/IV ми 
відповідали: „Всякі повідомлення про банди Богунського від 
вашого аґента з Переяслава стосуються до березня. На цих 
даних, що запізнилися, вам треба тільки спостерігати заЛопат 
кіним. Богунського ми виявили; він наш, комуніст; він зро
бив тільки злочин тим, що підписав провокаторську відозву 
Але цю відозву він зразу ж подав Золотоноснкому Виконкомові 
й наказав заарештувати Грудницького, Підписав він відозву.
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щоб мати довіру у Грудницького. Богунський тепер виступає 
проти Зеленого й всяке втручання Надзвичайної Комісії 
тільки пошкодить".

Це потвержував також зав. Інформвідділу Раднаркома т. 
Кулик, який повідомляючи з 17/ІУ писав: „в Каневі орга
нізувався новий Раднарком із елементів, близьких до незалеж
ників. Голова Раднаркому Олександр Грудницький, наркомв- 
нусправ — Євтушенко, наркомвоєн — Зелений, головком — 
Богунський.— Цей останній комуніст, і вступив до Раднар
кому, щоб розвалити його зсередини. Доки йому вдалося 
вже роззброїти 3000 зеленівців, що стоять (коли не помиляюся) 
в Таращі. В Золотоноші, де перед цим був Грудницький, терер 
все вже спокійно. „Раднарком, говорять, розійшовся по про
вінції".

На підставі доповідей Богунського й зважаючи на становище, 
• що на той час утворилося, 8/ІУ командукр наказав комбригові 
особливої — Богунському таке: „В зв’язку з тим, що взято 
Одесу й виявилася зрада Зеленого та його виступи проти ра
дянської влади, вам наказується покінчити з силами контр - 
революції на правому березі Дніпра, затримавши відправку 
своєї бриґади на одеську дільницю.

Відстояти лінію від Миронівки до Білої Церкви й зни
щити банди в Кагарлику та інших опірних пунктах Зеленого 
й інших бандитів". Водночас було послано голові Раднаркому 
України листа, де відзначалося: „Із доповідей Богунського 
та інших вимальовується картина цілковитої відсутности 
навіть у таких близьких від нас центрах, як Золотоноша точної 
нформації про наше воєнно - політичне становище; навіть про 
венгерську революцію товариші із Золотоноші довідалися, 
прибувши тільки до Києва.

Треба вжити негайно заходів і інформувати провінцію:
1) треба складати щодня короткий бюлетень Раднаркому слів 
на 300 і розсилати по всіх радянських установах на Україні,
2) треба зобов’язати всі губерніяльні центри організувати ме
режу аґентів - інфоматорів на повітах, аґентів відповідальних 
за цю роботу й звітних; 3) удруге розподілити робітників 
на райони для обслуговування села інформацією про завдання 
та роботу радянської влади".
, РАЙОН ЧЕРНІГІВЩИНИ

Водночас з „непорозуміннями", зв’язаними з бриґадощ 
Богунського, ускладнилося становище й на Чернігівщині. 
25 березня ми несподівано дістали повідомлення: „Комфронту 
Антонову. Вкз МКВ дороги повідомляє: в Гомелі повернулися 
із фронта 11 ешелонів 67,68 і .145 цолків, захопили панцер-
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никі, мають намір силою пробитися на Брянське. Начвосоукр 
дано наказа не дозволяти цього, аж до вибуху ешелонів. Нач 
штабукр Глаголев".

Того ж дня із Ромодана від командира 23 залізничого полку 
ми дістали таку телеграму: „Повертаючись з фронту полки 
67,68 та 145 збунтувалися, захопили город та ст. Новобільці, 
установили 4 батареї. Потрібні негайні вказівки. СтоювРоМо- 
дані зі своїм ешелоном. Потрібні агітатори, невеликі загони 
комуністів з панцерниками, бо у них поки спокійно1). Інакше 
білоґвардійці можуть використати становище. Бесарабський".

Із Новозибкова від Надзвичайної комісії теж повідомляли 
телеграфно, але вже тривожніше: „В Гомелі заколот. Радян
ську владу розігнали повсталі лівоесерівські загони, йдуть в 
напрямі Брянського. З тих відомостей, що ми маємо, ешелони 
артилерії. Згідно з телеграфним повідомленням відозви до 
Установчих зборів. Ухвалено можливі заходи. Повіти оголо
шено на облозі. Утворено штаб оборони. Населення спокійне".

Із самого м. Гомеля телеграфували:4 „Ешелони 8 стріле
цької дивізії, що свавільно пішли з фронту, обложили револю
ційну владу Гомеля, захопили телеграф, військовий коміса
ріат та ряд інших установ. Ревком із загоном комуністів об
ложено у готелі „Савой"; більше ніж один день протриматися 
Немислимо. Потрібна негайна допомога. Відповідь подайте 
негайно через телеграф Носовичі, що поки вільний. Передаючи 
й повідомляючи телеграфом, бережіться провокації від бунтарів, 
бо вони пробують говорити від нашого імени. Голова гомель
ського виконкому й Тимчасового революційного комітету 
Гуло, члени Тимчасового революційного комітету комісарів 
Лянге, Володько, Белецький, Рудін".

Відразу ж вжито деяких заходів. Начштабукр Глаголев 
28 березня повідомляв: „Становище повстання вимальову
ється так: у Гомелі стоїть три полки з 4 гарматами, в районі 
Ічня - Крути до 12000 плюс корпус збройних; відомості ці 
вважаю за цілком непевні. Командування всіма загонами 
залізничої оборони, що діють проти Гомеля, покладено на 
члена Реввоєнради західньої армії Пижова, при чому на ко
мандира 23 залізничого полку Бесарабського покладено ке
рівництво напрямку Брянське - Гомель. Відомостей про наші 
сили, що діють в тому напрямі, поки (нема). Невеликий загін, 
який так мимохідь зліквідував повстання в районі Сковської, 
загін посилюється батальйоном, двома кулеметами із Харкова. 
Від Крути Бахмача - Ічні повстанці тісняться в середині цього 
трикутника частинами 55 залізничого полку; в Ічні 20 полк. *)

*) Так у тексті — Ред.
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Незадовільний від вшитих заходів, командукр передав ко
мандування оборони від банди Чернігівщини тов. Шафран- 
ському — комісарові першої дивізії (він сам черніговець).

26 березня якась банда взяла ст. Плиськи. Паніка охопила 
навіть командний скад 55 залізничого полку. Комполка пові
домляв „всіх“, що „постанців" 12000!

Вранці 28 березня 55 залізничий іюлк і слідом за ним 23 
полк пішли на Бахмач. З ’ясувалося, що в Бахмачі не поду
мали навіть надіслати розвідку в Плиськи. Надіслана в день 
28/ІИ розвідка (бронеплощадка та ешелон 23 полку встановила, 
що шлях на Плиськи справний .Порвано тільки залізничі дроти.

Станцію зайняла до 20 години вечора 27/ІИ (наступ по
чався за годину до того) сотня озброєних „селян “ з кулеметами; 
на станції вони залишили 10 чоловіка, останні— в Борзні. 
Батальйон зв’язку 3 дивізії, одбиваючись, утік до Крут і кинув 
коней. О 22 годині підійшов до станції інженерний батальйон 
З дивізії, трохи попостріляв і утік, покинувши майно, яке 
й було пограбовано.

Так поводилися „реґулярні частини(<1).
30 березня станцію Плиськи міцно зайняв 23 полк 3 дивізії. 

Звідси розпочато наступ до Борзни. Начдив 3 див. скаржився, 
що банда Шакера — на підводах, а у нього нема кінноти, че
рез це погнатися за нею не можна. Настрій населення панічний. 
Всюди працюють контр - революціонери. Число банд невідоме: 
на Плиськи начебто наступали 4 сотні при 2 кулеметах, в Ша- 
повалівці — теж декілька сот, в селі Загорівці до 600 з 4 ку
леметами (відомості явно були перебільшені).

Н а вимогу командукра, командира 55 залізничного полку 
ввіддано під суд.

Відомості про число банд на Чернігівщині курйозно су
перечливі: хто повідомляв про 20000 бандитів, начштабукр 
про 2000 (під командою „полковників генштабу'* Ангела, Го
луба т& Крапив’янського); розвідка 3 стрілецької дивізії по
відомляла про всього декілька сот (200 кінних, 100 піших, 2-4 
кулемети). Через неуважність штаба 3 див. та її небоєздатність 
банда встигла трохи оформитись, озброїтись (частини 3 дивізії 
втратили за офіційними повідомленнями, 2 кулемети). Для допо
моги слабим кадрам 3 дивізії, а також залізничому полкові, від
ряджено (4 квітня) із Харкова батальйон українського залізни
чого полку, із Курська сотню залізничників при 4 кулеметах, із 
Києва 2 сотні 58 залізничого полку. Прибув також загін Смолен
ської губерніальної ЧК з артилерією. Банди зіпсували тільки *)

*) 3 приводу телеграм начштабукра іінш ., командукр, між іншим, 
зазначав „ці частини треба звати н'е повстанцями, а куркулями. Ім’я 
повстанців стало звичайним: не кидайте його здря“.
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залізшічі колії й телеграфні дроти. Бандитський район — 
Плиськи - Борзна. Появилися банди й в  Остерському повіті. 
5 квітня повідомлялося, що біля с. Ашурки за 8 верстов від 
Остера, внизу по Десні засіла банда в 200 чоловіка з кулеметами 
й перервала пароплавний рух між Черніговом та Києвом. 
5 квітня банду під Борзною розбито; вона тікала на Бересто- 
вець та Велику Запорівку й звідти до Красновки та Вар'ва- 
рівки. Проте, в наших частинах негаразд: Довелося відрядити 
назад загін Смоленської ЧК через розклад. У ж е'з 5 квітня 
в районі Ічні спостерігався посилений поворот тих, що за
реєструвалися й були у нас ца облікові. Банди розбилися на 
дрібні групи, і час від часу псували й далі залізничні колії 
(зазнав катастрофи ешелон тяжкого арт. дцв. З див.) Очевидно, 
вплинуло й придушення-гомельського бунту (до 6 квітня).

ПРАВОБЕРЕЖЖЯ

Серйозне було станоцшце в тилу на Правобережжі. В пів
нічно - західніх повітах Київщини оперували великі банди — 
Струка, Соколовського та ін. Чернігівські банди мали зв’я
зок з Радомисльським повітом. Із Горностайполя 2/ГУ пові
домляли „у волостях цілковита дезорганізація. Ставлення 
до радянської влади якнайнеїативніше. На радянську владу 
дивляться як на владу чужоземну „захисницю жидів і спеку
лянтів", владу робітників- але не селян, владу, що бажає на
садити ненависну комуну. Влади нема ніякої.

У волосній Раді сидять справжні петлюрівці. На волосному 
з ’їзді ухвалено було резолюцію з протестом проти захоплен
ня влади Великоросії і з вимогою припинити війну та одкрити 
фронт. Такий настрій селян залежить від аґітації темних еле
ментів, відсутности харчування та особливо зерна для засіву. 
Таке ж становище й настрій по інших волостях".

Чернігівський Губвоєнком на 8/IV повідомляв : „В с. Сва- 
ррліді з пароплава „Казань", що їде нй Остер, висіло 1000 чо
ловіка ( „повстанців “) при одній гарматі.

В Макарівському районі діють банди Соколовського1), *)

*) Наводимо постанову Ради Народніх Комісарів про оголошення 
Соколовського и Гончара (Батрака) поза законом:

„В районі Радомисльського повіту Соколовський і в районі Мо- 
товилівки, поміж Фастовим та Васильковом (у волостях Мотовилів- 
ській, Оленівській, Мар’янівській, Оскорівській, Сквирській, Корт- 
ковській, Зимовській, Чорноградській та ін.) — Гончар (Батрак), 
що зве себе українсьим лівим соціялістом - революціонером, а також 
якийсь Орловський, колишній офіцер,—'в районі Білої Церкви орга
нізували ватагу грабіжників, ґвалтують мирне населення, чинять роз
стріли та грабунки, не по - людському цькують євреїв.
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що потім були і в районі Коростишова й увійшли у зв’язок з 
Зеленим. В північній частині Радомнсльського повіту — Струн, 
Купрієнко, Кравченко та Босяцький (раніш був Лазнюк, якого 
на іірикінці березня в м. Хибному забили обурені селяни). 
Центр куркульського повстанського руху — в районі Три
пілля. .На чолі його Зелений".

28 березня повітовий воєнком повідомляв із Білої Церкви: 
„Становище в Білій Церкві критичне; я затримав загін 15 при
кордонно - охоронного полку; залога у нас всього в 100 баґ- 
нетів і майже без набоїв. Щохвилини надходять відомості про 
повстанські банди в околицях Білої Церкви. За Білу Церкву 
не ручимося. Наступають 250 озброєних з кулеметами, з дру
гого боку — на шосейних шляхах — патрулі - петлюрівці не 
пропускають до Василькова".

Командир відповідав: „Треба організувати сторожові ча
стини власними силами, а не відтягати частин з фронту. П ’ять 
сміливих революціонерів варті тисячі куркулів. Звати повстан
цями куркулів нема чого, звіть їх куркулями, дійте сміливіше. 
Організуйтесь насамперед, і без мого відома не затримуйте 
частин, які йдуть в моє розпорядження. Зараз дозволяю 15 ба
тальйонові затриматися, але треба роззброїти околишні села".

До 1 квітня аґентура доповідала: „Головні пункти, що їх 
зайняв Зелений — Ржищев, Трипілля та Обухів. Загін Зеле
ного має 2000 чоловіка; в Трипіллі 800 чоловіка, в Обухові — 
200, інші, перебувають в Ржищеві, в Обухівській, Трипільській 
та Черняхівській волостях. Головний штаб у Трипіллі. Загін 
Зеленого має дві гарматі й 40 кулеметів.

Багато київських бандитів повтікало. Тепер проваджу 
організацію ревкома, тому, що старий став непридатний.

29 було призначено особливого командувача для ліквіда
ції банд у названому районі — военрука Київського губвоєн- 
комата Павлова. В його розпорядження перейшли частини 
київського комуністичного, 15 прикордонно - охоронного та 
22 стрілецького полків (останній із 3 дивізії; потім йому дано 
частину І2 прикодоиного полку та бронепоїзд).

Водночас оголошено:
„Всім штабам радянського українського' війська, всім 

военкомам, всім зк. і де.
За бунт проти робітничо - селянської влади та порушення дер

жавного порядку, щ0 виявилося у грабунках та насильствах над мир
ном населенням,— Соколовського, Гончара (Батрак) та Орловського 
оголошується поза законом. М. Київ, 31/ІІІ — І919 р.

Голова, Раднаркому...
Народній комісар військових справ Я. Подвойский 
Керівник справами Раднаркому М. Грановський 
Секретар Раднаркому В. Торговець
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Оголошую військові і української армії, що декретом 
Ради народніх комісарів України, громадянин Зелений за роз
бій та погромні виступи проти влади робітників і селян ого
лошений поза законом і має бути знищений, як ворог народньої 
свободи. Комфронт...“ ^

31 березня о 4 годині 35 хвилин одержано повідомлення, 
що Білу Церкву зайняли бандити о 2 годині цього дня. Викон
ком частково виїхав на Фастів. Загін 15 прикордонного полку 
відходив під обстрілом.

Надвечір того ж дня бронепоїзд та прикордонники (ба
тальйон 15 полку) знову зайняли ст. Біла Церква. Батальйон 
12 прикордонного полку наступає на місто, куди тікали бандити. 
Водночас командувач повідомляв, .„що все безладдя сталося 
з вини Білоцерківського виконкому... (відразу ж ми призна
чили слідство) “. На цей час банди Зеленого покинули Канів 
і відійшли до Ржищева.Ц

З оперативного зведення Київської губерні з 2 квітня, 
в Київському повіті майже повсюди негаразд: „У волостях 
Германівській, Ржищевській, Кагарликській, Обухівській 
та Трипільській аж до Віти - Литовської, де перебуває наш 
загін, оперують банди Зеленого. У Бігородській волості на
стрій ворожий через незаконні реквізиції окремих військових 
частин. Цілком певно відомо, що в с. Княжині, колишній 
петлюрівський офіцер Козленко організовує петлюрівські 
загони. У Бороднянській волості петлюрівські аґенти прова
дять посилену пропаганду. У Будаєвській та Старопетрів- 
ській^волостях сильно розвинено антисемітську пропаґанду. 
У с. Старопетрівці у селян є кулемети та рушниці. У Госто- 
мельській волості ставлення вичікувальне, бо не знають хто 
візьме гору. Теж можна сказати про Литвинівську волость. 
В цих двох волостях жадної радянської влади нема. В Димір- 
ській волості становище задовільне, але гостро стоїть релі
гійне питання. ■ У волостях Хотівській та Микольсько - 
Борщагівській є радянська влада, що відповідає моментові. 
Становище задовільне, завдяки умілій роботі призначених 
туди комісарів. У Макарівській волості становище, завдяки 
діям військового керівника, досить задовільне, крім села Фа
сового, де є багато зброї й навіть кулемети, що їх населення 
здати не хоче. '

Взагалі по всьому повіті повно петлюрівських аґентів, що 
дають нездійснимі обіцянки селянам, щоб переманити їх на 
свій бік. Особливо відіграє ролю антисемітська пропаґанда та 
релігійні питання, що їх роздувають. Становище в повіті не
стійке й вимагає як освітньої, так і військової сили“ .

Бродянка. Ставлення до радянської влади недовірливе.
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Селянські маси неправильно тлумачать ідеї комунізму. Поста-- 
новою комбіда ухвалено: 1) одну третину майбутнього урожаю' 
віддати найбідніш’ому селянству; 2) взяти на облік всі млини й; 
з кожного пуда перемолу брати один фунт на користь найбід- 
нішого селянства: 3) пустити працювати тартаки; 4) організу
вати міліцію. У волості бродять банди, нещадно грабуючи на
селення. Частина цих банд із білих петлюрівських салдатів, 
друга із тих червоноармійців, що застряли в тилу1-.

Командир Павлов діяв енергійно. 1 квітня оголошено на 
обложному стані — Васильківський, Каневський, Сквирський 

,ja  Таращанський повіти. Загроза — розстрілювати на місці ор
ганізаторів .повстання, провокаторів та ін. Населенню за
пропоновано здати зброю теж під загрозою розстрілу. Утво
рено Ревтрибунал. Запідозрених беруть як заручників. На 
думку Павлова (з доповіді його 2 квітня): „Повстання не було 
стихійне, його організували агенти Петлюри. В Білій Церкві 
в ньому брали участь навіть гімназисти. Потрібна уперта та 
пляномірна боротьба, щоб придушити його в корні. Непоча
тий край освітньої роботи".

Соколовський, рушивши на поєднання з Зеленим, по
явився у Сквирському повіті. Тут 1 квітня він розбив загін 
місцевого повітвоєнкома. З донесення останнього в банді до 
1000 чоловіка (бандити „звали себе із Сердюківської дивізії").
; Попільня в небезпеці. Туди відряджено підкріплення з 

бронепоїздом, що відбили натиск бандитів (захоплено 1 куле
мет). Залізничі колії ненадійні, ремонтують їх під сильною 
охороною, яку постійно тривожать банди. Під Фастовим у 
полонених знайдено документи, які доводять, що повстанням 
керують досвідчені військові петлюрівці.

Зведення до ночі 3 квітня повідомляло про те,4що загін 
тов. Солянова зайняв Гребенку (Васильківський повіт); взято 
1 кулемет, розстріляно проводиря ватаги. Зцгін Попова в 70 чо
ловіка з гарматою, що відправився на Мостицю - Кодаки - Ба- 
рахти бандити розбили: він залишив гармату (буцімто без 
замка) і утікає до Василькова (характерна історія: загон
чик в 70 баґнетів тягне за собою гармату в далекий похід!).

Заворушилися бандити й біля самого Києва. 5 квітня 
паніка біля станції Боярки.

Банди пробували діяти й на нашу комунікацію на Дніпрі.
5 квітня затримано пароплав біля пристані Печка (за 70 вер

стов угору за течією). Унизу по Дніпру— район Трипілля до 
Ржищева — зайняли банди, що не пропускають пароплави. До 
7 квітня повідомляли:

„Фастів. З метою ліквідації повстання вжито заходів до с іл : 
Романівна, Жидовці та ще до двох (назви нез’ясовано). Район
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Паволоч — Сквира охоплено повстанням. По залізниці Ва
сильків-Боярки залягли купки ворожих банд і обстрілюють 
ешелони.

У Фастові — боротьба за владу поміж Ревкомом та комі
тетом бідноти, що весь чисто із куркулів. Ревком звернувся по 
допомогу до начальника групи війська фастовського напрямку.

Васильків. В селах одно повстання по одному. 26/ІІІ банда 
зробила наскок на місто, забито декілька членів ЧК та погра
бовано багато мирних жителів. З квітня виїхав загін приду
шити повстання в повіті, але його розбито; він залишив одну 
гармату й багато забитих.

5 квітня (вранці) бандити зайняли Васильків; вчинено 
єврейський погром., 6/IY ввечері під’їхав радянський загін, але 
вигнати бандитів не зміг, бо був нечисленний.

Серед повстанців є жителі сіл: Барахти, Простинки, Оль- 
шанки, Василівни, Каверівки та Глевахи від трьох до трьох 
з половиною тисяч, озброєні рушницями, вилами, лопатами, 
сокирами, злі до фанатизму. Гасло їхнє: „Геть чужоземне за
силля, комуну та жидів“. Таку агітацію провадилося серед на
селення протягом усього часу усно й розкидаючи прокламації."

У Боярці (за 124 - 125 верстов від Казятйна) шлях розі
брано. Полагодити неможна, бо селяни загрожують розстрілом. 
Все селянство повстало.

У Василькові до бандитів потрапило: понад 2 міл. кар
бованців і все військове майно. Комісаріят пограбовано.

Вражіння такі: дрібними загонами діяти важко, треба 
великі частини для планомірного очищення місцевостей від 
повстанців.

Броневики не роблять бажаного впливу, бо банди хова
ються в лісах. Є відомості, що в плани повстанців входить на
скок на Київ, пробившись до міста мирними громадянами й 
перерваши навколо Києва шляхи.

О 2 годині дня Гончар (Батрак) був пійманий в Боярці й 
розстріляний.

Повстанці мають вигляд мішечників".
7 квітня прямим дротом у штаб укрфронта (Харків) по

відомлювано: „Повстання охопило Каневський, Сквирський, 
Таращанський та Васильківський повіти. Ми не можемо брати 
сил з фронту для придушення. Треба серйозно забезпечити 
залізничу лінію Бобринська-Фастів. Слід відрядити залізничий 
полк з бронеплощадками для її охорони; крім того, зажадати 
перший залізничий полк від 13 армії (його було призначено 
для українського фронту, але він застряв на південному) і по
сприяти найшвидшому відрядженню до Києва полка особли
вого призначення при уряді. Із Харкова відповідь: „під



1 0 0 Антонов - Овсієнко

рукою сил нема, на фронті 13 армії таке становище, що взяти 
звідти нічого не можна

6 квітня банди в районі Васильково— Глеваха — БоярКи 
розбито й вони відступили до Василькова. Укочі 7 квітня — 
банда появилася в районі Жупани. З донесення нашої розвідки: 
„деякі села приєдналися поголовно до бандитів; дома зали
шилися тільки старі та діти“ . 5 квітня банди зайняли Таращу, 
22 полк тут розбито й він утратив 4 гармати (буцімто їх зіп
сував); під Васильковим ми залишили 2 гармати. Окремі ча
стини 1 сторожового полку билися героїчно; загальна числен
ність банд до 6000, із них озброєних рушницями декілька сотен, 
останні озброєні косами, сокирами, вилами. На північ від 
Попільні у бандитів 4 гармати. Вони мобілізують населення, 
щоб перекопати залізничі шляхи. 7 квітня між Фастовим та 
Мотовилівською залізничній шлях пошкоджено в семи місцях. 
Бездоріжжя шкодить ліквідації банд.

Київ оточений бандитськими ватагами. Перервано рух на 
Дніпрі. Наш панцерний катер 7 квітня провадив двогодинне 
перестрілювання з бандою із с. Коноплянки за 10 верстов від 
Києва.

Довіз харчування до Києва майже припинено. В місті три
вога. Всі сили налагоджені до бою (всього у Києві у військових 
частинах до 3000 баґнетів і 33 кулемети).

На 9 квітня повідомляли: „Штаб групи війська київ
ського напрямку на командира загонів, що діють проти повстан
ських банд у районі Васильків - Фастів, призначив тов. За- 
ріна, частини якого очистили від банд залізничу лінію Київ - 
Фастів і район Васильково. Зачинщиків банд покарано, а 
остання частина населення виявила покору радянській владі. 
З неперевірених ще відомостей наші частини взяли назад 
Канів".

Боротьба з куркульськими повстаннями, що іноді втягали 
проти радянської влади й основні маси села Київщини, да
леко не скінчилася до того часу, коли ми не зламали на фронті 
добірні частини Петлюри й наблизились до старого держав
ного кордону.

В такій обстанові на початку квітня, командукр писав голові 
Раднаркому України:

„ 1) Повстання в різних пунктах навколо Києва тісно сполу
чені з наступом до Києва Петлюри й пристосовані до нього. 
Н іяка чисто військова організація не має змоги розвинути й 
провести такого широкого пляну, Очевидно, працює певна 
політична партія. Шукайте яка. Але треба рішучих заходів.

2) Наш тил надзвичайно мало забезпечений. Тепер, коли 
південний фронт бере гору, маючи колосальну перевагу, цілком
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можливо віддати нам узяті у нас частини й передусім 9 диві
зію. За стійкість фронту я відповідаю, але тільки доти, доки 
не буде розстроєно тил, а він загрожує розваритися.,А потім— 
частини утомлені боями, потрібно їх прочистити в тилу. Сло-. 
вом — слід вимагати од радоборони та Ревоєнаради республіки 
найнегайніше повернути нам 9 дивізію, щоб ліквідувати за
грозу галичан і групування союзників у Одесі. Без цього успіх 
немислимий.

3) Поведінка головкома Вацетіса щодо України неприй
нятна. Треба вимагати підтримки. Наші завдання, в зв’язку 
з тим, що ми стоїмо біля коридору Европи, величезні. Нам 
треба повернути взяте на південний фронт і негайно, почавши 
поступово цю передачу. Південний фронт цілком справиться".

І через пару днів знову голові Раднаркому України й 
Наркомвоєну Подвойському повідомлялося:, „ліквідація Вап- 
нярської (колишньої ударної) групи петлюрівців дозволяє 
нам не тільки закріпити наше становище біля Коростеня, але 
спробувати взяти ініціативу в свої руки. Це наказав я.
, Але наші частини перетомлені безпереривними походами 
та частими боями. їхні обози досі в зачатковому стані. Не- 
статки постачання позначаються на боєздатності частин. По
стійні хвилювання в тилу відволікають увагу командування.

Для великих завдань, поставлених перед нею, радянська 
армія України надто слаба. Треба її посилити.

1. Насамперед треба якнайенергійніше і якнайнегайнідпе 
організувати пляномірне політичне виховання військових 
частин та постачати їм усе потрібне.

2. Не випускаючи жадної хвилини, укомплектовувати 
кадри прикордонної дивізії та 4 радянської української, що їх 
ми маємо в нашому розпорядженні, і виставляти зформовані 
частини на фронт, замість особливо послаблених, які викори
стати як кадри ..

3. Потрібно інтенсивно, а) формувати польову артилерію: 
для. чого виділити особливий відділ такого формування при 
Наркомвоєні, на чолі з енергійним та досвідченим робітником; 
б) будувати бронепоїзди, при чому мати на увазі — не озброю
вати їх морськими гарматами, бо до них не буде набоїв; в) фор
мувати обози, батальйони зв’язку та інженерні; г) якнайширше 
використовувати бойові засоби, що є в нас — бомбомети, ми- 
немети, гвинтівки Шоша, Бердана та Гра (тільки на артйле- 
рійному складі Києва перших — 9000, других — 19000), 37 мм. 
гармати (їх багато нас елещинських складах; досить і набоїв).

4. Яко мога сприяти збільшенню продукційности Луган
ського набійного заводу. '

5. Планомірно-, по -військовому організовувати тил: а) пере
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віряти роботу всіх воєнкомів, інструктувати їх, насаджувати 
нових, спішно організовувати сторожові сотні та полки, запасні 
батальйони, спішно формувати залізничі сотні, полки залізнич
ної охорони, розвивати мережу радіостанції, контролювати 
повсюдно телеграф та телефон; б) роззброювати села; кругова 
порука сіл, що лежать на лінії залізниці, за цілість шляху; в)не
гайно мобілізувати найбідніших селян у пролетаризованих 
повітах, насамперед, у Летучівському, потім Могилівському, 
Кам’янець - Подільському й далі у Вінницькому, мобілізо
ваних відвезти в тил, де, вивчивши, почати зформовувати; 
г) мобілізувати робітників'Донбасу, крім потрібних для про
довження робот у шахтах, та ввести їх у наявні кадри і (вивче
них) у дієві частини; ґ) мобілізувати третину всіх комуністів 
і розподілити їх у війську та по селарс (на допомогу місцевій 
владі); д) організувати стратегічне переселення в містах; 
е) мобілізувати всі технічні засоби та письменницькі комуні
стичні сили, щоб розгорнути якнайширшу аґітацію через 
пресу; є) примусово поширювати через комуністів - залізнич
ників, поштово - 'телеграфних службовців і т. д. нашу літера
туру; ж) пляномірно знищувати буржуазні елементи серед 
залізничних і поштово - телеграфних службовців.

Крім цього, треба якнайшвидше повернути на український 
фронт його частини, взяті в розпоряджння 13 армії, та по
вернути на український фронт всю 13 армію після того, як 
она ліквідує, ворога в Донецькому басейні

На початку квітня, особливо на підставі відомостей, що 
їх наводив голова Раднаркому з південного фронту (кінець 
березня), ми мали підстави вважати, що південний фронт на
передодні переможного розв’язання своїх завдань.

Ми не вимагали від РВРР більшого, як повернути на наш 
фронт взяті від нього частини. Але головком надзвичайно не 
довіряв і нашим силам і здатностям нашого командування.

У запалі боротьби з петлюрівцями й куркульськими, на
вколо Києва, повстаннями, ми мали несподівану (і в явно не- 
лойяльній формі) атаку із Серпухова.

24 березня ми дістали величезну шифровку, помічену 21 м, 
де головком дав докладну оцінку нашій „стратегічній роботі “ . 
Він обвикувачував наше командування в тому, що підвідомчі 
йому частини „автоматично йдуть лінією найменшого опору 
в південному та південно - західньому напрямках “, і коман
дування „не звертає належної уваги в напрямку на захід 
та північно - захід від Києва “, в наслідок чого й склалась за
гроза для Києва від Коростеня. Не звернено, мовляв, також 
жадної уваги на організацію резервів; „утворено багато пар
тизанських загонів і кілька самостійних отаманів", жадних
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регулярних частин нема. Нарешті, за.буто, що український 
фронт не самостійний: слід 'було приглядатися до того, що 
робиться на сусідніх фронтах, особливо на південному, де 
„почався генеральний бій, од кінця якого залежить наше 
панування на півдні Росії й на Україні та на північному Кав
казі". Тепер треба мати на увазі, „що неуспіх ваш під Києвом 
відібьється на всіх наших успіхах у південно - західньому та 
південному напрямах, а однаково і на кінці бою на Д ону"; 
тому треба... утворити достатні резерви.

Головкомові відразу ж на це подано таку відповідь: „Ваша 
директива тримати лінії Дніпра й провадити розвідку допов
нена було розв'язанням ліквідувати Петлюру. Тим то, крім 
інженерних робіт на Дніпрі, майже закінчених біля Києва - 
Черкас, розпочато наступ, що завершився розгромом ворога; 
взято більше як 50 гармат із замками, до 1000 кулеметів, 2 бро
непоїзди, 7 аероплянів справних, захоплено цілком 5 штабів 
дивізії та 2 штаби корпуса, до 4000 полонених, до 120 ваго 
нів гарматнів, 400 тисяч гарматні в у Жмеринці та силу вся
кого майна. Це тільки на участку київської групи за остан
ній місяць. Коростень - Овруцький напрям упідлеглено мені 
було; там стояли частини західньої армії, реґулярні, ви
ховані в зазначеному вами дусі. їх було, на наш підрахунок, 
цілком досить, щоб прикрити Київ—бриґада та два бронепоїзди. 
В Києві — прикордонно - охоронна бриґада, комуністичний 
полк, кадри першої бриґади 4 української дивізії, що зфор- 
мував Окрвоєнкомат. Я залишив Глаголева та члена Ревоєн- 
влади Щаденка особисто спостерігати за цими формуваннями 
та організацією штаба київської групи. На Чернігівщині — 
в тилу Києва — кадри 3 дивізії, в Курську — кадри 9 дивізії 
(З полка). Але частини західньої армії ганебно тікали, форму
вання Києва виявилися слабі, кадри 9 дивізії ви взяли в мене, 
З дивізію доформовує Москва, тобто буде готова через півроку 
(а у нас була б у два тижні). Ви відмовилися дати нам для бро
непоїздів важкі гармати. Саботаж залізничників, повіль
ність громадянської влади. Але становище поліпшає швидко. 
Загінної системи у нас нема, отаман Григор’єв командує бри- 
ґадою. Повстанці звернені в полки, бриґади й дивізії. Цілко
вита неправда про моє ставлення до південного фронту, туди ми 
дали половину артилерії, третину піхоти, 3 бронепоїзди. Не 
раз я і Глаголєв пропонували вам доручити нам один із напрям
ків Донбасу. Ви одмовили і все ж бриґада Махна з нашого 
почину наступає на Маріюпіль. А формування нових частин 
діло тила,я за це не відповідаю. Здивований несподіваним на
ступом вашим. Готовий до виконання наказід. 24 березня 
1919 р. № 497/лк".
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Звичайно, ця відповідь була неповна» Невірна була 
вказівка головкома, що частини українського фронту йдуть 
автоматично лінією найменшого опору. Вони діяли за вказів
ками командування й проти справжньої живої сили ворога: 
головні сили Петлюри розташовані були на південний схід та 
на схід від Жмеринки. Це цілком точно ми були установили, 
перехопивши накази Петлюрі* й мавши наслідки боїв київ
ської групи за березень. Звичайно, ця наша дія була досить 
складна й відносно ризикована. Треба було вважати на мож
ливу загрозу із заходу й з північного заходу. Але Коростень- 
Сарни були виключно для нас (включно для західньої армії), 
й у Коростені стояли частини західньої армії. Слід, звичайно 
було уважно ознайомитися з становищем у цьому районі. 
Вище сказано, що деяку увагу йому було віддано ще, коли 
був Глаголев у Києві — стягнутб прикордонно - охоронну 
бриґаду в Києві й спішно формувалося нові резерви. Але 
не було достатнього живого зв’язку із західньої армією. Наступ 
на південь провадилося під прикриттям її флянка частинами, 
що висунулися до Житоміра й намацували ворога й далі на 
Новгород - Волинському і (од Бердичева) на Шепетівському 
напрямках. Деякий риск був — все залежало від швидкости 
наших дій. Кепська організація кавалерійської групи (під 
безпосереднім спостереженням спеца Глаголева) і нічим не 
виправдана загайність просування цієї бриґади (хоча посила
лися на бездоріжжя та відсутність обозу) перешкодила від
різати ядро сил Петлюри біля Жмеринки й знищити корпус 
Коновальця. Останній вирвався із кола й посилив групу, що 
діяла на Київ із заходу й північного заходу (останній натиск 
на Київ петлюрівців був спричинений намаганням врятувати' 
запорізький корпус, що його ми притиснули до Дністра).

Невірний був висновок головкому, що ми „не запаслися 
резервами" у Києві. Проте правдиво він зазначав, що ми сва
вільно взяли в Києві бриґаду 3 дивізії (із Чернігівщині). 
Але невірно було те, що ця 3 дивізія силами центру спішно й 
успішно доформовувалася. Її кадри були слабі й без нас вона 
взагалі не проіснувала б. Ми могли б її в 2 тижні докомплек- 
тувати. Але головком не хотів її „українізування‘4 — так і 
писав 28 березня (№ 873/ш), виявляючи якнайтупіше не
довір’я до України.

Вірно, що у нас ще не було вижито загінної системи, 
але невірно, що з нею ми не боролися й її не перемагали. Звісно, 
справжня реґулярна армія могла б скластися на Україні 
тільки на підставі загальної військової повинности. Але не 
тільки націй підставі, а зміцнивши органи радянської влади 
на місцях, утворивши централізоване постачання й у наслідок
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вельми настирливої політичної обробки. Не можна було вима
гати від нас за пару місяців більшого в боротьбі проти парти
занщини, ніж ми досягли.

Вшценаведені записки командукра свідчили, що він усві
домлював всю потребу спішної переорганізації наших частин 
на реґулярні й сподівався провести її успішно, спираючись 
тільки на кадри, дані із центральної Росії.

Правильно, що український фронт не вирішальний. Але із 
західнього фронту ввесь час надходили спокійні відомості; потім 
там діяли ворожі сили обмежених завдань, що не поширювалися 
на Україні. А на південний фронт ми звертали увагу гіаперекір 
відвертому небажанню головкоми дозволити нам в ньому грати 
активну ролю (зокрема, зовсім неправильйо, що головком на
писав Махнові наступати на Таганрог — це була цілком наша 
ініціатива). Зовсім невірно, що ми саботували перекидання 9 ди
візії на південний фронт.

Головком сам відзначає вагу затримання Києва („неуспіх 
під Київом відбився б на донецькому фронті...'), а значить 
об’єктивно визнає й правильність нашого намагання лікві
дувати Петлюру й зосередити в Києві достатні резерви.

Звісно, в українського командування була заповітна мрія 
оволодіти чорноморським побережжям, щоб звільнити сили 
для потрібних напрямків. Звичайно, ми мріяли подати руку 
заходові, який швидко революціонізувався. Але ці мрії роз
цвітали тільки тоді, коли ми зважували безперечну нашу пе
ремогу на Донбасі (нам усі твердили про цю безпереч
ність). -

. Головком зовсім на розумів, що треба було перешкодити 
Директорії утворити з ’єднання з союзним десантом на Чорно
мор’ї, перешкодити переорганізації петлюрівської армії на 
основі уже підписаного з французами договору. Ми-повинні 
були розвивати успіх до Одеси й Жмеринки, щоб не дати утво
ритися єдиному фронтові наших ворогів і щоб закріпитися на 
побережжі до підходу нових антантівських сил (наприклад, 
греків, румун, сербів).

Нарешті, вихід до побережжя й Дністра в величезній 
мірі скорочував наш фронт і звільняв наші сили для роботи 
на інших фронтах. Головком не бачив за петлюрівцями гали
чан, які могли появитися на нашому фроцті, помирившись з 
поляками, й до підходу яких ми повинні були дійти до Га
личини.

На нашу телеграму з 24 березня головком відповідав: 
„В телеграмі, яку ви надіслали мені для вашого виправдання 
й ваших дій, ви указуєте, що я дозволив був вам пересліду
вати військо Петлюри. Це цілком правильно. Військо Петлюри
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треба було тиснути, але переслідування треба було провадити 
в тому напрямі, куди одходив Петлюра із своїм військом, тобто 
в напрямку від Києва на східню Галичину. Переслідувати треба 
було цілком інтенсивно до остаточного розгрому всякої ор'гані- 
зованости у військах Петлюри. Це треба було для того, щоб на 
можливо довший час Гарантувати себе від нового наступу Пет
люри. Ось цього ви не зробили. Частина вашого війська насту
пає у бік Румунії, а дивізія Дибенка на кримський півострів. 
Найнебезпечнішйй для нас напрямок, звідки у всякому разі 
треба було сподіватися удару, ви залишили зовсім без ніякої 
уваги. .Тепер, коли Петлюра знову опинився під Києвом, треба 
вжити всіх заходів, щоб остаточно розбити Петлюру. Рекомен
дую вам діяти в дусі даної вам директиви з 21/ІІІ №846/ш, 
припинити розвиток дій в напрямку до румунської границі, 
а також і до берегів Чорного моря, перекинути туди все зайве 
військо проти війська Петлюри й поставити собі за найближчу 
мету остаточну ліквідацію наступу проти вас від Петлюри; 
при чому ваше просування в західньому напрямі треба довести 
до кордонів південно - східньої Галичини та Буковини. Це 
потрібно для того, щоб установити там безпосередній тіснцй 
зв’язок з радянськими військами в Венгрії. № 861/цГ‘.

На цей раз ми негайно ж одгукнулися: „Ваші відомості 
про ворога неправильні. Із перехоплених наказів ворога ясно: 
він був утворив ударну групу для дії на Черкаси, отаман Ко- 
новалець тримав центр. В Галичині тривав бій поміж петлюрів
цями та поляками. Наступ на Сарни й далі провадилося на
сильно мобілізованими селянами з кадрами із січовиків. Ми 
прорвали центр противника, захопили 5 штабів дивізії, 2 шта
би корпуса, 200 гармат, 100 бомбометів, до 1000 кулеметів 
і силу військових припасів; одірваний правий флянк против
ника до 10000 майже оточений і тепер тривають переговори 
про капітуляцію. Тільки бездоріжжя перешкодило нам — 
окремій кав. бригаді (до 3000 кіннотчиків)— обійти глибоко 
противника між Жмеринкою та Проскуровом. Глаголєв взявся 
особисто спотерігати за цим. Скачкові я наказав тільки зро
бити заслону від Крима; в Херсоні утворюється бригади для 
дій в Криму. Головні сили Дибенка з наказу повинні діяти на 
Маріюпіль і наш бронепоїзд замкнув у Маріюполі три ворожі 
бронепоїзди. Спинити наступ на Одесу не можу, бо Одесу вже 
майже взято й туди відряджено спеціяльно південні формуван
ня. 27 березня № 562/лк".

Цю відповідь, треба було б уточнити принаймні в одному 
пункті, бо дії Дибенка в кримському напрямку були по суті 
значною підтримкою, що її ми подавали південному фронтові.
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Аджеж із Крима добровольці могли утворити серйозну загрозу 
правому флянкові цього фронту1).

Разом з цією полемікою головком наказав: „1) основна 
директива — міцно закріпитися на Дніпрі, розвідка на правому 
березі, утворення резервів на лівому березі залишається без 
змін, розуміється, по ліквідації коростенського прориву; 2) ре
зерви повинні бути такої сили, щоб можна було навіть частину 
їх виділити південному фронтові; 3) зміцнення лінії Дніпра 
має відбуватися посиленим темпом; 4) з сусідами тримати 
окремо міцний зв’язок, обмінюючись оперативними наказами 
Треба додати, що головкома знайшов за потрібне підкріпити й 
головаРВРР. Він писав: „Донецько - донський фронт, як і ра
ніше, залишається головним. Ваші нарікання вважаю за без
підставні. Йти лінією найменшого опору не дозволено. 24 бе
резня № 787 й.

І водночас начштаукр повідомляй, що головком „смяг
чился*4 щодо перекидання бриґади 3 див. до Києва й тільки 
вимагає від нас постачати її всім потрібним. І далі — що в 
зв’язку з натиском противника в Мозирському напрямі (за- 
хідня армія) потрібна підтримка з нашого боку... В цей же час 
ми доповідали головкомові: „В зв’язку з тим, що змінилася 
обстанова, розмежувальну лінію західнім фронтом: Гомель — 
виключно, Овруч, Сарни, Ковель включно всі три для нашого. 
Під Коростенем і Житоміром противник тікає. Біля Проскурова 
сутички. Вапнярська група противника здалася в полон. Під 
Одесою упертий бій, в Кримському напрямку захоплено стан
цію Чингар та Чингарський мол. З Маріюполя відомостей 
нема

28 березня головком надіслав знову довжелезну шиф
ровку (870/уш), де, зіставляючи алярмістські телеграмй 
голови Раднаркбму України (Леніну з копіями до РВРР) 
про становище під Києвом і з нашими заспокоювальними 
донесеннями, вимагав пояснень і указував, що не може зро
зуміти, чому голова Раднаркому домагається підмоги з пів
денного фронту  ̂ де триває генеральний бій. А тому, що в тій 
же телеграмі Леніну голова Раднаркому України посилався 
на згоду Реввоєрради південного фронту2) передати укрфронту

х) Відзначимо тз'т же, що Дибенко справді мав тоді завдання 
від нас лише замкнути Крим і потім підтримати Махна до Таганрогу. 
Але незабаром, в зв'язку з переоцінкою не тільки нами успіхів пів
денного фронту на Донбасі та зойків Григор’єва. Скачка і з - п і д  
Одеси і також намаганням зайняти Одесу надійнішим військом, ніж 
григор'євські частини, ми дали наказа Скачкові одтягти од Дибенка 
пару полків на одеський напрямок.

2) На нараді останнього з т. Межлауком — наркомвоєн України,
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назад взяті у нього сили (9 дивізію і т. д.), то головком запи
тував у командувача південного фронту, чим мотивовано цю 
його згоду1)

Цю неприємну полеміку довелося відновити через пару 
тижнів. В „Известиях Наркомвоен“ (№70) за підписом Н. Ко
робова, названого власним кореспондентом газети, появилася 
статейка, що гостро критикувала (і якраз у дусі наведених вище 
міркувань Вацетіса) стратегічну роботу командування україн
ського фронту. Командукр поспішив відгукнутися: „Москва. 
„Известия Наркомвоен“ голові Реввоєнради. Серпухов голов
ком Вацетісу. Вимагаю вмістити у вашій газеті мого листа до 
редакції.

Ваш відомий мені кореспондент в № 70 „Известия “ кри
тикує мою війському роботу. Слід би до критики знати те, 
що критикуєш. Ваш кореспондент ні разу не був у штабі 
українського фронту і його статейка повна фактичної неправди. 
Подаю короткий нарис дій київської групи. Перехоплені накази 
Петлюри свідчили, що він утворив був наприкінці лютого удар
ну групу силою до 10000 багнетів для удару на Черкаси; у 
Вінниці — столиці Директорії — тримався Коновалець з най
кращими частинами; лівий флант діяв слабо біля Ровна. В Га
личині тривали бої галичан з поляками. Між Петлюрою та 
союзним командуванням в Одесі відбувалися переговори про 
взаємні дії проти нас. Наш правий флянк біля Коростеня й 
Сарн утримували частини західнього фронту, мені не підлеглі. 
В Києві наш резерв. Моя постанова: прикрити до Ровна прорив- 
центру противника, скасувати його ударною групою. Наслідки: 
ворожий центр розгромлено, взято до 4000 полонених,до 200 гар
мат (із них до 50 цілком справні), 10 тяжких, декілька сот ку
леметів, величезні склади всякого майна, знищено штаби 
5 дивізій та 2 корпусів. Тільки несподіване бездоріжжя вря
тувало Ковональця від обхідного руху нашої кінноти. Ударну 
група ворога після довгих упертих боїв біля Цвіткова, Хри- 
стинівки, біля Умані й т. д. оточено, частину розігнано, ча
стина (три полки, в тому числі Петлюрівський полк) здалася в 
полон біля Вапнярки. Шлях до Одеси очищено. Військова 
спілка не відбулася. Наша армія тепер має досить кулеметів, 
гармат, набоїв, харчування. Але до 15 березня Директорія 
склала угоду з поляками й кинула галицькі, полки на Сарни - 
Коростень і найбільше Бердичів - Житомір. Частини захід
нього фронту почали тікати, кинувши Сарни й Коростень.

') У всякому разі "телеграма потвержує, що оптимістично оці
нювали становище' на південному фронті наприкінці березня і' голова 
Раднаркому й члени Реввоєнради південного фронту.
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Ми відповіли удар на удар, відбили назад Коростень, взяли 
Проскурів, Волочиське, Із’яслав, Шепетівку, розбили най
кращі частини ворога, знову захопили величезну здобич. Стоїмо 
біля порога Галичини й на звільненому від ворога чорномор
ському узбережжі".

Закінчення було таке: „Не місце для особистих нападів 
проти команд, фронтів.

Командувач армій укрфронта Антонов. 16/IV. № 820/лк.‘с 

(Продовження далі)



БРБДІС 6 .

ПАРТІЙНЕ ПІДПІЛЛЯ в  ОДЕСІ ЗА 
ДЕНІКІНЩИНИ

(Нарис)
ПІДГОТОВКА ПАРТОРГАШЗАЦІЇ ДО ПІДПІЛЛЯ

В серпні 1919 року обставини для радянської влади скла
лися надзвичайно зле. По одеських районах ішгооко розви
нувся бандитизм, посилилися антирадянські виступи у місті. 
Це також відбилося на частинах Червоної армії й не ство
рювало належних умов для відсічі наступу добровольчої та 
союзної контр - революційних сил, що загрожували містові, 
Сили їхні були занадто великі в таких умовах для ще не до
сить зміцненої радянської влади. Тим то, не розраховуючи на 
можливість утримати Одесу (тим більше, що багато військових 
частин було перекинуто з міста для ліквідації куркульських 
повстань), партійна організація готувалася до евакуації.

Треба сказати, що одеський губерніяльний партійний ко
мітет більшовиків розпочав був підготування до підпілля ще 
в липні. Вже в цей час Губком обговорював питання про потребу 
утворити апарат і підготувати кадри керівних робітників для 
можливости підпілля. За допомогою товаришів, які працю
вали в підпіллі 1918р .,на початку 1919 р. підчас французької 
окупації утворено мережу підпільних явок1). Були підготовлені

!) Місце для приймання секретаря Обласному була їдальня 
на Тираспільській вулиці, місце для зустріч обрано в друкарні — теж 
на тій же вулиці. Для підпільних зборів використовувалося ква- 
тирю лікаря на Ольгієвській вул., № 29 та кватирю тов. Басі Гуревич 
на Французькому бульварі, № 1. За кватирю комітету, де постійно 
пробували скарбник тов. Гордон і член Обласному П. Логінов, правила 
слюсарна майстерня в підвалі на вул. Петра Великого. Підпільну 
кватирю, де збиралися й зустрічалися товариші (Інгулов, Хворостін, 
П. Логінов, Соколовська та інші), утримував тов. Шварцман на Пуш- 
кінській, № 58. Крім того, за підпільні явки правили кватиря т. Шнай- 
дерман на Треугольному заулкові, крамничка „Даниловны" у тов. 
Велена слободці Романівні, їдальня на Ніженській вул., ріг Каранго- 
зової, молочарня на Тираспільскій вул. і багато інших.
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приміщення переховувати зброю. На кватирі тов. Вальд- 
мана Бориса (на Базарній поміж Пушкінською та Рішельїв- 
ською) в підвалах 6yjjo заховано багато всякої зброї.

Були організовані також і речові склепи, що їх в період 
підпілля використовував Червоний Хрест як для тих това
ришів, що сиділи по в ’язницях, так і для тих, що працювали 
в підпіллі1).

Для друкування підпільної літератури було організовано 
дві друкарні. Обласні й районні комітети утворювалося з то
варишів, здебільше з тих, що працювали в Одесі і в найближ
чих містах за легальних часів.

Отже, партійна організація для підпільної роботи була 
досить підготовлена. Але загальна хиба партійного будівни
цтва тодішнього легального періоду, що в партію пролізав 
дрібноремісничий обивательський елемент"2) торкнувся й 
одеської організації.

Це видко із обіжника Одеського губкому після виходу 
із підпілля, де перереєстрацію, що її передбачалося про
вести, розглядали як чистку організації від обивательсько - 
міщанських елементів.

Це ж саме потвердила перша після виходу із підпілля 
легальна партконференція, що ухвалила „для очистки партії 
провести перереєстрацію".

Крім того, організація за короткий період загального 
існування, провадячи здебільшого організацію влади та уперту 
боротьбу проти банд і повсталих німецьких куркулів, не 
могла віддати достатньої уваги на виділення й організації 
добре організованого міцного партійного центру.

Сам час евакуації визначився зовсім раптово. Багато 
партійців і партійні організації про це довідалися тоді, коли 
білі вже підходили до міста. Так, тільки" 23 серпня на екстре
ному засіданні Молдавського району було оповіщено про те, 
що треба евакуюватися. Тов. Рекіс у спогадах8) про одеське 
підпілля відзначає, що більшість партійців довідалася про ева
куацію з прокламацій, розліплених по місту, де в першій * *)

*) Ось що про це пише одна із учасників підпілля за денікін
щини тов. В. Лапіна: „Таким образом, к моменту перехода в под
полье у нас был сколочен апарат, были типографии, деньги, явки, 
были даже заготовлены вещевые склады — обувь и одежда. Красный 
крест использовывал запасы одежды и обуви для помощи скрываю
щимся и сидящим в тюрме товарищам". (Див. „Літопис Революції", 
№ 2, 1929 р. стор. 176.

*) Обіжник ЦК з 26/ХІІ, 1929 р. Архів Одеського Істпарту ОПК.
*) Див. „Літ. Рев.", № 5 - 6 ,  1929 р. О. Рекіс. „В денікінській 

контр - розвідці і в’язниці," стор. 187.
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частині повідомлялося, що висів десант і що вжито рішу
чих заходів ліквідувати його, а в другій — говорилося про 
згортання радянських установ.

Евакуація відбувалася гарячково. Нормальний від’їзд 
став неможливий через те, що союзна ескадра розпочала об
стріл територію вокзалу. Окремі групи червоноармійців та 
комуністів пробиралися з міста пішки. Багато партійців не 
встигли виїхати. Серед них залишилися також вельми не
стійкі елементи, що в найтяжчий момент підпілля не тільки 
дезертували, але дехто й зрадили партію, перейшовши до та
бору білих.

РОБОТА ОБЛАСНОМУ

Основні завдання, що стояли перед партійними органі
заціями в період наступу денікінщини, ііолягали в тому, щоб 
пристосувати до війни й перебудувати всі цивільні радянські 
установи по - військовому, скоротити їхню роботу (бо праців
ники потрібні були.для фронту), більш-менш навчити мобі
лізованих військової справи та розпочати роз’яснення тру
дящим суті денікінщини, завойовуючи довір’я до радянської 
влади робітничо - селянських мас.

Передова підпільної газети „Одесский Коммунист" „На
ші завдання" писала:

Подібно до того, як соціял - зрадники, які вбачають 
своє історичне завдання у зменшенні класових супереч
ностей, в намаганні паралізувати революційну енергію 
пролетаріату — нашим завданням (в умовах підпілля) може 
бути організація пригнічених мас для активної протидії 
всім заходам, скерованим проти інтересів робітників та 
селян з кінцевою метою — завойовання ними політичної 
влади"1).

Згідно з директивою ЦК, незадовго перед тим, як білі 
захопили Одесу, відбулася партійна мобілізація, в наслідок 
чого пішло на фронт 50% всієї міської партійної організації2). 
Коли взяти до уваги, що частина активних робітників - кому
ністів легального часу змушені були виїхати підчас евакуації 
і що організаця за часів леґальної роботи засмітилася чужими 
й малонадійними елементами, то стане зрозуміло те, чому *)

1) „Одесский Коммунист" № 132 — 133, жотень, 1919.
*) Це крім мобілізації місцевих комуністів на придушення по

встання куркулів - колоністів.
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траплялися численні провали та провокації, що ними відзна
чилося денікінське підпілля.

Також на змістові роботи за підпілля відбивалося недо
статньо ґрунтовний підбір робітників підпілля. Крім того, 
загальне свавілля, режим білого терору за наявности великої 
дезорганізації робітничої кляси, утворювали надзвичайно тяжкі 
обставини для роботи.

„Труднощі підпільної роботи в цей період були дуже 
великі. Весь час доводилося замітати сліди, щоб не впій
мали на вулиці й розстріляли, скрізь і всюди сновигали 
шпигуни. За найменше необережне слово хапали, вішали 
й розстрілювали. Обставини для роботи в денікінському 
підпіллі були далеко важчі, ніж у підпіллі в період фран
цузької окупації,та й партійних сил було набагато менше “х).
Для характеристики міської партійної організації до під

пілля наведемо звіти секретарів райкомів на президії Одеського 
Губпарткому приблизно за місяць до евакуації.

Так,уПересипському районі: „Становище надзвичайно сумне, 
більшість членів партії пішли на фронт, члени комітету пра
цюють по радянських установах. Аґітпропроботу на фабриках 
та заводах не провадиться" і т. д.

У Міському районі: „Становище в районі надзвичайно 
ненормальне; члени комітету зайняті на радянській роботі й 
частина хорі. Колективів у районі 25, але фактично працюють 
тільки декілька".

У Слобідському районі: „Осередків у районі 9, із них 
організовано 5 колективів. Аґітпропроботу провадиться, її 
виконує один товариш.

У Молдаванському районі: „В осередках роботу провадиться 
мляво. Зкреєстровано всього 3 осередки. Щоб посилити а ґіт* 
пропроботу, всіх членів партії взято на облік для відрядження 
на фабрики та заводи".

. У Морському районі: „Становище району дуже сумне. 
Члени комітету на іншій роботі. Вільних.людей нема. 6 всього 
два осередки, де комуністів 47 чоловіка, роботу в них майже 
не ведеться".

; У Залізничному районі: „Становище району дуже погане, 
бо мобілізація знесилила район. Членів партії в районі 52 чо
ловіка; їх охоплено 12 -м а  осередками"2).

Ось що являла собою міська партійна організація за мі
сяць до підпілля.

9 „Спогади" Лісеєва. Архів Одеського Істпарту ОПК. 
а) Справа № 2, 1918 р. Архів Одеського Істпарту ОПК.
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Проти інших міст України Одеса, як. портове місто, 
що лежить близько кордону, переживала 1918 — 19 р.р. най
довші періоди панування як союзної, так і російської контр 
революції. Підпілля періоду французької окупації в Одесі, 
безперечно, підготували кадри досвідчених партійних робітни
ків, але частина з них (активні робітники леґального періоду— 
літа 1919 р.), коли прибули денікінці, змушені були ховатися, 
частина ж пішла на фронти. В наслідок за денікінського під
пілля Одеська партійна організація, як і вся парторганізація 
на Україні, не становила дійсно стійкого, витриманого й загар
тованого у роботі аванґарду трудящої кляси. До того ж, як 
згадує в спогадах про Одеське підпілля тов. Логінов, одеська 
організація відзначилася поміж інших організацій тим, що 
дрібнобуржуазний, специфічно портовий характер міста з 
його численним люмпен - пролетаріатом, ремісниками й дріб
ними крамарями, обивательський психологізм позначалися на 
роботі окремих комуністів.

Це виявилося, між іншим, у елементах авантуризму, що 
були властиві частині членів Одеської організації. Вони 
виявилися, наприклад, у намаганні використати з револю
ційною метою одеський карний елемент - наскокників („на- 
летЧиков“ ). '

Наявність у організації неперевірених робітників не 
сприяла широко розгорнути роботу. Про це говорить перша 
підпільна партійна конференція, що дала директиву поши
рити роботу тільки коштом втягування до партії нових робіт
ників. Через недосвідченість деяких підпільних робітників 
до рук денікінської контр - розвідки потрапило чимало від
даних революції людей. Траплялися випадки, коли після 
налагодження явок (крамниці, буфети тощо) зоставлені там 
для роботи партійці використували явки в своїх! оробистих 
інтересах.

Так, тов. Корнюшін повідомляє, що член партії, р,обіт- 
ник - деревообробник, • одержавши патента на організовану 
партійним комітетом крамницю на Шпитальній ріг М’ясо- 
їдівської вул., нікого не пускав, за що 1920 р. його виклю
чено із партії. Те ж саме було й на явці —- у буфеті н>а :Пре- 
ображенській ріг Єврейської вул. Цепотвержує також тбв. Хаїт 
у своїх спогадах, зазначаючи на те, іцо „буфет Хірцмана, пар
тійний буфет... нікого не пускав,£1).

Ще гірша справа з партійними коштами. Опасаючись 
переховувати всі кошти в одних руках, щоб на випадок провалу 
не можна було зоставити організацію без коштів, гроші

9 Спогади т. Хаїт. Архів Одеського Істпарту ОПК. - і
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передано на переховання декільком товаришам. Проте, не всі ці 
товариші були досить надійні; через це пропала не одна пачка 
грошей. Так, один із скарбників, Льоня, сховався з партій
ними коштами й опинився потім у білих (його товариші бачили 
в контр - розвідці).

Про деякі викриття провокаторів підпільний „Одесский 
Коммунист" писав:

Товариші! Бережіться провокаторів - співробітників 
контр - розвідки: Вініяміна, колишнього секретаря Ч К 1), 
Масальського, кол. слідчого ЧК, Лялієва — аґента Осо
бливого відділу, який пробуває у в ’язниці2); Баціні — 
прапорщика, що пробуває на гауптвахті2); провокатор 
Величковський служив в ЧК, тепер у контр - розвідці. 
Він тепер пробуває в Одесі, з ним працює його сподвиж
ник Сушков, кол. начальник кав. ескадрона..."3) Був 
ще провокатор Бутилкін. („Од. Ком.“ № 142, X II, 
1929 р.).
Крім зазначених провокаторів, із спогадів окремих то

варишів видно, що працював у контр - розвідці якийсь Гор
ський4 5), який, як прибули німці, носив погони, та Леев (Карін), 
який був видатним робітником за радвлади, а як прибули 
добровільці, організував літучу контр - розвідку, що роз
стріляла 10 комуністів. Зазначені вище провокатори — це є 
тільки невеличка частина зрадників, які не мали тісного 
зв ’язку з організацією. Так, наприклад, членові партії, тов. 
Александровичу, що провадив районну партійну конференцію 
Пересипсько-слобідського району, після його арешту в контр
розвідці задано запитання, мовляв, чи не він провадив конфе
ренцію району на Церковній, № 6. Це свідчить про те, що 
серед делеґатів були й провокатори. Завдяки хитрощам тов. 
Маха, який обмалював зовнішність Александровича, що ні
чого спільного з ним не мала, вдалося його визволити.

Разом з Александровичем було заарештовано цілу групу 
товаришів, а саме: Перепічка (Сергієнка), Ожешка (Василенко), 
Марковського, Жукова, Бурченка й Маха6). Заарештовано 
також більшість членів Обласному (т. Лучанську, Перепечка,

9  „Одесские Новости“ з 4/ІХ  № 10986 повідомляли: „Заарештовано 
відповідального співробітника ЧК на кличку „Вініямін", який під прі
звищем Васильєв, працював у контр - розвідці".

2) „Одесский Коммунист", № 144, 1920 р., січень.
*) Там само № 134 — 135, жовтень 1919 р.
4) За довідкою т. П. Логінова Горський це і є згадуваний вище 

п тексті Льоня.— Ред.
5) Йому вдалося втекти з - під арешту.
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Маха, Хворостіна1). Із згаданих товаришів тільки тов. Хво- 
ростіна закатували, останні товариші не були розпізнані. 
Треба відзначити, що тов. Хворостіну була змога уникнути 
арешту, як би він був більш обережний. Не зважаючи на те, 
що після арешту хлопчика Льоні товариші попереджали його 
змінити кватирю, Хворостін відповів, що Льоня не видасть 
його; пообіцявши т - шам, що не буде ночувати дома, вік 
все ж таки пішов на свою кватирю й уночі був заарештований. 
У в ’язниці його довго катували. У своїй записці із в ’язниці 
Хворостін писав:

„Підчас допит умене били шомполами по п ’ятах і .  
тільки коли на правій нозі репнула шкіра, перестали 
бити. Потім били в обличчя, по голові, кидали об землю, 
розкачували й били о§ стіну, бил;й по сонній артерії, 
били палкою, стільцем, били чим попало. Тепер мені тря
сеться все тіло, болять груди"2).

Не зважаючи на це, тов. Хворостін не засуджував Льоню 
„Сила волі тут не при чому"— говорив він. Тов. Хворостін 
писав, що він не буде страчений, а помре під шомполами. 
На всі спроби контр - розвідки випитати місце явок комітету 
та скористуватися партійними грошима він відповідав, що- 
„грошей вистачить, щоб вас усіх купити", але нікого не- 
видав.

Крім діяльности контр - розвідки, що надто широко роз
горнула свою роботу в Одесі, «артійну роботу дезорганізову- 
вали так звані „підпільні" „більшовики" - самозванці в 
особі карного елементу, що на початку 1919 р. мали відомого- 
свого керівника Мишку Япончика. Щоб забрати від партійної 
організації кошти, вони були „заарештували" тов. П. Логі- 
нова й Самуїла й поставили вимогу відпустити їх з умовою 
внесення п ’яти мільйонів карбованців. Грошей їм не дано, 
але загинув тов. Фельдман С., який відправився для перего
ворів до них3). Згадані вище причини не могли не відбитися 
на розгортанні роботи у підпіллі. Проте, робота йшла небез
успішно. Почасти це залежало від того, що центр допомагав 
організації чимало робітниками. Ті товариші, які були від
ряджені в розпорядження ЦК, і ті, що виїхали з міста підчас 
евакуації, частково були повернені, а частково, їхній склад, 
поповняв новими робітниками ЦК. В цілому Одеська міська

*) Тов. Хворостіна видав, не витримавши катувань, колишній по
сильний військового відділу хлопчик Льоня.

2) „Под знаком антисоветской цивилизации". Інгулов. „А. Хво
ростин".

3) Його забив колишній „комісар" полку Мишки Япончика.
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підпільна партійна організація налічувала в своїх лавах 290 чо
ловіка членів партії, що активно працювали в підпіллі1).

Якщо в організації до підпілля було слабо поставлено 
партійну роботу, то в надзвичайно тяжких умовах підпілля 
удалося розгорнути партійну роботу, втягти до неї велике 
число людей, утворити нові колективи, збільшити організа
цію, втягнувши до партії робітників, організувати комуні
стичне ядро, що об’єднувало профрух, та налагодити деякий 
зв’язок з повітами.

6 жовтня „Одесский Коммунист" Повідомляв про чергові 
збори секретарів районів, де стояли на обговоренні органі
заційні питання.

„На нараді з ’ясувалося, що доручення попередньої на
ради про оформлення в районі-наявних колективів не цілком 
виконано"2). Отже, як тільки мрнуло з місяць після того, 
як організація пішла в підпілля, заходилися коло відновлення 
партійних осередків.

Через два місяці, як захопили денікінці Одесу, в будин
кові пекарів по Старопортофранківській вул., №34 відбулася 
перша підпільна загальноміська конференція, де було при
сутніх 26 товаришів, які репрензували 260 членів партії, 
взятих на обл ік3). Конференція опрацювала була доповіді 
загальнополітичні, звіти комітету районних трійок та провела 
перевибори комітету.

Центральним місцем на конференції стояло питання про 
найближчі завдання організації. З приводу цього конференція 
ухвалила посилити роботу наід організацією нових колективів 
на підприємствах та ширше охопити комуністичним впливом 
профспілки. Було відзначено також на потребу реконструюва
ти й посилити діяльність військового відділу та поширити 
вплив партії на селі. Конференція доручила комітетові виділити 
робітників на село.

Щоб дезорганізувати денікінський тил, організація визнала 
за можливе використати всі сили, що виступали проти добро
вольчої армії, водночас провадячи дезорганізаторську роботу 
в самих добровольчих частинах.

Ця перша конференція була порядним стимулом для роз
гортання роботи районів. „Одесский Коммунист" свідчить ось 
що: -

„Після загальноміської конференції організаційну ро
боту над відновленням районів було майже закінчено. По всіх

*) Згідно з доповіддю Губному в ЦК КП(б)У від 10/ХІ 1919 р .
3) „Одесский Коммунист*1, 132— 133, жовтень 1919 р.
3) Там само, Л; 138 — 139, листопад 1919 р.

8 Літопис Революції № З
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районах, крім міського, скликано конференції й обрано комі
тети" г). Розгорнулася робота в осередках. До листопада ра
йони мали добре організовані колективи, де було досить під
пільної літератури. В умовах підпілля, підпільна література 
відігравала велику ролю, оскільки агітаційно - пропагандист
ську роботу зосереджувалося найбільше на випускові листо
вок та газет.

Обласкомові вдалося налагодити зв’язки з партійними 
організаціями Херсона, Миколаєва, Вознесенського, Ананьева, 
Тирасполя та Очакова. Але через те, що часто змінювано ро
бітників, через провали й арешти, ці зв’язки не були досить 
.міцні.

Перед евакуацією до Обласного комітету, що його виділив 
Губком Одеси, ввійшли т. т.: Гордон Олександр, Лапіна В і
ра, Логінов Павло, Лучанська Роза й Тарський. Склад Об
ласному ввесь період підпілля змінювано й поповнювано но
вими робітниками. Після арешту Рози Лучанської секретар
ство перебрала Уласевич Вікторія, її змінила тов. Панкратова 
(Паліч Нюра). Незабаром після того, як пішли в підпілля, в 
склад Обласному ввійшли представник євсекції тов. Китай- 
городський-Палей, т. т. Перепечко, Корнюшін, Хворостін, 
Інгулов, Лазарев. Крім того, в Обласному комітеті працювали 
представники райпаркомів — т. т. Ожешко, Борисов, Алексан
дрович, Костров, Адов, Рашковський, Югов та першими часами 
підпілля тов. Соколовська Олена. Розподілені обов’язки по
між членами комітету на початку підпілля не на довгий час за
лишалися за тими ж товаришами, крім тов. Тарського, що відав 
печаткою та тов. Лапіної, яка працювала в Червоному Хресті.

Треба сказати, що одеська партійна організація майже 
ввесь час підпілля була відрізана від радянської Росії. Швид
кий відступ червоних частин з України-породив у окремих чле
нів комітету вельми опортуністичні настрої. Серез складу 
комітета постали чималі розходження з приводу тактичних 
питань. Меншість Обласному (Гордон, Тарський та почасти 
кол. представник Комфарбанда тов. Китайгородський) з ’ясу- 
вовувала відступ червоних частин з України відсутністю про
летарської бази, як основи диктатури пролетаріяту, й у своїх 
висновках відмовлялися від „чистої" форми радянської влади 
на Україні. Клясова суть тої влади, що вони рекомендували, 
щось було середнє між диктатурою пролетаріяту та петлю- 
рівщиною* 2) . Розходження серед комітету в питанні про ставлен
ня до махновських та петлюрівських банд, що оперували по

*) „Одесский Коммунист**, № 140 — 141, грудень, 1919 р.
2) „Літопис Революції**, № 2, 1929 р., стор. 191.



Партійне підпілля в Одесі за денікінщини Ш

губерні, набрали вельми гострого характеру. Згадувані това
риші пропонували домагатися тісного зв’язку з цими бандами, 
в той час як за радянської влади в Одесі з ними провадили 
жорстоку боротьбу.

Не менші розходження в складі комітету постали в зв’язку 
з  перебуванням в глибокому тилу у ворога й поразками чер
воних частин на фронті. Розходження виходили з того, що ча
стина членів Обласкому, зважаючи на критичний стан першими 
часами на фронті, стаючи на опортуністичний шлях, пропону
вала змінити методи роботи партійної організації, перейшовши 
до поглибленішої пропагандистської роботи, мотивуючи це тим, 
що реакція набрала дуже затяжного характеру. Друга, більша 
частина Обласкому, вважаючи, що перемога білої реакції не 
€ довга, пропонувала поширювати роботу, готуючи до нових 
виступів, до майбутніх боїв.

Ці принципіяльні розходження в комітеті, бувши деяким 
відображенням серед партійної боротьби української партор- 
ганізації, напередодні третього Всеукраїнського з ’їзду не могли 
не виявити деякого вагання щодо тактики керівного центру 
й спричинилися до перевиборів комітету на останній загально
міській підпільній, партконференції. Конференція, на допо
відь комітету, зазначаючи „недостатній зв’язок з районами 
й неорганізованість секретаріату'4), ухвалила постанову „знов 
обраному парткомітетові доручити негайно, разом з райпар- 
комами, заходитися над зміцненням організації..."2).

Репресії, надзвичайно тяжке економічне становище, пе
рехід від соціальних завойовань до капіталістичної кабали 
були причинами швидкого революціонізування робітничих мас. 
Занепадні настрої, що малися на початку приходу білих, 
стали швидко зникати. „Майже всі колективи відзначають 
перелам серед робітників, що дедалі більшає на користь радян
ській влад і' та комуністичній лартії. Газета „Коммунист" 
розходиться у великому числі; до т. т. комуністів робітники 
звертаються розв’язати багато питань, що їх хвилюють3).

Разом з тим, як зростала ворожість, до влади доброволь
ців, яка обманула сподіванки, зростала свідомість і згурто
ваність робітників, і та частина робітників, що раніш ішла 
за меншовиками, тепер отже визволялися з під їхнього впливу 
і ставали під гасла комуністичної партії. Зважаючи на на
стрій мас, Обласком через Радпроф та газету порушили пи
тання провести загальний політичний страйк, поставивши

*) „Одесский Коммунист", Л! 148, 8/ІІ 1920 р. 
*) Там само, № 140 — 141, грудень,, 1919 р.
3) Там. само, № 144, січень 1920 р.
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вимогу звільнити політичних в ’язнів. З приводу цього „Ком
мунист “ писав: „Що яскравіше вимальовується кінець аван- 
тури білих контр - революційних армій, то жорстокіше у за
стінках контр - розвідки розправляються з представниками 
трудящих кляс"1). В дальшому нумері газета відзначала зрад
ницьку ролю лідера меншоцицького Радпрофу — Коробова, 
якому рекомендується попросити у Кірпічникова (начальника 
контр - розвідки) перепустки до в ’язниці, щоб знати, що там 
робиться... 2). Районам було дано директиву викривати мен
шовиків, що засіли у профспілках і домагатися проведення 
загальнополітичного страйку.

На скликаній на початку лютого останній загально - 
міській партійній коконференції3) райони піднесли були питан
ня про підготовку до збройного повстання та про захоплення 
влади. Обласком на такий виступ не згодився, й тільки після 
обрання Обласкому було ухвалено в принципі погодитися на 
виступ і організаційну роботу покласти на тов. Інгулова.

ВІЙСЬКОВА РОБОТА, ДРУКАРНІ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ,

Треба відзначити, що в підпільній партійній організації 
Одеси робота в основному мала характер військовий. Умови 
громадянської війни, коли доля революції рішалася на фрон
тах, вимагали від партійної організації максимальної уваги до 
військової роботи.

Виходячи з цього, щоб керувати військовою роботою, при 
Обласкомі організовано було військовий відділ. На військову 
роботу призначалося найкращі сили партійної організації. 
В різний час цю роботу виконували т. т. Логінов П ., Хворостін, 
Інгулов, Лазарев, Перепечко, Ошешко, Мах, Вальдман, Гор
дієнко, Самуїл Дерш ji Корнюшин. Тим то цілком неправиль
на думка окремих товаришів, що пояснюють деяку неорга
нізованість військової роботи відсутністю витриманих товари
шів. Якщо більшість із керівної верхівки сиділа у в ’язниці, 
і частина товаришів, як Хворостін, Лазарев, Самуїл Дерш і 
Вальдман, зазнали великих катувань, то це було в наслідок тої 
провокації й переслідування партійних робітників від контр
розвідки. * *)

*) „Одесский Коммунист", № 144, січень 1920 р.
*) Там само, № 145, січень 1920 р.
*) Деякі учасники денікінського підпілля говорять про те, що за 

денікінщини було проведено три підпільні партійні конференції 
(загальноміські); друга конференція неначебто відбулася в грудні 
1919 р. Проте, ні підпільний „Коммунист" ні архівні матеріали про це 
відомостей не подають.
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Дуже важко розгорталася рббота військового відділу; на 
початку її було спрямовано у бік розвитку окремих терори
стичних актів і різних „шкідницьких" робіт, що здебільша 
кінчалися невдало. Це було в наслідок того, що навколо вій
ськового відділу була розвинена провокація, що багато товари
шів не були обізнані з технікою, не знали, як треба ходити ко
ло вибухових речовин.

Проте скрізь на фабриках та заводах, при спілках, при всіх 
комуністичних колективах військовий відділ організував зброй
ні п ’ятірки, як резерв, за основну мету якого ставилося охо
рону організації.

Вся „робота військового відділу мала дві фази існування: 
перша — коли ставили широкі завдання й до військових фор
мувань притягали не досить надійні елементи, друга — коли 
діяльності надавали вужчих рямців, поширювали організацію 
як існ о"1).

Уже на першій підпільній конференції виникли розхо
дження в питанні про військові формування. Більшість учас
ників вважала за передчасне організовувати широкі військові 
формування, бо через це до робітничих загонів — військових 
дружин — могли потрапити ненадійні й карні елементи. В поста- 
новґконференції про посилення військової роботи вбачали пе
ренести центр ваги на організацію заводських груп. Але так
тику у питанні про ці формування визначалося не постановою 
конференції, а директивами Зафронтбюра.

Наприкінці листопада, тобто після першої підпільної кон
ференції, до Одеси прибув від Зафронтбюра ЦК КП(б)У, тов. 
Лазарев, маючи широкі повноваження розгорнути повстанський 
рух. В зв’язку з цим постало питання перенести центр військо
вої роботи у повіти. Військовий відділ Обласкому було реорга
нізовано на військово - революційний повстанський штаб, 
куди, згідно з указівками ЦК, входили: один представник ЦК 
та два представники Обласкому. На допомогу тов. Лазареву 
Обласком виділив групу товаришів. У військовому відділі 
в цей час працювали т. т. Лазарев, Інгулов, Тімофеєв і Хворо- 
стін. Всю організаційну роботу 'військового відділу провади
лося в „комісійній конторі для наймання прислуги" у кватирі 
д  - ра Гінзбурга на Дерибасівській вул., № 142).

Після того, як було одержано директиву від ЦК посилити 
роботу коло організації повстанського руху на селі, військо
во - революційний повстанський штаб видав був інструкцію 
начальникам повстанських частин, повідомляючи в ній, що *)

*) „Одесский Коммунист".
*) Спочатку військова явка була на розі В. Арнаутської та Пуш- 

кінської.
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згідно „з постановою ЦК КП(б)У утворено військово - рево
люційний повстанський штаб Одеського краю, якому доручено 
керувати всіма повстанськими діями в краї"1). В інструкції 
цій зазначалося що повітові військово - повстанські штаби 
організується із начальників повстанських частин і двох пред
ставників повітових або районних партійних комітетів.

„Загальне завдання повтанських штабів— через роз
клад добровольчого тилу і відтягнення сил на „вну
трішній" фронт полегшити цим завдання Червоній армії- 
Для цього не повітові ревштаби покладається: а) викори
стати революційні настрої села, щоб утворити — а там 
де воно є, розвинути — селянський повстанський рух, на
пружуючи всі сили, щоб перевести рух на радянський ґрунт 
по змозі під гаслами комуністичної партії (більшовиків) 
України; б) нищити військове майно добровольчої армії 
як на залізницях, так і на складах, робити вибухи поро
хових льохів; в) не допускати перекидання добровольчих 
ешелонів, для чого розбирати залізничі колії, псувати те
леграфні дроти, руйнувати мости та розбивати військові 
потяги й інш.; г) всіма силами збільшувати невдоволення й 
роздражнення проти добровольчої влади, агітуючи та про
вадячи харчовий терор (знищувати харчові склепи та потя
ги) і ін .; д) організовувати напади на в ’язниці для звіль
нення заарештованих; е) застосовувати особистий й масовий 
терор до адміністративних осіб і установ"2).
Роботу військово - революційного повстанського штабу не 

обмужевалося тільки тим, що цей останній сприяв і організо
вував партизанський рух на селі, а також організовував вій
ськові дружини в місті. Військовій організації удалося налаго
дити одержання військових зведень і, отже, бути в курсі ста
новища на фронтах. Було виділено відділ розвідки, на чолі 
якої стояв тов. Хворостін. Розпочато роботу над тероризуван
ням діяльносте контр - розвідки; протягом тижня (з 9 по 16) 
січня бойова організація Одеського військово - революційного 
штабу в різних частинах міста розстріляла 7 активних діячів 
контр - розвідки"— 3), пише „Одесский Коммунист". „З розпо
рядження залізничого ревкому проти ночі з 18 на 19 січня роз
стріляно на Прохорівській вул. поручника Казімірова, актив
ного діяча залізничої контр - розвідки"4). Цей же орган

1) Архів Одеського Істпарту ОПК. Справа № 618.
2) Там само.
3) „Одесский Коммунист", № 148, лютий 1920 р.
4) Там само.



відомляв про те, що і з  гауптвахти втікло близько 80 ув’яз
нених. Чи була цій утечі допомога від бойової організації — 
не з ’ясовано, але про те, що військова організація вживала 
заходів до звільнення заарештованих свідчить той факт, що орга
нізація готувалася до нападу підчас перевозу до в ’язниці з 
бульварного участка 1 7 -х  комуністів - комсомольців. Під
готовка ця була і як відомо залишилась без наслідків, бо за
арештованих стратили там же — в участку.

Військова організація провадила роботу над розкладом ча
стин добровольчої армії, серед яких ширилося підпільну лі
тературу, а в самих частинах працювало декілька товаришів.
4 січня повстанський штаб видав був накази, що закликали сал- 
датів і офіцерство добровольчої армії залишитися після відступу 
білих із Одеси, обіцяючи „простити всіх, крім тих, хто запля
мував себе діями ката" 1). Разом з тим накази закликали добро
вольців переходити на бік червоного війська й зривати опір чер
воним частинам, що наступали. Одеський „радянський колек
тив державної стражі" та Одеський революційно - повстанський 
штаб випустили були заклик'до „чинов государственной стра
жи", де зазначалося на те, що червоне військо близько від Оде
си й „не мине й двох тижнів, як канонада збройної стрілянини 
буде далеко розноситися по Чорному моїрю..." Відозва попе
реджала, що „влада, якій ви тепер служите, недовговічна"2), 
що радянський колектив бачить найменший крок кожного учас
ника в розгромах робітничих організацій, в облавах на більшо
виків і що після приходу радянської влади ті, хто особливо 
винні перед владою робітників і селян будуть розстріляні на 
місці.

В наслідок надання військовим формуванням широкого 
масового характеру, в місті стихійно зростали різні збройні 
дружини, що з ними обласна військова організація часто - густо 
жадного зв’язку не мала. Широке формування відбувалося най
більше коштом неперевірених, недостатньо надійних елементів. 
В наслідок цієї широко - розгорнутої роботи навколо Обласного 
військово - революційного повстанського штабу розвинулася 
ціла мережа провокацій та шантажів, і військова організація
5 січня 1920 р. зазнала справжнього розгрому. З приводу ареш
ту членів групи бойової організації, в тому числі й тов. Лазарева, 
газети повідомляли про арешт колишнього командувача 3 ра
дянської армії Лазарева про розгром бойової організації, 
яка готувала збройне повстання й напад на в ’язницю"8). 
Заарештованому тов. Лазареву може удалося б уникнути страти

!) Архів Одеського музею революції.
2) Крайархів, фонд листовок та проклямацій за 1919 р.

• * *) „Одесские Новости**, № 11113, 22/1, 1920 р.
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(він був заарештований як „Томський"), але його дружина, 
довідуючись в контр - розвідці про арешт Лазарева, зовсім 
випадково видала його. Отже, контр-розвідники привезли його 
в темній кареті, до моргу, викликали старшину й запитали: 
„Чи приймають тут трупи"? Потім вивели й тут же розстрі

ляли 1).
Після розгрому військової організації, щоб відновити вій

ськову роботу й зробити її корінну ломку, залучивши до вій
ськових формувань найголовно робітників, Обласком змушений 
був тимчасово розпустити військову організацію, в наслідок 
чого в потрібний момент вона була безсила.

Остання підпільна партконференція, відбувшися на поча- 
ку лютого (на Сінній площі), розпуск військової організації 
взяла під найгострішу критику. Конференція доручила Об- 
ласкомові

„негайно виділити військово - революційний орган 
для керівництва військовою роботою на період перед всту
пом до міста радянського війська й покласти на нього всі 
військово - політичні функції до утворення первісної Ра
ди робітничих депутатів".
Комітетові також було доручено „звернути увагу на під

готовку партії до переходу на легальне становище"2).
Після ухвали постанови про організацію виступу, органі

заційна робота розгорнулася швидко. Колективи по заводах 
організовували робітничі бойові дружини, а „Одесский Ком
мунист" закликав: „Пролетаріат м. Одеси — шикуйся! До 
зброї, товариші робітники, рушниці в руки, щоб устано
вити в місті пролетарську диктатуру!"3).

Перед тим як іти в підпілля приготовлено було дві підпільні 
друкарні. Одну з них, що була улаштована в місті, швидко 
викрили й вона вибула з строю; працювали друга, що була в ка
такомбах.

Видавничу роботу та розповсюдження виданих в підпіллі 
газет та листовок налагоджено будо добре. Редколегія склада
лася з таких т. т. Кострова, Інгулова, Тарського та Китай- 
городського. В друкарні працювали т. т. Питерський, Хи- 
терер, Бураков та Барський. Всією техникою завідував * 8

1) 3 повідомлення т. Чечельницької.
*> „Одесский Коммунист**, № 148, лютий 1920 р.
8) Там само, № 147, січень, 1920 р.
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т. Яковер, а центральною експедицією т. Босензон. До розповсю
дження газет та листовок притягнено було всі партійні та ком- 
мосомольські організації, утворено було також ще спеціяльну 
експедицію й комору, звідки й провадили розподіл літера
тури на райони.

У вересні вийшов перший підпільний номер „Одесского 
Коммуниста“, в передовиці якого, писалося, що „Одесский Ком- 
мунист“ буде живим струменем серед метрової пустелі, ніякі пе
реслідування іїрозшуки царських холопів не примусять його за
мовкнути” г). Номер, що вийшов у жовтні, цілком присвячено 
було 2 -річниці Жовтневої революції* 2).

За час праці в підпіллі випущено було понад 12 номерів 
газети „Одесский Коммунист”, два номери газети єврейською 
мовою -„Комуністіше ІІІтиме”. Крім того, випущено було ве
лику кількість листовок, відозв та наказів військової органі
зації. ч

Щодо змісту газети, то він безсумнівно не міг цілковито 
відповідати вимогам робітничого читача. Солідні політичні стат
ті про проблеми світової революції та міжнародній стан, що 
друкувалися в газеті, часто пророблялося в гуртках не тільки 
комсомольських, а й партійних. Для рядового партійця, що не 
пройшов політичної школи, а тим більше для непартійного ро
бітника, газета не була досить популярною своїм змістом. Це й 
було зазначено на нараді секретарів районів, на якій ухва
лили побажання — „змістові газети надати живішого, яскраво 
революційного-' характеру”3).

Зміст газети „Одесский Коммунист”, що був безсумнівно 
серйозним політичним органом місцевої організації в умовах 
19 року, не зовсім відповідав рівневі розвитку основної маси 
читачів. Загальна міська партійна конференція, що відбулася 
2 -г о  листопада, також висловилися за „частіший випуск га
зети та пожвавлення характеру партійної літератури”4).

Зазначені уваги ні в якому разі не зменшують величез- 
цого значіння партійного органу, що в умовах підпілля віді
грав величезну ролю в справі революціонізації мас. Ці уваги 
вказують лише на загальну хибу газет того часу, зокрема „Одес
ского Коммуниста”, про які т. Ленін в „Правді” з 20 ве
ресня 1919 року писав: „Ми не вміємо вести класової боротьби 
в газетах так, як вела її буржуазія... У йас мало виховання на 
щивих конкретних прикладах”5).

9 „Одесский Коммунист14, J\; 130 — 13Ї, вересень 1919 р.
2) Там само, № 136 — 137, листопад 1919 р.
3) Там само, № 132 — 133 жовтень 1919 р.
4) Там само, № 138 — 139, листопад 1919 року.
5) Ленін, твори, т. XV, стор. 388 — 389,
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ч *  * *

Основною роботою відділу Червоного Хреста, що існував 
при Обласкомі-, було: допомога заарештованим товаришам, їх 
сім’ям, викуп заарештованих та Підготовка втеч. Допомога за
арештованим полягала в передачі харчів та одягу. Зв’язок 
із в ’язницею Червоний Хрест;мав через доглядача Борисова. 
Пізніше, коли Борисова було заарештовано, зв ’язок із в ’язницею 
на довгий час припинився.

Було встановлено зв’язок з контр - розвідкою, через яку 
пощастило викупити кількох товаришів. Про те, скільки кош
тів витрачалося на викупи т.т ., можна бачити хоч би з того, 
що за робітника заводу Белліно - Фендеріхат. Брандера запла
чено було близько 7 тисяч крб. Але коштами організацію 
було забезпечено добре.

Той зв’язок, що його налагодила організація з контр - 
розвідкою, очевидно, був не досить надійний, „если несколько 
крупных арестов и удалось предотвратить благодаря сведениям, 
полученным через контр - разведку, то, очевидно, не меньшее 
число их произошло благодаря связи наших товарищей с теми 
или иными контр - розведчиками111). Це потверджується тим, 
що за заарештованого т. Вальдмана внесено було гроші, але це 
не врятувало його від смерти.

Втеча т .т ., звільнених з-п ід  арештів, зв’язана була з об
слуговуванням їх документами, крім того, потребували доку
ментів і т .т .,щ о  переховувалися в місті, тому впеціяльно для 
виготовлення пашпортів виділено було т. Поляка-Ларського: 
Частину документів виготовляли в відділі громадського при
тулку міської управи, що видавала посвідчення євреям, що 
постраждали від погрому. В цьому відділі видали документів 
працювала т. Миронер, яка використовувала печатку й фак- 
сіміле міського голови — Гольца2).

Крім допомоги ув’язненим товаришам, Червоний Хрест пік
лувався про сім’ї комуністів, що відійшли з Червоною армією. 
Спішність евакуації була причиною того, що в Одесі залиши
лося чимало партійців, що примушені були ховатися. І це збіль
шило турботи Червоного Хреста про цих партійців, які були в 
безпорядному становищі.

Передача харчів заарештованим, постачання коштами їхніх 
сімей та обслуговування товаришів, що були на нелегаль
ному стані, за умов збереження абсолютної конспирації, було 
дуже складною і небезпечною справою. До цієї роботи притяг
нено було багатб членів партії та непартійних, переважно

г) „Літопис Революції11, № 2, 1929 р. стор. 190.
*). Спогади Миронер. Архів Істпарту ОПК.
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жінок, які, вдаючи з себе дружин, сестер, та матерів, передавали 
харчі заарештованим. Зв’язок з Червоним Хрестом підтриму
вався через сім’ю т. Шнайдермана на Треугольному провул
кові, № 14. Основними явками Червоного Хреста 'були: будинок 
спілки пекарів на Старо - Портофранківський вул., № 34, де 
приймала т. Курс Аня (там же відбувалися й збори Червоного 
Хреста), В. Арнаутська, № 42 і будинок на Базарній вул. ріг 
Преображенської. Цю явку було цровалено в зв’язку з ареш
том т. Лазарева, що жив у цьому будинкові. Одночасно було 
заарештовано і всю сім’ю Шнайдермана.

Керівництво роботою Червоного Хреста зразу ж після 
уходу в підпілля покладено було на члена Обласному т. Лапі- 
ну Віру.Пізніше, за її повідомленням, керівництво передано бу
ло т. Білявський Цилі та Олександровичу Миколі. Після ареш
ту Олескандровича його заступив т. Владимиррв. Активну 
участь у роботі Червоного Хреста' брали товариші: П алич- 
Панкратова Нюра, Кр'авцова Соня, Гольізерт Клавдія, Едель- 
штейн Люся, Авербух Блюма, Северна, Тимофійова, Гуревич 
Бася, Коган та інш.

Немилосердний терор проти робітників, а особливо кому
ністів, що набув, як зазначено вище, в Одесі надзвичайних роз
мірів, низка провокацій, шантажування організації злочин
цями та здирства з боку навіть окремих членів партії — дуже 
ускладняло роботу всієї партійної організації, а зокрема ро
боту Червоного Хреста, на обов’язку якого -було клопотатися 
про заарештованих. Підсумувати' реальні наслідки роботи 
Червоного Хреста немає змоги, але в цій роботі безсумнівно 
використано було всі можливості й багато зроблено, щоб збе
регти партійних робітників та полегшити долю тих, що потра
пити до лап жонтр-розвідки.

* **
З санкції обласного партійного комітету, комітет Ком- 

фарбанда (єврейська комуністична спілка) за 3 — 4 тижні до 
того, як білі взяли Одесу, намітив товаришів для наступної 
підпільної роботи. Нелеґальний комітет Комфарбанда скла
дався з товаришів: Бірмана М., КитайгорЬдського П., Камін- 
кера М., Когана Б . та Кантора X.

Комітет непогано зумів налагодити техніку обслуговання 
т. т., що залишилися, зокрема придбання документів. Поста
чальником їх був один з членів Комітету — голова товари
ства допомоги погромленим втікачам. Документи ці було уза
конено, бо близько 20 тисяч втикачів інших документів і не 
мали. Крім того, знаходили старі пашпортні блянки, переважно
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польських підданих, виготовляли штампи різних міських 
управлінь. В наслідок Комітет мав можливість добре обслугову
вати не лише членів своєї організації, але давати документи 
підпільному партійному Обласкомові.

Після постанови ЦК РКП про переведення групового при
йому членів Ксмфарбанда до комуністичної партії, про що від
повідним обіжником повідомлено було партійні організації, 
одеська парторганізація почала підготовну роботу щодо всту
пу місцевого Комфарбанда до комуністичної організації. Але 
здійснити це до_ приходу денікінців не пощастило. Лише за 
кілька днів до захоплення міста білими на зборах членів Ком
фарбанду ухвалено було постанову про злиття з одеською ко
муністичною організацією. З цього приводу - в останньому 
легальному нумері газети „Одесский Коммунист*' надруковано 
було таке повідомлення: що „єврейський комуністичний союз 
давно вже поставив на порядок денний питання про злиття 
комуністичною партією. Всі члени партії, вважаючи на сер
йозність моменту, визнали за потрібне купчити всі сили для пе
ремоги революції. Для розв’язання цьфго питання партійний 
орган „Комуністіше Штиме“ протягом тижня вміщав полі
тичні статті про об’єднання. Загальні збори членів, що відбут 
лися цими днями, вирішили нарешті остаточно вияснити це ста
новище. Майже всі, за винятком Шифріна з невеличкою гру
пою його однодумців, категорично висловилися за об’єднання,, 
й ухвалено було резолюцію про злиття з одеською комуністич
ною організацією"1).

Вже в підпіллі на явці 27 серпня член Обласному т. В. Ла- 
піна повідомила, що згідно з одержаними з центру вказівками 
члени Комфарбанду, що працюють в підпіллі, механічно вхо
дять до КП(б)У, при чому стаж комфарбандовцям зарахо
вується з 1 червня 1919 року.

З моменту ухода в підпілля комітет Комфарбанду перетво
рився на бюро єврейської секції при одеському Обласкомі 
КП(б)У.

Організаційна структура євсекції була така: бюро розпо
ділило всіх колишніх членів Комфарбанду на п’ятірки, кожна з 
своїм виборним представником. Ці представники в свою чергу 
комплектувалися в п ’ятірки, що мали зв’язок з одним із членів 
бюра секції. Праця п’ятірок в основному полягала в проробці 
статтів підпільного „Коммуніста “ та „Комуністіше Штиме“ та в 
участі в загальнопартійній роботі разом з партколективами.

Підчас підпілля переведено було дві конференції євсекції, 
що складалися з представників вищезазначених п ’ятірок.

*) Цитовано за спогадами т. Камінкера.' Архів Істпарту ОПК.
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Багато товаришів з євсекції Обласком притягав до упасти в 
керівництві загальнопартійною роботою, членами - районних 
трійок-— райпаркомів, до газетної роботиг‘ пярггійшгї розвідки. 
Групачленів Комфарбанду , лцо була прийнята додіартії, щ іль
но зв ’язалася з  Комітетом КП(б)У і сталаостанньому у  великій 
пригоді. •*; ' "  v -

РОБОТА МІСЬКИХ РАЙПАРКОМІВ

Кожний міський район мцв свої особливості, в залежності 
від яких будувалося роботу в районі.

В Пересипському районі, що був переважно робітничим 
районом, бо в ньому багато фабрик і заводів, партійна робота 
в підпіллі в основному полягала в організації комуністичних 
колективів на підприємствах. Подібним до Пересипського ха
рактером та умовами роботи був Слобідський район. Робота 
цих районів з самого початку підпілля була в щільному зв’язку, 
але остаточне їх об’єднання переведено було після районних 
партійних конференцій.

Залишена для роботи в підпіллі партійна трійка Пересип
ського району складалася з т. т.: Олександровича, Корнійова, 
Панкратової - Палич; пізніше до партійної трійки -Райпар- 
кому увійшли товариші Мах та Гарин (Йонька). Райпарком 
додержувався організаційної структури п ’ятірок, цебто один 
товариш, зв’язаний з п ’ятьма. Насамперед Райкомом було уста
новлено зв’язок з найбільшим в районі, заводом ім. Марті 
(б. Ропит). З в ’язок із заводом тримали через 'т . т. Горе
лова, Петрова, Коскина, Лища, Дзикунова, Сметюка, Ко
робкова, Шаталова, Морозова та Яволовського *). Ці товариші 
працювали в різних цехах, і це дало можливість охопити ввесь 
завод, крім них в кожному цехові було кілька товаришів, за 
допомогою яких провадилася робота. Таким чином, саме на 
заводі Ропит, де, перед приходом білогвардійців, яскраво вияви
лись занепадницькі настрої, що подеколи приймали реак
ційній характер, був організований один з найсильніших ко
лективів у місті. В наслідок інтенсивної пропагандистської ро
боти на заводі організувалося міцне гніздо підпілля, і це дало 
можливість завести „італьянщину“, щоб видтягти виконання 
робіт. Затримка виконання замовлень, особливо військових 
(панцерні автомобілі, паротяги, пароплави, вантажні авто
мобілі), коли одне робилося, друге псувалося, викликало грізні 
накази військового командування і було-причиною переслі
дування робітників. На заводі були заарештовані т. т. Журін, 
Смагін, Шаталов та інш. Після того, як взято було на поруки 1

1) Спогади Олександровича. Архів Істпарту ОПК.
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спілкою водников одного з .товаришів, спілка провела кампанію 
за^звтльнення* * заарештованих т . т Д ід а  Трохима, Олександро- 
влчауЖурітщ,г Шашлова/Жутова* Бутенка.та інш..;, в наслідок 
по по .на загальншсзборах^ котельного цехуухваяено було по
станову,- що вимагала звільнити заарештованих,/ Зазначених 
т. т. взято було на поруки.

Одночасно, за постановою загальних зборів робітників ро
билися відраховування на купівлю передач ув’язненим товари
шам, виділено було делеґатів, які двічі на тиждень одвозили цю 
передачу до в ’язниці. Не гірше було поставлено роботу на за
воді „Жовтневої Революції" (б. Гена), де в великій кількості ро- 
повсюджували підпільну газету та різні Листовки, а партко- 
лектив користувався великим авторитетом в масах. Райпарком 
провадив роботу на заводі через т. т. Попова та Скурського. 
З найбільшими підприємствами району: електростанцією, за
водом Белліно - Фендеріха, Левіна, макароновою фабрикою, 
Ораз’ом (б. союз городов), Бахановим, млином Вайнштейна, 
майстернями порта та Одеського залізничого парку, станцією 
Пересип — зв’язок РКП підтримувався через т. т. Козака, Ку- 
лаклі, Бідріна, братів Брандер, Цимбала, Саперштейна, Шнай- 
дермана, братів Філатових, Сирота, Колісниченка, Щербину, 
Діамашьє, Станевдн, Винокур, Кораїва, Вишневського та інш.1) .

Для явок та засідань використовували приміщення: школи 
на Газовому провулкові, помешкання т. Бехера, буфет'на Цер
ковній, 6, тут у вересні відбулася партійна конференція, та при
міщення т. т. Горєлова, Коскина, Цимбала, Демурат, Оле
ксандровича. Крім того, використовувалося Сінний майдан, 
Сухий лиман та інш. місця. Для підпільних зборів використо
вували будинок „Трудолюбия" на Пересипі, що був за головний 
центр для району. Цей будинок досить часто відвідував аґент 
контр - розвідки Абрам - Абрамов Рузський (Борька). Цього 
аґента організація використовувала, щоб мати інформації з 
контр - розвідки та викупати заарештованих. Приміщення (в 
домі „Трудолюбия") віддавалося й попівському товариству 
„Братья и сестры во Христе". На ці збори завжди були дозволи, 
і таким чином на випадок наскоку контр - розвідки можна було 
одвести очі. Якось, коли одночасно відбувалися збори цього то
вариства та підпільні комуністичні, з ’явився загін білих, щоб 
розігнати збори, контр - розвідників повели на попівські збо
ри. Чимало збентежила попів заява товариша, що супроводив 
білих: „батюшка, оказывается ваша бумажка недействительная, 
и ваше собрание нелегальное “ *).

*) Спогади Олександровича. Архів Істпарту ОПК.
*) Спогади Сапельникова. Архів Істпарту ОПК.
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Не обійшлося в районі й без комуністів - дезертирів і нена
дійних партійців. Серед них слід відзначити Вержбицького, який 
привласнив 22 тисячі карб., що належали Червоному Хресту.

Взагалі робота в районі проходила досіть успішно. Робіт
ники Пересипі в момент наближення до міста Червоної армії 
стали їй у великій пригоді: допомагали зброєю і не 'дали можли- 
вости білим вивезти панцирні автомобілі, озброєні площадки 
та пароплави, що стояли біля заводу Ропит.

В Молдаванському районі, теж робітничому, робота харак
тером своїм була дуже подібна до Пересипсько - Слободського 
району. В Жовтні „Одесский Коммунист" писав, що оргаг 
нізацію Молдавського району майже закінчено.

З більшістю фабрично - заводських підприємств та спілок 
у Молдаванському районі зв’язок налагоджено. В найближ
чий час буде скликано районову конференцію та переведено 
вибори Комітету" Одже, видно, що район, не дивлячись на 
важкі умови праці, що ускладнялися ще діяльністю злочинців 
в цьому районі, порівняно швидко після уходу в підпілля пере
будував свою роботу. В районі було організовано 10 колекти
вів із загальною кількістю членів до 170чоловік. (В цю кількість 
входять не лише члени партії, алей ті, що їм співчувають). Пра
цювали вони при таких спілках: будівельників, харчовиків, 
пекарів, хеміків, кравців, металистів, водогонників, торгово - 
промислових робітників, артілі „Дело", спілці візників та 
Петропавловському районі міліції. Представниками від цих 
колективів були: т. т. Скороход, Інда, Єрмолаїв, Маркус, По- 
суліхін, Лісеєв, Вайрих, Шварцман, Михайлович, ІПкеров, 
Косвін, Райхман, Дзенціол, Площанський, Брандман, Федо
ров, Благомилов, Набожний, Карасев та інш. (робота колек
тиву при Петропавловській міліції в основному зводилася до 
інформації Молдаванського комітету про наскоки денікінців, 
що готувалися з метою попередити провали).
' Районну трійку складали т. т. Адов, Камінкер та Бровя- 

ков (Баня).
Цих же товаришів пізніше на районній конференції обрано 

було до Райпаркому. Роботу було розподілено між членами Ко
мітету так: секретарювання, зв’язок з Обласкомом, аґітпроп- 
роботу покладено було на тов. Адова, військовою роботою, 
групуванням революційних робітників у загони, що ними ке
рував військовий відділ Ооласкому, 'завідував т. Бровяков, 
він же працював і на профроботі, організовуючи колективи, рот 
боту Червоного Хреста виконував т. Камінкер. На допомогу 
для виконання технічної роботи притягнено було т. т. Котляр

г)  „Одесский Коммунист", № 132 — 133, жовтень 19Т9 року.
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Соню та Гальперин Бетю. До роботи в Червоному Хресті при
тягнено було багато непартійних робітниць.

Явка Молдавського району була на Болгарській, 26 
та Госпитальній, 52. Районна трійка— Комітет збиралася дуже 
часто. Районних конференцій відбулося дві. Збори колекти
вів також відбувалися реґулярно і неодмінно в присутно
сті одного члена районної трійки.

На зборах колективів обговорювалися питання поточної 
політики та місцевої роботи. Більша частина роботи щодо 
розповсюдження підпільних газет та листовок покладалася, на 
партколективи. ‘

„На міський район у перші дні белоґвардійщині посипалися 
всі репресії денікінців. В міському районі за радянської влади 
були скупчені всі радянські установи й інші організації, що 
розташувалися в буржуйських приміщеннях. Після приходу 
денікінців почалася вакханалія виселення. За таких умов 
налагодити роботу спершу було дуже важко, ал$ зусиллями 
району роботу було все ж таки налагоджено, на початку ли
стопада вона вже провадилася організовано й успішно. Вста
новлено було зв’язки з спілками, відновлено партосередки“ *). 
Найбільші колективі в районі були: на тютюновій фабриці 
б. Попова, спілці деревообробників, обробки шкір, кравців, 
друкарів, голярів, хеміків, щетинників, ювелірів, пекарів, 
фотографів, студентів та будівельників. В цих колективах 
було близько 140 партійців та тих, що їм співчували. 
З в ’язок з колективами підтримували через т. т. Гольдшмід- 
та, Рашковецького, Бірмана, Гуревича, Буракова, Чорномор- 
дика, Боркуна, Ганца, Лісеєва, Олександрова, Трахтенбер
га, Ситкова та багатьох інших.

Т. т., що були залишені для підпільної роботи, тільки че
рез. 2 — 3 тижні почали встановлювати зв’язок з Обласкомом, 
а Райком почав працювати лише через місяць після захоплення 
Одеси денікінцями. В жовтні в „Одесскому Коммуниста “ 
з ’явилося повідомлення про те, що „в міському районі робота 
іюжвавилася, пощастило організувати колективи й відно- 
зв’язбк з девятьма спілками*'2). Отже, роботу було відновлено 
не швидко після уходу організації в підпілля. Причиною цього 
були особливо важкі умови роботи в центрі міста, де було 
повно шпигунів.

Основну роботу щодо організації підпільного радпрофу 
покладено було на міський район, бо спілки зосереджені були, 
головним чином, в центрі міста. Організація колективів

1) „Одесский Коммунист1', № 136 — 137, листопад 1919 р.
*) Там само, № 132 — 133, жовтень 1919 р.
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відбувалася через спілки, але існували партосередки й на 
підприємствах.

Партійний комітет, залишений Обласкомом в особі т. т. 
Уралова, Борисова та Рашковецького, як і інші райони в під
піллі, поповнювався іншими товаришами: Бірман (від євсекції), 
Ожешко та Венгржановський. Комітетом було переведено дві 
партійні конференції. За головний штаб району була єврейська 
лікарня; в помешканнях санітарів провадили партійні кон
ференції, улаштовували зустрічі товаришів та переховува
лися визволені з в ’язниці.

Зовсім інший характер мала робота Морського-партій
ного комітету. В основному робота його полягала в слідкуванні 
за пароплавами — їхніми рухом та вантажем, в обслугованні 
команд військових пароплавів літературою та „шкідництві “ . 
Комітет одержував завдання псувати на пароплавах приладдя, 
щоб їх не виводили з порта. Крім того, Райком виконував те
рористичну роботу. В кінці грудня комітет підготував вибух 
грецького пароплава, навантаженого набоями — „Полемітес", 
але ця спроба, як і більшість терористичних актів, що готува
лися, була невдалою. Цій спробі висадити пароплав перешко
джали : „погана якість вибухових матеріялів та невміння пово
дитися з адською машиною"1).

Для роботи в Морському районному комітеті Обласком 
залишив т. т. Горева, Гумперта та Богуша. Ці товариші продов
жували залишатися на роботі майже ввесь час підпілля (за 
винятком т. Богуша, що швидко був заарештований). Явками 
для района були буфет тов. Дікарева на Колонтаїйській вул., 
№ 35, кравецька майстерня на Прохоровській біля Степової 
та приміщення т. Калабіна на вул. Франца Мйрінґа, 24.

Ліквідація спілки службовців водного транспорту позба
вила Райком єдиної леґальної організації, за допомогою якої 
можна було провадити роботу, але „морці, не дивлячись 
на ліквідацію спілки, продовжували об’єднуватися навколо 
партійного комітету"2). Партійний комітет був тим центром, 
що об’єднував навколо себе робітників - водників, і роля його 
у постачанні потрібних інформацій — значна.

Залізничний партійний комітет складався з товаришів: 
Школи, Гловацького та Васильєвського. Пізніше до Райкому 
ввійшли т. т. Грідін, Гловацька та Дирдін. Райком перере
єстрував всіх партійців, почав відновлювати старі та оформлю
вати нові партколективи. В головних залізничих майстернях 
було налагоджено зв’язок зі всіма цехами та майстернями. * 9

*) Спогади Калабіна. Архів Істпарту ОПК.
*) „Одесский Коммунист", № 132 — 133, жовтень 1919 р.

9 Літопис Революції № З
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Райком провадив величезну організаційну пропаґандистську 
роботу, яка дала великі наслідки, що виявилися в симпатіях 
до радянської влади у найбільш реакційно - настроєних — 
в момент приходу білої арм ії— залізничників. „На парткон- 
ференції залізничого вузла, що відбулася цими днями, вияв
лено було, що в настрої робітників відбувся рішучий злам... 
на питання про майбутній страйк вирішено було намагатися 
надати йому політичного характеру"х).

В умовах жорстокого терору, широко розвиненої шпигун
ської діяльности з безліччю провалів та арештів повинна була 
розвиватися робота щодо обслуговування робітничих мас парт- 
колективами. Ці умови не могли не відбилися на успішності 
роботи, не дивлячись на це, праця по всіх міських районах про
вадилася досить енерґійно.

КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ

Видатну ролю КСМ у денікінському підпіллі відмічали не 
лише на Одещині. Виділене ЦК спілки робітничої молоді спе
ціальне бюро керівництва підпільною роботою КСМ будувало. 
свою роботу, щільно пов’язуючи її з роботою партійних орга
нізацій. В умовах Одещини організації КСМ були значною під
порою в роботі партійної організації.

Ще за періоду французької окупації підпільна комсомоль
ська організація широко розгорнула свою діяльність, виконуючи 
серйозніші завдання партійної організації. В кінці другого пе
ріоду радянської влади в Одесі, коли вся робітнича кляса й 
партія примушені були мобілізувати свої кращі сили на при
душення в повітах бандитизму та німецького куркульського по
встання, що загрожувало містові, члени комсомольської орга
нізації були в перших лавах на внутрішньому фронті.

При захопленні влади денікінцями частина членів КСМ 
примушена була виїхати з мі ста.. Товариші, що залишилися, 
пішли в підпілля й швидко відновили роботу спілки. „Одес
ский Коммунист" так пише про роботу КСМ: „На другому ж 
тижні після захоплення влади біло гвардійцями було органі
зовано комітет, функції якого були чисто організаційні"2). 
Комітет зайнявся відновленням колективів, відновленням апа
рату спілки та зв’язку з членами організації, підшукуванням 
помешкань і т. інш. Протягом місяца відновлено було більшість 
колективів та організавано кілька нових. Колективи існували 
при заводах та при спілках. їх нараховувалося всього 15. 
Кількісно вони трохи зменшилися, але товариші, що залиши- * *)

1) „Одесский Коммунист11, № 144, січень 1920 р . ,
*) Там само, № 145, січень 1920 р.
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лися, працювали активно, встановивши іДе тісніший зв'язок 
з робітничою молоддю.

Всі колективи КСМ мали зв’язок з партколективами й 
разом з ними провадили роботу, виконуючи низку технічних 
завдань щодо розвідки, розрповюдження літератури та інш. • 
В той же час колективи провадили й політико - виховну робо
ту. Члени колективів поповнювали свої „прогалини“ в галузі 
суспільних наук, в деяких колективах читали систематичні 
цикли лекцій з історії та політекономії... читали доповіді про 
радбудівництво, поточні завдання й т. ін .4<1).

В завдання комітету входила робота технічно - організа
ційна, культурно - освітня, редакційно - видавнича та керів
ництво організаціями в губерні.. Відповідно до  ̂ цього комітет 
розбито було на кілька відділів.

Комітет випустив кілька листовок. Першу відозву присто
совано було до дня скликання другого Всеросійського з ’їзду 
комуністичних-спілок молоді. Відозва, зазначаючії героїчну 
ролю молоді в момент першого Всесоюзного з ’їзду в жорстокій 
боротьбі проти німецьких окупантів і не менш важку роботу 
членів спілки під гнітом -козацьких нагаїв перед другим 
з ’їздом, висловлює певність, що на третьому з ’їзді КСМ бу
дуть і наші представники. Листовка закликає йти шляхом 
боротьби за робітничу владу, за владу Рад* 2). Листовку, що ви
пущена буда до дворічного ювілею Жовтневої революції — до 
робітничо - селянської молоді, присвячено було викриттю не
людської діяльності! карних загонів, надхненців ідеї „єдиної 
неподільної44. Крім того, випущено було листовки до дня мобі
лізації до. білої армії.

Комітет передбачав скликати губерський з ’їзд, але його не 
встигли скликати, хоч організації до нього вже підготувалися. 
Організована при Губкомі комісія для роботи в повітах вета-^ 
новила зв’язки з повітами: в деякі місцевості, щоб розгорнути 
роботу, посилали робітників та писані інструкції.

В кінці вересня, цебто через місяць після уходу в підпілля 
скликано було першу підпільну спілкову конференцію, присвя
чену другому з ’їздові спілки молоді. На конференції обрано 
було новий губерський комітет. Всього комсомольських під
пільних конференцій переведено було три: остання відбулася в 
грудні 1919 р. На конференції було присутніх 35 делеґатів, 
що представляли всі колективи. Поточні завдання спілки кон
ференція формулювала так: „Притягти до активної участи в 
роботі спілок масу робітничої молоді. Для щільнішого зв’язку з

*) „Одесский Коммунист", Л; 146, січень 1920 р.
2) „Десять лет одесской комсомолии", стор. 115 — 116. Вид. Окр. 

КСМ та Істпарту. , .
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робітничою молодю', організувати райони та утворити районні 
комітети"1).

Денікінське підпілля в Одесі відзначалося безпереривиими 
провалами не тільки в партійній, але й у комсомольскій органі
зації. Всі ці провали закінчилися„великим провалом — арештом 
17 товаришів. Цей арешт, що захопив майже всі відділи Губ- 
кома, на досить довгий час послабив роботу спілки. Історія 
цього провалу коротко така: підпільний комітет партії виділив 
групу товаришів,* що повинна була піти в 'зап іл ля  денікін- 
ської армії, в район Вознесенська, для організації та керівни
цтва повстанським рухом. Тов. Пельцману (КСМ) доручено було 
найняти підводу. Очевидно, причиною арешту тов. Пельцмана 
було добре організоване слідкування. Після цього арешту мож
ливо б і не було заарештовано інших 16 товаришів, якби мо
лоді товариші були більше обізнані з правилами конспірації. 
Хибою було велике ознайомлення їх з життям підпільної пар
тійної та комсомольської організації, товариші знали більше , * 
як то треба було для виконання покладених на них завдань. 
Арешт решти товаришів, за винятком т. Краснощокіної, що 
потрапила в засідку підчас відвідування помешкання т. Пельц
мана, відбувся після його арешту.

Тов. Пельцман після катувань в контр - розвідці в на
півнепритомному .етані назвав адреси кількох явочних примі
щень. Підчас арешту тов. Любарської Дори, що заступала 
т. Соколовську О., яка займалася комінтерновською роботою, 
весь архів, щодо зв’язку з закордоном, потрапив до рук контр
розвідки. Справу про 17 комуністів - комсомольців передано 
було до військово - польового суду при штабі охорони м. Оде
си. 4 січня суд ухвалив 9 товаришам смертний вирок — кару 
на горло. Бойова організацій обласного військово-революцій
ного повстанського штабу готувалася звільнити заарештованих 
т .т .,ал е  цього зробити не пощастило, бо бойову організацію, 
в момент підготовки пляна звільнення заарештованих, було 
розгромлено.

Про геройську поведінку молодих комунарів підчас допи
тів, коли їх тяжко катували, розповідає тов. Рекіс, що був 
разом з ними в в’язниці. Товариші непокоїлися, чи добре вони 
себе тримали, як годиться революціонерам, підчас допитів. 
Не менш мужньою, а разом з тим зворушливою була поведінка 
товаришів на суді. Намагання прийняти на себе вину, виправ
дати інших товаришів, відмовлення підписати прохання про 
помилування та спів „Інтер націоналу “ після смертного вироку 
говорять про надзвичайну відданість, героїзм молодих ідейних

1) „Одесский Коммунист", № 146, січень 1920 р.
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комунарів, що віддали своє життя за перемогу трудящих. 
Від „смертників“ одержано було кілька листів з в ’язниці. 
Наводимо „прощальний привіт":

„Дев’ять комунарів, засуджених 17(4) січня 1920 р. 
військово - польовим судом при штабі охорони м. Одеси 
до смерти, шлють свій передсмертний прощальний привіт 
товаришам. Бажаємо вам успішна продовжувати спільне 
діло. Умираємо, але тріюмфуємо й вітаємо переможний хід 
Червоної армії. Сподіваємося й віримо в остаточну пе
ремогу ідеалів комунізму. Хай живе Червона армія, 
хай живе комуністичний Інтернаціонал! Засуджені: Дора 
Любарська, їда Краснощокіна, Яша Ройфман (Безбож
ний), Лев Співак (Федя), Борис Михайлович (Туровський), 
Дуніновський (Зигмунд), Василь Петренко, Міша Пельц- 
ман та Поля Б арг“.
Не страта, а звіряча розправа убивство сталося 6/1 

1920 р. Загін п ’яної варти в підвалі бульварного участку після 
нелюдських знущань та катувань замордував товаришів.

Цей „процес 17“ молодих, але стійких і витриманих кому
ністів, бувши наочною ілюстрацією безоглядної відданости, 
ідейности Молодих борців за соціалізм, говорить про те, 
що спілка комуністичної молоді мала потрібних для роботи то
варишів і що покладені на неї партійною організацією відпо- 
відальніші завдання вони достойно виконували.

ІНШІ ПАРТІЇ

В деншінському підпіллі були'організації лівих соціалі
стів - революціонерів (борбистів) та українських комуністів 
(боротьбистів). Борбисти видавали партійний орган газету 
„Борьба“ . Випущено було всього кілька номерів газети. Вже 
в вересні „Одесский Листок" повідомляв, що „ в кам’янярнях 
викрито було підпільну друкарню, що друкувала орган оде
ського комітету лівих есерів (борбистів)".1). Організація бо
ротьбистів була квола, вона гуртувала навколо себе невеличку 
кількість членів. Більшовицький партійний комітет з ними 
організаційного зв’язку не мав, відбувалися лише періодичні 
наради, на яких обмінювалися інформаційними відомостями.

Не дійшли згоди з зазначеними партіями і в питанні про 
створення об’єднаного" ревкому, бо й есери й боротьбисти вима
гали паритетного представництва. Лише за. кілька днів до ева
куації білих утворено було об’єднаний ревком, в який увійшли 
представники вищеназваних партій.

■) „Одесский Листок", № 119, 30/ІХ, 1919 р.
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З ПІДПІЛЛЯ ЗА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
И ГЕТЬМАНЩИНИ

(Спогади про підпільну роботу на Ііатеринославщині 1918 р.)

Як відомо, 1918 р. німці, окупуючи Україну, швидко посу
валися по її території. Малочисленні червоноґвардійські за
гони не могли протистояти німецьким колонам. За німецькими 
загонами йшли також невеликі групи синьож-упанників (їх орга
нізували німці із полонених)', які не становили собою реальної 
збройної сили .*

В Катеринославі відбувалася евакуація. Д ень-у-день 
чекали на прибуття німців. Проти ночі на 4 квітня німці 
вже зайняли катеринославський вокзал. Ті червоноґвар- 
дійці, які не встигли відступити, були захоплені в полон і 
розстріляні. j

На світанку 4 квітня з вокзалу до міста вступало німецьке 
війська. З музикою, колона за колоною проходили-вони пре- 
спектом; позад їх жалюгідною купою йшли петлюрівці; їх 
зустрічали мовчки, навіть буржуазія, за наявності! німців, 
не виявляла до них ніякого довір’я. Удень петлюрівці ,.демон- 
стрували“ свої трофеї; провозили улицями декілька підвід 
розстріляних ними червоноґвардійців. Ця люта розправа з 
беззбройними полоненими справила жахливе вражінця. Автор 
цих рядків був свідком, як обурювались робітники - друкарі 
з цього приводу. Жодна газета меншовиків та есерів, що кри
чали день крізь день про звірства більшовиків, не засудила 
цього вчинку петлюрівців й не відгукнулася.

Треба сказати, що петлюрівці та їхні фактичні господарі- 
німці меншовиків, есерів і бундівців не зачепили. їхні клюбп 
працювали, їхні газети виходили. Німецьке командування 
їх цінило як тих, що пень крізь день робили наклепи «а біль
шовиків, розкладали робітниче середовище й цим виконували 
завдання контр - революції серед робітничої кляси Катери
нославу. На підприємствах, у профспілках, навіть у клюбах
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(особливо у клюбі „Б у н д у х), ми викривали зрадницьку ролю 
меншовиків та есерів.

Більшість правлінь професійних спілок Катеринославу 
були в руках меншовиків. Вибори ІРад теж дали більшість мен
шовикам. Ми не мали змоги як слід провести виборну кам
панію Позначилась також відсутність майже всіх активних ро
бітників, які відступали разом з червоно Гвардійськими заго
нами. А у меншовиків та есерів весь актив був у наявності, 
не говорячи, про те, що в них була преса та й у роботі вони не 
відчували переслідувань і репресій від влади.

Незабаром було організовано міський комітет більшовиків, 
куди ввійшли т. т. Наум Варлен, М. Ковтун, С. Брегман, Д он-. 
цов, Зельдін та інш. Уже потім було введено ^уторока, Дронов- 
ського(Зархіна) та Миронова. Ролю катеринославського губкому 
виконував загальноміський комітет у складі: Биченка, Амо
сова, Павлова, Кузнецова, Золотова та інш. В самому місті 
залишилося понад 100 членів партії. Здебільша це були молоді 
члени, серед яких з дореволюційним стажем були тільки Наум 
Варлен та М. Ковтун. Особливо великі більшовицькі осередки 
були у кравців, друкарів та деревообробників2).

Треба відзначити, що малочисленність наших партійних 
груп на підприємствах (на багатьох підприємствах було по 1— 2 
членів) не давала змоги утворити осередки за виробничим 
принципом. Міські осередки були разбиті на кущі, або, як ми 
тоді їх називали, групи; таких кущів було два.

Потім уже, рк обрано було за членів райкома т. Хуторок 
і автора цих рядків, нас прикріпили до груп для обслуго
ваная їх. Члени осередків звичайно (особливо на початку) 
Збиралися при профспілках, де фактично були явки; збира-г 
лись також у клюбі „Бунду“, а потім у Народньому універ
ситеті, куди багато записалося наших товаришів слухачами.

Уже за гетьманщини (з кінця травня) почалися репресії, 
для зустрічі по окремих осередках були установлені явки 
або, як ми їх називали, біржі. Загальні збори ми скликали 
на кватирях у товаришів, але пригадую також двоє зборів у 
приміщені спілки кравців.

Загальні збори скликалося з великим пересторогами. До 
того моменту, як член партії потрапляв до приміщення, де були 
збори, він не знав, де вони точно відбуваються. Сторожові на
правляли членів осередку один до одного, доки останній не 
указував приміщення.

1) Незабаром бундівські керівники, зокрема, Фушмаи, наказали 
більшовиків до клюбу не пускати й навіть виганяли з прилюдних 
лекцій та зборів.

*) Осередки були збудовані' за професійною ознакою* *
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Вибори провадилося таємним голосуванням і наслідки не 
оголошувалося. Отже, президія сама повідомляла обраних. 
Такі перестороги до певної міри забезпечували організацію 
від провалів.

Взагалі за Центральної Ради, через слабість її влади та 
відсутність до неї співчуття у населення, нам доводилося пра
цювати в умовах напівлегальних. Тільки тоді, як установилася 
гетьманщина, посилилися репресії контр - розвідки, проведені 
були труси в клюбах есерів та „Бунду"1), але меншовики 
й далі існували леґально.

Нашу газету „Молот" напочатку друкували ми напівле
гально по маленьких друкарнях. Газетники на робітничих окра
їнах продавали її вільно. Тираж газети був чималий. Проте, 
незабаром німці відобрали у всіх власників друкарень розписки 
із зобов’язанням не друкувати нашої газети. Отже довелося 
заходитися коло утворення нелегальної друкарні. Станок 
(пристосований для цього стіл) і касу зробили ми сами. Дру
карня перебувала у мене на кватирі. З великими труднощами 
мені, Драновському та Хуторок удалося зібрати шрифт (його 
ми потроху брали із друкарні, де працювали). Отже, друкаріню 
устаткували цілком. Перше, що ми надрукували у ній, це 
наказ № 1 ЦРВК, за підписом тов. П ’ятакова. Цей наказ 
пропонував нам негайно розпочати повстання, захопити вок
зал, пошту тощо. Мотивуючи потребу повстати своєчасно, в 
наказі зазначалося на те, що повстання почалося вже на Чер
нігівщині. Треба сказати, що наказа цього було видано, не зва
живши стану на місцях. Так, наприклад, у нас, на Катерино- 
славщині, на цей час не були організовані ревкоми, партизан
ські загони тільки почали утворювати. Зв’язку з повітом та 
сёлами ще не було налагоджено. Отож в таких умовах починати 
повстання означало заздалегідь готуватися до розгрому. Хотя 
наказ і був видрукований, але після детального обговорення 
загальноміський комітет вирішив початок повстання від
класти й тільки в листопаді обставини дозволили нам висту
пити.

Перед Всеукраїнським партійним з ’їздом (мова йде про 
І з ’їзд КП(б)У — ред.), що відбувся в Москві, до нас приїз
дили робити доповіді, за тезами ЦК, товариші: Євгеній (прі
звища не пригадую2), Майоров та Реут. Було скликано партійні 
збори в приміщенні спілки кравців. Доповідь робили Майоров 
та Євгеній. Наскільки я пригадую, вони обстоювали різні

1) Між іншим, клюб „Бунду“ було закрито; напевно контр - 
розвідка довідалася про наші збори.

а) Євгеній — Женя Едельштейн, забитий підчас боротьби проти 
бандитів 1919 р. під Вінницею.
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погляди на організаційні й тактичні завдання нашої партії на 
Україні. Пригадую, що більшість нашої міської організації 
ствердила тези, що їх виставив тов. Скрипник (на жаль, я не 
пригадую точного тексту цих те з!).

На Всеукраїнський партійний з ’їзд від міської організації 
поїхав тов. Євгеній (Рйвкін і Миронов поїхали з власного ба
жання й були присутні як гості).

Після з ’їзду через Катеринослав проїздив тов. Сиволап 
(Поляк), який і зробив доповідь про партз’їзд. Із Москви було 
привезено два кошики літератури, відозв тощо, найбільше 
німецькою та мад’ярською мовами.

Перший значний виступ нашої організації відбувся1 2) в 
зимному театрі на урочистому засіданні, присвяченому К. Мар
ксу, що його влаштували меншовики. Театр був переповнений.

Після доповіді представника меншовиків почалися висту
пи представників „Бунду “, поалей - ціон та інш. Від нас мав 
виступити тов. Павлов. Проте, не зразу меншовицька президія 
дала слово йому. Свою блискучу палку промову тов. Павлов 
почав словами: „Ми, присутні на вёчор^ влаштованому в пам’ять 
Маркса, не марксистами, бо тільки більшовики, від імени 
яких я виступаю, є марксисти...“ Тов. Павлов гостро картав 
зрадницьку поведінку тих партій, що меншовиствували. Його 
промову часто переривали оплески й після закінчення слова ці 
оплески довго тривали. З місць чулися вигуки: „Хай живуть 
більшовики!". Це був перший наш виступ підчас запілля перед 
тисячною авдиторією, де ми викривали меншовиків3).

Другий наш виступ відбувся підчас першотравневих свят 
на демонстрації (1918 р.). Ще напередодні свята ми ширили 
першетравнений номер „Молота". На підприємствах закли
кали робітників іти під революційними гаслами. До рсні в Раді 
меншовиків ухвалили постанову не пускати нас окремою коло
ною. Проте, ми не надавали цій постанові ваги. Під нашим 
стягом з гаслом „Хай живе радянська влада", „Хай живе пар
тія більшовиків" зібралися члени партіїй багато безпартійних. 
Наша колона була одною з найчисленніших і йшла, на зло мен
шовикам, одна з перших. Цією демонстрацією ми розвіяли мен
шовицьку брехню, буцімто робітники не йдуть за більшовиками. 
Ми цим демонстрували свою готовість до дальшої боротьби.

Дуже швидко ми почали витісняти меншовиків із пра
влінь профспілок. Наш вплив серед робітникіих мас дедалі зро
став. Партійна організація побільшала й зміцніла. Зріс

1) 3 відомостей редакції організація приєдналася до резолюції 
лівих, представником яких був доповідач т. Майоров. — Ред.

г) Точно не пригадую коли—здається, десь в червні-липні (1918 р.).
3) Треба відзначити,1 що меншовиків авдиторія слухала погано.
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кількісно й якісно йаш актив. Пригадую, що під керівництвом 
тов. Безпалова й самі ми вивчали теорію. На Козачій вулиці 
в квартирі тов. Фрідлянда збирався наш гурток вивчати 
історичний матеріалізм.

Проте, обставини для роботи ставили дедалі гірші. Геть
манська контр - розвідка, яку підганяло німецьке команду
вання, почала себе виявляти. Почалося слідкування за нашими 
товаришами. Німці провадили поквартальні труси. Довелося 
вшити заходів до більш таємної конспірації. Одначе, контр - 
розвідці удалося все таки заарештувати т. т. Сиволапа та 
Наума Варлена, колишнього секретаря нашого комітету. Але 
не більше. 1

Раннім-рано, ідучи до Наума, я одного разу зустрів його 
кватирню господарку й від неї довідався про їхній арешт1). 
Удвох з Хуторок ми зразу ж повідомили наш актив, зміни
ли явки й умовилися скликати вечірні збори тих членів 
комітету, що зосталися. Це саме ми зробили увечері.

Треба сказати, що нам не зразу удалося повідомити про 
арешт членів загальноміського комітету. Дома нікого із  
них не знайшли. Після великих шукань ми їх знайшли на за
сіданні на полі за Кайданами. У самому запалі нашої інформа
ції і одержанні директиви раптом почулася стрілянина та га
лас. Довелося розбитися на групи й тікати. Я пішов удвох з 
тов.' Хугорок.— „У бік, тікайте в б ік“,— кричали, біжучи 
нам назустріч аґенти варти. Вони прийняли нас за тих, хто 
гуляв. Як виявилося потім, це була облава на карних, які ті
кали із тюрми. Ні одного з наших товаришів під цей час не було 
затримано. /

При загальноміському комітеті була, між іншим, ще й 
комісія, яку ми називали „Красний крест“, для допомоги 
ув’язненим. В комісії працювали найбільше жінки. Начебто 
родичі, вони передавали нашим товаришам харчі й тримали 
зв’язок з ними.

Події швидко розгорталися. Йшла інтенсивна підготовка 
до повстання. Проте, я повинен був залишити Катеринослав 
і переїхати до Павлограду.

Сталося так, що, працюючи в Катеринославі, як друкар, 
я надрукував відозву до залізничників - страйкарів Катерино
славського узла. Не встигши розібрати набору, мій господар 
друкарні запримітив де й дав мені розрахунок. Отже, Обком

х) На наше щастя, контр - розвідка у Наума не захопила важли
вих документів.
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партії (Донецько-криворізької области) командирував мене 
для роботи до Павлоградського повіту.

. . Павлоградська партійна організація була невелика. Ке
рівниками її були т. т. І. Ольшевський, Л. Ольшевська, Б. Куз
нецов, Кузнецова та інш. Був добре налагоджений зв’язок з 
сільськими осередками — Межерича, Булахівки, Вербків то
що. Серед наших товаришів на селі особливо відзначилися т. т. 
Кучеренко, Хвостенко, Будинський, Чаплигін, Шинкаренко та 
інші. Реґулярно ми зустрічалися з ними, інструктували їх, 
постачали їм літературу.

Треба було поспішати об’єднувати роз’єднані осередки, 
виявляти нові, чого за наивности фронтовиків зробити було не 
важко. Настрій селянства щодня ставав дедалі революційніший. 
Гетьманський уряд утворив собі підпору серед куркульства, 
організувавши для цього спілку хліборобів; озброївши їх, 
він допомагав їм збройною силою в боротьбі проти бідноти та 
середняцтва. Отже куркульство, з допомогою німців, зводило 
розрахунки з біднотою.

Від куркульства не відставали й поміщики, які відшкодо
вували орендну плату, відбирали захоплену селянами землю, 
реманент тощо, Німці також не відставали од своїх союзників, 
і посилено реквізували скотину, хліб та іншу сільсько - госпо
дарську сировину. Мізерна плата, видавана за реквізоване 
тільки дратувала селян. До всього цього масові арешти й роз
прави, що їх провадило куркульство на селі, утворювали спри
ятливу обставину для швидкого розвитку реголюційного по
встання.

Об’єктивно всі передумови до успішного повстання на 
селі були готові. Треба було тільки організаційно охопити 
цей революційний рух. Це завдання ми почали виконувати, 
скликавши повітову партійну конференцію й призначивши день 
її. скликання на першу річницю Жовтневої революції.

Наступило 7 листопада (1918 р.). Ще напередодні по Місту 
було розліплено й розкидано нашу підпільну газету „Доне
цький Пролетарий", відозви та наказ підпільного ревколу, де 
пропонувалося вартовим розійтися по домах (як відомо, у геть
манців реальною силою була тільки варта; армії, як такої, 
не було й гетьманці, найголовно, трималися за допомогою ав- 
стро - німецького війська).

Не зовсім спокійно вони почували себе в ці дні. По місту 
сновигали озброєні з ніг до голови офіцери. Були посилені 
німецькі сторожові пункти. •

На 7 листопада я з т. Амосовим, який прибув від Обкому, 
над вечір виїхали за місто, а звідти підводою вночі дісталися 
до села Межиріч. - .
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Приїхали. На селі ще спали. Довелося на кладовищі за
чекати. Пізно вночі прийшли до хати члена місцевого осередку, 
де зібралися до 20 чоловіка делеґатів; серед них були й при
хильники, які брали участь просто як гості. ,

Хоч ми й були далеко од очей гетьманців та австро - нім
ців, однак за цілковиту безпеку ручитися не можна було. У во
лості було декілька вартових. Отже, довідайся хтонебудь із 
куркулів про цю конференіцю, нас би, безперечно, видали. 
Тим то довелося бути готовими кожної хвилини зустріти не
проханих гостей.

Все це осередок с. Межиріча зважив і виставив збройну 
охорону з членів осередку. Делеґати - селяни також були зде
більшого озброєні.

На конференції обговорено було такі питання: 1) поточний 
момент.та чергові завдання; 2) інформація т. Хвостенка, який 
їздив на Всеукраїнську партконференцію до Москви, і 3) вибори 
комітету та ревкому.

Настрій у всіх присутніх був хороший; всі ми неухильно 
були переконані у скорому відновленні радянської влади. З 
великим напруженням делеґати слухали доповіді. Було під
бито підсумки першої річниці Жовтневої революції й заклика
лося товаришів до дальшої боротьби, до негайного підготу
вання повстання. — „Нас не повинні лякати німці; до них ми 
підемо, маючи в одній руці листовку, а в другій рушницю; 
якщо не удасться їх переконати, ми примусимо не перешкоджа
ти нам будувати радянську владу“,— так говорив у своїй про
мові тов. Хвостенко. Було ухвалено перейти від пропаґанди до 
масової аґітації. Для цього малося на найближчу неділю 
14 листопада, тобто на святковий день, коли народ вільний, 
по тих селах, де нема варти, влаштувати мітинґи та демонстрації.

Пізно вночі скінчилася конференція. Обрано комітет та 
ревком, було покладено початок підготовки до повстання. На 
світанку ми вже поверталися до міста.

Святкування першої річниці, як це ухвалила конференція, 
надто вдало пройшло в с. Булахівці, де під керівництвом т. Хво
стенка, Шинкаренка та інш. було влаштовано велику демонстра
цію. До речі, під цей час церковники мали були улаштувати 
„хресний х ід“. Ми ж мітинґом перервали церковну службу й 
зібрали на мітинґ всіх селян. Про це місцеві куркулі та піп не
гайно ж повідомили повітовій владі.

Другого дня до Булахівки прибула невелика карна екс
педиція. Поділившись на частини, карателі, з допомогою міс
цевого куркульства, кинулися робити труси та арешти. Зібра
вшись, наші товариші в одному місці швидко роззброїли їх і 
частину перебили...
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Повітова влада зіп’ялася на ноги. З допомогою німців була 
відряджена невелика карна експедиція при 4 кулеметах. їдучи 
до Булахівки, карний загін спипився в Межирічі, де вартові 
кинулися грабувати населення. Наші товариші, налагодивши 
зв’язок з булахівцями, напали на цей карний загін і з допо
могою всього населення, після невеликої сутички, забрали 
кулемети й прогнали його. Частина німців та вартових, які 
пробували човном переїхати на другий берег річки, перекину
лися й потонули, частина ж була перебита, Селяни боронами 
перегодили вулицю й вершники, які хотіли тікати, падали й 
тут же їх селяни забивали. ~

У розгромі карного загону брало участь все населення 
й навіть дітвора били палками об паркани та кричала', роблячи 
ще більшу паніку для карного загону. Так скінчилася для геть
манців друга карна експедиція.

Оці дві сутички й спричинилися до загального виступу. 
Я переїхав до Межиріча й узяв участь у повстанні. Штаб рев
кому теж перебував у Межирічі. Наших сил нараховувано вже 
до 100 чоловіка, озброєних рушницями при 4 кулеметах, та де
кілька кінних. Звідусіль до нас ішли неозброєні партизани, 
жителі Межиріча брали активну участь: виставляли ночами 
дозори, безплатно годували партизан та постачали підводи й інш.

Було написано відозву до селян, до робітників та німе
цьких салдатів. Користаючись з того, що Новомосковське наші 
партизани зайняли, відозву було надруковано й широко роз
повсюджено по всьому Павлоградському повіті.

Наше перше завдання— це було роззброїти так званих тоді 
хліборобів — великих куркулів. Ця операція дала нам зброю 
й коней. Незабаром до нас прибули партизанські загони із Но
вомосковськом повіту (найбільше із Знаменки,під керівництвом 
тов. Бузюна та ін.). Ми дістала також із Новомосковськом 
бомбомет та набої.

Із Катеринослава прибули т. т. Дискантов А. і Леонід 
Хлєвний. Ми почали інтенсивно готуватисй до наступу на місто, 
а поки, щоб виграти час, розпочали з німцями переговори. 
Нам треба було з ’ясувати, чи будуть німці робити опір підчас 
нашого наступу на місто. Декілька разів ми зустрічалися з 
представниками німецької ради та командування. Переговори 
наше відбувалися в Павлограді, куди німці з окраїни міста 
доставляли нас під охороною, ґарантуючи парламентарам не
доторканість. З нашого боку в переговорах брали участь т. т. 
Кучеренко, Бузюн і я. На запитання німців, кого ми репре
зентуємо, Бузюн назвався командувачем Новомосковськ©ї ар
мії, тов. Кучеренко — Павлоградської, Миронов — начальни
ком штабу.
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Проте, переговори не,мали сприятливих наслідків: німці 
не згоджувалися пустити нас до міста. Треба було провадити 
боротьбу проти німців. Наші збройні сили становили до 200 
чоловіка, обзроєних рушницями при тих же 4 кулеметах та од
ному бомбометі. Німців було до 500/3 гармати та чимало ку
леметів .

Першими числами грудня на світанку ми розпочали наступ 
з трьох сторін: з павлоградських хуторів на касарні, від вок
залу й §ід с. Межиріч на тюрму. Найбільшу увагу ми звернули 
на захоплення тюрми, де малося на увазі обеззброїти німецьких 
сторожових, використати їхню зброю й звізіьнити наших това
ришів, серед яких були військові спеціялісти, як, наприклад, 
тов. Катов (тоді лівий есер, штабе - капітан).

Наступ розпочали сигнальним пострілом миномета. Взяти 
касарні й вокзал нам не пощастило, проте, тюрму, після не
великого перестрілювання, ми здобули. Центр міста до вечора 
теж був узятий.

Після цієї сутички знову розпочали переговори з німцями; 
на цей раз склали угоду, за якою озброєним німецьким салдатам 
заборонялося групами виходити далі невтральної зони (перша 
вулиця від касарні). Німецькому військові давалося право ро
бити купівлі під нашим контролем за цінами-, що їх. виставляло 
селянство, а охорону вокзала та залізниці мали були провадити 
наші й німецькі сторожові разом. Така перша угода наша з 
німцями.

Проте, вони незабаром порушили її тим, що не дозво
лили прибути на станцію нашим сторожовим і сконфіску
вали літературу, яку, правда, вони швидко, після розмови 
з нашим начальником штабу та німецьким комендантом, 
повернули.

Після цього ми подали ультиматуму "Німецькому команду
ванн і— очистити місто. Одержавши відмову, ми вночі розпо
чали наступ на касарні. Врешті, німці, відстрілюючись, поки
нули їх і виїхали на Лозову. Розібрана нами колія за Павло
градом їх не затримала. Вони кинули один паротяг і, за допо
могою другого, другою колією встигли виїхати. Отже, обез
зброїти німців і дістати їхню зброю нам не пощастило.

Щоправда, незабаром ми роззброїли цілий батальйон нім
ців, який ішов через с. Богданівку. Тут ми взяли 17 кулеметів 
з 500 рушниць, багато набоїв, бомб та декілька минометів. 
Наші сили зростали. Партизанів було зведено в полк, якого 
назвали першим павлоградським революційним полком. На ко
мандира полку призначили тов. Будинського.

Невдовзі після цього нам удалося розбити петлюрівців, 
які захопили були Павлоград, і відбили в них гармату.
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Треба сказати, що нам доводилося працювати, бувши від
різаними від великих центрів. Харків, як відомо, ще радянське 
військо не захопило, в Каї’еринославі стояли петлюрівці, які 
вибили звідти наші озброєні робітничі загони, ст. Лозову та 
Синельнікову теж займали петлюрівці.

Наша партійна організація поповнювалась почасти тими 
товаришами, які прибули сюди (серед них були Хуторок, Ка- 
зинський, Бурдаков, Місайлов, Радіонов, а потім Швед, 
Загребельний, Глухов, та ін.). На селі стихійно зростали осе
редки. Доводилося залишати їх яц групи прихильних.

Наприкінці січня до міста вступили червоноармійські ча-< 
стини під командуванням тов. Дибенка. Наш партизанський 
полк був переіменований і включений до частин Червоної армії. 
Фронт посунуся далі. Була обрана міськрада. Робітництво мі
ста розпочало під. керівництвом комуністичної партії відно
влювати дадянську владу й зміцнювати її для продовження 
боротьби проти ворогів пролетарської революції.
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ШД МАСКОЮ „БІЛЬШОВИЗМУ*
(3  приводу статті тов. А, Альошіна: „Все что угодно, но нс

большевизм" — „Літопис Революції' ' , «А? 4, 1929 р .)
„Если на клетке слона прочтешь 

надпись: „буйвол44, не вЬрь глазам 
своим!44 -

(Із афоризмів Кузьми Пруткова).

Розпочинаючи докладне освітлення суті конфлікту, що 
стався всередині парторганізації більшовиків м. Миколаєва 
в грудні 1917 року з приводу політичної лінії та тактики 
(в статті: „Некоторая историческая справка и несколько кри
тических комментариев“ — „Літопис Революції'4, № 4, 1929р.), 
ми недаремно нагадували про потребу., трезвого марксистского 
учета всей совокупности конкретных условий революционной 
борьбы'4, недаремно попереджали проти готових шабльонів та 
„общих мест" заради правильного розуміння революційного 
минулого, недаремно закликали пристосовувати марксистсько- 
ленінську діялектику для вивчення й оцінки цього минулого... 
Але, на жаль, це попередження наше виявилося цілком да
ремним для т. А. Альошіна,— нашого, як побачимо, вельми 
й вельми хороброго критика. Альошін замість уважного, 
що потребує праці, вивчення історії, якої він не робив, вважає 
за краще непорівняно легкуватіше заняття— „с у д а над нею 
й над тими, хто цю революційну історію безпосередньо робив. 
Звісно, це непорівняно легше й, до того ж, може створити 
у інших, не знаючих і мало вимогливих, читачів уяву про рево
люційну „вищість" критика. Але... саме тільки у незнаючих 
і мало вимогливих...

Не можна, насамперед, не звернути уваги на прийоми 
нашого критика.

Гетевський Мефістофель навчав колись учня:
„Як хиба трапиться в п о н я т т я х ,  
їх можна с л о в о м  замінить4*.
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А. Альошін справді з щиросердністю учня - школяра, 
наслідує (хоча, припускаємо, й несвідомо) таку хитромудру 
пораду, не розуміючи її лукаво - зрадницького значення. 
Через те, що в „поняттях“ недоліки у нього найсерйозніші, 
а місцями розуміння ним своєрідної історичної ситуації і окре
мих подій — просто кричуще, то він діє за правилами словес
ного наїзднццтва,— шляхом явних пересмикувань фактів та 
обурливих перекручувань того, що ми писали в наших двох 
нарисах про підготовку Жовтня в Миколаєві,—і така доблесна 
„критика“, само собою зрозуміло, увінчується наклеюванням 

певних ярличків. І в цьому наклеюванні чи „пришиванні“ 
ярличків, власно, все значення статті Альошіна...

Автор змушений сказати тут дещо, про характер своєї 
праці щодо освітлення та аналізи підготовки Жовтня в Ми
колаєві . Хоч він був безпосереднім і активним учасником 
більшовицької боротьби в Миколаєві протягом 1917 року 
.(починаючи з травня), свої записки він писав зовсім не тільки 
на підставі особистих, хоча й досить яскравих і точних спога
дів, але й на підставі об’єктивних документів, що цілком по
тверджують його спогади. Одначе, нашому критикові, історику 
Альошіну, праця наша не до душі. У нього справді виходить 
так, що — „Сею рукопись читал и Содержание Онной Не одо
брил “, як грамотно й прекрасно накреслив один теж критик 
у  Тургенева. Але... з чого невдоволений наш критик?

Тов. Альошін починає свою статтю просто з обвинувачення 
автора, не більше й не менше як — у „крайнем" (! — А . М .) 
суб’ективизме", в „явной тенденции представить политиче
скую группу, к которой принадлежит тогда автор, наиболее 
активной в николаевском Октябре", а потім в намаганні до 
якогось „политического самооправдания" ( ? — А . М .). I для 
підтвердження своїх обвинувачень наш вельми „об’єктивний" 
суддя посилається на таке „кримінальне" місце із нашого 
першого нарису („Л. Р .“, № 5 — б, 1927 р.): „Перечитывая все 
наши статьи, резолюции и речи 1917 года, я и теперь... не на
хожу в них никаких более или менее существенных теорети
ческих недостатков или ошибок". Доказ проти нас, Дійсно, 
готовий: перед нами — шкідливий, найзлочинніший „крайний 
суб’ективизм "!..

Дозволимо собі, одначе, зауважити, що, тільки настро
ївшись специфічно - „об’єктивно",— тобто не в марксист
ському розумінні, а в розумінні т. Альошіна! — можна вбачити 
в наших статтях неначебто тенденцію „самовисування" або 
„еамовиправдання" (в чому?). Дро те, яка „політична група" 
була „найактивнішою в миколаївському Жовтні", чи „група 
Марка",чи якась то інша група, про це зайво було нам говорити:
10 Літопис Революції JV* 3 -
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про це говорять самі факти історичної дійсности. І якщо цк> 
фактичну історію більшовизму в Миколаєві, з матеріалами 
в руках (ми не згадуємо прц її також живих свідків), виклали 
в нашому нарисі, то з якого боку, цікаво б знати, це є „суб’є
ктивізм та ще „крайній"?

Всяк неупереджений читач наших статей не може не ви
знати й того, що їх автор кожному скількинебудь помітному 
більшовику - робітнику 1917 р. у Миколаєві віддав належну 
пам’ять; він не ухилився також від того, щоб відзначити те 
позитивне, що було й в його політичного антаґоніста (в грудні 
1917 р.) У Миколаївському партійному комітеті, у С. Заксах) . 
Крім того, значення істпартівської праці полягає, на нашу 
думку, не тільки у відновленні голих фактів, але і в устано
вленні правильного їх розуміння в світлі їх тодішньої обста- 
нсіви (тобто революцію І917 р. треба вивчати й розуміти, 
з погляду умов і обставин саме 1917 року, а не 1929 р., як д е  
дійсно робить наш невдатний історик Альошіні), і, в зв’язку  
з цим, дуже цікаво й важливо перевірити також, як ми, ті, хте 
боровся за Жовтень, усвідомлювали modi велику боротьбу, як 
ми тоді її продумували та переживали. І якщо, перечитуючи 
матеріяли нашої роботи 1917 р., ми даємо їм оцінку, зіста
вляючи з переведеною за 10 - тиріччя після цього року теоре
тичною роботою нашої партії, то ми вважаємо це не тільки зр. 
законний, але й за потрібний елемент аналізи минулого. Ч

Можна, зрозуміло, заперечувати по суті оцінку (не голо
слівно, а на підставі вивчення матеріалів!), рле не проти до
зволенности оцінки взагалі. І тільки мнимо - об’єктивному 
історикові Альошіну тут може замаячити „крайній суб’єкти
візм “ та „тенденція".

Зате — який історичний „об’єктивізм" самого т. Альо- 
шіна? v - - ' V і • . > . ' ■

„Историческая справка и комментарии т. “Марка,— декла
рує на першій же сторінці своєї статті т. Альошін,— ровно ни 
в чем никого не могут переубедить, ибо никакие „справки"... 
не способны переделать, фактов. А факт (підкреслили ми — 
А . М .) таков: политическая линия т. Марка и его группы 
в 1917 г. была неверной". Прекрасно! За Альошіним виявля
ється, що „вірність" чи „невірність" тої чи тої лінії є „факт“г 
а не всього лише оцінка факту. Якби наш критик трохи більше 
зважав на логіку (а. що він всюди її безпардонно зневажає, 
видко буде із усього дальшого), він не припустив би такого, 
висловлюючись поблажливо, „ляпсуса". Але для чого йому 
логіка ?_Адже він поспішає попередити „убійчий" свій „присуд",

*) Див. „Літопис Революції“. № 5 — 6 , 1927 р., стор. 294.
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і свою суб’єктивну оцінку фактів він з апломбом видає за самі 
об’єктивні факти. Такий один штрих його „об’єктивізму

Другий штрих. Ми писали (в нашій „Исторической 
справке и комментариях"), що своєрідність становища в Ми
колаєві, що склалося до Жовтня 1917 р., полягала в тому, 
що „в городе существовала фактическая пролетарская демокра
тия з Радою робітничих депутатів на чолі, як дійсним авто
ритетом влади та єдиною справжньою силою; ми підкреслю
вали, що в Миколаєві „пролетариату непосредственно не проти-, 
состояла с и л а  и в л а с т ь  враждебного класса ". Наш же 
„об’єктивний критик, в нудних міркуваннях, перекручуючи 
нашу ясну думку, приписує нам, буцім у Миколаєві ми взагалі 
(і, зокрема, в особі думи) „не видели классового в р а г а Ми ви
разно говорили про відсутність сили та влади класового во
рога в тодішньому. Миколаєві, а критик переможно дово
дить нам існування в Миколаєві буржуазії та антибільшови
цької думи, начебто ми це заперечували. Так робиться альо- 
шінська „критика". І, захлинаючись своєю „дотепністю" 
Альошін зауважує: „действительно, курьезное положение, 
хоть бери и создавай собственными руками буржуазную власть , 
чтобы было кого валить". Цей „дотеп", який, не заперечуємо^ 
зробив би „честь" фельєтоністові якоїбудь районової газети, 
свідчить і про „об’єктивність" нашого критика та історика, 
і про цілковиту невинність його у марксо - ленінській діялек- 
тиці. А проте, він виступає під стягом ленінізму!

Третій штрих. Ми писали, що поруч авторитетної проле
тарської Ради в Миколаєві існувала й „маловлиятельная меж
классовая Дума". Єдине розуміння слова „межклассовая" 
те, що у відміну од Рад, вибранця самої робітничої кляси, 
Дума обрана була всіма клясами населення (в тому числі'й ро
бітниками). А критик, просто не розуміючи цього значіння (чи 
прикидаючись, що не розуміє), сумлінно приписує нам ту ви- 
сосану ним із свого пальця думку, нібито Дума була якоюсь 
„позаклясовою “ чи „надклясовою", що робить йому нове де
шеве задоволення розводитися по - школярському про „,не- 
ленинские суждения", про „мелкобуржуазность" та інш.

Четвертий штрих. В своєму першому нарисі автор сам 
показав, що „Ревштаб“ утворений був у Миколаєві в листопаді! 
1917 р., через відсутність стійкоїбільшости у Раді Р .Д ., нк> 
„мы, большевики, были вынуждены временно согласиться на 
такую межеумочную форму власти" *), й ми також відзначали 
нестійкість політичного становища, яку виявляв цей „меже-  
умочный“ орган. Ясна справа, що межеумочный, на нашу

9 Див. „Літопис Революції1*, № 5 — 6 , 1927 р. стор. 285.
1 0 *  '
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думку, орган не міг бутй в наших очах „центром борьбы за 
советскую в л а с т ь Навпаки, ми всюди, в наших статтях, 
твердимо, ідо тільки робітничі маси та Рада Р. Д . були й могли 
бути для нас середовищем нашої боротьби за пролетарську 
диктатуру. Проте, Альошін, не моргнувши оком, дозволяє собі 
писати таке: „...одно не подлежит сомнению, что... не Рев- 
штаб (как по-меньшевистски думает тов. Марк)... был един- 
стренным центром борьбы за советскую власть"х). Отже, 
„по - большевистски думающий" Альошін, очевидно, гадає, 
що він швидше примусить читача повірити в його „більшо
визм", якщо він виїде на грубому підтасуванні, що брехня буде 
йому „во спасение"...

П ’ятий штрих. Ми викрили,— особливо в статті: „Истори
ческая справка и комменіаоии “— як парткерівництво в Ми
колаєві, в грудні 19.Ї7 d . під  ультралівою фразою повело 
сліпу, по суті, авантурну, антиленінську лінію, яку в дні 
конфлікту з шовіністичною Радою обернуло на недозволену 
спробу гнилої (як ми висловилися!) згоди з українськими шові
ністами для поділу влади з ними,— спробу, проти якої ми 
тоді ж відверто протестували... Ми цей епізод розкрили і все
бічно висвітлили. Як же робить з приводу цього шановний 
критик? Він не посоромився, не постилався цей факт, що його 
ми . викрили, „пришити"...— нікому іншому, як нам же: 
це, виявляється,. Марк (а не керівництво Закса) „стяги
вал партию на путь гнилого компромиса с вооруженными, на
ционалистическими контр - революционерами" й т. інш. й т. 
інш. 2). І ця обурлива вихватка найгрубішої фальсифікації 
та наклепу подаваних навіть без ознаки якогось обґрунто
ваний дійсно,— без усякого сорому,— „гідно" увінчує статтю 
Альошіна!

Такі способи його справді „суздальської“ критики, при
клади якої ми могли б ще помножити. Не кращої якости й ті 
і,арґументи", які він виставив проти аналізи підготовки Жовт
ня в Миколаєві, що.її ми дали. До розгляду цих „арґументів" 
ми тецер і перейдемо;

1
З приводу трьох основних питань доведеться нам ще раз 

висловитися тепер, щоб усунути те перекручування й затемню
вання історичної дійсности, що його робить стаття Альошіна:

1) про політичне значення миколаївської Думи в 1917 р .; * *)
" 9  „Літ. Рев." № 4, 1929 р., стор. 327. Це безпардонне тверджен

ня повторюється розв’язно й на дальшій сторінці: „Возводить в зва- 
<ние боевого революционного учреждения „Ревштаб" (1?).

*) Там само, № 4, 1929 р. стор. 328.
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2) про ролю й силу Ради Р. Д. й про умови Жовтневої 
революції в Миколаєві;

3) про події грудня 1917 р. в Миколаєві й про політику то
дішнього миколаївського пйрткерівництва більшовиків.

З питання про значення думи в Миколаєві в 1917 р. і по
чинає свою „критичну" аргументацію проти нас тов. Альо- 
шін. За всяку ціну, всупереч дійсним фактам (вивчити й зро
зуміти яких він не дав собі праці), всупереч логіці розвитку ре
волюції в Миколаєві, що так б’є в очі, він силкується предста
вити цю Думу центром політичної сили миколаївської буржуазії, 
органом справжньої влади її, якоюсь реальною перепоною до 
установлення в місті радянської влади.

Наше твердження, що миколаївська дума була „мало
влиятельной", що вона аж н іяк не була реальною владою, 
Альошін „ничтоже сумняшеся" називає міркуванням „далеко не 
ленинским" (ну, як же інакше! Аджеж ми знаємо, що там, де 
нема понять (тобто, зрозуміння!), їх заступають словами,— 
звісно, дзвінкими й сакраментальними!). І таємничим тоном 
людини, що робить „геніяльне" відкриття, Альошін додає: 
„тов. Марк и не догадывается, что дума для Николаева была 
тем же Временным правительством". Відкриття, справді, „ге
ніяльне" своею дивною простотою!

Автор цих рядків, працюючи 1917 р. в Миколаєві в біль
шовицькій партії, в таборі пролетарської революції, дивився 
й не бачив, дивився й „не догадувався", „не. догадується" й 
тепер про цю просту річ, бо, за „глибокодумним" тлумаченням 
Альошіна, він — в- полоні „дрібнобуржуазних", „неленін- 
ських" міркувань, „принимающих видимость вещей за их 
внутреннюю сущность" х). В такому ж сумному полоні була 
й вся миколаївська парторганізація в 1917 р., яка також „не 
догадувалася". Але ось з ’явився історик Альошін, і, дарма, 
що він міркує про 1917 р.лиш е за паперовими матеріалами» 
він, „ленинским" оком своим проходячи у „внутреннюю сущ
ность вещей", в 1929 р. відразу ж  „догадався" (так, так!) 
про те, що саме було 12 років тому в певному місці великої 
країни.

Він відразу „догадався" й рішуче гострим тоном про
віщає: „Все это (тобто вся попередня словесність ЙОГО —  
А . М .) вынуждает нас самым категорическим образом восстать 
(ось як! — А . М .) против того взгляда т. Марка, по которому 
выходит, что в Октябрьские дни в Николаеве не было властву
ющего врага пролетариата. Такой враг был в лице Думы , 
следовательно, все те, которые думали об установлении. совет

*) „Літопис Революції", № 4, 1929 р., стор. 317.
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ской власти, естественно, должны были иметь в виду и устра
нение Думы. Кто думал тогда иначе, тот об’єктивно пре
пятствовал николаевскому пролетариату установить свою 
диктатуру“ (скрізь підкреслили ми — А . М .  x). Так провіщає 
історик Альошін.

„Ларчик“, насправді, одмикається дивно просто навіть 
для розуму найпримітивнішого! Адже відомо., що в столиці 
країни існувало в 1917 р. дві сили: робітнича Рада і Тимча
совий уряд. І в Миколаєві також були дві установи: Рада 
Р. Д. й Дума. Ergo?... Ergo,— як же не зрозуміти, що — 
Дума для Николаева была тем же Временным правительством' ? 
І як у центрі не можна було зробити пролетарської революції 
без повалення Тимчасового уряду, так і в Миколаєві, щоб 
установити радянську владу, треба було усунути перепону 
до неї — Думу. А хто думав інакше, той — не більше й не м£н- 
ше — „препятствовал николаевскому пролетариату устано
вить свою диктатуру". Що й треба будр довести!

Так „просто" и „мудро" „догадується“ Альошін. На 
жаль, одначе, його розуміння обставин й подій 1917 року в Ми
колаєві далеко не доросло ще до його уміння догадуватися...

Бо, — за здогадками Альошіна, — миколаївська Дума 
1917 р. становила політичну силу й владу контр - революційної 
буржуазії й тому то, мовляв, тільки з усунення Думи можна 
й треба було починати пролетарську революцію в місті. Але 
чому так убого, так погано доводить цю свою тезу наш жахли
во - рішучий у своїх декретах критик ? Чому він так безглуздо 
плутається на кожнім кроці? Чому на кожнім кроці він 
так кричуще, так ганебно суперечить сам собі?

Критик запевняє й обстоює те, що — „Дума была властью, 
противопоставленной Совету" (стор. 317), на кілька ж ряд
ків нижче у нього ж виявляється, що та ж Дума „играла роль 
политического хамелеона. Она краснела и бледнела в прямой 
зависимости от под’емов и неудач революции". Дивна ця 
„влада“ буржуазії, яка тільки „політично хамелеонствує", 
яка лише тим і виявляє себе, що „краснеет и бледнеет в зави
симости от хода революции". Дивний цей орган політичної 
моці капіталу (як це силкується переконати нас Альошін), 
орган, який здатний тільки боязливо пристосовуватися до 
ходу революції!

Яким, наприклад, був цей „панівний ворог пролетаріяту" 
-в дні Жовтня, коли в країні пролетаріат вирішував долю цього 
ворога ? Альошін сам відповідає на це досить виразно: „в 
Октябрьские дни,— пише він, — она (Дума) была тише воды

!) „Літопис Революції", 3V; 4, 1929 р., стор. 318. -
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лі ниже травы" (чудово!), пояснюючи далі, що миколаївська 
■буржуазія „лишена была возможности организовать воору
женную контр-революцию“, що „Дума не способна была 
взять инициативу борьбы в свои руки11 (стор. 318). В такому, 
саме в такому значенні ми й характеризували Думу та полі
тичне становище в Миколаєві, коли писали, що „контр - ре
волюционная керенщина “не имела в Николаеве никакой ре
альной опоры для себя11. Але ми це послідовно сполучаємо з 
нашою загальною думкою про відсутність у тодішньому Ми
колаєві буржуазної політичної сили та влади, за Ацьошіним 
же, який міркує „по - ленінському11, не зважаючи на те, що 
він же визнав політичне хамелеонство, боягузтво та нікчем
ність миколаївської Думи й буржуазії, остання, проте, мала, в 
особі Думи, політичну владу. Чудове, справді „ленінське11 розу
міння класової влади!

„Дума для Николаева была тем же Временным правитель
ством11,— „догадався11 т. Альошін. Алел йому, мабуть, не неві
домо, що не можна говорити про „уряд11, про політичну владу 
без наивности потрібних атрибутів влади — збройної сили, засо
бів насильства— абс, принаймні, підпори в бойових масах. Чи 
мала микол. Дума такі засоби, за відсутносїи яких неграмотно 
для марксиста говорити про класову політичну владу? Що го
ворить про це т. Альошін?

Гай - гай! Наш глибокий критик, захоплений сліпою стрі
ляниною по нас, не бачить, не помічає, як ганебно він б’є в 
обличчя самого себе!.. „Конкретно,— лютує він на стор. 
-324,— что помешало тов. Марку и его единомышленникам со
вершить переворот 26 октября?.. Дума, Рада? Дума и Рада 
•отпадают, ибо за ними не было ни солдат, ни рабочих, они не 
располагали ни одной заржавленной винтовкой, без которых 
<винтовок), как известно, не совершается ни революция, ни 
контр - революция11. Ось саме: розумні речі приємно слухати! 
Саме в такому світлі ми ж і освітлювали становище в Миколаєві 
1917 р. Поправці, як убійчо - влучно стріляє Альошін!

Бо що стало з вищенаведеними, такими войовничо - 
„категоричними11, такими самоупевненими деклараціями Альо- 
шіна, немовби в Жовтневі дні миколаївський пролетаріат 
.мав безпосередньо перед собою 'владного ворога в особі Думи, 
протиставленої Раді Р. Д .?  Що це за анекдотична „влада11, 
яка не має за собою ні салдатів, ні робітників, яка не має жад
ної заржавілої рушниці, яка, в період вирішальної револю
ційної кризи, поводить себе „тише'воды, ниже травы11? Що це 
за фантастична „влада11, яка, не маючи зовсім сили й впливу, 
маси й зброї, проте, якимсь чарівним чином „протистоїть11 
Раді робітників і салдатів і „загрожує “ пролетаріатові ? Де бачив



таку політичну владу наш критик ? У кого він вичитав про мож
ливість існування такої класової влади? Ніде і ні в кого, 
звичайно,— в усякому разі, не у Маркса і не в Леніна. І та
кою від початку до краю безладною „арґументацією", де різні 
краї грубо й на виду стирчать один проти одного в соромних, 
суперечностях, в яких він так недоладно плутається, Альо- 
шін пробує нас „заперечувати", маскуючись під „ленінізм". 
Справді ж, цілком безпідставна зарозумілість перешкоджає: 
нашому критикові бачити, що факти б’ють його якраз тоді, 
коли він гадає оперувати ними проти нас...

Які, все ж, позитивні докази на користь своєї тези про владу 
буржуазної Думи  висуває Альошін? Ніяких, крім дуже 
малотямовитого нарису деяких уривчастих фактів відомого 
вже нам „політичного хамелеонства" Думи; крім „поважного"- 
повідомлення, що, мовляв, „незадолго перед Откябрьским пе
реворотом эсер Браславский настаивал (який жах! — (А. М .) 
на привлечении в состав правительства буржуазії" (поду
маєш, якё приголомшливе свідоцтво загрозливої сили контр
революційної Думи!); крім якихось жалюгідних міркувань 
голови думи, що, мов, „социальная революция есть хаос со
циального развала", міркувань, що не свідчать ні про що інше, 
крім дрібнобуржуазного боягузтва їх автора перед проле
тарським переворотом... Ніяких доказів, крім ще того, що, 
мовляв, „в январе (зауважте: в січні, тобто уже за повної 
радянської влади в місті! — А. М .) она (Дума) выступила, 
в качестве активной политической власти" ( ? ! ) — і чим? —  
„постановив принудительное 5 -мил. обложение буржуазии" 
(зауважте: „обложение буржуазии!“ І це змушене, під на
тиском Ради Р. Д -і обкладення буржуазії від Думи наш кри
тик кваліфікує, як факт влади тої же буржуазії в особі Думи!)... 
І, нарешті,— „ в феврале (1918 року! — А. М .), в ответ на 
ее разгром Советом, Дума об’явила себя единственной право
мочной властью в городе (правда, только на бумаге)“, визнає, 
стиснувши серце, наш критик... І оцей сумбур, оце безглузде 
натаскування, з бору до сосни, найрізноманітних, одна одній 
суперечних деталів править у Альошіна „за доказ “ на користь, 
його тези про владу Думи в Миколаєві в період Жовтневої 
революції!

А втім, трв. Альошін висуває ще один довіді що, здається, 
з першого погляду немовби поважним: „Дума,— тлумачить 
він,— была властью, противопоставленной Совету тем в большей 
степени, чем более неприкосновенной оставалась ее монополия 
в области продовольствия и финансирования города". Але це— 
цілком голослівна заява про буцімто , „монополію", тобто 
єдину й повну владу Думи у питаннях харчування та
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фінансування міста. Правильно, що дума, безпосередньо відала 
справами харчування та фінансів, але це зовсім не значить, 
що навіть в цих справах вона була дійсно „монопольною*1, 
тобто єдиновладною.

Поперше, Рада Р. і С.-Деп. мала свою харчову комісію 
й також розв’язувала питання постачання, особливо залоги; 
подруге,— і це найголовніше,— ні один, скількись значний й, 
тим паче, принципіяльного значення захід. Дума не могла 
провадити всупереч Раді Р. Д. А, Рада, навіть до проголошення 
радянської влади, навпаки, могла провадити й дійсно не раз 
провадила свої заходи, свої постанови, не зважаючи на думку 
Думи, навіть всупереч думці Думи: в цьому виявлялася спра
вжня сила Ради й справжня несила Думи проти Ради,— то, 
що ми й стверджуємо!

Яскравим прикладом сили Ради Р.Д . за безсилля Думи може 
правити той факт, що був, якщо не помиляємося, навіть ще 
до Жовтневої революції — факт експропріяції миколаївських 
банків, з постанови Ради Р. Д. й всупереч протестові Думи, 
на суму близько 4% мил. для зарплати робітникам заводу 
„Наваль“. Альошін посилається ще й на страйк інженерів 
в Миколаєві, в листопаді 1917 р., і на інші подібні моменти. 
Але всі вони не свідчать ні про що інше, як про безсилі нама
гання буржуазної та реакційної інтеліґенції збуджувати проти 
фактичної влади робітників на заводах і фактичної влади про- 
летаріяту в особі Ради Р. Д . у місті взагалі. Бо Альошін або 
не знає, або навмисне замовчує про той факт, що досить було- 
голові Ради Р. Д. запропонувати або, точніше, наказати тим 
же страйкарям - інженерам розійтися й відновити роботу, як 
ці буржуазні фрондери негайно розійшлися по заводах, і Дума, 
до якої страйкарі апелювали, нічим, абсолютно нічим, не 
здатна була підтримати їх. Хороша була „влада“ Думи в Ми
колаєві 1917 р.! Але ще краще оці короткозорі запевнення істо
рика Альошіна про цю мниму „владу", що він робить — в 1929 
році!

Безперечно, що і миколаївська Дума бувала іноді „рупо
ром" для декого з найхоробріших представників одвертої 
буржуазної контр - революції; вірно, що „демократична" 
Дума була предметом надій для всіх елементів, ображених 
зростанням сили та влади робітничої кляси, владою проле
тарської Ради, і в Думі шукали вони „спасіння" від більшо
визму, само собою зрозуміло й те, що буржуазна реакція споді
валася й через есеро - меншовицьку більшість Думи прийти 
через, деякий час до реставрації передреволюційного ладу... 
толе якщо це й вірно (і давно це є істиною для більшовиків), 
А ж воно ще далеко не значить, що те „спасіння" для себе від
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пролетаріату, Ради Р. Д. й більшовизму, якого миколаївська 
буржуазія шукала в'Д умі, остання могла їй 1917 р, реально 
дати. Бо, повторюємо,- Дума могла-тільки „поспівчувати" 
<та й то далеко не завжди відверто: „тише воды, ниже травы"!), 
ображеним буржуазним елементам, але Запомогти їм проти ро
бітничої кляси, проти РадиР. Д. була вона абсолютно безсила. 
Бо Дума, „не имевшая за собой ни солдат, ни рабочих, ни од
ной заржавленной винтовки" (як про це пише сам же т. Альо- 
шін), нічого проти Ради Р.'Д . зробити була не здатна! Більш за 
те: ми будемо ближчі до об’єктивної істини, якщо скажемо 
точніше, що фактично (хоча й не юридично) миколаївська 
Дума в більшості сбоїх принципіяльного значення заходів, 
була установою, що виконувала волю Ради Р. Д ., тобто, 
знаряддям Радиі

І саме оц ієї-о  обставиною пояснюється той „странный", 
як  висловлюється наш історик, факт, що „демократическая 
Дума продолжала существовать и после провозглашения со
ветской власти“.

Але наш історик цього факту не р о зум іє— не розуміє 
тому, що останній ще раз свідчить проти нього..

Бо, справді, тов. Альошін, як же це сталося, що й після 
проголошення в Миколаєві радянської влади (а нею керу
вав не якийсь то там, по-ваш ому, „опортуніст" Марк, а 
„справжньо - революційний, більшовик" Закс, за вашою до- 
стохвальною атестацією),— як це, запитуємо ми, сталося, 
що й тоді Думу було залишено?

Жалюгідним зауваженням: „как это ни странно", яким 
ви відзволюєтеся, ви лише самі видаєте собі „свидетельство 
о бедности", свідоцтво про вашу рішучу неміч перед своє
рідною обстановою в Миколаєві 1917 р., не зважаючи на всю 
самовпевненість, з якою ви дозволяєте собі говорити про ре
волюцію в Миколаєві та про її діячів. Бо, якби у вас було 
менше верхоглядства й трохи більше здатности проникати,- ви 
зрозуміли б те, що ви уявляєте собі „странным", а для нас є 
цілком ясним,— те, що ми підкреслювали в наших статтях: 
що Дума, поруч Ради Р. Д., не мала в своєму розпорядженні 
жадної реальної самостійної сили ще в період перед проголо
шенням радянської влади, що вона ні в якій мірі не стано
вила собою якоїсь реальної перешкоди до встановлення ра
дянської влади, що тому, після проголошення влади Ради 
Р. Д ., остання могла тимчасово дозволити поруч себе існувати 
Думі, як підсобній установі, що її вона використала.

І ось цієї конкретної своєрідности обстанови, нехай і су
перечної, але дійсної історичної обстанови, наш критик, чу
жий марксо - ленінській діялектйці, цілкомле зрозумів!..
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II

Для чого, запитуємо, так уперто, всупереч розуму, об
стоює т. Альошін „владу" миколаївської Думи в 1917 р.?

Для того, що йому хочеться, за всяку ціну, заперечити наши 
твердження, що в 1917 р. „николаевскому прлетариату не
посредственно не противостояла сила и власть враждебного 
класса11, що через це, в дні Жовтня не було в Миколаєві безпо
середньої критичної революційної потреби, щоб формально 
-оголосити диктатуру пролетаріату, хоча б і через голову більшо- 
сти тодішньої Ради. Він хоче це спростувати, щоб довести „не - 
більшовизм" тактики більшовиків у Миколаєві підчас Жовт
невих днів. Заради цього він вигадує „владу Думи". Але за 
досить викритої нами порожнечі та фіктивности цієї „влади" 
неминуче падають і всі висновки нашого грізного „критика"...

У войовничому старанні своєму тов. Альошін кидає 
стрілу про „фетишизирование" нами Ради, при чому доходить 
навіть до „такого „перла": „по Марку'получается,— пише він 
на стор. 320,— что николаевский пролетариат боролся не за 
советскую власть, а за меныпевистско - эсеровское подобие ее, 
каковым был николаевский Совет в Октябрьские дни. Для тов. 
Марка это одно'и то'же" (ось так!). Такою вульгарно - кари
катурною вихваткою (одною із низки подібних вихваток його) 
наш „критик" намагається приховати свою цілковиту убо
гість у розумінні ходу великої пролетарської революції 1917 
року!..

До відома історика Альошіна ми, насамперед,дювинні-від- 
значити, що першим завданням більшовиків, які піднесли 
1917 р. стяг влади Рад, диктатури пролетаріату, було зміц
нення та посилення авторитету Рад, як політичних органів 
робітничих мас, у противагу пропаґанді проти радянської 
влади, проти можливости робітничої влади, від дрібнобур
жуазних соціялістів (про цю якнайглибшу різницю в ставленні 
до робітничих рад більшовиків і угодовців ми вже писали 
в нашій „Исторической справке и комментариях"). Наше 
„фетишизування" Ради було точнісінько таким же, яким воно 
було у Леніна й нашої партії, починаючи з появи Ленінових 
квітневих тез. Сподіваємося, що й Альошіну не невідомо про те, 
що наша партія вимагала встановлення влади Рад і тоді (до 
липневих подій), коли склад Рад у країні був ще величезною 
більшістю меншовицько - есерівським: партія добре передбачала, 
що хай тільки встановиться повновдада робітничих Рад, 
як більшість в них і керівництва неминуче й безболісно перейде 
в близькому майбутньому до більшовиків. Згідно ж із зрозу
мінням Альошіна не можна не визнати, що всій партії тоді
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було „властиве" „фетишизування" Рад. І коли Ленін, на пер
шому з ’їзді Рад, пропонував меншовицько - есерівському керів
ництву радами взяти владу, він, значить, також був радян
ським „фетишистом" і також (на взір Марка), через свою про
стоту, думав, що „пролетариат боролся не за советскую власть, 
а за меньшевистско - эсеровское подобие ее..."

Щоправда, після липневих днів партія тимчасово зняла 
з порядку денного гасло: „влада Радам", але пояснювалося це, 
як відомо, єдино тйм, що, в зв’язку з липневими подіями, праві 
есери й меншовики, верховоди тодішнього радянського центру, 
відверто стали допомагати контр - революції. Одначе, коли, 
в зв’язку з корнилівським виступом, ті ж есери та меншовики 
трішки немов би полівішали й виявили були схильність до від
мовлення від коаліції з буржуазією,— той же Ленін, у своїй 
статті „О компромиссах" знову вважав за можливе виставити 
гасло негайного передання всієї влади Радам, — есеро -  
меншовицьким Радам х). Так як же, шановний критику, аджеж 
ми знову бачимо тут у Леніна „фетишизування" Рад, „опорту- 
нистический подмен" радянської влади „меньшевистским по
добием ее" ?! Будте ж послідовні й мужні!.. Взагалі, коли керу
ватися політичною мудрістю Альошіна, то слід би із історії 
нашої партії виключити, як „негідний" , як „опортуністичний" 
немалий шмат історії революції 1917 р. Але мм в той же час 
дозволяємо собі дуже й дуже усумнитися в тому, чи пощастило 
б нашій партії взяти владу в 1917 р., якби вона керувалася цією 
альошінською „мудрістю"...

Чужий марксо - ленінській діялектиці, критик наш дале
кий також від розуміння діялектики нашої пролетарської 
революції, від розуміння діялектично революційної тактики 
справжнього (а не альошінського!) ленінізму.

Згорда нападаючи на нас за нашу лінію в 1917 р. на заво
ювання більшовиками миколаївської Ради Р. Д ., на неминучу 
більшовизацію Ради Р. Д ., тов. Альошін по - оракульському 
вирікає: „... связывать судьбы революции с эволюцией Совета 
означало нечто иное, как фетишизирование (так !— А . М .) 
Совета, или, что одно и то же, игнорирование подлинной, жи
вой, действующей революции" *)'. Так заявляє Альошін, удаючи 
очевидно, що він - то добре тямить у „справжній, живій, 
дієвій революції".

Не зайво, ми гадаємо, вислухати все ж і другого, „теж", 
якщо не помиляємося, революціонера (щоправда, „трохи" не 
такого, як Альошін), який звався Леніном. У вищезгадуваній

1) Твори Леніна, т. X IV , ч. 2.
2) Див. „Літопис Революції", № 4’, 1929 р., стор. 324.
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•статті „О компромиссах" Ленін пише таке: „Задача справжньо- 
революційної партії... в тому, щоб через всі компроміси, 
оскільки вони неминучі (останні три слова підкреслили ми — 
А . М .), уміти провести вірність своїм принципам, своїй клясі, 
•своїй революційній задачі, своїй справі підготовки революції 
і виховання мас народу до перемоги в революції“ (підкреслили 
ми). І далі, відзначивши можливість для більшовиків виста
вити компромісну вимогу — переходу влади (від Тимчасового 
уряду) до тодішніх Рад, до радянського уряду із есерів та мен
шовиків, Ленін обґрунтовує й виправдує цей компроміс такою 
думкою: „Тільки во ім’д цього мирного розвитку революції,— 
.можлцвости надзвичайно рідкої й надзвичайно цінної..., тільки 
во ім’я її більшовики, прихильники всесвітньої революції 
та революційних метод, можуть і повинні, на мою думку, йти на 
такий компроміс" х).

Отже, Ленін визнавав >,надзвичайно цінною“ (слухайте 
й навчайтеся, т. Альошін!) можливість мирного розвитку ре
волюції і заради цієї надзвичайно цінної (бо надзвичайно рід
кої) можливості! він вважав за потрібне йти на тимчасовий ком
проміс (звичайно, за певних умов). Тобто Ленін (жахливо 
•сказати!) „зв’язував долю революції з еволюцією Рад"! 
І наша партія, взагалі, зосереджувала 1917 р., свої зусилля 
на більшовицькій „еволюції" Рад. І сама Жовтнева революція 
зв’язана була також з більшовизацією Рад, як виразників 
волі мас! Але ж, за Альошіним, така лінія означала „не что 
иное, как фетишизирование, советов, или что одно и то же, 
игнорирование подлинной, живой, действующей революции"!.. 
Треба гадати, що таке „нещастя" або „гріхопадіння" сталося 
в  1917 р. з Леніном і нашою партією тільки тому,— і це, звісно, 
„шкода", велика „шкода"! — що вони тоді не були знайомі 

з  Альошіним...

Яка неподібна плутанина панує в голові нашого критика, 
я к  кричуще суперечить він сам собі у всіх питаннях, що їх він 
порушує! - 4

Критик рве й кидає! Треба, мовляв, було в Жовтневі дні 
„изгнать соглашателей из Совета! “.„николаевский пролетариат 
готов был поддержать любые.действия большевиков!" та інш. 
і т. д. Нашу думку про високий авторитет у очах мае Ради 

-Р. Д ., Ради, як вибранця мас, про те, що, за відсутности кри
тичної революційної потреби, останні не підтримали б спроби 
формального проголошення влади Ради, поза волею більшости

1) Твори Леніна, т. XIV, ч. 2, стор. 97 та 99.
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Ради,— цю думку наш критик, як ми знаємо, з апломбом на
зиває нашим „фетишизированием" Ради. ; .

*Але ось що ми читаемо у нього ж, на стор. 319: „В то 
время (т. е. в Октябрьские дни)... в сознании николаевского- 
пролетариата представление об этом Совете, хотя и согла
шательском, отождествлялось с понятием советской власти: 
вообще“ (підкреслили ми — А . М .). Чудово сказано! Наш 
грізний супротивник, плутаючись у миколаївській ситуації 
1917 р., не може не потверджувати, проти своєї волі, засад 
нашої аналізи.

Цим жупельним „фетишизуванням" Ради Р. Д ., зна
чить, „страждали" в Жовтневі дні уже не тільки ми (тобто 
миколаївська більшовицька організація), а — „свідомість ми
колаївського пролетаріату" в цілому, за несподіваним свід
ченням самого ж Альошіна. До чого ж зводиться в такому 
разі йоіго розв’язна критика? Ні до чого, крім... його ж 
чудового провалу!

Це, як показано на попередніх сторінках, уже не перший 
провал нашого лихо - критика. І провал цей то глибше, що той 
же критик ’ пробалакався (як плутанник, він здатний саме 
пробалакуватись іноді й правильними міркуваннями!), про
балакався й про такий факт, що висвітлює глибоку суть і ха
рактер нашої тактики в дні Жовтня. На стор. 322 він пише про 
миколаївську раду Р . Д. в.ті дні, що: „Совет состоял в боль
шинстве (на 70 с лишним процентов) із эсеров и меньшевиков. 
{разумеется, в массе своей заводских рабочих)". Щоправда,, 
відсоток есерів та меншовиків подано, на нашу думку, трохи: 
перебільшений, але тим гірше для критика: значить, як і він 
визнає, угодовці, що заповнили Раду Р. Д. на 70 з лишком 
відсотків її складу, були ні хто інші, як в масі своїй ті Ж \за- 
водські робітники! І саме в цьому о факті й закопано „таєм
ницю" всієї нашої обачної лінії в 1917 р^Е Миколаєві!

Але Альошін рішуче не здає собі справи у величезному 
значенні цього факту, бо він рішуче не здає собі справи в тому,, 
що таке „жива, справжня революція", про яку він так легко
душно щебече, бо безпосередньо він, без сумніву, не горів у  
гущавині рухів мас, не відчував справжньої революції мас 
і „міркує" тепер post factum про революцію, неначе про якийсь 
кавалерійський наскок. Дивовижно, що сам же, встановивши 
факт робітничого складу угодовницької більшости микола
ївської Ради в дні Жовтня, він, все ж таки, справді па -  
наїздницькому! — твердить про те, що більшовицькій фракції 
меншості Ради!) треба було в ці дні „изгнать соглашателей 
из Совета (тобто його більшість із тих же заводських робітни
ків !) і що буцімто такий екстравагантний експеримент з нашого-
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.боку цілком підтримали б маси, цілий миколаївський проле- 
таріят! І це було б, говорять нам, „справжньо-більшовицькою “ 
тактикою. А справді, така хвацька тактика була б не більшо
визмом, а найлегковажнішим, найпоганішим' ура - „більшо
визмом” ! Бо — де Альошін знайшов, що в 1917 р. свідомі біль
шовики десь пішли шляхом розгону Рад робітників, хоча б ці 
останні, помиляючись на крутому повороті історії, ще підтри
мували опортуністичні партії? Де він знає гідний наслідування 
приклад такої- ура - р - революційної, ура - альошінської так
тики ?

Може, ці 70% складу Ради Р . Д .— робітники-небільшо- 
вики— були самозванцями? Може, це не були депутати, обрані 
цією ж заводською робітничою масою? Хай Альошін спробує 
це довести! Що настрій депутатів, особливо в період револю
ційної кризи, не в кожній момент цілком тотожній настроям, 
що швидко міняються, тих мас, що їх обрали, це можна припу
стити.

' Але робітники 1917 р. мали необмежене право постій
ного відкликання і перевиборів своїх депутатів, і в Миколаєві 
вони широко цим правом і користувалися (що визнає і наш 
критик, говорячи навіть про „масове“ відкликання угодовців 
із Ради Р. Д. у жовтні (стор. 322).

Значить, всі гістеричні вигуки Альошіна, що, мовляв, маси 
„вимагали“ (?!) від меншовиків та есерів Ради Р. Д . скласти 
свої повноваження, „вимагали“ „изгнания соглашателей из 
Совета” (!?) — всі ці викрики його роблять тільки комічне 
вражіння своїм нерозумним верзінням: бо, справді, для чого 
потрібно було робітникам ще „вимагати “ скласти повноваження 
чи „вигнання” із Ради, коли кожний цех мав цілковиту змогу 
своїх депутатів відкликати й переобрати? Неуцтво, своє не
уцтво в тодішній миколаївській обстанові Альошін доповнює 
вигадками своєї убогої, але зате розухвацької уваги!

Посилається Альошін, багато разів повторюючи, на резо
люцію мітингу судо - будівельного цеху заводу „Наваль” 
з 25 вересня, де (якщо виходити з лапок Альошіна) сказано:. 
„Немедленно сложить с себя полномочия”, ^  вислів зверне
ний, буцімто, до депутатів миколаївської Ради Р. Д. (чи не від
носився він правильніше до керівників тодішнього всеросій
ського угодовницького Ц ВК  Рад?). І, ухопившись за цю ре
золюцію, наш критик тріюмфуючи розмахує нею як неначебто 
такою, що потвержує ті благо дурниці, що він їх вирікає. 
Але тріюмфування його свідчить лише про відсутрість у нашого 
історика критичного ставлення до матеріялів: бо, поперше, 
він надто примітивно - букв'ально тлумачить цей невдалий ви
слів (але навіть в ньому нема слова— „изгнать“ із Ради, як
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це неправдиво довбе Альошін!); подруге, він довільно узагаль
нює значення цієї резолюції, що її ухвалили один чи навіть 
декілька цехів заводу; а потрете, наш історик зовсім не звер
нув уваги на значення дати — 25 вересня: адже саме в кінці 
вересня відбувалися загальні перевибори миколаївської Ради 
і уславлену резолюцію ухвалювалося, треба гадати, в зв'язку 
з цими перевиборами. Але, як констатує сам Альошін, і після 
цих загальних, а потім і часткових, перевиборів, склад Ради 
Р>  Д. був на 70% із небільшовиків, до Жовтневих днів. 
Який же сенс, говорячи про ці дні, посилатися на вересневі 
резолюції? х).

Якщо близько 70% миколаївської Ради були із .небільшо
виків то чи значить це, що маса цих небільшовиків (не забудьмо, 
що це були ті ж  заводські робітники !) була настроєна реакційно, 
що вона була прихильницею панування капіталу, коаліції 
з  буржуазією й т. ін. ? — Аж  ніяк ні, звичайно (ми не говоримо, 
розуміється, про деяких із „вожаков" миколаївських есерів та 
меншовиків). Сам Альошін говорить навіть, з властивою йому 
моторністю, про „головокружительную эволюцию его (Совета) 
влево к большевикам в Октябре месяце".

Наша уперта боротьба в Раді Р. Д. з соціяль- опортунізмом 
була безпосередньо боротьбою саме за завоювання цієї маси 
депутатів - робітників, що переживали тоді період тяжких 
ідейних і політичних хитань. І ми домагалися певних і дедалі 
збільшуваних успіхів у  Раді; вплив більшовицької фракції на 
масу депутатів - робітників, не тільки безпартійних, але й тих, 
що примикали до правих фракцій, далеко виходив за її межі, 
що виявлялося в постійному голосуванні за наші пропозиції 
значного числа небільшовиків. Абсолютна більшість за 
нашу резолюцію про перехід влади в країні до найближчого 
другого з ’їзду Рад на такому пам’ятному для автора пленумі 
Ради, 16 жовтня (про що згадує й тов. Альошін), була вже 
серйозною нашою перемогою. Кульмінаційним же пунктом 
наших досягнень під ту пору були пленуми миколаївської 
Ради 26 та 29 жовтня. І коли Альошін запалисто докоряє нам, * з

х) Причини невеликого відсотку більшовиків у складі миколаїв
ської ради в жовтні 1917 р. треба бачити, крім спільних обставин краї
ни й своєрідних умов півдня, також б е з п е р е ч н о  й б е з п о с е 
р е д н ь о  в тому, що значна частина миколаївських більшовиків відко
лолася від меншовиків лише до другої половини серпня; що Т І Л Ь К И
з ц ь о г о  ч а с у  в Миколаєві існувала самостійна партійна організація 
більшовиків, не зважаючи-на те, що миколаївська група „Интерна
ционал" закликала на цей шлях відколу й самоорганізації всіх при
хильників більшовизму, ще з травня 1927 р. (див. наш нарис: „Под
готовка Октября в Николаеве"— „Літопис Революції", № 5 — 6, 
1927 р.).
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говорячи: „тот же самый Марк, рядом с другими большевиками, 
при желании, вернее — умении, буквально могли бы повести 
Совет за собой", то ми спокійно можемо відповісти йому: Так, 
„тот же самый Марк, рядом с другими большевиками", дійсно, 
й повели Раду за собою, якщо взяти на увагу: 1 )’що ні один 
голос не зважився роздатися у Раді в ці дні на оборону керенщи
ни; 2) що Рада одноголосно виправдала повалення контр-р е 
волюційного буржуазного уряду, визнавши крах коаліції 
з буржуазією взагалі; 3) що із 70 з лишком відсотків складу 
Ради, небільшовиків, ми 26 жовтня притягли на свій бік 
більш як 20%, бо за нашу резолюцію голосувало точно 50% 
зборів; 4) що пленум 29 жовтня ухвалив підтримувати утворену 
в центрі нову, радянську владу; ухвалив більшістю нашу ві
дозву, що вітала пітерську революцію, хоча формально й не 
розв’язав питання за проголошення цілковитої влади Ради 
в Миколаєві.

Так, всупереч найпустопорожньому фанфаронству Альо- 
шіна, який викрикує, що начебто „Совет — справа налево по
литически обанкротился" (!) в дні Жовтня, ми маємо рацію 
рішуче стверджувати, що в ці дні ми мали величезне політичне 
досягнення (особливо, якщо зважити факт менш як у 3, якщо не 
правильніше, лише 1/4, складу Ради із більшовиків),— що в ці 
дні ми домоглися в Миколаєві безперечної моральної перемоги 
більшовизму і в масах, і в Раді, що це був також, як ми раніш 
писали, вже „явний приступ" до офіціяльного встановлення 
радянської влади в Миколаєві, здобуття головних, найсильні- 
ших твердинь до установлення в цьому місті диктатури проле
таріату. І саме цим дні 26, 29 жовтня в Миколаєві й дали 
моральне задоволення революційному настроєві мас. Але 
більш за це все таки домогтися, в ті дні не пощастило...х).

У Т. Альешін (повторюючи помилку миколаївського Ісгпарту) 
пише, що, буцім то, 26 жовтня миколаївська Рада Р. Д. ухвалила ре
золюцію більшовиків з формальним оголошенням радянської влади 
в Миколаєві. Ту ж дивну помилку (не зрозуміло, на якій підставі) 
повторював і т. Вікторов (див. його статтю в „Л. Р .“ № 4, 1929 р., 
стор. 62). Якби це так сталося, то справді з а г а д к у  с ф і н к с а  
становило б те, що радянську владу в Миколаєві довелося „знову" 
проголошувати в січні, і про це ні той, ні той історик не подумали. 
А проте, с п р а в ж н і м  ф а к т о м  (а не „мнением Марка", як не
відповідно зауважує Альошін: у справі в с т а н о в л е н н я  ф а к т і в  
не може бути „мнений"), фактом було те, що ми писали в наших статтях: 
Р а д а  26/Х п о д і л и л а с я  р і в н о  м і ж  р е з о л ю ц і я м и . б і л ь 
ш о в и к і в  і п р а в и х .  Ми вже потверджували це не тільки нашою 
незрадливою нам пам’яттю, але й документом: „Известия Никол. 
Сов." з 28 жовтня 1917 р., примірник яких є в наших руках.
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Як ми вже викрили його в ряді пунктів, наш лихо - 
критик і в питанні про тактику миколаївських більшовиків 
у дні Жовтня не бачить, як безглуздо він б’ється в розставленій 
ним же плутанині. Одно із двох: або, як він стверджує, мико
лаївська Рада Р. Д. пережила в Жовтні „головокружительную “ 
(навіть! — А . М .) эволюцию влево к большевикам“, і 26 жовтня 
вона ухвалила резолюцію більшовиків з оголошенням влади 
Ради,— значить угодовці опинились у меншості, й тоді, для 
чого цю безсилу меншість треба було ще „виганяти", про що 
все ж невгаваючи твердить Альошін ?—Або ж ,— а саме це й ста
лося в ті дні, й у цьому то й вся „суть"! — угодовці не опини
лись у Раді Р. Д. в меншості, половина робітничих депутатів 
голосувала за їх формулу організації влади в країні,— і тоді, 
як можна було цих робітників „виганяти"?

Бо, справді: з приводу якого питання 26 — 29 жовтня мико
лаївська Рада поділилася на дві рівні половини? Як ми і в 
попередніх наших статтях і вище показали,— не з приводу 
питання про ставлення до керенщини й до коаліції з буржуа
зією, не з приводу ставлення до пітерської революції, а з при
воду організації нової влади для цілої країни,— влади Рад 
(тобто послідовної пролетарської диктатури), або уряду „всіх" 
соціялістичних партій, на підставі демократичних Установчих 
зборів! О сь-як стояло тоді, 26 — 29 жовтня, питання в мико
лаївській Раді,— і ось ц іє ї-о  „суті" розламу в ті дні на дві 
рівні половини депутатів Ради наш історик і критик абсо
лютно, ні на йоту, не зрозумів! І коли він запитує: „что поме
шало тов. Марку и его единомышленникам совершить перево
рот 26 октября? Меньшевики и эсеры...? Дума, Рада?"— ми 
знову йому з ’ясовуємо: перешкодили не „меншовики й есе
ри", як такі; тим менше могли перешкодити нам Дума чи на
ціоналістична Рада, що не мали жодної реальної політичної ваги 
в тодішньому Миколаєві; „перешкодила" тільки — сама ро
бітнича маса Миколаєва в її значній частині,— тій частині, 
що була представлена половиною Ради Р. Д.,що не голосувала 
за нашу резолюцію!

Що тут в масах діяли ще політичні забобони, демократичні 
ілюзії й сумніви — це безперечно. Але ми ж знаємо, що від 
цих сумнівів не зовсім ще вільна була тоді й наша партія, на
віть дехто із членів ЦК і дехто із перших наркомів радянської 
влади. Так що ж, за ці не вижиті ще ілюзії ми повинні були 
половину робітничих депутатів Ради „розігнати", за най- 
мудрішою, архі - р - революційнішою думкою Альошіна? Ось 
це й було б нещо інше, як авантуризм (вДодаток, дурний та без
дарний!), який, про що ми раніш писали,— „только дискре
дитировал бы в глазах масс нашу партию, смысл нашей борьбы
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и саму идею советской власти" (не говорячи вже про реальну 
неможливість для нас вчинити такий бравий „переворот" *). 
Що й говорити, здоровий революціонер т. Альошін, спору нема, 
але про справжній хід нашої пролетарської революції він має 
якнайгірше уявлення!

Якби Альошін безпосередньо переживав 1917 р. або хоча б 
глибше знав і продумав його, він знав би й те, скільки сил нам, 
більшовикам, треба було прикладати тоді, щоб з ’ясувати в ма
сах, навіть нам прихильних, суть так званої „демократії" 
і значіння пролетарської диктатури; він знав би ті найгостріші 
питання (про них ми писали в нашому першому нарисі), які 
були тоді в робітничих масах за предмет постійних суперечок 
та сумнівів.

Навіть ставлення до Установчих зборів, що їх тоді (в 
листопаді) обирали, не зовсім іце ясне було навіть рево- 
люційнішим колам. А особливо займало свідомість робітників 
питання про взаємини поміж владою робітничих Рад і владою 
партії більшовиків: органічне (і діалектичне!) поєднання того 
й другого не відразу засвоювалося, і тільки сам досвід револю
ції міг внести цілковиту ясність у це, як і у всі тодішні пекучі 
питання.

І тому, коли наш критик, тій тодішній боротьбі чужий, 
несамовито галасує: в чому була „стриманість"миколаївських 
мас в дні Жовтня йкому й та у чому треба було „достигати"? 
ми знову йому розтлумачуємо: 1) стриманість була, коли роз
в’язували питання про потребу установлення цілковитої про
летарської, тобто більшовицької, диктатури в країні, а тим 
більше про потребу негайного проголошення повновладности 
Ради Р. Д. у Миколаєві; 2) „достигати“ треба було тим ще 
досить помітним масам, які, цілком привітаючи повалення уряду 
буржуазії, стоячи за підтримку утвореної в центрі більшо
вицької влади, все ж хиталися ще в питанні, чи повинна і на
далі залишатися чиста більшовицька влада рад, чи треба 
створити уряд із „всіх" соціалістичних партій,— і ось це 
хитання у масах і відбилося у подвійних постановах пленуму 
Ради 26 і 29 жовтня. Тим то наша задача полягала в тому, 
щоб „доробити", „допомогти масам достигти" в усвідомленні 
того, що тільки в більшовицькій диктатурі Рад, а не в якомусь 
уряді із різних соціялістичних партій — єдиний шлях визво
лення пролетаріяту. І не могло бути сумніву, що через маси 1

1) 3 а „критикою" Альошіна, на стор. 321 його статті, виходить, 
що ми, начебто, вважаємо за дискредитацію партії та ідеї радянської 
влади в и м о г у  м а с  у т в о р и т и  пролетарську владу (?!). Ми не 
можемо не з а п л я м и т и, як нечесне й негідне перекручування нашої 
думки, цю вихватку Альошіна!
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ми радикально змінимо в найближчий же час і склад миколаїв
ської Ради Р. Д. на нашу користь...

А тепер, оцінюючи тодішню ситуацію в Миколаєві й всю 
течію революції в ньому, ми маємо рацію сказати, що в Мико
лаєві майже цілком виправдалася та прогноза можливої ево
люції від половинчастої влади напівугодовницької Ради Р. Д. 
до послідовної класової диктатури більшовицької Ради,— та 
прогноза „надзвичайно цінної можливости мирного розвитку 
революції", яку, як ми вище бачили, Ленін виклав у своїй 
статті „О компромиссах".

Звичайно, якби становище в Миколаєві в дні Жовтня 
було таким, що вимагало б, за всяку ціну, негайно формального 
проголошення повновладности Ради, то і в більшості мас, і в 
більшості Ради всі хитання розв’язалися б самі собою, й ми, 
без сумніву, мали б у Раді 26 жовтня значну більшість за біль
шовицьку резолюцію. А якби цього й не сталося (що майже 
неймовірно), то наша фракція мала б тоді досить очевидну й без
посередню об’єктивну підставу для того, щоб домагатися в ці 
дні встановлення більшовицької влади всіма революційними 
засобами. Але такою безпосередньо-об’єктивною підставою, що 
зобов’язувала б нас на захоплення влади, що виправдала б в очах 
мас це захоплення, могло бути тільки існування в Миколаєві 
реальної та безпосередньої загрози чи небезпеки для революції. 
Чи була вона тоді?

В тому ж то й суть своєрідности тодішнього становища 
в Миколаєві, що миколаївському пролетаріятові та його Раді 
безпосередньо не протистояла в цей період ніяка сила, а тим 
більше ніяка влада класового ворога! Про це ми писали уже 
більше ніж треба!.. Навіть Альошін, що створив собі із мико
лаївської Думи, за браком у нього кращих арґументів, якесь 
опудало, навіть він, як ми бачили, не може не визнати, що 
„Дума в Октябрьские дни была тише воды, ниже травы", що— 
„ни Дума, ни Рада не посмели бы громыхать оружием против 
Совета", що „опасно было угрожать Совету"1). А це й потвер- 
жуе нашу характеристику тодішнього стану в Миколаєві й пра
вильність нашої тодішньої тактики!

Характерно, як Альошін, з одного боку, силкується ство
рити мітичну „силу" та „владу" миколаївської Думи (як скан
дально це в нього вийшло, ми вже показали вище), так, з другого

х) Про „громыхание оружием" тоді від Думи чи націоналістич
ної Ради взагалі безглуздо говорити, бо сам Альошін пише, що „за 
ними не было ни солдат, ни рабочих", що вони „не располагали ни одной 
заржавленной винтовкой". Але навіть о д в е р т о г о  „громыхания" 
с л о в а м и  від кого б то не було в Миколаєві в оборону керенщини 
тоді не було й бути не могло.
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боку, він усяково намагається протиставити робітничі маси 
Миколаєва,— його Раді й, в зв’язку з цим, усяково ж умалити 
силу й владу Ради.

А проте, вже до осени 1917р. в Миколаєві і була фактично 
влада Ради Р. Д. й влада робітників, хоча і перша і останні ще 
не зважувалися цю владу свідомо здійснювати й доводити до 
краю. З історичною об’єктивністю треба встановити, що мико
лаївська Рада, значною частиною своєї практичної діяльности, 
сама становила разюче заперечення меншовицького ідейного 
опортунізму її більшости: цей фактичний „парадокс “ зале
жав, звичайно, безпосередньо від натиску великих мас про- 
летаріяту міста, а також від впливу більшовицької фракції 
та участи (від жовтня) у виконавчих органах Ради наших 
товаришів. *

Крім наведених вище прикладів (часткова експропріяція 
банків, ліквідація страйку інженерів), яскравим показником 
і сили, і позиції Ради Р. Д. є відмова її виконати наказ одесько
го комісара Тимчасового уряду (ще в серпні чи вересні) про від
рядження з Миколаєва військових частин на фронт. Також ін і
ціатива обкладення буржуазії на користь безробітних (в листо
паді) належала, в дійсності, Раді Р. Д. (а не Думі), і через 
Думу це обкладення лише реалізувалося. І той факт, що в місько
му „Ревштабі" більшість належала представникам Ради Р. Д ., 
а головування — голові Ради Р. Д ., говорить також про пере
важний авторитет Ради.

Як не напружується наш історик, щоби „изничтожить“ 
ролю й значіння миколаївської Ради Р. Д .,це ніяк не може 
удаться, бо факти — уперті, і його міркування, спрямовані 
„проти“ Ради Р. Д ., фатально повертаються проти нього же. 
Мимоволі він пробалакався, що навіть підчас занепаду Ради 
Р. Д ., коли, як він далеко не точно висловився, Рада Р. Д., 
мовляв, „была препятствием к установлению пролетарской дик
татуры", все таки, чомусь „реакция в лице Рады готовилась 
к открытому сражению с Советом", націоналістична Рада 
вое таки вчинила „вооруженную вылазку против советской 
власти", вона — мовляв — виступила проти Ради Р. Д ., 
„предполагая слабость советской власти" х). Поправці, чудеса 
в решеті! Як же так, шановний критику, значить і по-вашому, 
в Миколаєві була тоді влада Ради Р. Д., якщо не формально, 
то фактично? Бо для чого потрібно було б націоналістичній 
Раді виступати навіть на „відвертий збройний бій“ з Радою 
Р. Д ., якби остання дійсно була „перешкодою до пролетарської 
диктатури", якби остання, справді, являла собою „ніщо", 1

1) „Літопис Революції", № 4, 1929 р., стор., 327 — 328.
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як ви це малюете? Адже з такою Радою Р. Д. реакційній Раді 
треба було, навпаки, жити тільки в мирі Й союзі!

Такі кричущі нісенітниці Альошіна! Бо він не розуміє, 
що найглибше значіння і сила Ради Р. Д. полягала уже в тому, 
що своїми коріннями вона входила в гущавину робітничих мас, 
що її підпора була в глибині цих мас, і що саме, завдяки цьому, 
вона, навіть в період свого занепаду, становила собою дійсну 
перешкоду для... всякої контр - революції! Це й розуміла контр
революційна Рада. Але цього,— соромно сказати!— не може 
збагнути більшовик Альошін!

III

Нам зостається тепер показати, як наш критик затьмарив 
і перекрутив події в Миколаєві грудня 1917 р. і в якому неправ
диво - офарбленому світлі подав він політику тодішнього парт- 
керівництва в цих подіях.

Передусім, різко впадає в око те, що ці події наш шанов
ний критик ледве не зовсім обійшов, що по суті їх,— сутички 
Воєнревкома більшовиків з миколаївською шовіністичною 
Радою, а особливо, переговорів парткерівництва більшовиків 
з тою же Радою про поділ влади,— він не висловився ні зву
ком, в той час, коли саме ці факти становили основну тему нашої 
статті „Историческая справка и комментарии “, що стала 
об’єктом нападів критика.

І таке замовчування про справжню суть подій, що ки
дають світло й на характер загального тодішнього стано
вища в Миколаєві, звісно, ні в якій мірі не „випадкове11 
й не без наміру: наш критик не міг не відчувати, що 
грудневі події ніяк не вміщаються в його убогу схему, що вони 
цілком розривають її, як таку, що грубо спрощує й перекру
чує історичну дійсність. І тому за найвигідніше для себе він 
взяв „фігуру замовчування"...

А втім, ми не зовсім точно висловилися.. Критик не про
сто змовчав: заради того, щоб одвести в читача очі (саме 
заради цього!) від тої дійсної суті грудневих подій, що ми роз
крили в згадуваній статті, Альошін удається до прийому, який 
інакше не можна назвати, як найбезцеремоннішим змішуванням 
усіх карт! Саме,— він, передусім, запевняє, нібито змістом 
цих подій був виступ шовіністичної Ради проти Ради Р .Д .,— 
„вооруженная вылазка" Ради проти Ради Р. Д . І ми не мо
жемо не заявити зараз же, що така думка про грудневі, 1917 р., 
події в Миколаєві найрішучіше не відповідав дійсності, що 
остання до невпізнання перекручена в кривому дзеркалі уяви 
та... специфічного „об’єктивізму" Альошіна.
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В дійсності, в грудні 1917 р. у Миколаєві стався не виступ 
націоналістичної Ради проти Ради Р . Д ., а напад першої на 
більшовицький Военревком, з метою розгромити більшовиків. 
Що в дальших розрахунках Ради було — через розгром мико
лаївських більшовиків прийти через деякий час і до розгрому 
миколаївської Ради Р. Д ., тобто, до захоплення нею (шовіні
стичною , Радою) влади,— це не може, звичайно, підлягати 
сумніву (і це ми ясно й чітко сказали в тій же згадуваній 
статті).

Але все таки тоді, в грудні, захоплення ними влади 
в Миколаєві було для українських шовіністів лише „музикою 
майбутнього'*, про яке вони могли тільки потай мріяти, але 
воно не могло ще лежати для них . у рямцях безпосередньої 
перспективи й безпосередніх дій. Як ми вже з ’ясовували,— 
„вследствие сравнительной незначительности ее сил и благо
даря несомненно революционному и советскому настроениям 
всей рабочей массы и почти всех военных частей города, нико
лаевская Рада х) просто не могла тогда посягать йа власть". 
Але Альошін і тут, як і скрізь, якнайгрубіше перевертав дійс
ність „на голову ".

Так, він кидає зауваження: „характерно, что рабочие в 
столкновение активно не вмешивались", в сутичку, начебто 
Ради з Радою Р. Д ., і в цій пасивності робітничих мас в грудне
вих подіях Альошін вбачає доказ, немов би то, байдужости ро
бітників до долі тодішньої Ради Р. Д ., доказ того, що начебто 
в той час „от Совета никто ничего не ждал и его третировали, 
как ненужную (!) организацию" (так!). А у виносці, заради 
більшого „підкріплення", він пише:„интересно, что громадное 
большинство рабочих, которых мне приходилось спрашивать 
о декабрськом столкновении Рады с Советом (? — А. М  '), 
даже и не помнят о нем" (стор. 320). Альошін наївно певний, 
що й цей факт — забуття робітниками подій грудня 1917 р.— 
потверджує його тезу. В цьому його корінна, глибоченна помил
ка, плід його загального верхоглядства й упереджености, що 
заважають йому бачити й розуміти справжню дійсність. Бо 
ті факти, що їх він наводить, доводять лише просто проти
лежне, тому що хочеться Альошіну.

Не тому робітники забули про грудневі події, що останні 
торкалися, начебто, „непопулярної" Ради Р. Д .’, а навпаки, 
забули про них робітники саме тому, що ці події аж ніяк не були, 
всупереч голослівним зауваженням Альошіна, сутичкою націо
налістичної Ради з Радою Р .Д .,  що вони пройшли поза й повз 
Ради Р .Д ., поза й повз робітничих мас. І пасивно поставились 9

9  Мова йде про націоналістичну Раду — Ред,
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робітники до цих подій саме й тільки тому, що останні торка
лися не Ради Р . Д ., а — Военревкому, не зв’язаного ні з Радою 
Р. Д ., ні з масами. І в цьому умисному й безоглядному 
відриві Военревкому від Ради Р. Д. і від широких мас полягав 
найглибший, перворідний гріх його, як гріх і вина тодішнього 
більшовицького керівництва, що утворило такий Воєнревком. 
А цієї корінної риси грудневих подій тов. Альошін зрозуміти 
не хоче, хоча в наших працях ми досить її висвітлили!

Сама провокаційна поведінка націоналістичної Ради щодо 
нашого Военревкому була тоді можлива тільки тому, що, як ми 
з ’ясовували, Воєнревком створено було й існував він цілком 
сепаратно, поза Радою Р. Д ., аж зовсім не як бойовий орган 
Ради Р. Д ., єдиного авторитета в очах мас, не зважаючи на 
занепад його діяльности в той час. Це різко й істотно відрізняє 
миколаївський Воєнревком грудня 1917 р .,— цей, справді, 
лихо - Ревком! — від славного історичного пітерського Воєн- 
ревкомітету, що керував Жовтневою революцією: бо останній 
був органом Ради, він непоривно зв’язаний був з нею, він спи
рався на могутній авторитет і силу саме Ради Р. Д ., ЩО була на 
чолі маси пітерського пролетаріату й салдатів, він і боровся за 
владу Ради — і ось цей - о найтісніший, органічний зв’язок 
пітерського Военревкому з робітничою Радою, а через неї з ма
сами, і дав перемогу нашій партії.

А миколаївський теж Воєнревком,— він не тільки не був 
органом Ради й не був зв’язаний з нею, але, навпаки, від са
мого початку він по - рвацькому протиставляв себе Раді Р. Д ., 
бо в невибачній саморозумілості, в „комчванстві" своєму він 
хотів усунути Раду Р. Д ., заступити її собою,— так наче 
якась самодовільна сила, він мав намір „сам“(І) стати владою 
(і наш ура-„більшовицький" історик за це й похваляє його!), 
іґноруючи маси, які не знали його й, природно, не могли йому, 
як самочинному органові, йняти віри.І в наслідок такої,в корені 
неправдивої, бланкістської, а, по суті, авантурної, антимар- 
ксистської, анти ленінської політики було те, що не могло не 
буди: неминуча, за такої безоглядної політики, пасивність 
мас, які не підтримали наш Воєнревком, примусила його в 
сутичці з націоналістичною Радою до зовсім непочесного 
відступу.

Неправда, нібито в конфлікті „провалилася Рада", як ціл
ком безпідставно кидає, для своєї втіхи, тов. Альошін: в тому 
то й повчальний урок цих подій,що сталося просто протилежне! 
Націоналістична рада, можна сказати, домоглася не маловаж
ного успіху: крім того, що її гайдамаки убили декількох черво- 
ноґвардійців, вона досягла своєї участи в міському Ревштабі, 
а наш Воєнревком мусів був себе розпустити. Хіба це не було
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ганебним провалом на нашій стороні й успіхом на стороні во
рога? І ми,— тобто, всі ті, хто не втратив голови, миколаїв
ські більшовики, й пережили тоді результат грудневих подій, 
як удар нашій партії в Миколаєві з вини парткерівництва1).

Але Альошін, як найнеприпустимо змазуючи й до невпізнан
на перекручуючи неприємні для нього факти, не бачить,-не хоче 
бачити справжньої дійсности. Він славословить мнимий „справж
ньо - революційний" (?!) курс миколаївського парткерівни
цтва в грудні 1917 р! Він співає дитирамб його „несомненно" (!) 
„единственно - верной боевой партийной политике" (?!)! 
І цю „единственно-верную партийную политику" наш проник
ливий історик та критик бачить у „игнорировании Ревштаба, 
в дезавуировании меньшевистско - эсеровского Совета,... в ор
ганизации обороны революции — Военревкомитета".

Наскільки „вірно", „удало" й „успішно" тодішнє партке- 
рівнивдво „організовувало оборону революції", ми вже добре 
бачили. Зате, воно „іґнорувало Ревштаб, дезавуїрувало Раду 
Р. Д .“! — хіба не виявило воно цим справжньо революційних 
більшовицьких доблестів ?

„Игнорирование Ревштаба" — як це звучить „горделиво" 
і марнословно! Ревштаб, за нашою характеристикою, був тіль
ки тимчасовим мёжеумочним органом в Миколаєві. Цілком 
правильно! Але — критикові невдогад, що навіть цей орган 
в певний момент можна було більшовикам також використати 
в інтересах пролетарської революції: саме того ж грудня, 
коли представники від Радив Ревштабі, тобто більшість в ньому, 
були більшовики з лівими есерами...

„Дезавуирование меньшевистско - эсеровского Совета",— 
подумаєш, який р - революційний „героїзм"! Але, вельми ша
новний псалмоспівче, чому єдино вірним більшовицьким шляхом 
для тих, хто бореться за радянську владу, було „дезавуирова
ние", тобто, іґнорування Ради Р. Д ., дискредитація її, розрив 
з нею, а не навпаки,— рішуче опанування Ради? Ви голосили 
на нашу адресу: що, мовляв, завадило Марку та його однодум
цям зробити переворот 26 жовтня ? — і ми на це уже вичерпли- 
во відповіли вам. Але тисячу разів більше підстав у нас задати

х) Тов. Альошін жалкує, що „недостаток материалов не позво
ляет осветить как личный состав этого Военревкомаи его деятельность, 
так и отношение к нему солдат и заводских рабочих". Я к і с т ь  і 
х а р а к т е р  складу Воєнревкому(персональнопочасти нам відомого, 
досить прозорі по тій лінії, яку він провадив (звичайно, під керівни
цтвом тодішнього партійного комітету). ІЦождо ставлення до нього 
робітників і салдатів, то воно також досить красномовно виявилося 
в тій невтральній і пасивно - неїативній позиції, яку найбільші заводи 
та військові частини зайняли щодо розглядуваної сутички Воєнрев- 
кому а шовіністичною Радою.
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таке ж подібне запитання вам, тому, хто взяв на себе невдячну 
й безнадійну ролю адвоката миколаївського парткерівництва 
грудня 1917 р. Ми запитуємо вас: що перешкодило більшовикам 
взяти в грудні в свої руки керівництво Радою ? Що перешкодило 
їм тоді фактично встановити й навіть просто проголосити 
единовладу Ради, пролетарську диктатуру в Миколаєві, 
тобто зробити той Жовтневий переворот, потребу й змогу якого 
в грудні досить висвітлили ми в попередній нашій статті? Що 
перешкодило їм? Меншовики й есери? Але це — жалюгідна, 
негідна викрутка! Бо уже з першого грудня після відходу мен
шовиків та правих есерів провідні органи Ради Р. Д. (президія 
та виконавче бюро) були в руках виключно більшовиків та лівих 
есерів!

І ось, в момент, коли озброюється контр - революційна шо
віністична Рада, коли треба підготувати широкі робітничі маси 
до боротьби проти неї за радянську владу, більшовики, 
замість оживити та посилити Ради Р. Д ., замість опанувати 
її, замість встановити повновладність Ради Р. Д. та концен
трувати навколо неї маси,— замість всього цього, вони 
„згорда” повертаються до Ради Р. Д. спиною, „героїчно” 
„не визнають” її, „революційно” „дезавуїрують” її, і — 
винаходять якийсь особливий орган, поза Радою Р. Д. і поза 
масами,— орган, який, одначе ж, досить самовпевнений (ще б 
пак!) для того, щоби самому претендувати на владу 1 І ця, 
поправці, рвацька гра в революцію кваліфікується „єдино вір
ною” більшовицькою політикою! Чи виправдав би Ленін таку 
невибачну, в корені неправдиву й шкідливу лінію? І якими сло
вами заплямував би той же Ленін тих, хто, називаючи себе 
більшовиками, які борються за владу Рад, в критичний момент 
посилення ворога не використали можливости встановлення 
саме радянської, визнаної від мас влади, а замість неї, одвернув
шись від Ради Р. Д ., відірвавшись від мас, погналися за владою 
якогось Военревкому, якого маси не знали й підтримувати не 
могли, що й призвело, в грудневих подіях, до ганебного бан
крутства ?..

...„Политика Закса,— співає Альошін,—была несомненно, 
единственно верной боевой партийной политикой!” Ось як! 
Ну, а переговори парткомітету з тим же Заксом на чолі про 
поділ влади з шовіністичною Радою, про утворення, разом з 
нею, особливого органу влади, „в обход Совета и вместо рево
люционной попытки установить в тот момент именно власть 
Совета”,— це теж, отже, було єдино правильною бойовою біль
шовицькою політикою? Про цей вельми посутній момент в на
шій другій статті Альошін змовчав, погано змовчав. Але він 
це вправі мовчати про це, раз він співає дитирамби!..
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І, нарешті, останній штрих, що завершує характеристику 
нашого „критика".

Наш погляд на політику, що єдино диктувалася мико
лаївським більшовикам в грудні 1917 р .:

„оживлять и усиливать Совет, решительно овладеть фак
тическим руководством его, именно в виду и перед лицом усили
вавшегося врага, а на этом, и только на этом пути, мы имели 
бы за собой все сочувствие и всю поддержку пролетариата 
и военных частей города",— цей наш погляд критик супрово
дить таким зневажливим зауваженням: „И такие утомитель
ные (підкреслили ми.— А . М .) операции предлагалось про
изводить над живым трупом, какой представлял из себя Совет 
в декабре".

„Утомительные операции"! Критик Альошін викрив себе 
цілком! Він не знає, що пролетарська революція робиться саме 
тяжкими, напруженими, „утомительными" операціями упер
тих революціонерів, а не хвацьким наїздництвом. Утомливі 
операції — це нудне заняття для всіх і всякого роду Альо- 
шіних. І тому,— геть „утомительные операции" і, — хай живе 
хвацьке наїздництво!

*  **
Що ж ми маємо, коротко кажучи, в хоробрій „критиці" 

Альошіна ?
Ми маємо:
1) наскрізь формальний, вульґарно - механістичний, за

мість діалектичного, підхід до революції;
2) неймовірно - суперечливу плутанину, не зв’язність та 

верхоглядство, замість марксистської аналізи;
3) нерозуміння, іноді чисте неуцтво в специфічній обста- 

нові Миколаєва 1917 р., що критик „компенсує" грубим пере
кручуванням фактів та наших поглядів;

4) фразерство, ура-„більшовизм", під маскою ленінського 
більшовизму, що його критик не знає й не розуміє.



IV. МАТЕРІАЛИ ТА ДОКУМЕНТИ

ДИСКУСІЯ В ПРИВОДУ СХЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  
М. ЯВОРСЬКОГО1)

( Травень 1929 р .)

3-є засідання 20. V . 1929 р.
ПРОМОВА ТОВ. ГЕХТМАНА 2)

Тут почувається недостатня підготовка до обміркування 
такого важливого і складного питання, яким є схема історії 
України. Це позначилося на тому, що, поперше, майже всі то
вариші говорили з приводу деяких окремих питань історії 
України, не торкаючись головних питань, що зв’язані зі схе
мою, коли виключити окремі виступи, які тут мали місце. 
Подруге, це позначилося на тому, що значна кількість това
ришів перенесла центр ваги в своїх виступах не стільки на 
питання конструкції, побудови схеми концепції, розгляду 
конкретного матеріалу, що його вкладає Яворський у свою 
схему, а сконцентрували свою увагу на особах. Багато уваги 
пішло на обміркування питання про те, як ставиться По- 
кровський до історії України, схеми історії України тощо. 
Я взагалі вважаю, що у нас обговорення схеми пішло зовсім 
не тим шляхом, яким воно повинно йти. Схему обговорювати 
й складати треба не так, що ми йдемо од цілого до окремих її 
частин, а навпаки. Треба поставити окремі частини схеми, 
обміркувати в порядку роботи нашої катедри історії України 
протягом цілого року, обміркувати цілу низку питань, що 
стосуються до корінної проблеми української історії, в наслі
док цього обговорення окремих частин схеми можна утворити * *)

Продовження. Початок див. „Л. Р .“ № 2, 1930 р.
х) Дискусія ця відбулася рік тому. Редакція вміщає стенограми 

дискусії, зберігаючи цілком автентичність оригіналу, припустивши 
лише стилістичне виправлення їх. Місця, вставлені в текст оригіналу, 
взято в клямри { ], а випущені в дужки ( ). Р е д .

*) 3 технічних причин промову тов. Гехтмана, що мала бути 
вмішена в № 2, вміщаємо в цьому. Див. порядок промов „Л. Р." 
№ 2, 1930 р. стор.268 — 269.—Р е д .
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цілу схему, яка в свою чергу повинна стати предметом обго
ворення. На жаль, у нас не так пішло обговорення схеми. 
Ми тут мали вже певне визначення цілковитої схеми, яку не 
мали змоги обміркувати по окремих її частинах.

(Щодо мого виступу, то я не гадаю, що він буде якимсь 
винятком. Більшість товаришів, що виступали, на мій особистий 
погляд, не досить широко підготувалися до обміркування та
кого-складного питання, як схема. Я не можу вважати себе за 
цілком підготовленого до обміркування цього питання з двох 
причин. Перша причина полягає в тому, що я не мав змоги 
так широко готуватися до того питання, яке в нас зараз стоїть, 
питання, що охоплює цілу низку самих важливих моментів. 
І подруге, я тепер займаюся серйозним вивченням процесів 
історії України. Я хочу зазначити, що я ніколи не зважусь 
до сліпих наслідків, не критикуючи експериментально тих чи 
інших теоретичних знань).

Далі, я хотів зробити зауваження щодо співвідношення 
елементів академізму й політизму. Я вважаю, що постановка, 
яку давав тов. Шпунт, є неправильна постановка. Я ніяк не 
можу у виступі тов. Шпунта або тов. Хоменка розділити мо
менти теоретичні й моменти політичні й я ще не знаю, який 
з цих двох моментів політичний чи академічний масу виступі 
того ж самого тов. Хоменка більше значення. Мені здається, 
що на більшу увагу заслуговує політичний бік справи виступу 
тов. Хоменка, ніж академічний бік цієї справи. Ніяк не можна 
такими штучними засобами огородити академічний бік од по
літичного. Тут була помилка з боку тов.Шпунта. Н іяк не можна 
піти тим шляхом, що його накреслив тов. Рубач. Він застеріг 
деяких товаришів, що перенесли центр ваги на Покровського, 
зовсім забуваючи про завдання, що в нас стоїть — обміркувати 
не якусь абстрактну схему, а ці конкретні схеми, що вже 
складені, що представлені тут в тезах М. І. і в численних пра
цях того ж самого тов. Яворського. Але, здається, що коли 
обміркувати таке кардинальне питання, як схема історії 
України, що має безпосереднє відношення до схеми історії 
Росії, не можна обминути ні праць Покровського, ні того місця, 
що посідає Покровський в історії Росії й схемі історії України. 
Я вважаю, що доведеться говорити також і про Покровського.

Переходячи до самої суті, я хочу зазначити одну помилку, 
що її зробив тов. Шпунт, говорячи про промислову ренту. 
Тов. Шпунт був неправий. Первісна й простіша форма ренти 
є рента одробітна, яка трансформувалася в грошову ренту, 
а ця остання перетвориться на промислову ренту. Щодо цієї 
останньої, промислової чи комерційної ренти, то ця остання 
комерційна рента має, на думку Маркса, таку особливість,
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що вона є висловом капіталістичного способу виробництва 
і являє собою прибуток понад середньою нормою. Таким чином 
ми бачимо, що Маркс трактує цю промислову ренту, не як 
щось таке, що протиставляється капіталістичній ренті, як 
думав тов. Шпунт, а, навпаки, як саму капіталістичну ренту.

Промислова рента це й є капіталістична рента.
Тепер приступаємо до конкретних питань, що їх тут ви

сували. Я вважаю, що коли ми ставимо питання про схему 
історії України, то ми повинні мати вихідний пункт. Здається, 
що не можна сперечатись, коли не мати вихідного пункту, 
при розв’язанні цього питання. Такий вихідний пункт повинен 
бути тому, що той спір, який іде, це спір в межах марксизму. 
Тут не йде спір між марксистами,з одного боку,й ідеологічними 
течіями, що стають проти марксизму, з другого боку. Я вважаю, 
що постановка була цілком неправильна й вона не відповідає 
тому станові, який ми на сьогоднішній день маємо на нашому 
історичному фронті. Можна сказати, що окремі помилки можуть 
переростати в щось інше, що можуть бути певні тенденції. 
Цілком правильно і цього я не збираюся заперечувати. Але 
можливість не є дійсність і для того,щоб можливість перетворити 
в дійсність, потрібні якісь конкретні умови. Я вважаю, що тих 
умов, які сприяють перетворенню можливости на дійсність, 
сьогодні ще немає. Через те не можна так ставити питання,* 
як ставлять окремі товариші, буцім то йде боротьба між мар
ксистами й антимарксистами в тому конкретному спорі, що 
араз ми його маємо. Така постановка питання була в деяких 
. варишів, напр., у тов. Шпунта. Він узяв те місце в роботі 

11.1, про провідну Думку історичної науки, де визначено самий 
предмет історичної науки, і підходить до цього з методою ВИКЛЮ- 
•.ення.

. Він викинув момент діялектичного підходу, діалектичної 
аналізи й ствердив, що коли це викинути, то у нас залишиться 
те ж саме визначення предметів історичної науки, що дає бур
жуазна наука, що дає буржуазна ідеологічна думка.Коли 
взяти Гермайзе, викинути марксистську термінологію й подиви
тися, а що залишилося, то побачимо, що залишилося те, що 
немає нічого спільного з марксизмом. В даному разі ми маємо 
саме таке становище, що коли викинути марксистську термі
нологію, яка була в тому визначенні історичного процесу, 
залишиться не марксизм, а антимарксизм. Мені здається, що 
цього довести тов. Шпунт не зможе. Отже, такий підхід був ціл
ком неправильний. Тов. Шпунт покликався на тлумачення по
няття історичного факту. Хіба це обов’язково для марксиста 
відкидати поняття історичного факту ? Справа в тому, що мар
ксист у поняття історичного факту вкладає не той зміст, який
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вкладаїрть представники буржуазної історичної науки. Для 
представника буржуазної науки — це є вивчання окремих 
неповторних фактів в той час, як для марксиста історичний 
факт — є передовсім сукупність фактів, які виявляють певну 
закономірність історичного процесу. (Я вважаю, що т. Шпунт 
помилився і неправильно накинув тінь, давши можливість 
гадати, що ми маємо справу не з марксистським вивченням 
предмета історичної науки, а з псевдо - марксистським, або 
антимарксистським. Таке перебільшення неправильне). Пер
спектива, подана в тезах Яворського, особливо в виступі,який 
мав місце з боку Хоменка, заслуговує на гостре засудження. В 
тезах Яворського сказано так — він говорить про революційну 
марксистську історіографію й каже: „така зміна форми кла
сового методу"... (читає). Отже, виходить, що післяреволю
ційна марксистська історіографія Росії, ми знаємо, що це 
таке, знаємо Покровського, бо другої схеми немає, вся та ве
лика група марксистів,що працює—молодь, учні Покровського, 
що уточняють його схему, що уточнили її, що вони йдуть за ме
тодою формально - класової аналізи, по суті йдуть стежкою 
буржуазної російської історіографії.

(Це неправильно, це не дає правильної перспективи. Тут 
немає ніякого матеріалу, Яворський не навів ніякого матеріалу 
в своїй доповіді, у якій би міг ствердити, що маємо не марксист
ський підхід, не марксистську схему. Те, що Хоменко звів 
виступ, щоб довести, що Покровський став на позиції Мілю- 
кова, Ключевського, це неправильно. На жаль, у Хоменка не
має, з мого погляду, політичного виступу. Він має більше 
значення ніж академічний).

[Це неправильно, це дає неправильну перспективу, тут 
Яворський не навів ніякого матеріалу в своїй доповіді, який би 
міг ствердити, що в Покровського ми маємо буржуазну ве
ликодержавну схему російської історіографії.

Хоменко пішов далі, доводячи, що Покровський став на 
позицію Мілюкова, Ключевського, це абсолютно неправильно. 
Політичний еквівалент виступу Хоменка полягає в тому, що 
Хоменко відновив теорію боротьби двох культур лінією 
історичної науки марксистської].

Хоменко цього прямо не каже, що треба бити в набат, 
виступити озброєною силою проти схеми Покровського. Але 
коли він не зробив такого висновка, то це лише через свою 
непослідовність. Коли схема Покровського є схема Мілюкова, 
Ключевського, Соловйова, цебто схема й методологія старої 
російської історичної науки, як же можна нам, комуністам, не 
вважати за обов’язкове боротися проти цієї ідеології? Це 
обов’язок кожного комуніста боротися проти хибної буржуазної
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ідеології, яка просякла марксистську історичну науку.іЯвор- 
ський:— Хоменко й бореться).

Висновок про відновлення теорії боротьби двох культур 
лінією марксистської історичної науки неминуче випливає 
з того, що говорив т. Хоменко.

Якою повинна бути схема історії України, як я собі 
уявляю? Схема історії України повинна бути конструктивно 
марксистською історичною схемою, вона має будуватися за 
таким принципом. Головне завдання схеми історії України 
полягає в тому, щоб виявити на тлі загальної історичної за- 
кономірности специфічну закономірність українського істо
ричного процесу. Але специфічність існує, де є спільність. 
Де немає спільности,немає специфічності!. Щоб будувати схему, 
треба взяти і спільність і специфічність. При чому не можна 
взяти окремо специфічність і окремо спільність. Не можна 
йти за методою, яку пропонував тов. Шпунт — „сначала общ
ность, потом специфічность на основе общности". Між специ
фічністю й спільністю існує зв ’язок не механічний, а діялектич- 
ний. Це значить, коли будуємо певну історичну схему, тут спе
цифічність і спільність перестають існувати самостійно, тут 
є злиття, певний синтез, синтез спільности й специфічности, 
це, головний принцип, на якому повинна будуватися вся істо
рична схема. Коли взяти схему Яворського й перейти до кон
кретизації цього моменту, то в чому, з мого погляду, головна 
хиба схеми Яворського? Як я уявляю, головна хиба схеми 
Яворського,— в працях Яворського проходить червоною нит
кою— цей момент зводиться до моменту абстрактної окремішно- 
сти українського історичного розвитку. Я не можу зараз говори - 
ти докладно про те,як в цьому відношенні обстоїть справа до X IX  
сторіччя, через те, що не вважаю себе за досить широко обізна
ного зі старою історією України. Але це, здається, наша біда, а 
не наша вина. Але мушу сказати, що у мене склалося таке вра
ження на підставі робіт, що є у Яворського з історії до XIX сто
річчя, що у Яворського є іґнорування того моменту, що росій
ський історичний процес має спільні риси з українським істо
ричним процесом, і той вплив, який російський процес мав на 
історичний процес, що мав місце на Україні. Я уявляю госпо
дарчий розвиток України до X V III сторіччя таким чином, що 
український економічний розвиток відчував два роди впливів — 
з одного боку,вплив західній, з другого боку, ЕПЛИВ східній. 
Ці впливи йшли — східній через господарчий розвиток Росїі, 
західній — через господарчий розвиток Полиці. Господар
чий розвиток України став по середині, він є якийсь перехо
довий тип. Коли визнати, що ці переходовий тип, то не можна 
обмежуватись впливом із Західньої Европи. Треба одноразово
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уявити вплив, що йшов з боку російського історичного 
процесу.

[Освітлюючи досить повно, з деякими перебільшеннями, 
західньо - європейські впливи, Яворський майже цілковито 
іґнорує російські впливи. А в наслідок цього в роботах Явор- 
ського утворилася певна тенденція, безперечно хибна своєю 
суттю, хибна теоретично й шкідлива з боку політичного.

Ця тенденція дає себе особливо почувати, коли Яворський 
у своїх працях переходить до освітлення початків робітничого 
руху на Україні. За Яворським, формування українського 
робітничого руху йшло під впливом західньо - європейського 
робітничого руху, з одного боку, і української громадської 
думки—з другого.

Впливи російські, впливи російського робітничого руху 
й російської революційно - громадської думки цілком іґио- 
ровано в роботах Яворського.

Невипадковими є для Яворського намагання зробити з 
Зібера й Подолінського 100% послідовних марксистів.

Оскільки він ставить появу робітничого руху на Україні 
в зв’язок з українською громадською думкою того часу, то 
зрозуміло, що він повинен зробити з таких представників 
тогочасної української громадської думки, як Драгоманов, 
Подолінський, Зібер, представників ортодоксального марксизму, 
тоді як перші два взагалі ніколи не мали ніякого відношення 
до марксизму, а Зібер якщо і був марксистом, то скоріше 
леґальним марксистом, марксистом - еволюціоністом].

Ми знаємо з листів Маркса та Леніна, що справжній мар
ксист лише той, хто доводить визнання клясової боротьби до 
визнання диктатури пролетаріяту. Навіть у найближчих при
хильників Маркса в Західній Европі не було такого ще чіт
кого розуміння проблеми диктатури пролетаріяту. Так невже 
це було у Зібера й Подолінського? Та й крім усього, Зібер 
досить значна постать в історії громадської думки, що він не 
потребує ніякої модернізації.

Тепер я хотів би сказати дещо про проблему буржуазно - 
демократичної революції на Україні. Передусім, товариство, 
я цілком згодний тут з тим, що говорив тов. Рубач. Тов. Рубач 
досить докладно доводив, що у Яворського існує для буржу
азно - демократичної революції на Україні не дві, а три ру
шійні сили. Але мені здається, що треба піти трохи далі і ска
зати, що взагалі схема Яворського має таку хибу, що вона пере' 
більшує межі революційности цього національно - демократич
ного руху, що був на Україні. В чому саме це перебільшення 
полягає? Мені здається, що треба відкинути тут одну хибну 
постановку питання, що її дав т. Карпенко. У тов. Карпенка
J2 Літопис Революції № 3 - 4
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підхід до національного руху був цілком суб’єктивний: по- 
скільки пролетаріят був віділений од селянства, по лінії мови 
й культури, він не міг вирішити національного питання і ця 
щілина давала можливість Центральній Раді пролізти в неї, 
в цю щілину — остільки Центральна Рада відогравала револю
ційну ролю. Я запитую, як ми поступимо з китайською рево
люцією на першому її етапі ? Хіба революційність китайської 
буржуазії стояла лише в зв’язку з тим, що китайський проле
таріят не міг зразу стати гегемоном революції. І така постанова 
суперечить всім основним засадам Леніна в національному пи - 
танні. Справа в тому, що для цієї революційносте буржуазії були 
в певних межах цілком об’єктивні підстави. Але чи є це ті об’єк
тивні мотиви, що їх подає Яворський. Він підходить до питання 
таким чином, що Центральна Рада відогравала революційну 
ролю остільки, оскільки вона оформляла боротьбу мас на шляху 
до знищення февдалізму, кріпацтва і т. ін., цебто оскільки 
українська буржуазія в особі Центральної Ради виконувала 
якісь завдання буржуазної революції, остільки вона відо
гравала ролю гегемона в буржуазно - демократичній ре
волюції.

Чи могла українська буржуазія виконати завдання бур
жуазно-демократичної революції? Мені здається, що в тому 
разі,коли ми скажемо, що могла, тоді ми повинні переглянути 
всю постановку Леніна, постановку питання про гегемонію 
пролетаріяту в буржуазно - демократичній революції. Адже, 
ця постановка Леніна про гегемон пролетаріяту в буржуазно - 
демократичній революції виходить з того, що ні буржуазія, 
ні дрібна буржуазія не може вирішити жодного питання бур
жуазної революції й основного питання, цебто, аґрарного пи
тання, виконання програми націоналізації землі. Коли Цен
тральна Рада оформила боротьбу мас за знищення февдалізму, 
кріпацтва, за виконання цієї програми буржуазно - демокра
тичної революції, то виходить, що українська буржуазія 
виступає як гегемон буржуазно - демократичної революції.

(Я вважаю, що революційність центральної ради була не 
втому. Тов. Яворський у своїй відповіді на рецензію Горіна 
зазначав про український національний революційний рух. 
Мені здається, що національний р>х на Україні мав значно 
вужчі межі, ніж по інших країнах. Тут мені здається, що 
в основному два мотиви. Перший мотив полягає ось у чому, 
що наша буржуазна революція взагалі запізнилася...).

[Революційність Центральної Ради була не в цьому, а в тому, 
що Центральна Рада до певної міри виступала проти Тимча
сового уряду, послаблюючи цим загальний імперіалістичний 
фронт буржуазії на терені колищньої Росії. Крім цього, не
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треба спускати з ока, що межі революційности українського 
національного руху значно вужчі, ніж в інших країнах.

Для цього є певні підстави в тому], що наша буржуазна 
революція взагалі запізнилася й усі прекрасно знають, що це 
запізнення нашої буржуазної революції доклало особливу 
печатку на весь хід розвитку: пролетаріат поставив питання 
своєї політичної емансипації значно раніше, ніж буржуазія 
поставила питання своєї емансипації в боротьбі проти кріпа
цтва. Самий тип буржуазної революції тут був інакший.

Нарешті, я хотів два слова сказати про теорію двокур- 
кульности. Тут тов. Гуревич подав критику цієї теорії двокур- 
кульности. Я вважаю, що ця теорія двокуркульности є непра
вильна теорія. Ця теорія двокуркульности абсолютно не від
повідає ленінській теорії про пруський та американський 
типи розвитку. Теорія М. І.— з одного боку, февдальний гли
тай, що репрезентує пруський тип, з другого боку, фармар- 
ськцй глитай, що репрезентує американський тип. У Леніна 
не така постановка. За Леніном, глитай не може бути представ
ником американського типу розвитку. Ленін каже прямо, що 
пруський тип означає, що на чолі розвитку стоїть поміщик, 
до якого приєднується значна частина сільських багатіїв. 
Американський тип розвитку має своїм представником серед
нього селянина, що не є капіталістичним підприємцем, а що 
є капіталістичний підприємець в потенції, той що може 
стати капіталістичним підприємцем за умов широкого капі
талістичного розвитку с. г. на базі націоналізації землі. От 
яка у Леніна постановка питання про прусько - американський 
шлях розвитку.

Який висновок виходить у М. І. з цієї постановки про 
двокуркульність ? Виходить ось що, що оскільки фармар- 
ський тип глитая протиставляється февдальному типу, остільки 
виходить, що цей фармарський тип глитая виступає як ре
волюційна сила. Звертаю увагу, що в статті Яворського в 
„Червоному Шляху" є таке місце, де сказано, що національна 
революція (читає) М. І. каже, що такого місця немає, або 
що він це місце знімає. Але зняти цю формульовку, яка є ціл
ком послідовним логічним висновком двокуркульности, не мож
на. У М. І. сказано так (читає). Теорія двокуркульности при
водить М. І. до того, що він примушений перебільшити межі 
революційности національно - демократичного руху на Укра
їні й примушений -вести висновок такий, що цей національний 
революційний рух зберігає себе, як революційний рух, збе
рігає революційне значення не лише до поворотного моменту 
влітку 17 року, але й після Жовтневого часу. (Ця постановка 
помилкова. Може я помиляюся, може я неправильно підходжу
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до цього питання. Мені здається, що це помилкова постановка 
окремих питань, що вони є в схемі і в роботі Яворського). 
[веде до висновку про ролю буржуазії, як рушійної сили ре
волюції на Україні. Отже, в Яворського ми маємо таку схему 
революції 1917 р. на Україні, яка нічого спільного з марксизмом- 
ленінізмом не має].

ПРОМОВА ТОВ. МЕБЕЛЯ

Товарищи! Я думаю, что ни в коем случае не следует 
оспаривать правильность того положения доклада Яворского, 
где он констатирует, что старая русская историческая наука 
не выработала схему украинского исторического процесса. 
Можно смело сакзать, что это обвинение, выдвинутое им по 
отношению к старой русской историографии, не преувеличено, 
а преуменьшено. Можно привести бесчисленное количество 
примеров, ярким образом свидетельствующих о том, что исто
рические процессы, протекавшие на Украине умышленно 
старыми историками вообще не изучались, равно как не изу
чалась ими история наших других национальных республик.

Товарищи. Я репликой протестовал, когда т. Сухино - 
Хоменко говорил с этой кафедры с том, что Покровский не 
изучал, сознательно игнорировал историю Украины, Кавказа, 
Туркменистана и т. д. Несколько позже я укажу почему я 
считаю, что подобное утверджение т. Сухино - Хоменко в луч
шем случае можно об’яснить незнакомством его с работами 
т. Покровского, судить о котором и осуждать которого он 
берется. Но верно то, что даже наиболее образованные исто
рики - марксисты России, историки - партийцы могут смело 
признаться в том, что они не знают истории наших республик. 
Возьмем, к примеру, историю Кавказа, историю Средней Азии. 
Что мы из их историй знаем? Mhofo ли мы знаем о ходе раз
вития национального движения на Украине?

Подобное недопустимое положение вещей об’ясняется не 
виной, а бедой товарищей так называемых „русских истори
ков “, тем обстоятельством, что они в наследство от старой 
историографии по этой части почти ничего не получали даже 
в области фактического материала.

Однако, результатом того, что исторические процессы, 
события, имевшие место в национальных республиках не учи
тываются и по сей день является то, что многое из наших исто
рических преставлений является сотворенной легендой. Ход 
исторического развития на территории теперешней РСФСР 
обобщается и выдается за развитие всей бывшей царской Рос
сии. Не подлежит никакому сомнению, что те исторические



Дискусія з приводу схеми історії України М. Яворського 185

схемы, которые вырабатывались до сих пор являются суже
ными.

Возьмем, к примеру, революцию 1905 года. Вопрос о дви
жущих силах, характере этой революции гениально освещен 
Лениным, но полную исторически - конкретную картину дви
жения этих лет мы не имеем. Я убежден, что если б мы про
следили б детально ход рабочего движения в Харькове, в ряде 
других украинских городов летом 1905 года, то мы получили 
бы возможность внести совершенно новые существенные мо
менты в общую картину революции 1905 года. Остановимся на 
другом примере. У нас есть в истории революционного дви
жения кричащий пробел между двадцатыми и шестидесятыми 
годами XIX века. От движения двадцатых годов от декабри
стов мы вдруг перескакиваем к народникам. Получилось это 
потому, что по существу история ревдвижения изучала кружки, 
выступления только центра, собственно России. Пропасть 
между 2 0 -м и  и 6 0 -м и  годами могла быть заполнена только 
при условии, если б было изучено и учтено разивтие рев. дви
жения, общественной мысли в других местах, в частности, на 
Украине. Можно было бы привести целый ряд других анало
гичных фактов. Сейчас стоит в порядке дискуссии очень важ
ный вопрос, вопрос о сущности торгового капитала. Несом
ненно, что целый ряд спорных вопросов, связанных с пробле
мой торгового капитала может быть разрешен только при де
тальном изучении истории наших национальных республик.

И, неверно, товарищи, что ненормальность того, что мы 
не знаем как следует историю Украины и др. национальных 
республик, осознается только Яворскими другими историками 
Украины. Неверно то, что говорили здесь почти все выступав
шие товарищи, а именно, что историки - марксисты, историки- 
партийцы Москвы мирятся и поддерживают этот великодер
жавный подход, к изучению исторических явлений. Наоборот, 
большинство ответственных историков - партийцев Москвы 
остро ощущают необходимость ближе ознакомиться с разра
боткой истории наших национальных республик. Я мог бы 
сослаться на ряд устных и письменных обращений ко мне 
московских товарищей с просьбой вводить их в курс новых 
украинских изданий и т. д.

Возьмем т. Покровского. Его тут обвиняли почти все 
выступавшие товарищи в великодержавных тенденциях. Дол
жен сказать, что не осуждение Покровского здесь было признано 
как бы признаком дурного тона. Мене, например,ставится в 
вину,, что я не хочу признать наличие этих тенденций(только 
тенденций по мнению наиболее сдержанных товарищей у т. Пок
ровского).
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И вот, обращаясь к т. Покровскому, надо сказать, что он 
конечно, не дал схемы исторического развития наших наци
ональных республик. Не дал, прежде всего, потому, что он 
вынужден был оперировать материалами старой исторической 
науки. В предисловии если не ошибаюсь, к 2 части очерков 
культуры т. Покровский подчеркивает, что ряд моментов из 
его революционной биографии (в частности, жизнь в эмигра
ции) мешал ему обратиться к первоисточникам. Талант Михаила 
Николаевича особенно проявился втом, что он сумел построить 
новую марксистскую схему на основе старых уже много раз 
использованных материалов. Историческое развитие наших 
национальных республик т. Покровский мог изучить постолько 
несколько они были отображены в фактическом материале 
нашей старой литературы.

Заявление же о том, что т. Покровский сознательно обхо
дил исторические судьбы угнетенных национальностей бывшей 
царской России ничего не имеет общего с правдой. Если т.Су- 
хино - Хоменко видел когда нибудь историю России в XIX в. 
в изд. Гранат, то он должен знать, что там помещена большая 
статья т. Покровского, посвященная завоеванию Кавказа, 
изучающая процессы, протекавшие среди самих народов 
Кавказа.

Возвращаясь к докладу Яворского я должен сказать, что 
если бы существо доклада его заключалось в том, что он 
острие своей критики направляет против вновь выявляющихся 
великодержавных тенеденций в исторической науке, то его 
доклад пришлось бы только приветствовать. К сожалению, 
товарищи, мне все - таки дальше сослагательного наклонения 
идти нельзя, потому, что это правильное положение сопро
вождается и растворяется в целом ряде таких идей которые 
с моей точки зрения более чем вредны для теории рабочего 
класса и с которыми необходимо самым решительным образом 
беспощадно бороться.

Первое, что ударяет в нос в любом выступлении Явор
ского — это его позиция (к несчастью разделяемая большей 
частью здесь присутствующих) по отношению к коммунистам - 
историкам, работающим в столице СССР, в Москве, по отно
шению к товарищам, которых Яворский называет „Москов
ской школой Что же из себя представляет эта так называемая 
„Московская школа“, в частности, ее руководитель т. Покров
ский. Я Думаю, что всякий непредубежденный человек должен 
сознаться, что если не лучшие, то одни из лучших страниц по 
исторической части марксизма написаны т. Покровским. Нельзя 
оспаривать, что и старые довоенные исторические работы Каут
ского, Меринга и Кунова стоят в методологическом отношении
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ниже работ т. Покровского. Стоят ниже потому, что Покров
ский в смысле отрыва от буржуазной науки в смысле критики 
ее дошел гораздо дальше названных авторов. Чтобы в этом 
убедиться стоит только сопоставить сжатый очерк Михаила 
Николаевича с учебным пособием написаным Мерингом для 
германской партшколы. И вот метод т. Покровского здесь 
оценивается, как формально - классовый. Для того же, чтобы 
это заявление, паче чаяния, не показалось случайным, доба
вочно заявляется, что „Московская историческая школа 
русские историки - коммунисты, не вышли за пределы бур
жуазно - исторический науки. Но если они не вышли за пре
делы буржуазной науки, надо быть последовательным и за
явить, что они продолжают дело буржуазной исторической 
школы. Для полноты картины здесь выступал один товарищ, 
который ставил Покровского виднейшим и наиболее талантли
вого представителя русской исторической науки в прямую 
родственную связь с Милюковым. На другом историческом 
заседании Яворский сказал, что схема Покровского находится 
в прямой связи с схемой Погодина.

Схема Покровского поставлена таким образом в связь с 
наиболее яркой схемой буржуазно - исторической науки. 
Я считаю, что самая постановка вопроса показывает, что те, 
которые так поставили вопрос уже совершенно отошли от 
основных положений марксизма. Что является для нас, марк
систов, ■историков пролетариата основным критерием при груп
пировке представителей исторической науки на школы. Основ
ным критерием должно служить выяснение того, интересы 
какого класса отстаивает данный историк в своих работах. 
Только этот показатель, этот измеритель может служить основой 
для классификации исторических: школ. А какой же здесь 
метод применяется? Совершенно другой.

Но прежде чем характеризовать критерий, взятый Явор
ским и другими, я должен еще раз вернуться к работам т. Пок
ровского. Здесь многими товарищами содержание этих работ 
или извращается, или они историки, этих работ никогда не 
читали. Что здесь приписывалось т. Покровсеому? То, что 
он будто - бы считает Украину частью России и то, что он в 
таком именно аспекте будто - бы изображает прошлые судьбы 
нашей страны, что он, Покровский, не боролся с точкой зрения 
старых буржуазных историков о „единой неделимой". Обра
тимся к документам. Я беру предисловие его к сборнику „Рус
ская историч. литература в классовом освещении". Сборник 
вышел в 1927 г. Предисловие написано не позже 1926 г. И вот 
что пишет Михаил Николаевич задолго до нашей дискуссии, 
задолго до конфликта на Всесоюзной конференции историков -
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марксистов. Он пишет следующее: „Вздыхания о „единой 
неделимой которые слышались еще в период гражданской 
войны, несомненно, являлись отголоском уроков о „собирании 
Руси“, ибо одно дело лозунг „единой неделимой" в почти одно
родному по национальному составу Франции, совсем другое в 
„Российской Империи", где даже Витте насчитывал более 
40% инородцев, а еще он зачислял без околичностей в „рус
ские" и белоруссов и украинцев". Мне кажется, что говорить 
при наличии таких литературных документов об отстаивании 
т. Покровским концепции единого неделимого исторического 
процесса более чем рискованно.

Затем, беру оттуда же другую цитату: по части солидар
ности Покровского с великодержавностью буржуазных русских 
историков. На стр. 11 — мы читаем „эта русская литература, 
как в вся русская классическая литература, насквозь велико
державна. Й великодержавне ее чрезвычайно характерно для 
националистической политики. Для всех этих историков рус
ская история есть история великорусского племени и это 
чрезвычайно характерно, потому что главным агентом того 
исторического процесса, который я характеризую является 
именно великорусская народность. Русский промышленный 
капитализм складывался около Москвы великорусского центра 
и московский отпечаток резвычайно резко лежит на всей его 
политике. Отсюда прежде всего великодержавность этой лите
ратуры. то, что она смотрит с московской колокольни. Ми
нистр финансов Александра II Грейг сказал в одной своей 
речи, что он смотрит на Россию с высоты Кремля, один остряк 
прибавил,— „потому он и видит только Замоскворечье". Вот 
такую позицию занимала и наша националистическая истори
ческая Литература. Должен сказать, что если вдуматься в 
то, что говорил Яворский здесь в отношении великодержав
ности буржуазной исторической науки, то оно покажется 
чрезвычайно бледной копией того, что говорил много раньше 
и более резко, марксистски обосновано и ярко Покровский. 
Кто при наличии таких высказываний у Покровского может 
обвинять Михаила Николаевича, что он не борется с велико
державностью старой исторической литературы, тот или Пок
ровского никогда не читал или сознательно клевещет на идей
ного руководителя революционной марксистской исторической 
науки в СССР..

Однако, товарищи, как могло случиться, что наиболее 
воинствующего историка - марксиста, историка с дикой, на
правленной против историографии командующих классов, зна
чительная и влиятельная группа укр. историков превратили 
в потомка Погодина, в соратника Милюкова. Это случилось
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потому, что эта группа с Яворским во главе, при характери
стике лица историка, об’единении их в группы и т. д., пользу
ются не классовым марксистским критерием' а национальным 
•(придавая последнему не, большевистское толкование). Стоит 
какому - нибудь историку не усмотреть, например, в Соединен
ных Славянах представителей Украины, хотя бы он велико
лепно освещал их социальное лицо, как его Яворский и компа
ния причисляет к ученикам Погодина и др. Такой подход 
•свидетельствует только о том, что с марксизмом имеет мало 
общего названная группа историков. Неправильно понимаемое 
национальное вытеснило из их сознания социальное, классовое. 
Иллюстрацией этого может служить не только подход к Пок
ровскому, но и другое. Тов. Сухино - Хоменко говорил же 
здесь, что класссовая борьба, взятая без связи с национальным 
движением, есть метафизика. Сказано это было с таким под
черкиванием и с такими добавлениями, что я ожидал, что еще 
минута и знаменитая формулировка Маркса о том, что история 
есть история классовой борьбы будет заменена новой формули
ровкой, гласящей, что история это есть национальная борьба. 
Это место из речи т. Сухино - Хоменко является фактом одного 
порядка с фактом об’единения Покровского и Погодина в одну 
группу. Они порождены* одним и тем же. Они порождены тем, 
что национализм не пролетарского типа сожрал классовые 
интересы и чутье. В этом центр вопроса. Я считаю, что это 
центральный вопрос, на котором другие товарищи не оста
навливались. Надо выявить и разоблачить ту в корне оши
бочную установку, из которой происходит неправильное, не 
большевистское освещение решающих вопросов истории.

Надо вообще, товарищи, внести ясность в вопрос об удель
ном весе национального момента. Я считаю, что если мы теперь 
в силу того, что великодержавная тенденция безусловно не 
преодолена, если мы должны особо подчеркивать большое зна
чение национального вопроса, если мы должны настойчиво 
выдвигать необходимость изучения национальных движений 
угнетенных народностей в прошлом, то это не значит, что на
циональный вопрос нужно сделать основным вопросом. Марк
сизм начинается там, где национальный вопрос ставиться в 
подчиненное положение по отношению к. классовому. Поэтому, 
если вы стоите на плоскости марксизма, то будьте добры группи
ровать исторические школы по признакам социальным, а не 
национальным. Кто группирует историческую школу по на
циональному принципу, тот отходит от марксизма. Я считаю, 
что тут несправедливо обвиняют т. Покровського в недо
оценке национального вопроса, По этому признаку вы его 
ставите в одну группу с Милюковим. Если же этот самый
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критерий применить к вам же, то придется вас всех зачислить 
в одно семейство с Грушевским и т. п, К этому, если 
вы теоретически последовательны, вы должны обязательно 
прийти. '

Товарищи, отличие историографии одного класса от исто
риографии другого класса проявляется не только в различном 
освещении всех центральных исторических проблем, но и в 
различной, если можно так выразиться тематике, темы из 
прошлого, волнующие и интересующие один класс отбрасы
ваются новым классом. Я, например, сомневаюсь, чтобы кто 
либо из историков - марксистов попытался марксистски Осве
тить вопрос об Александре - Федоре Кузьмиче.

И вот какова же тематика Яворского и его сподвижников, 
какие темы занимают их умы? Какая проблема в качестве 
основной выдвинута в докладе Яворского о схеме украинского 
исторического процесса. Во главу угла, в центре поставлен 
вопрос о том, кому принадлежит Киевская Русь. Украинскому 
или русскому историческому процессу. Товарищи, по тому, 
куда относит данный историк Киевский период к русскому 
историческому процессу или к украинскому, в зависимости 
от этого Яворский группировал историков. По этому признаку 
он квалифицировал Покровского как великодержавника, отре
кался от него и солидаризировался с Грушевским. Мимоходом 
должен сказать следующее. Позиция того или иного историка 
по вопросу о Киевской Руси не свидетельствует даже о его 
прогрессивности или реакционности вообще. Разрешите ука
зать, что школа правоведов в лице такого профессора как Вла
димирский — Буданов стояла на той точке зрения, что Киев
ская Русь относится к украинской истории. Последнее не 
делало радикальной общую линию этой школы. Но важно 
другое, важно то, что такой вопрос выдвинут в центре доклада, 
что по такому вопросу, лежащему в плане Карамзинской 
национальной гордости, дискуссировали здесь многие то
варищи.

Товарищи, я должен тут высказать парадоксальное на 
первый взгляд мнение, что на сегодняшний день для пролетар
ской, марксистской истории Украины, больше всего сделала 
столь ругаемая здесь т. ,н. Московская школа. Если призна
вать, что основой изучения истории любой страны, должно 
явиться изучение социально - экономических процессов этой 
страны, то окажется, что работы Дубровского, Грановского, 
Ванага и т. п., которые при изучении истории развития капита
лизма имели своим об’єктом и Украину, что они эти товарищи, 
сделали во всяком случае не меныце для изучения украин
ского исторического процесса, чем Яворский и др.
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Я, товарищи, считаю, что декабристы относятся к русской 
истории. Ряд украинских историков неоднократно высказыва
лись, что союз соединенных славян — это страница из украин
ской истории. Если вы убеждены в этом и разделяете к тому 
же марксистскую точку зрения, то вы должны сказать, что все 
работы в последний период, напечатанные в Москве, вскр'ыва- 
ющие социальное лицо Соединенных Славян дают чрезвычайно 
много для понимания украинского революционного движения. 
Возьмем столь ненавистного здесь Горина. Он написал работу 
о советах в 5 - м году, где есть большой материал, посвященный 
работе советов на Украине. О лепте, внесенной т. Покровским 
в марксистскую историю Украины распространяться не при
ходится. Если мы имеем возможность в настоящее время пред
ставить себе в общих чертах ход социально - экономических 
процессов на Украине в марксистском разрезе, то этим мы 
обязаны т. Покровскому. Тут слышались обвинения Покров
ского в -том, что он не дал развернутой схемы истории Украины 
Он ее действительно не дал, но странно, товарищи, и требо
вать ее от него, который специально не занимался историей 
Украины, которому приходилось конструировать свои исто
рические построения в чрезвычайно неблагоприятной обста
новке . Тут же надо сказать открыто, хотя это может показаться 
нетактичным, что марксистской схемы украинской истории 
мы вообще пока не имеем, никакой марксистской схемы для 
обсуждения здесь пред’явлено не было в докладе носящем 
именно это название.

Товарищи, давая, например, схему развития капитализма 
в какой либо стране, мы должны дать линию развития капита
лизма во всей ее исторической конкретности, с указанием 
особенностей развития капитализма в данной стране, которые 
отличают данный исторической процесс от другого. Если же 
ограничиться констатированием того, что вслед за торговым 
капитализмом на Украину пришел промышленный капитализм 
и т. п. и больше ничего не сказать, то это не будет историке - 
марксистской схемой. Такие пункты мы найдем в курсе Бог
данова и Степанова и только для этого особой истории Украины 
не требовалось бы. Я очень хотел бы, чтобы Яворский выступил 
и сказал, как протекали процессы социально - экономического 
развития на Украине, чем отличались они от аналогичных 
процессов в России. Пока этого им не было сделано. (Сместа:— 
что вы считаете специфическим для Украины?}. Что я считаю, 
я скажу.

Схема украинского исторического процесса Яворским не 
дана. Вместо того, что мы называем общей, основной схемой 
истории Украины — Яворский дал сборище частных схем,
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ошибочно рисующих как отдельные моменты (буржуазно - де
мократической революции и т. д.), так и украинский исто
рический процесс в целом.

Товарищи, марксистская схема украинской истории мо
жет и будет дана только тогда, когда историки Украины начнут, 
пользуясь марксистским методом, изучать детально и глубоко, 
в первую очередь, ход соц. экономического развития Украины. 
Ибо об’яснение всем явлениям укр. истории в конечном счете 
дает это развитие. Схемы укр. истории нет у нас в данное время 
потому, что историки Украины не работали в этом направлении. 
Не работая сами над изучением соц. экономической истории 
Украины, они с работами Покровского, которого обвиняют 
во всех смертных грехах, попадают часто в неловкое положение. 
Рабски, механически берет Яворский положения выдвинутые 
тов. Покровским вовсе не для Украины и переносит их в исто
рию Украины.

Что, кстати, является единственным марксистским эле
ментом в его схеме.

А между тем внимательное изучение истории украинского 
народного хозяйства, повторяю, дало бы большие результаты. 
Я занимаюсь например, историей крепостного хозяйства при
шел к убеждению, что анализ развития крепостного хозяйства 
на Украине, вносит много существенно нового в наше обычное 
представление о системе крепостного хозяйства вообще.

У меня складывается убеждение, что когда нибудь украин
ские историки в схему Покровского на счет крепостного хо
зяйства, внесут кое - какие значительные поправки. Я хочу, 
товарищи, сказать несколько слов вообще о „поправках" к 
Покровскому. Один из выступавших здесь пытался связать, 
об’единить те выпады, которые имели место здесь по отношению 
к т. Покровскому и его работами с той критикой этих работ, 
которая ведется в Москве. Верно, товарищи, что ряд москов
ских историков, действительно собрали материал, для того, 
чтобы схему, например 4 - х  томника Покровского, которая 
выросла на основании материалов, бывших в распоряжении 
Михаила Николаевича к 1910 году, чтобы эту схему в отдель
ных частях дополнить и выправить. Сам Покровский, самый 
чуткий и наименее консервативный из историков, больше 
всего сделал для выправления своей схемы. Покровский отка
зался, кажется, в настоящее время переиздавать без перера
ботки свой 4 - х  томник, он воспретил переиздавать в старом 
виде свою работу по истории революционного движения и т. д. 
Для выправления уже устаревших положений из работ Пок
ровского, московские историку, во главе с самим Покровским, 
сделали больше чем кто либо. Но надо иметь в виду, что вся



критика Покровского, имеющая место в разных частях СССР 
и исходящая от действительных марксистов имеет своим осно
ванием признание, что основные положения Покровского 
составляют неот’емдемую часть марксистской историографии, 
что эта критика ничего общего не имеет и не может иметь с 
тем, что делали здесь Яворский и его сподвижники, с тем, против 
чего не протестовали большинство здесь присутствующих.

Товарищи, то обстоятельство, что часть историков Укра
ины поставила национальное, в мелко - буржуазном толковании, 
над классовым привело не только к тому, что они не изучили 
тех проблем, которые только и могли обеспечить создание 
основы для марксистской схемы истории Украины.

Вопросы соц. экономического развития, проблемы разви
тия революции на Украине не изучались обстоятельно, иссле
довательски этой группой. Влекло их исключительно к темам 
по нац. движению, но все же касаться вопросов социально- 
экономического развития этой группе приходится.

И вот подчинение всего, в том числе классового, националь
ному моменту имело другим последствием, что касаясь этих 
вопросов они всегда дают им совершенно небольшевистское 
освещение. Кратко приведу несколько примеров.

Пример первый. Теория буржуазно - демократической ре
волюции Яворского. Тут уже говорили относительно этой 
теории. Разрешите мне поставить точку над і, что боятся де
лать почему-то другие товарищи. Надо сказать, что мы имеем 
у Яворского совершенно не большевистскую оценку рево
люции и 1905 и 1917 годов. Дело изображается таким образом, 
что буржуазия выступила будто бы как революционная сила 
в период революции 1905* 1917 года. Но, товарищи, всякому мало 
мальски грамотному большевику должно быть ясно, что то, 
кто изображает хотя бы в малейшей мере буржуазию в качестве 
движущей силы революции, тот по сути с большевизмом не 
имеет ничего общего. Разрешите вам привести маленькую 
цитату из Ленина, том 1 1 - й ,  страница 79, которая не оставляет 
на этот счет никакого сомнения. Ленин пишет: „Иначе обстоит 
дело в России. Победа буржуазной революции у нас невоз
можна, как победа буржуазии... Эта особенность обусловливает 
лишь контр - революционный характер нашей буржуазии и 
необходимость диктатуры пролетариата и крестьянства для 
победы в такой революции... Это положение есть исходный 
пункт тактических разногласий с.- д. во время революции. 
Только приняв его во внимание, можно понять все частные 
споры (по вопросу о цоддержке кадетов вообще, о левом блоке 
и его характере и т. д.) и столкновения по отдельным случаям. 
Только в этом основном тактическом разногласии, отнюдь
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не в „боевизме“ или „бойкотизме", как думають иногда несве
дущие люди, заключается источник расхождения большевиков 
и меньшевиков в первый период революции (1905—1907 годы).

Второй пример. Теория ,,двухкуркульности,“ . Часть на
ционального кулачества превращается усилиями Яворского 
и др. в активную движущую силу революции на Украине, в 
руководительницу всего движения на селе. Не имея возмож
ности распространяться насчет содержания этой теории укажу, 
что она имеет задачей ликвидировать ленинскую идею о союзе 
рабочего класса с основными массами крестьянства о гегемо
нии в этом союзе пролетариата.

Третий пример. Изображение Яворским периода форми
рования рабочего класса на Украине, во втором томе его 
книги по истории революционного движения. Тут дело сво
дится к тому, что история украинского рабочего движения 
полностью отрывается от истории русского рабочего движения, 
зато устанавливается прямая непосредственная связь между 
украинским рабочим движением и украинской м.-буржуаз
ной общественной мыслью.

В связи с этим Яворский выдвигает следующий тезис. Он 
говорит, что народникам мы обязаны политическому оформле
нию рабочего движения. Те товарищи, которые читали работы 
Плеханова о первых стадиях рабочего движения, работы Пок
ровского, работы Ленина знают, что это резко противоречит 
тому, что они писали по этому поводу. Они подчеркивали, что 
рабочий класс политически оформлялся вопреки народникам. 
Но названной группе историков это положение необходимо 
для того, чтобы ход развития рабочего класса Украины под
чинить с самого начала украинскому мелко - буржуазному 
движению. і і

На этом 3 - м  примере выявляется очень ярко национа
лизм Яворского. Он старается оторвать, противопоставить 
судьбы украинского пролетариата судьбам русского пролета
риата. В названной книге Яворского йы находим анекдоти
чески преувеличенные сведения на ; ',счет численного состава 
южно - русского рабочего союза и все это потому, что, разрешите 
прямо сказать, национальный шовинизм не позволите использо
вать Яворскому русские достоверные источники, а велит обра
щаться к сданым неосведомленного корреспондента „Громады “.

Национализм Яворского и поддерживающей его группы 
определяет их взгляд теоретически невыдержанный и полити
чески опасный, на взаимоотношения украинского исторического 
процесса с русским. Прежде всего когда Яворский говорил отно
сительно места украинского исторического процесса, его взаимо
отношения с русским историческим процессом, он пользовался
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совершенно для нас непонятной терминологией: „Диференци- 
ровання действительность и синтетическая действительность 
Эти термины не только не марксистские, они просто бессмы
сленны. У меня создалось впечатление, что эти термины пу
щены для того, чтобы просто „пушать“ при помощи всяких 
„измов“. Но если отбросить эти лишние слова, то идея Явор
ского заключается в том, что украинский исторический про
цесс развивался все время особо совершенно оторвано от рус
ского исторического процесса. Какие из этого положения должны 
следовать политические выводы догадаться не трудно.

По мнению Яворского история СССР должна быть „сово
купностью “ исторических процессов различных народностей 
населяющих СССР. „Совокупность" предполагает связь меха
ническую, между об’единяемыми явлениями. Выходит, что 
фактически процессы революционного социального развития 
протекали на Украине совершенно изолированно от аналоги- 
чних процессов в других частях бывшей царской России и 
современной СССР.

Это положение сверхопасное политически, совершенно про
тиворечит марксизму. Уже у Плеханова можна найти много 
,мест, где он доказывает, что точка „б“ исторического процесса 
какого либо народа является следствием не только точки „а“ 
исторического процесса, того же народа, но точки „а“ и т. д. 
исторических процессов других народов. Борьба с пережитками 
национализма в изучении истории проходит красной нитью в 
построениях Покровского. Покровский широко раздвигает 
рамки при изучении русского исторического процесса. Возь
мите факт развития русской промышленности в начале 19 века. 
Как об’ясняет это Покровский? Он это об’ясняет не только 
русскими причинами, а ставит это в связи с общим сходом 
континентальной блокады. Покровский явления русского исто
рического процесса освещал и об’яснял и развитием истори
ческих процессов других стран. Это одна из отличительных 
черт его, давшая блестящие результаты. В западно - европей
ской действительности он находил ряд об’яснений нашему 
промышленному под’ему 9 0 - х  годов и т. д. Революционный 
марксист Пркровский стремится всячески связать историю 
России с историей Западно - европейских народов.' Яворский 
стемится изолировать, оторвать историю Украины от истории, 
России.

Мы имеем это в результате того, что национальный 
момент выдвигается впереди всего, что национальное стоит 
над классовым в понимании значительной группы украинских 
историков. Заканчивая, я хочу, для того, чтобы выяснить пра
вильную точку зрения о месте национального по отношению
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к классовому привести цитату из Ленина. Ленин в споре 
с журналистами из „Русской Мысли“ в 1913 г. писал следующее:

„На деле среди „вопросов европейской жизни “ социализм 
стоит на первом месте, а национальная борьба на девятом, при 
чем она тем слабее и безвреднее, чем последовательнее приведен 
демократизм. Смешно даже сопоставлять борьбу пролетариата 
за социализм явление мировое, с борьбой одной из угнетенных 
наций Восточной Европы против угнетающей ее реакцийной 
буржуазии (Речь идет о борьбе поляков в Германии — М.)— 
(т. 12, ч. 2, стр. 83).

Эту цитату, товарищи, я привел не для того, чтобы сде
лать из нее вывод о 9 степенности, малозначительности наци
ональной проблемы. Такие выводы были бы глубоко непра
вильны. Я считаю, что слово „9 - ти степенное“ является у  
Ленина случайным. Ленин всегда подчеркивал необходимость 
придавать большое значение этому вопросу.

Эта цитата мною приведена в доказательство того, что 
для Ленина не могло быть и вопроса насчет того, что нацио
нальное является всегда подчиненным по отношению к клас
совому.

И именно это приходится в настоящее время подчеркивать. 
Я подчеркиваю, что если мы, в настоящее время* когда ве- 
лидержавные тенденции безусловно не преодолены, должны 
выдвигать необходимость изучения национального движения 
и т. д., то это совершенно не значит, что национальный 
вопрос нужно и можно сделать не подчиненным вопросом.

Товарищи, только исходя при изучении истории Украины 
из положения о подчиненности национального классовому, 
историки Украины будут заниматься проблемами практически 
и теоретически актуальными для рабочего класса, по больше
вистскому их осветят, создадут действительно марксистскую- 
схему истории Украины.

До тех же пор пока национальное будет превалировать над 
классовым в методологии историков Украины — историогра
фия Украины будет оставаться безплодной, марксистская схема 
истории Украины создана не будет и в этих стенах будут зани- 
матьсй недостойным марксистов вопросом о том, кому принад
лежит Киевская Русь украинскому или русскому историческому 
процессу.

ПРОМОВА ТОВ. ФРІДА

Мне думается, товарищи, что те споры, которые происхо
дят сейчас здесь и которые, отчасти, начинаются и в Москве 
в виде дискуссии в Институте Красной профессуры, не слу
чайны. До сих пор в исторической науке, на историческом
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фронте, на этом участке общего идеологического фронта мар
ксистская мысль и марксистские отряды преимущественно вы
полняли, по отношению к буржуазной науке, к буржуазным 
концепциям задания, так сказать, разрушающие. Разрушали, 
главным образом,но одновременно, конечно,строя,создавая свои 
марксистские схемы. Сейчас же мы переходим на вторую сту
пень, мы переходим ко второму этапу. Мы, очевидно, перехо
дим к тому этапу, когда безпощадно, неуклонно и решительно, 
продолжая „разрушение “ мы основным вопросом должны 
выдвинуть вопрос о положительной работе, о шлифовке мар
ксистских схем, о разработке и конкретизации их, о конкрет
ной исторической разработке их в целом и отдельных их частей 
в частности, в теснейшей увязке и на основе самой решитель
ной борьбы против буржуазной и мелко-буржуазной идео
логии.

Совершенно естественно, что на этом переходном этапе 
возникают данные дискуссии, свидетелями и участниками ко
торых мы являемся. Совершенно естественно, что на этом 
этапе и в Москве начали обсуждать более внимательно положи
тельную работу, которую проделали'в период работы разру
шительной, т. е. ту схему, которую построил т. Покровский. 
Эта схема является основным фундаментом марксистской исто
рической схемы российского исторического процесса; и ее 
стали рассматривать с точки зрения ее дополнения, исправле
ния и развития.

Не случайно, что главным образом здесь у нас выдвигают 
один из тех вопросов, которой должен быть переделан, который 
должен быть решительно исправлен в схеме-т. Покровского. 
Это вопрос, национальный.

Теперь возьмем с точки зрения этой установки доклад 
т. Яворского. Мне думается, он черезчур сосредоточен на схе
мах русских историков. Доклад Яворского должен был дать 
основные положительные схемы украинского исторического 
процесса. Он должен был, устанавливая границы и определен
ные моменты, правильные или неправильные с нашей точки 
зрения по отношению к русским историческим схемам, в то 
же время свой решительный удар в своей значительной части 
направить против украинских буржуазных схем. Вот то, что 
почти не нашло себе места в докладе т. Яворского и в тезисах 
Яворского, представленных на эту дискуссию и это, несомненно, 
является одним из крупнейших недостатков его тезисов.

Несколько слов об общем значении схемы т. Покровского.
О схеме т. Покровского я говорил, что, с моей точки зре

ния, эта схема имеет огромнейшее решающее значение в раз
витии марксистской исторической науки. Она разрушила
13 Літопис Революції Л* 3 —4
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враждебные нам теории и создала фундамент для дальнейшего 
развития и для конкретизации схемы исторического процесса 
,с точки зрения марксизма. Основные леса, основные моменты 
этой постройки намечены Покровским же. Я  считаю его схему— 
в основном правильной марксистской схемой, ибо помимо всего 
прочего стержневой идеей, так сказать целевой установкой 
схемы Покровского является борьба пролетариата за его геге
монию, борьба партии пролетариата за свою гегемонию в рево
люционной борьбе, победа пролетарской революции. С этим 
согласованы все элементы схемы Покровского, под этим углом 
зрения они построены и в противоречии друг, с другом не нахо
дятся. Это является одним из важнейших критериев марксист
ской схемы.

Тут же необходимо отметить, что при всем этом помимо 
того, что во всей схеме Покровского есть те или иные недостатки, 
в ней есть один чрезвычайно грубый и важный недостаток, 
который накладывает известную тень на многие части этой 
схемы и не дает возможности разрешить ряд моментов истори
ческого прошлого. Это вопрос понимания национального вопро
са, особенно по отношению к Украине.

Теперь о неправильных оценках Покровского.
Когда говорят, как т. Хоменко В., что схема Покровского 

равняется схеме Милюкова и Соловьева, то товарищи, которые 
так говорят, делают громадную ошибку. Это значит подойти к 
схеме и работе Покровского, отбросив все основное ее содер
жание, подойти только по национальному признаку. И это — 
марксизм ? Это значит — взять национальный момент у По
кровского, национальный момент у Соловьева и Милюкова и по 
этим признакам поставить знак равенства. Я думаю, что такая 
постановка глубоко неправильна. И научно - исторически и 
политически с марксистской точки зрения это будет большая 
ошибка, ибо не это является основным критерием, главным 
критерием для классификации историков. .

Я вспоминаю, как на всесоюзной конференции историков - 
марксистов в Москве выступали некоторые наши товарищи и 
критиковали т. Нечкину за то, что она отрывает декабризм от 
украинской почвы, от социально - економических условий 
Украины, от развития Украины. Выходит т. Покровский и го
ворит — это влияние Грушевского. Почему? По сути, выходит 
потому, что у Грушевского есть учет условий развития Украины. 
Наши товарищи, естественно, требовали учета этих условий 
при изучении декабризма на Украине, хотя есть тенденция 
декабризм в его ответлениях, существовавших на Украине, 
оторвать от украинской почвы в ее экономическом, политиче
ском и идеологическом выражениях. Я не говорю сейчас какой
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учет у Грушевского. Это мы все великолепно знаем. Знаем, 
что его учет не наш учет. Но устанавливать „влияние" по этим 
формально совпадающим признакам совершенно недопустимо.

Аналогия — это не тождество х). Этот инцидент в іуіоскве 
частный вопрос. То, что мы сейчас разбираем гораздо более 
общий вопрос более важный вопрос, но и аналогия может 
кое - что пояснить. И если неправильно поступил Покровский, 
примення такую методологию, то в тысячу раз более непра
вильно поступают товарищи, применяя эту методологию по 
отношению к самому Покровскому, ко всей его огромной 
работе.

И вот тут нельзя, по моему, обойти тех обвинений, кото
рые с этой трибуны т. Яворский бросил Покровскому по во
просу о формально классовом методе. Если это обвинение при
знать, тогда нужно Покровского, как историка - марксиста со
вершенно отбросить в сторону. Тогда над Покровским, кото
рый несомненно произвел революцию, своего рода Октябрь
скую революцию, в исторической науке, над этим Покровским 
нужно поставить крест, ибо если с одной стороны отбросить 
национальные вопросы, а что национальные неправильности 
у Покровского есть, есть недооценка, есть непонимание наци
онального вопроса по сути дела, об этом говорить не прихо
дится; если это отбросить, и если отбросить главное и основное, 
что у него неоспоримо и безусловно есть, это классовый и не 
просто классовый поход, а революционно - марксистский 
подход, революционно - марксистский метод, если отбросить 
это основное, главное и решающее, если т>б’явить его метод 
методом формально - классовым, что тогда останется от По
кровского, кроме его стиля? Останется только блестящий стиль.

И если дальше, идя по такому же пути, ставить точки над 
и, то нужно Покровского не только отбросить в сторону, но 
нужно его взять за соответствующее место и поставить в ряды 
псевдо - марксистов. Я думаю, что нелепость этого очевидна. 
Я думаю, что и первое (сравнение Покровского с Милюковым) 
и второе (об’явление его метода методом формально классовым) 
положение неправильно и авторы их лучше всего сделают, 
если решительно и безогоровочно откажутся от этих ошибоч
ных положений.

Эти положения надо отбросить, как глубоко ошибочные.
И вот, отбрасывая их и возвращаясь к характеристике 

национального вопроса в схеме т. Покровского надо сказать, 
что у Покровского.нет достаточного учета понимания и при
знания роли и значения Украины, украинского исторического 1

1) Відповідь на репліки — Д. Ф.
13*
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процесса. Для него Украина иногда „равна* как бы России* 
для него Украина по сути на целых исторических этапах не 
имеет особенностей.

Вот возьмем революцию 1905 года. Тов. Мебель лучше 
нас может быть знает, что в своем сжатом очерке Покровский 
дал „окончательную концепцию русского исторического про
цесса*. Это третий выпуск, издания 1923 года. И вот, если в 
революции 1905 г. в отношении Польши т. Покровский уста
навливает ее национальную особенность — роль польськой 
городской буржуазии и т. д., если Финляндия сыграла свою 
роль в области наибольшего развития вооруженного восста
ния, если Грузия дала классический образец руководства кре
стьянским движением, если Латвии т. Покровский отводит 
такую же роль, как и Грузии, то в отношении Украины он 
прямо ставит вопрос, что здесь никаких особенностей не было. 
Хотя здесь и рекация на 9 - е  января и восстание Потемкина 
и стачки 1903 года и целый ряд наиболее революционных про
цессов наиболее ярко, после Ленинграда проходили. Но это 
просто у т. Покровского сливается с общим процессом, без 
попытки эту „яркость* об’яснить. А когда Покровский ста
вит вопрос — может быть национальный момент играл роль?— 
он тут же отвечает со всей ясностью, что никакой роли наци
ональные особенности на Украине в 1905 г. не играли и ника
кого значения для Украины не имели.

Это издание 1923 года. Я докажу это сейчас выдержкой 
из книги. Ни т. Мебелю, ни другим не удастся сбить меня х). 
Глава 9 - я .  „Революция 1905 года на окраинах* (специальная 
глава). „Труднеее всего в „сжатом очерке*, даже невозможно 
выделить из этой последней („центральной революции*— 
Д. Ф.) Украину. Украинское движение тех дней переплетается 
с общерусским почти неразрывно*. Далее после перечисления 
„заслуг* Украины в революционном движении — снова: „Но 
обо всем этом приходится рассказывать, как о моментах рево
люции 1905 года, вообще как о моментах общерусской революции. 
Если прибавить к этому, что национальные лозунги в украин
ском движении 1905 года не играли почти никакой роли 
пред’являлось только требование введения местного языка 
в школе и суде, т. е. национально - культурной автономии, 
требование политической самостоятельности явилось лишь 
в 1917 году, то читатель согласится, что в „сжатом очерке* 
трудно дать особый отдел украинского движения 1905 года* 2).

*) Відповідь на репліки — Д. Ф.
г) М. Покровський— „Русская история в самом сжатом очерке1*, 

ч. 3., вып. 1., стр. 251. Тут і нижче підкреслив автор.
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Вот образец полной „нивеллировки" без учета „почвы“ 
условий, особенностей и проч., в обстановке которых развер
тываются события!

Аграрный вопрос играет решающую роль; а национальный 
вопрос важную, очень важную, но не решающую, не пытай
тесь этим прикрывать свою установку, заключающуюся по 
сути в том, что национальный вопрос никакой роли не играет 
(продолжает читать1).

После этого на протяжении многих страниц тов. Покров
ский переходит к освещению роли Польши, Финляндии, Лат
вии с изложением тех особых черт, которые эти страны вно
сят в общую революцию «1905 года, а было бы глупо, конечно, 
•с чьей бы то ни было стороны отрицать общую революцию 
1905 г.

И для меня не важно, написано ли это в 1924 году или в 
1922 году или 1921 г. Решающим является то, что это написано 
после революции 1917 года, после Октябрьской революции, 
когда так явно национальная проблема, национальный вопрос 
переплетаются с революционной борьбой, когда его значение 
проявляется с громадной силой, когда не мог не знать тов. По
кровский, какую роль он играл на Украине, какие проблемы, 
в связи с ним, вставали и проч. ,

Если прав т. Покровский, то откуда такой взрыв (в на
циональном вопросе) в 1917 году?

Не выскочило же это неожиданно как „Deus ex machina“ ? 
Это же откуда то следует. Это же результат какого то пред
шествовавшего исторического развития. Как же можно после 
Октябрьской революции так писать о 1905 годе?

Но может быть это является чванством, столичным жестом 
по отношению к провинции? Надо сказать, что Яворский в 
своей статье в ..Коммунисте" такое обвинение Покровскому 
бросает. Я с ним не согласен. Вот что пишет по этому поводу 
Покровский: (читает). Я привожу это как доказательство того, что 
обвинение Покровского в столичном чванстве — неверное обви
нение. У Покровского этого нет. Покровский слишком большой 
революционер, слишком велик его кругозор, чтобы этим гре
шить. У Покровского есть другое. Я считаю, что Покровский 
не ставит национального вопроса (речь идет о периоде создания 
схемы) по марксистски, по ленински. Покровский в этом 
отношении делает крупнейшую ошибку в сторону недооценки 
национального вопроса и в отношении Украины это проявля
ется особенно ярко. Это надо сказать, чтобы изжить этот не
достаток. *)

*) Відповідь на репліки. Цитати див. у кінці розділу— Д. Ф.
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В заключение о Покровском — об изменении его взглядов 
на разбираемый вопрос. Я приведу ряд заявлений тов. Покров
ского в последнее время, которые доказывают значительные 
шаги его вперед в этом вопросе. В 1925 г. тов. Покровский за
явил Что разумеет автор под русской культурой? Думаемг 
что едва - ли найдутся люди, которые пред’явили бы к истории 
русской культуры требование, внушенное видом старых учеб
ников русской политической истории: говорить о культуре 
всех народов, входящих в состав советского Союза. Слишком 
уже очевидно, что,.украинцы, армяне, грузины, тюрки и тур
кестанские узбеки имели ту или другую культуру задолго до 
соприкосновения с русскими и выработали ее безовсякого со 
стороны этих последних" 1).

Покровский далее пишет — а ведь можно же поставить 
вопрос географически — „Но зато найдется, может быть, не
мало читателей, которые не прочь были бы определять „рус
скую культуру" по географическому признаку и видеть в 
нашем „очерке" обзор культурного процесса, как проходил 
он на „классической территории русской истории между че- 
тырмя морями"... Мы должны, заявляет т. Покровский, отка
зать в этом удовольствии и себе и им" 2). Мы .видим в этих 
положениях и в том примечании к своему докладу, которое 
Покровский дал в „Літопис Революції" № 1 за 1929 г. целый 
ряд декларативных заявлений. В этом приемчании он заявил:-. 
„Було б правільнішс назвати цю доповідь (доповідь, яку за
читав тов. М. Покровський на Всесоюзній конференції істори
ків - марксистів 3 січня 1929 року — Д. Ф.)— „Ленінізм та 
історія народів СРСР", але, на мій превеликий жаль, мені 
не вдалося в своїй доповіді використати тої величезної вартості! 
матеріалу,— матеріал чисто історичний,— що його Ленін подає: 
в своїх статтях про національне питання. Тому назвати цю 
мою доповідь— „Ленінізм та історія народів СРСР" було б, 
я боюсь, надто претенсійно. Я сподіваюся доповнити в цьому 
напрямкові свою доповідь за першої можливості! “ 3).

Далее. Через самое короткое время после московской 
конференции историков - марксистов в рецензии на книгу 
Яворского, Горин констатирует великодержавные тенденции у 
некоторых т.т. Он пишет (читает). Факт констатации велико
державной тенденции — это, несомненнно, шаг вперед в этом 
вопросе. У Покровского, повоторяю, есть целый ряд подоб
ных заявлений. Я мог бы еще привести подобные заявления.

*) М. Покровский „Очерк истории русской культуры ч. 1 „ 
стр. 14.

а) Там саме, стр. 15.
3) „Літопис Революції**, 1929 р. № 1.
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Это — не дустые Декларации. Я этот момент хочу подчеркнуть. 
Эти заявления являются, несомненно, большим, важнейшим 
шагом вцеред, что нужно подчеркнуть со всей силою. Но надо 
признаться, что в конкретно - исторической работе эти уста
новки еще не проявляются. Настоящей борьбы против вели- 
кодержавниых тенденцй еще нет. Надо поставить четко и 
ясно вопрос о проведении этих заявлений в жизнь. Пионтков- 
екий в своей книге „Очерки русской истории XIX  и XX века“ 
пишет; например; „Великорусский торгово - капиталистиче
ский государственый организм борется с существующими капи
талистическими организмами Украины и Польши и захватывает 
и хищнически экспдоатирует национально - хозяйственные 
организмы, лежащие на азиатских границах, великорусских 
равнинах, в оренбургских степях, в Сибири, в предгорьях 
Кавказа “ >) и в то же время этом самый Пионтковский во всей 
своей работе этого момента совершенно не проводит. Однако, 
повторяю, трудно переоценить все значение подобных заявле
ний, всю важность и ценность их. И в первую голову — за
явлений самого Покровского. Я и полагаю, поэтому что эти 
ножницы между заявлениями и сдвигами в национальном 
вопросе и конкретной исторической роботой должны быть 
изжиты и чем резче, чем яснее, чем более четко, политически 
ясно мы им это скажем, тем лучше это будет и тем скорее это 
разногласие будет изжито и лгкидировано.

Но еще и еще раз из - за национальной ошибки отбра
сывать Покровского или недооценивать или преуменьшать 
его огромное значение — совершенно недопустимая громадная 
грубейшая ошибка.*Это — немарксистская методология, это — 
небольшевистская точка зрения, это неприемлемая вредная 
установка.

О т.т. Мебеле и Шпунте. Я думаю, товарищи, что в этом 
вопросе мы были свидетелями здесь своеобразного „заднего 
хода“ от тех заявлений, о которых я сейчас говорил и кото
рым я придаю определенное значение. Шагом назад является 
весь восточно - европейский туман, который напускают здесь 
в этой трибуны. В этих восточно - европейских туманах 
тов. Шпунта определенно стушевываются те границы, кото
рые существуют. Ленин, например, говоря о балканских 
войнах, включал и Балканы в восточную Европу. Так ли ду
мает автор этой туманной теории? Я говорю, что тут занадто 
туманные границы получаются и туманные установки. Сквозь 
эти туманы проглядывают определенные плохо скрытые

г) С. Пионтковский — Очерки истории России в XIX и XX ве
ках. Изд. „Пролетарий“, стр. 5.
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известные тенденции и традиции. Их не скроешь. Они видны. 
Если же это — соломинка, последние линии, за которые пытают
ся ухватиться великодежравники, отступая с безнадежно 
проигранных позиций, то „стратеги“ ошибутся — попадут в 
тупик. „Терминология “ их не спасет. Недооценка национального 
вопроса перерастающая в великодержавный уклон в истории — 
есть недооценка. Она со всею ясностью проявилась также и у 
тов. Мебеля. Это факт. От него не уйдешь.

Я думаю, что тов. Мебель понял что я сказал. Мысль моя 
ясна1). Я считаю, что товарищи, которые так думают, а гово
рят здесь ведь не все, в частности тов. Шпунт, должны были бы 
отказаться от таких „постановок". Если же не откажутся, то 
этим только распишутся, по моему, под только что данной 
оценкой их взглядов. Замазыванию, примиренчеству и цроч. 
здесь места быть не может. Здесь налицо отступление от лени
низма в национальном вопросе. И это надо сказать полным голо
сом. Это наиболее экономный путь к преодолению этих взглядов.

Одно замечание о национальном вопросе. Когда мы говорим 
о нем, то чрезвычайно часто получается, что национальный 
вопрос отрывается от всех прочих вопросов, что подходят к 
нему как то механически отрывочно, как к отдельному вопросу, 
впадая этим самым в схоластику и схематизм и забывая, что 
•он самым тесным образом переплетен со всеми вопросами, орга
нически связан не только с вопросами классовой борьбы не
посредственно, но и с тем, что вытекает из классовой борьбы, 
вязан „во взаимодействии" со всею базою, со всею надстройкою, 
тесно органически связан.

[Национальный вопрос — вопрос громадной важности,— 
но вопрос подчиненный по отношению к основному вопросу, 
по отношению к борьбе данного класса за свои основные ре
шающие классовые интересы. Национальный вопрос тесно 
увязывается с этой борьбой, дает форму, но форму змістові, 
содержанию; становится условием, иногда даже „Conditio sine 
qua non", так сказать, но условием для чего то и т. п.

Для нас основной вопрос, это вопрос о власти рабочего 
класа. Ленин писал: „По сравнению с рабочим вопросом под
чиненное значение национального вопроса не подлежит сом
нению для Маркса". Речь идет, понятно, о рабочем вопросе в 
широком смысле этого понятия, в смысле его основной клас
совой установки, в смысле вопроса о диктатуре пролетариата 
и о социализме.

И т. Сталин на X II с’езде ставил вопрос так: „...Ясно для 
нас, как для коммунистов, что основой всей нашей работы

Відповідь на репліку — Д. ф.
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является работа по укреплению власти рабочих и после этого 
только встает перед нами другой вопрос, вопрос очень важный, 
но подчиненный первому, вопрос национальный".

И этого мы не можем, не смеем забывать. Иначе мы ска
тимся к национализму.

Но это не значит, конечно, что вопрос национальный в 
какой’бы то ни было мере можно оторвать от „рабочего вопроса" 
от вопроса рабочей власти, а тем более, само собою разумеется, 
принебречь или недооценить его, не поняв всего его значения 
и всей его громадной роли, не поняв что это — „вопрос очень 
важный" (Сталин).

Мы знаем с какой энергией боролся Ленин против непони
мания, игнорирования, малейшей недооценки и пр. националь
ного вопроса, в частности и в особенности, против одного из 
последствий такой теоретической установки — против велико
державного шовинизма'. Мы знаем, как Ленин безпощадно 
и последовательно его разоблачал и требовал этого же от 
партии.

Как недооценка, так и переоценка национального вопроса 
противоречат марксизму - ленинизму и неизбежно влекут за 
собою неправильную „практику"— неправильные взгляды, 
выводы и проч., в том числе и политические1)].

Теперь о схеме т. Яворского. По вопросу о буржуазии. 
Я согласен с тов. Рубачем, что у тов. Яворского есть непра
вильная постановка, неправильная оценка движущих сил бур
жуазно - демократической революции. Верно, что можно при
вести десятки более или менее правильных цитат Яворского. 
Есть такие цитаты. H q эти цитаты ни в коем случае не меняют 

. основных установок в вопросе о буржуазно - демократической 
революции, установок, которые являются ошибочными.

Здесь надо выяснить два основных момента, два диалекти
ческих процесса. Первое. Буржуазия в буржуазно - демокра
тической революции, в ее подготовке на определенном этапе 
играла известную условную, так сказать, революционную 
оппозиционную роль и не только на У раине, а й в  России, 
тогда, йогда, она еще боролась против самодержавия и по- 
сколько она боролась, (с места:— в России никогда не была ре
волюционна). Можна привести сколько угодно доказательств 
и мнение Ленина. Буржуазия до 1901-1902 г. г. играла, по
вторяю, условно революционную, точнее, оппозиционную роль, 
цока не организовалась, политически не сформировалась.

г) Зі слів „Национальный вопрос — это вопрос громадной важ
ности44... до слів „выводы и пр. в том числе и политические44— вста-
рлецц після промови — Д. Ф,
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Я говорю постолько, поскольку выступала против самодер
жавия в определенных своих действиях, например, студенче
ские волнения 1899 года. А вот резолюция Плеханова, согла
сованная, как известно с Лениным на втором с’езде партии. 
(Читает). (С места: — оппозиционную роль). Я повторяю, 
определенный период играла известную революционную роль, 
точнее, оппозиционную и эту роль признавал и Ленин и в этой 
роли считал нужным до известного времени исюльзовывать ее, 
в то же время указывая на ее неизбежную эволюцию к контр
революционности (это крайне важно). Затем эта роль буржуа^ 
зии кончается. Буржуазия становится из оппозиционной, 
швидко прямо контр - революционной силой, в отношении 
которой речь уже идет не об использовании, а о „нейтрализа
ции" и о решительной борьбе1). Это один процесс.

Второй момент заключается в том, что буржуазия на 
Украине играла, помимо своей контр - революционной роли, 
и до известной степени, в самых ограниченных размерах, 
относительно революционную роль. Контр - революционная 
роль ее состояла в основном, главном в ее классовой сути, в ее 
класовых целях, в ее классовых задачах, которые все и вся 
себе подчиняли и национальный вопрос, может быть, прежде 
всего. Легче всего украинская буржуазия, когда это нужно 
было ей, предавала национальные „интересы" во имя своих 
классовых интересов. В то же время в общем процессе бур
жуазно - демократической революции украинская буржуазия 
играла известную, относительную революционную роль по 
линии национальной оппозиции к обще - российской буржуа
зии, по линии известного, половинчатого разложения обще - 
российского буржуазного фронта.

В этом, и только в этом, заключалась, например, револю
ционная роль Центральной Рады, принимая во внимание, 
что за нею шли, на определенном этапе, широкие крестьян
ские массы. Это совершенно правильно указывается в ре
золюции ЦК КП(б)У, направленной против Шумского и 
Хвилевого. Где эта роль Центральной Рады проявлялась, 
в чем она заключалась? В том, что по линии националь
ной она несколько „шатала" общий российский империа
листский фронт и только поэтому большевики, во главе с 
Лениным „тактически" поддерживали Центральную Раду в 
этот период. Это—факт и его отрицать нельзя и неправильно. 
Центральная Рада играла некоторую крайне ограниченную 
революционную роль только в этом отношении', потому, что 
во всех прочих отношениях она играла контр - революционную

1) См. Ленинский сборник У.— Д. Ф.
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роль, какую играла украинская буржуазия вместе с русской 
буржуазией. Эту роль играла и Центральная Рада вся целиком, 
со всеми социалистическими партиями, которые украинскую 
буржуазию и мелкую, в том числе, по сути дела представляли 
и ее интересы защищали. [Она была, таким образом, револю
ционна по линии, так сказать, некоторого разложения да и то 
„осторожного", относительного и пр. единого буржуазного 
фронта против пролетарской революции, по линии частичной 
национальной оппозиции (о той, иди иной „революцион
ной" внешности говорить не приходится); она была контр
революционной во всем остальном — гласном, определяю
щем; она ,как и вся буржуазия, как и мелкая буржуазия, 
конечно, также, уже не могла разрешить в условиях переро
стання буржуазно  ̂демократической революции в пролетар
скую, ни одного вопроса, в том часле и вопроса национального. 
Это основа основ ленинской стратегии 1917 года; это теперь 
аксиома. Но.это, конечно, не значит, что Центральную Раду не 
надо было раскалывать и откалывать от нее массы и элементы, 
которые могут пойти за пролетариатом и вместе с ним].

Таким' образом и украинская буржуазия и Центральная 
Рада были не революционны, а по сути контр - революционны 
(в общей линии буржуазного фронта) и в буржуазно - демокра
тической революции и в революции 1917 г. в основном, главном 
и решающем. И вот у т. Яворского этого то главного, опре
деляющего, безоговорочно, определяющего контр - революцион
ного значения буржуазии и Центральной Рады нет. По Явор
скому Рада вообще революционная сила. Он сознательно иде
ализирует ее. Я не буду повторять того, что говорил здесь т . Рубач 
против Яворского. Я полностью присоединяюсь к этому.

На мой взгляд один, хотя бы один раз намекнуть, что 
Центральная Рада способна была кое что разрешить, доста
точно для того, чтобы установить, что здесь есть нечеткость, 
неясность и неправильность — антибольшевистская позиция.. 
В доказательство этой концепции т. Яворского, приведу все же 
еще один аргумент.

Товарищи, как Яворский говорит про селянский рух 
1905 р .?  по его мнению (читает). Далее тов. Яворский 
говорит, что основным революционным центром вокруг кото
рого об’единялось все крестьянское движение 1905 г. на Укра
ине, это был крестьянский союз. Прежде всего, товарищи, 
сейчас уже является почти признаним, вслед за тов. Покров
ским, что руководство крестьянским движением в 1905 году 
принадлежало не кулачеству, и даже не „либеральному" 
фермерскому кулачеству (по известной „теории*1 Яворского), 
никакому кулачеству. Руководство принадлежало той части
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села, которая была связана наиболее близко с городом—бедноте, 
полупролетариям.

Я бы так поставил вопрос, что несомненно, шда борьба за 
крестьянское движение, борьба между пролетариатом и бур
жуазией и совершенно ясно, что кое где буржуазии удалось 
овладеть крестьянским движением. Я думаю, что этот момент 
также нужно отметить. Но ставить так вопрос, что куркули 
руководили крестьянским движением, а потом ни разу не под
черкнуть с достаточной силой всей оппортунистичности кре
стьянского союза, глубоко ошибочно, политически вредно. 
Как бы нс 'старались Мазуренко ниже с ним представить 
крестьянский союз большевистской организацией, все же им 
не удастся замазать его истинного характера! В союзах в массе 
были разные слои села, это несомненно, но руководство при
надлежало кулакам и их идеологам.

Вот с’езд 1905 года. Замечательно, что и т. Яворский за
мазывает реакционную сторону союза. Тов. Яворский говорит 
о крестьянском союзе, что это был центр крестьянского дви
жения.

Говоря о первом с’езд, он говорит о двух, трех его по
становлениях и не отмечает основного, что этот с’езд крестьян
ского союза в Москве, под руководством Семена Мазуренко 
и др. высказался за выкуп помещичьих земель. А когда волна 
революции достигла своих высших пределов, на втором с’ездї 
в ноябре 1905 года крестьянский союз высказался против во
оруженного восстания, против вооруженной борьбы, за „мир- 
ные“ формы. Но массовое крестьянское движение пошло ми
мо руководства крестьянского союза, ушло из под его влия
ния и пошло далеко вперед. [Верно, что в 1905 г. пролетариат 
имел установку на все крестьянство; верно, что в буржуазно
демократической революции 1905 года и кулак был по своему, 
относительно и цр. „революционен", верно, что крестьянский 
союз, об’единяя широкие сельские массы, играл известную рево
люционную роль. Но ведь тут же нужно показать и подчеркнуть 
со, всей силой и ясностью и другую сторону медали — относи
тельность, ограниченность, условность, временность, так ска
зать, этой „революционности"; ведь тут же нужно четко ука
зать на ее .оборотные реакционные черты. В этом в целом суть 
ленинской позиции. Ведь Ленин же предсказывал внутрен
ний взрыв крестьянского союза. Тов. Яворский же все это 
„забыл" ].

Я считаю, что это ошибка т. Яворского — неслучайная 
ошибка. Я привел это, как яркий пример замазызлнля 
нереволюционного, контр - революционного, реакционного зна
чения и роли украинской буржуазии всяческое стремление
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приписать ей революционную роль. И, наконец, о тесно свя
занном с этим вопросом вопросе, т, н., национально - демокра
тической революции. В 1927 году тов. Яворский высказался 
так, что у него получилось по сути, что революция 1917 года 
(до Октября) это — главным образом — национально демокра
тическая революция. Вся неправильность этого положения 
очевидна: буржуазная революция кончилась, когда она нача
лась — в момент свержения самодержавия. Если вспомнить, 
что говорилось выше, мы увидисм, что эта ошибка— тоже 
неслучайная ошибка.

Здесь уже тов. Яворский будто быиначе, чем в 1927году, 
поставил вопрос, заявив, что он имеет в виду не признание 
революции 1917 г, как национально - демократической, а просто 
считает, что проблема нацибнально^ІГемократическая является 
одной из проблем революций"Т9Т7 года. Я думаю, что все таки 
и эта постановка не меняет сути дела. Как тов. Яворского по
няли его читатели и слушатели ? Вот, например, цитата из статьи 
одного из аспирантов Марксистского института „зовсім, напри
клад, не зачеплено питання (читает). Это пишет тов. Редькина 
в. дискуссионной статье в „Літопису Революції*' № 6, 1928 г.

Тов. Яворского поняли так, что он признавал революцию 
19f  7 года, как революцию национально - демократическую и 
по моему мнению поняли с полным основанием, имели все 
основания так понять. Нет, вы так поняли1) - Вы признаете в этом 
отрывке ясно, что именно так поняли и вся постановка тов. 
Яворского 1927 г. действительно не дает основания для того, 
чтобы понимать иначе.

Тут нужно все таки поставить точки над и, четко это ска
зать и обосновать, увязавши это с отказом от всей неправиль
ной оценки движущих сил буржуазно - демократической рево
люции, увязавши с определением действительной, а не мифи
ческой, роли украинской буржуазии, подчеркнув в основном 
в главном, в решающем ее контрреволюционную роль, как 
буржуазно - демократической революции (со всеми переход
ными ступенями), так и в революции 1917 года, в период пе
реростання последней в революцию пролетарскую..

[Таким образом, ни в коем случае нельзя пройти мимо 
ошибок Яворского, ибо это — коренные ошибки его системы. 
Налицо — ошибка в оценке движущих сил буржуазно - 
демократической революции. Это— решающий вопрос, корен
ной вопрос. От него все качества. Тот, кто ошибается в нем — 
неизбежно ошибается в основном, определении линии проле
тариата, линии борьбы за его классовые интересы и места

*) Відповідь на репліку — Д. Ф.
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рабочего класса в революции. Это, так сказать, классовая ошибка, 
имеющая решающее значение и крренным образом влияющая 
на схему истории Украины. Без преодоления этого не может 
быть и речи о правильной, выдержанной марксистской схеме 
исторического развития и революционной борьбы на Украине].

ПРОМОВА ТОВ. РЕДІНА

Товариші, я гадаю, що мій виступ сьогодні буде трохи 
неетичним, через те, що етично все те, що звичайно. Я відступаю 
від того звичаю, що його встановлено у нас на дискусії. По- 
перше, я-беру не більш 1/2 години, а менше. Подруге, неетич
ність полягає в тому, що я говоритиму не про схему Покров- 
ського, а про схему Яворського, це другий відступ від нашого 
звичаю. Щождо Покровського, я зазначаю одне: я цілковито 
задоволений тим виступом, що я чув від т. Фріда; він мене 
переконав в тому, що Покровського не можна вважати за без
надійного.

Ясно: якщо він розуміє національну проблему до Лат
вії, Польщі, Кавказу і не розуміє національної проблеми лише 
щодо України — він, очевидно, незабаром визнає національну 
проблему і для України й зробить все те, що ми від нього 
вимагаємо. Він не безнадійний, Тим самим я закінчую своє 
діло з Покровським. .

Тепер дозвольте деякі зауваження щодо схеми тов. Явор
ського. Я хотів би свої зауваження зосередити на методоло
гічному боці. Що висуває тов. Яворський, як основну про
блему методологічного характеру ? Він висуває проблему 
дійсности.

Кожному поняттю можна протиставити якесь інше по
няття, а тільки так його можна зрозуміти. Для мене не зро
зуміло, чому протиставляє Яворський своє поняття дійсности. 
У Геґеля, оскільки я його знаю, є два протиставлення поняття 
дійсности; з одного боку, Геґель протиставляє буття, існування 
й дійсність. Одна антитеза. Друга антитеза, що в ній нади
буємо на поняття дійсности: дійсність, можливість і немину
чість. Є й таке протиставлення. Я б запитав Яворського, 
в якому саме протиставленні бере він це поняття дійсности? 
Бо без цього воно не має змісту.

Тепер дозвольте другий момент взяти. Я беру те визна
чення, яке є в тезах Яворського. В тезах Яворського сказано, 
що „схема українського історичного процесу це своєрідна 
клясова суцільність". Перш за все треба пояснити, що зна
чить своєрідність. Подруге, що це за клясова суцільність? 
Це само собою безперечно. Всесвітній історичний процес це
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є також ктясова суспільність. Я нагадую, що у Маркса по
казано, як іст<?ричний процес південних штатів Америки з його 
рабовласницькими плянтаціями, це є складова частина к л а 
сової суцільности, що другий бік її є розвиток промислового 
капіталізму в Англії. Це теж є своєрідна класова суцільність. 
Не.можна одривати одного клаптика від усього світового істо
ричного процесу. Це безперечно. Але в тому то вся й справа, 
що тут треба дати визначення: чим же саме визначається оця 
своєрідна клясова суцільність від суцільности всесвітнього 
історичного процесу в цілому. Ясна річ, що ця всесвітня су
цільність діалектична, що складається з окремих су цільностей, 
що входять до неї. Отже треба було в схемі сказати, які спе
цифічні відзнаки цієї суцільности, що відзначають її від су
цільности всесвітнього історичного процесу.

• Тепер щодо корінь нашої дискусії. Тут я згоджуюся по
части з Фрідом, коли він намагається показати той об’єктивний 
ґрунт, що на ньому зростає наша дискусія. Ясна річ, не можна 
уявити цю дискусію на старий манер: Москва тягає за чуба 
Харків, а Харків Москву. Не в цьому річ. 6 об’єктивні перед
умови для розгортання цієї дискусії. Це безперечно той новий 
етап, що на нього зараз виходить наша українська історична 
наука і мабуть вся союзна історична наука в цілому. Щодо 
нашої української історичної науки, мені здається, що тут 
абсолютно ясний той новий етап. Цей новий етап можна до
вести хоча б на основі праці т. Яворського. Він почав перший 
етап.
' Він тепер починає другий ет*ап. Що було характерно для 
першого етапу. Те,.що ми брали історичний матеріал, не нами 
опрацьований, і оформляли цей чужий матеріал по-своєму, 
ми його реконструювали на свій лад. Аж тепер-почався другий 
період. Тепер ми повинні почати нашу безпосередню працю 
над безпосереднім історичним матеріалом і треба найти ті 
вказівки, що повинні вказати той шлях, яким ми повинні 
йти. Тут  лежить основний стрижень нашої дискусії, а не лише 
в тих ухилгГх, які є у тих чи інших товаришів.

Повертаюся до. тез. Тут для мене не зовсім зрозуміле од
не. У Яворського сказано, що історія України це є національна 
історія. Знову для мене не зрозуміло, що лежить під цим тер
міном національна історія. Мені не зрозуміло тому, що я не 
знаю, а де Яворський бачив не національну історію? Істо
рія Росії національна історія, чи не національна? Дозвольте 
знову запитати, історія Франції, Англії, Німеччини, історія 
всіх країн — це національна історія чи не національна ? Оче
видно, національні історія. Я беру окремо доповідь тов. Явор
ського і його тези, бо вони не зовсім збігаються в цьому пункті.
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В доповіді ясно було сказано, що історія України це не є істо- 
тія українського народу, а це історія України, а в тезах ска
зано трошки не те. В пункті 8 тез сказано: історія України — 
це є національна історія „тому, що це своєрідна суцільність 
всіх цих наявних особливостей загальних класових процесів, 
виявлених в своїй діялектичній природі в цій диференційованій 
дійсності, що склали й саму цю українську народність, як основ
ний національний визначник дійсности, формуючи її як націю 
на її шляху самовизначення".

Так от візьмемось за цю основну формулу. Мені зда
ється, що це є дійсно основне середовище тез т. Яворського. 
Але що ж склало цю народність українську, як основний на
ціональний. визначник? Як це розуміти? Дозвольте запитати, 
що це за особливості, що склали українську народність, як 
основний національний визначник? Що розуміти під цим, що' 
сюди входить? Чи не входить сюди й сама пролетарська рево
люція? Чи не через пролетарську революцію українська народ
ність стала основним „національним визначником“ на Укра
їні хоч самий цей термін і невдалий? Якщо ви скажете — ні, 
якщо ви скажете, що таким визначником була вона й до Жовтня, 
то ви затушковуєте той національний гніт, який за дореволю
ційних часів робив основним визначником націю панівну, на
цію російську. Коли ж ви визнаєте, що лише пролетарська 
революція могла зробити українську націю основним на
ціональним визначником —якщо під таким кутом зору будете 
діло розглядати, то вийде, що—хочеш не хочеш — ви проле
тарську революцію підпорядковуєте завданням національного 
визволення, що ви пролетарську революцію розглядаєте під 
кутом зору національного визволення. Наш погляд якраз зво
ротний. Мені здається, що це не вірно сказано. Мені здається, 
що в основних тезах, в основних формулах, що даються для 
Всеукраїнського з ’їзду істориків-марксистів, в основних фор
мулах, що є певна директива для історичних робітників на 
місцях, таких неясностей не повинно бути.

Останнє моє зауваження — і я закінчую, щодо періоди
зації, щодо схеми самої. Що повинна дати схема? Схема повинна 
схематизувати. Це тавтологія, це само собою ясно, але дозволь
те запитати, чи занімається схема, що дав Яворський схемати
зацією. Вона схематизує надзвичайно мало. От останні парагра
фи схеми. Перші сторінки — це передмова, далі що є? (читає)— 
„боротьба за шляхи февдалізації",— „боротьба за шляхи почат
кового нагромадження". Гляньте далі. „Капіталістичне на
громадження... водночас організує і свою антитезу з між
народнім гаслом соціялістичного нагромадження,що... з ’явля
ється в революції 1905 р. спершу як частица загально-
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російської програми бурж .-. дем. самовизначення" (теза 10). 
Це все майте на увазі, час революції 1905 року. Де було там 
соціялістичне нагромадження в революції 1905 року? Як може 
соц. нагромадження бути частиною бурж.-дем. революції? 
це є якесь непорозуміння самої формульовки.

Мене цікавить одно: історику - марксисту, що візьметься 
на основі цієї схеми вивчати український історичний процес,— 
чим йому може допомогти ця схема ? Схема повинна схематизу
вати, вона повинна вказати ті відзначення, які характерні для 
історії України. І тут, мені здається, не можна забути про те, 
що схема історії України тою мірою як Україна прийшла до 
капіталізму, а через капіталізм до соціальної революції, схема 
історії України, основний кістяк її — давно визначений, — 
ще Марксом. Що дав Покровський трохи раніше?, він дав мар
ксистську основну схему, основний кістяк, основні способи ви
робництва, що їх повинна була пройти країна, щоб прийти до 
пролетарської диктатури. Тому я й кажу, що в основу схеми 
історії України треба було взяти основний Марксів кістяк, 
який би обріс конкретним иттьовим історичним м’ясом. 
Це м’ясо на марксистський кістяк і треба було дати в схемі, а 
не лише боротьба на різних „шляхах", що не мають досить кон
кретного й чіткого економічного змісту.

ПРОМОВА ТОВ. КАРПЕНКА

Товариші, минулого разу я зупинився лише на політичних 
моментах у доповіді т. Яворського, які я вважаю за непра
вильні й навіть шкідливі, оскільки в них т. Яворський скеро
вує нашу увагу в бік середпартійної боротьби в наших лавах 
і зовсім затушковує більш актуальний буржуазний і псевдо- 
марксистський фронт. Така боротьба як до чого й може привести, 
то це лише до витрати наших сил, а не до їхньої консолідації, 
а тому нам зараз не потрібна. Тепер мушу зупинитись, як обі
цяв, на науковій стороні доповіді т. Яворського, перше, однак 
мушу зробити декілька зауважень.

Перше — наша дискусія так затяглася, що товариші, що 
виступали останніми, перезабули вже, про що говорилось в пер
ших виступах. Цим певно пояснюється те, що деякі товариші, 
зокрема т. Рубач, кидали мені обвинувачення в тому, що нібито 
я, захищаючи Покровського, недобачаю його помилок, зокрема 
в національному питанні. Це не зовсім вірно. Я вважав і вва
жаю, що у Покровського є помилки в національному питанні 
і їх я відзначав у першому своєму виступі, і треба їх відзна
чати, але це помилки не націоналістично-великодержавницькі, 
як це дехто хоче йому нав’язати, а люксембурґіянські —
14 Літопис Революції № 3  — 4
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недооцінка національногО'шгіання, а не взагалі нехтування й 
відкидання національній прав колишніх недержавних в Росії 
національностей. Це перше, що я хотів зазначити.

Друге зауваження, яке я мушу зробити, це щодо тих 
спроб, які роблять тут деякі товариші в оцінці нашій дискусії. 
Це саме про те, що деяка частина наших т. т. наші розходження 
в оцінці доповіді Яворського, які у нас є, намагається ділити, 
так би мовити, по двох лініях. По лінії захисту і по лінії „отри- 
цанія" Покровського. Я вважаю, що такий поділ нашої диску
сії буде неправильний. Перш за все ті товариші, що захи
щають Покровського, зовсім не складають єдиного фронту, по- 
скільки підходять до захисту обвинувачень Покровського з 
різних поглядів. Я вважаю, що погляд, який захищає тут 
т. Шпунт і деякі т. т., що наближаються до Шпунта, які теж 
„захищають" Покровського, коли його логічно продовжувати, 
веде до визнання теорії єдиної неподільної Росії. Для т. Шпун
та історії України, як окремого історичного процесу, не існує. 
Він, його погляду, неодмінно мусить розглядатися вкомплексі 
російської історії, як його складова частина. Яка наукова вар
тість цієї теорії, показав уже Грушевський, а тому я далі не 
буду на цьому зупинятися. Перейду до виступу т. Мебеля, 
який хоч і був досить дипломатичний, але де в чім наближа
ється до виступу т. Шпунта.

Дуже шкода, що т. Мебель, давши добру критику погля
дів Яворського, тобто виконавши досить добре неґативний бік 
п'раці в критиці Яворського, не продовжив її і не дав позитив
ного моменту — свого розуміння історичного процесу Укра
їни. Властиво, яку він схему протиставляє схемі Яворського? 
Ось цього якраз і не сказав нам т. Мебель. Чому ось про це 
саме він забув. Коли ж брати обмін реплік, якими обмінюва
лись т. Шпунт та Мебель підчас виступів, то стає питання, 
чи не тому саме, він замовчав про цей момент, що він просто 
поділяє ті погляди, які висловив тут т. Шпунт, й не викладав 
їх, просто, щоб не повторюватися. Але це гадання в чужих ду
шах, тому сподіватимемося, що т. Мебель сам дасть нам на це 
питання чітку відповідь. Думаю, що сказано досить, щоб зро
зуміло було; що валити в одну кучу всіх, хто протестував 
проти тенденційних обвинувачень Покровського, немає ніяких 
підстав. Тепер я, т. т. зупинюся на тій схемі, яку подав т.Явор- 
ський. Власне кажучи, ніякої схеми історії України він нам тут 
не дав ні в своїх тезах, ні в своїй доповіді. Він сам пише в за
головкові до тез своєї доповіді, що це не схема, але лише про 
схему української історії. Але мені здається, що коли говорити 
навіть про схему української історії, то сказано було все ж 
таки замало. Він у своїй доповіді й своїх тезах подав нам не



Дискусія з приводу схеми історії України М. Яворського 215

схему історії України, а лише деякі зауваження про те, як треба 
будувати що схему. И саме через те, що він не дав нам самої 
схеми, не дав викладу, як він уявляє собі історичний процес 
України, що є змістом цього процесу, які основні проблеми цього 
процесу, особливості й тотожності його з процесом інших су
міжних народностей, марксистські підстави, на основі яких ми 
мусимо розглядати цей процес, як самостійний процес, поскіль- 
ки він цих нам моментів не подав,— у нас дискусія повернулася 
не на обговорення цих проблем, а на те, чи правий Яворський, чи 
правий Покровський. Я в зв’язку з цим в свойому виступі звер
татимуся не до. його доповіді, а до його писаних робіт.

Т.т., поперше,якіж проблеми мусів поставити т.Яворський, 
подаючи свою доповідь про історичну схему України?

Перше й основне, це треба було б поставити проблему про 
доцільне й можливе вивчення історичного процесу України, 
як окремого процесу. Я зовсім не стою на тій точці зору, як 
т. Рубач, який доводить, що цю проблему вирішив Грушевський, 
а через те марксистам нічого тут робити. Вирішив цю проблему 
Грушевський з погляду своїх клясових завдань і для марксиста 
не було б зайвим підійти з марксистського погляду до вирі
шення цієї проблеми, тут можна було б поставити проблему 
й про Київську Русь, на якій ламали і тепер ще ламають собі 
зуби не лише різної масти націоналісти, а також і деякі мар
ксисти. В тій карикатурній постановці, яку подавав тут Рубач, 
дійсно, про неї не доводиться говорити, але коли говорити про 
історичний процес України,в якому є окремі історичні пробле
ми, властиві лише йому, які не можна вирішати з погляду 
східньої Европи, або Росії, а можна вирішати лише на ґрунті 
місцевих умов, то тут зовсім нема нічого смішного, коли б ми 
торкнулися навіть Київської Русі. Тим більше, що ця -про
блема стає перед нами в зв’язку з виявленням питання, звідки 
ми мусимо починати вивчати українську історію. Значить, ні 
в якому разі не можна було не розглядати цієї проблеми.

Тов. Яворський не зробив цього, він, подаючи нам схему 
історії України, не намітив основних проблем історичного про
цесу. Як він конструює історичний процес, що він називає 
українською історією, які проблеми цієї історії і як він їх ви
рішує,це залишається секретом Яворського. Це змушує зверта
тися нас не до його тез чи доповіді, а до його написаних робіт. 
Зупинюся лише на основних проблемах української історії, 
яких дотепер ще не чіпали в своїх виступах інші товариші.

Я поминаю Київську Русь з її „славетною" державою, в 
оцінці якої т. Яворський цілком приєднується до Грушевського, 
уявляючи її як могутню монархію, що володіла цілим сходом 
Европи. Мушу однак сказати, що Яворський не лише в оцінці
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Київської Русі іде протореними шляхами за Гру шевським. Не 
ліпше справа в нього і з Галицькими і Литовським періодом 
історії України, які він розглядає в свойому нарисі Історії 
України слідом за Грушевським під кутом зору збирання укра
їнських земель. Це погляд, який досить далеко стоїть від 
марксизму.

Не зрозумів нічого тов. Яворський і в такій проблемі 
Історії України як проблема Хмельниччини, яка є основною 
проблемою старої історії України. Т. Яворський обвинувачував 
Покровського в тому, що він недооцінює історії України,-не 
бачить особливостей поміж російською й українською історією, 
а сам, підійшовши до такої проблеми як Хмельниччина, не зро
зумів навіть тієї постановки, яку дає Покровський. Для Покров
ського., як відомо, Хмельниччина й смута перш за все селян
ська революція на зразок селянської війни в Німеччині, в якій . 
беруть участь різні кляси, але де селянство складає основну 
рушійну силу, оскільки воно лише послідовно до кінця заціка
влене було в знищенні февдалізму й кріпацтва. Для Яворського 
як Хмельниччина, так і смута це дворянська революція.Основ
ною рушійною силою на Україні виступає козацтво, майбутнє 
поміщицтво, і мета цієї революції не знищення кріпацтва, а 
його встановлення. Виходить, отже, що, вирізуючи шляхту на 
Україні, селянство боролось не за вільний свій розвиток, а за 
власне закріпачення. Це „глибоке" розуміння Хмельниччини 
т. Яворським показує нам, що він не розуміє класової суті тих 
рухів, що точились в XVII ст. на Україні, а не розуміючи 
цього питання, не зумів поставити й вирішити як слід питання 
Хмельниччини, а також зрозуміти, чим відрізняється Хмель
ниччина від смути.

Тут один товариш казав, що Україна знаходиться поміж 
Росією і Заходом, де проблема торговельного капіталу стоїть 
зовсім не так, як в Росії, де дійсно двигуном всього був торго
вельний капітал. Мені здається, що ми взагалі переоцінюємо де 
в чім ролю торгового капіталу, коли „все й уся" виводимо для 
старих часів лише з розвитку торгового капіталу, приписуючи 
йому надзвичайно революційну ролю. Треба пам’ятати, що тор
говий капітал не утворює своїх виробничих відносин, а вико
ристовує наявні.Такими відносинами в XVII сторіччі було^крі- 
пацтво, яке тільки входило в силу. Для торгового капіталу зо
всім не було потреби руйнувати ці відносини позаекономічного 
визиску, які лише складались і якраз потрібні були торговому 
капіталові. Виводити отже революцію з розвитку торгового 
капіталу не можна.

Сам Покровський почував, що й для Росії не все гаразд 
виходить, кладучи в основу лише торговий капітал, певно тому
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він називає „смуту" не революцією торговельного капіталу, як 
у нас досить у моді навивати всі рухи до XIX  ст., а селянська 
реВ О Л Ю Ц ІЯ . (S-1

Я думаю, що й проблему Хмельниччини можна краще зро
зуміти, коли ми будемо підходити не з погляду інтересів тор
гового капіталу, а з погляду тих кляс, що намагалися здійс
нити цю революцію.

Безумовно,, що перед Україною на початку XVII ст. в 
проспективі стояла проблема буржуазного розвитку, але 
цей розвиток вимагав попереднього нагромадження капіталів і 
створення взагалі умов для переходу до нових виробничих від
носин. Цей процес міг іти двома напрямками, з одного боку, 
через знищення февдалізму й розвиток вільного селянського 
господарства, з другого, йти лінією пристосовання февдалізму до 
буржуазних умов розвитку, через створення великого кріпа
цького господарства, нагромадження через визиск покріпаче- 
ного селянства і перетворення того кріпаковласника поміщика, 
що був на Сході, в підприємця. За перший шлях боролося селян
ство, яке намагалося скинути з себе як старий февдалізм, так 
і особливо кріпацтво; за другий — заможні верстви козацтва, 
які мріяли повалити лише старого февдала, але не були від того, 
щоб самим посісти його місце. Наявність цих двох сил в Хмель
ниччині спричинялася до завзятої боротьби не лише їх із старими 
февдалами, але й поміж собою. Боротьба у власних рядах ре
волюційних сил спричинилася до надзвичайної затяжности 
тут революції і особливо яскравих моментів в цій боротьбі.

В Росії проходив аналогічний процес, але він не набирав 
таких гострих форм. „Смута" дала перемогу в Росії не селян
ству, а підприємцеві. Селянству не пощастило там знести фев
далізму й кріпацтва, яке після „смути" починає жваво розви
ватися. Цього ми не можемо сказати про Україну. Революція 
1648 р. знесла на Україні як февдалізм,так і кріпацтво. Кон
фіскація магнатських земель і вільне їх посідання селянством 
після революції є ознака цієї перемоги селянства на Україні. 
Даремно тут тов. Яворський сміється з деяких товаришів, в 
тому числі й з т. Хоменка, які надзвичайно різко підкреслюють 
цей „буржуазний" характер Хмельниччини. У товариша Хо
менка є переоцінка буржуазного характеру Хмельниччини, 
але в тому, що селянство перемогло на перший момент у Хмель
ниччині,— він прав. Кріпацтво склалось на Україні як панівна 
система лише через декілька десятиліть після революції в 
наслідок величезних поразок, яких зазнало селянство в бо
ротьбі з козацькою старіїшною, чому вони не могли далі від
стоювати завойовань, які одержали в революції. Яка із систем 
господарства переможе—чи кріпацька чи вільна—в значній мірі
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вирішилося співвідношенням класових сил . За Яворським, 
який дивиться на Хмельниччину, як на дворянську революцію 
все значення революції полягає в боротьбі за кріпацьке госпо
дарство. Це постановка, яка рішуче розходиться з постановкою, 
що робить Покровський. Яку тут робить помилку Яворський? 
Ту, що він підходить до вирішення проблеми Хмельниччини 
з боку лише економіки й не бере на увагу класової боротьби, 
не кладе її в основу, будує свою схему на зміні економічних 
форм, а не розглядає їх клясової суті, йде взагалі за Рожковим, 
а не за Покровським. Друга проблема, на яку слід вказати — 
це проблема національного відродження початку XIX дтор. 
Яворський національне відродження, слідом за буржуазною 
школою, зв’язує не з появою нової кляси української бур
жуазії, а з тими літературними творами, які писав Котлярев
ський під впливом романтизму на Заході1 2 3 * *). '

... Останнє питання, про яке треба сказати, це питання 
про Драгоманівщину. Які тут помилки в Яворського? Помилки 
в тому, як він розуміє Драгоманівщину. Він вважає, що це не 
народництво в чистій формі, а перехідна форма від народництва 
до марксизму. Яворський драгоманівський лібералізм при
йняв за марксизм. На превеликий жаль, це розуміння Драгома- 
нівщини втілилось не тільки в роботи Яворського, а й в  такі 
підручники, як „Основи українознавства“. Я не маю часу 
детальніше спинятися на цих питаннях 8).

... Оскільки цих особливостей української історії він не 
вивчив, жодної з проблем він не зрозумів як слід ні в ста
рій історії, ні в сучасній. Основною помилкою Яворсько
го було, що він не поєднував цих внутрішніх особливостей з 
зовнішніми впливами, він брав або один, або другий процес 
окремо, від чого получився неправильний процес від торговель
ного капіталізму до.сучасности. На цьому я кінчаю..

4-е засідання 24. V. 1929 р ..
ПРОМОВА ТОВ. КАРЕТНІКОВОЇ »)

Почну з того, що засвідчу свою солідарність з т. Гехтманом 
в тому місці, де він заявляє, що дану дискусію вважає за диску
сію в межах марксизму. Це, правда, не 'зовсім точний вислів.

х) Далі йшла мова про оцінку Яворським декабризму на Укра
їні, але цю сторінку оригіналу загублено.— Г. К.

2) Далі подано було загальну оцінку схеми Яворського, як на
ціонально - куркульської, але цю сторінку оригіналу також загу
блено.—Г. К.

3) Виступ мій на доповідь Яворського вміщаю зараз абсолютно
без змін. В ньому знайшла свій відбиток та помилкова позиція, на
якій я стояла в той час і основний зміст якої полягав в тому, що, не-
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Який зміст вкладає він у ці слова й який зміст я вкладаю в 
них — це різні речі. Помилка Яворського в його доповіді, 
поперше, та, що дискусія неминуче розгорнулася по суті втому 
напрямку, щоб начебто з ’ясувати, хто правий — чи ЯворськіТй, 
чи Покровський. Маючи на увазі такий ухил і зміст дискусії, 
я й вважаю її за дискусію в межах марксизму. Крім того, слід 
зазначити, що як у Покровського, так і у Яворського є хиби й 
помилки, але ні одні ні другі помилки не дають права говорити, 
що схеми не є марксистські, і в такому разі дану дискусію я 
також вважаю за дискусію в межах марксизму.

Тепер до суті. Я хочу зупинитися окремо на характеристиці 
самих тез т. Яворського й окремо його робіт. Щодо тез, я вва
жаю, що вони мають в собі певні хиби. Перший етап цих хиб 
полягає в тому, що конструкція їх виглядає так: 7 абзаців, 
7 пунктів є вступ до основної думки, яка мусила б стати основою 
самих тез, і лиш&три — 9,10,11 — присвячені самому питаннір 
схеми історії України; 8 ж теза є проміжна й становить 
зв’язок попередніх 7 й останніх трьох. На мій погляд, 
така пропорція невдала. Мені здається, що треба було біль
ше пунктів присвятити самій схемі, а менш — вступові.

[Ця невдала пропорція й є одною з причин того, що диску
сія пішла не шляхом з ’ясовання, хто прав — чи Яворський, чи 
Покровський, бо сам Яворський більшу частину своєї доповіді 
•присвятив розгляду помилок тов. Покровського].

Щождо термінології в цих тезах, за яку так гаряче спорили 
й яка особливо налякала т. Мебеля, як, наприклад, диферен
ційована й систематична дійсність і яку т. Мебель назвав ні
сенітницею . Явважаю термінологію за не шабльонну й ориґінальг 
ну, правда, може краще було б її не вживати, щоб не давати 
зайвого матеріалу й зайвих підстав для причіпків і розведення 
того, чого не потрібно, але зміст, який вкладав т, Яворський 
у ці два терміни, цілком, на мою думку, відповідає дискусії й 
питанню, якому вона присвячена, й гадаю, що або з причин 
наївности можна було не зрозуміти змісту, який вкладено в ці 
терміни, або з причин тенденційности. Як я розумію диферен
ційовану й синтетичну дійсність? Оскільки загострювалось в

дооцінюючи класового  змісту й політичного значення „помилок “ 
Яворського, я вважала їх за помилки- без лапок, що не порушували 
всієї схеми, як схеми марксистської. Крім того, для мене на той час 
була неясною помилковість і політична небезпечність теорії двокур- 
кульства.

Мушу додати свою думку про те, що хоч дискусія з Яворським 
давно скінчена й клясовий зміст яворщини викрито, це все ж не дає 
підстав вважати знятими з обговорення, серед працьовників історич
ного фронту, цілої низки проблем, що крім яворщини були зачеплені, 
але не розв’язані підчас дискусії.—Т. К.
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дискусії й навіть в тезах одна заломило к т. Покровського, я 
хочу її взяти за приклад. В схемГт. Покровського е недооцінка 
національного моменту в зв’язку з цим схема й не подає історії 
Росії в більшій або меншій наближеності до дійсности, а іменно 
в певному віддаленні від неї.

За термінологією Яворського, схема т. Покровського і по
дає якусь то синтетичну дійсність. Недооцінюючи національного 
моменту, Покровський змазує конкретну дійсність, змазує, та
ким чином, проявлення класової боротьби й подає лише певну 
синтезу. Доказом може служити абзац, який демонстрували по
передні товариші, а саме, те місце, де він говорить в своїй 3 - й  
частині російської історії „в сжатом очерке," — де говориться 
про Україну в 1905 році, що „вполне реальные задачи историче
ского об’яснения заставляют излагать 1905 год, как цепь со
бытий, прежде всего, русских (розрядка Покровського — Т. К.) 
беря даже теснее петербургско - московских. Но не сказать 
в заключение несколько слов о революции окраин (термін над
звичайно вдалий для шостого року пролетарської революції,— 
Т .К .) нельзя помимо всего прочего еще и потому, что окраины, 
как сейчас увидим, кое - что внесли (розрядка Покровського — 
Т. К.) в центральную революцию. Труднее всего — в сжатом 
очерке даже невозможно — выделить из этой последней Укра
ину. Украинское движение тех дней ^переплетается с обще- 
) сским почти неразрывно"...

Далі маемо кілька слів про київську спілку боротьби за 
визволення робітничої кляси, харківську демонстрацію 1901 ро
ку, загальний страйк влітку 1903 року, потьомкінське повстан
ня — це все на одинадцяти рядках. І далі пара рядків, присвя
чених твердженню того, що національні гасла в українському 
рухові не відогравали майже ніякої ролі. І висновок, — „чи
татель согласится, что в „сжатом очерке" трудно дать особый 
отдел укр. движения 1905 г.... Можно скорее представить себе 
историю первой русской революции, написанную с украинской 
точки зрения (цікаво знати, що то за українська точка зору?!— 
Т. К .), то это уже работа для украинского историка". Це місце 
надзвичайно яскраво стверджує те, що в схемі тов. Покровського 
ми маємо недооцінку національного моменту. Ясна річ, що від 
стислого нарису ніхто не може вимагати багатого фактичного 
матеріялу, але марксистська методологічна установка вимагає 
включення при з ’ясованні завдань буржуазно - демократичної 
революції 1905 року і національного питання. Цього у т. По
кровського не маємо. Ось це віддалення від конкретної дійс
ності Яворський і назвав синтетичною дійсністю. Ну, а тов. 
Шпунт запропонував нам навіть єдину схему для всієї Східньої 
Европи. Як це назвати? На мою думку, ніяк інакше, як
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російським великодержавним шовінізмом. (Тепер знову щодо тез 
Яворського. Одною з хиб цих тез я вважаю певну неясність 
термінології.' На мою думку, найбільш яскраво ця неясність 
термінології відбивається в 5 пункті цих тез. Я цілком щиро 
признаюся, що для мене суть думки, яку хотів вкласти Явор- 
ський в 5 пункт те t, залишилася неясною саме через заплутану 
термінологію; я не розумію, що хотів сказати Яворський. Без
перечно, теоретичний процес схеми української історії це своє
рідна клясова суспільність... (читає). Це не шабльонна, цілком 
індивідуальна термінологія, вона в тезах дещо ̂ попсувала, 
внесла неясність, заплутаність до певної міри).

Тепер далі щодо тез.Я хочу зупинитись на тих же моментах, 
на яких зупинялися й товариші: Чи можна^було вживати тер
мін „формально класовий метод". Я розумію, що тов. Яворський 
вклав в термін формально класовий метод, і солідаризуюся з 
його думкою. Але ця термінологія стала приводом для того, 
щоб тов. Гуревич виступив і сказав тут, що це означає псевдо - 
марксизм, що це не є революційний марксизм і т. д. Атому тре
ба визнати, що термін „формально класовий метод" — необе
режний. Можна було висловити свою думку, не вживаючи цього 
виразу.

Щож до 8 пакту тез, то 8 пакт знову сконструйова
ний таким чином, що можна його розуміти так, начебто 
історія України це є, поперше, національна історія. Тут кон
струкція самого речення надзвичайно невдала. Чому? Тому, 
що самий зміст тез і зміст доповіді й робіт т.Яворського в цідому 
ні в якому разі не дають підстав сказати, що тов. Яворський 
розглядає історію України, як історію української нації ли
ше, як історію її самовизначення. І тому я кажу, що сама фра
зеологія, сама конструкція цих тез надзвичайно небезпечна 
й невдала.

(Далі я хочу ще сказати про пропорцію. Я гадаю, що про
порцію вибрано невдало, бо лише тільки три тези— 9, 10 та 
11 — безпосередньо присвячені схемі історії України. Це приво
дить до того, що в цій схемі надзвичайно коротко, невичерпливо 
викладено те, що мусило бути центром і основою всієї доповіді. 
Скорочення цих тез призводять до того, що в і ї  тезі, 2 .-й  абзац 
говорить так: „Основними руховими силами діялектики кла
сового процесу..." (зачитує цитату). У цій тезі, як я її розумію, 
надзвичайно стисло, без хронологічних рямців сказано про цей 
процес і доводиться лише догадуватися, до якого часу ці тези 
мають відношення. Тоді в мене буде таке питання: як роз
глядає т. Яворський Пестеля. Чи розглядає він його як зовніш
нє явище на Україні, чи ні. Коли він його розглядає, як не- 
зовнішнє явище, то Пестель не вкладається в тих тезах. На мою
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думку, ці останні три тези недостатньо розроблені, надзвичайно 
коротко й стисло, а їх треба було більше розробити. Передусім 
тут треба зазначити, що цю частину доповіді надзвичайно ко
ротко висвітлено і це я вважаю за хибу і тез і самої допо- 
віді). _

Щождо самої схеми товариша Яворського? На мою 
думку, схема, яка подана в 3 [останніх] (основних) тезах, є 
[в основному] вірною марксистською схемою. Товариші торка
лися того, що у тов. Яворського в тезах все гаразд, але в ро
ботах зовсім не так. І через те я й хочу дати собі відповідь не 
стільки на те, як виглядає історія України в його праці, а та
кож і на те, як ця схема виглядає в самій доповіді. За тов. 
Шпунтом виходить, що треба взяти схему історії всієї Східньої 
Европи й, виходячи з неї, вивчати історію України. Він тут, 
між іншим, посилався на Леніна. Ми маємо три особливості, 
три специфічності в історії Східньої Европи. Поперше, істо
рія Східньої Европи розвивається на підставі абсолютизму, 
февдалізму й пригноблення націй (з місця: — це є цитата з 
творів Леніна). Ці три основні моменти споріднюють процес 
історичного розвитку України з історичним процесом всієї 
Східньої Европи, Але я категорично заперечую те, що ці три 
тези вичерпують суть класової боротьби на Україні. Безумовно, 
вони її не вичерпують і, на мою думку, вивчати історію Укра
їни, давати схему історії України, обмежуючи себе цими „3-м а 
китами"— абсолютизм, февдалізм і пригноблення націй — не 
можна. Виходячи з цих трьох основину принципів, ми прийдемо, 
за термінологією Яворського, до синтетичної, а не диференці
йованої, дійсносте.

Тепер далі відносно схеми самого тов. Яворського. На мій 
погляд, всі основні принципи й положення схеми тов. Явор
ського вірні, особливо в висвітленні доби февдалізму й доби 
торговельного капіталізму. Я гадаю, що суть класової боротьби 
цього періоду, основні етапи її, як, наприклад, гайдамаччина, 
кирило-- методієвське братство, подані у тов. Яворського 
цілком правильно.

Тепер, перейду до доби промислового капіталізму в істо
рії України. Чому я гадаю, що й тут в основному схема т. Явор
ського вірна. Ми, як марксисти - комуністи, підходимо до 
історії доби промислового капіталізму з тою міркою, що вивчен
ня історичного процесу цієї доби давало вичерпну аналізу на
ростанню сил майбутньої пролетарської революції. (І під цим 
кутом зору вивчання історії України, історії класової бороть
би, яка веде до перемоги пролетарської революції, таку історію 
можна вважати за марксистську і цілком вірну). Чи є це у 
тов, Яворського? Чи розглядає він класові співвідношення.
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саму класову боротьбу за доби промислового капіталізму 
від таким кутом,зору? (чи він показує класові взаємини та 
їхню тенденцію до наростанна сил пролетарської революції, 
до перемоги пролетарської революції на Україні). Чи є це 
в його книжці? На мою думку, такий підхід до з ’ясування 
історії України безумовно є і через те я й кажу, що й цей 
період висвітлено з марксистського революційного погляду 
(цілком) вірно. Я бачу певні хиби й певні помилки, але, на мою 
думку, ці хиби й помилки не даюгь підстав для твердження, 
що схзма є не марксистська. (Ці хиби з ’являються мимоволі 
і їх, звичайно, можна виправити, бо...) вони не ламають схе
ми, як схеми марксистської.

Значна частина них помилок була неминуча, так би мо
вити, і недарма їх так довго не помічали. Тут багато т. т., осо
бливо тов. Мебель, когось запевняли в геніяльності тов. 
Покровського.

Я не хочу сказати, що Яворський більш здатний, більш 
геніяльний ніж Покровський й т. ін. В цю оцінку я входити 
не збираюсь, вона не потрібна, але я мушу сказати, що в ро
ботах Яворського було незрівняно більше труднощів, ніж в 
роботах тов. Покровського. Це так і є. У Покровського був 
прекрасно розроблений попередніми істориками матеріял, у 
Яворського й цього не було. Через те я й кажу, що більшість 
цих помилок, що вкралися в роботу тов. Яворського, були, 
якщо можна так висловитися, об’єктивною неминучістю, оскіль
ки він перший зробив спробу створити марксистську схему істо
рії України.

Тепер переходжу до порівнання хиб, що є в схемі тов. По
кровського та в схемі тов. Яворського. В схемі тов. Покров
ського основною хибою є недооцінка національного моменту. 
Товариші говорили, що погоджуються з тим, що ця недо
оцінка була виявлена в старих працях, але тов. Покровський 
душею остільки молодий, що він весь час еволюціонує й в 
останній час цих хиб в його роботах вже не помітно. Я не по
годжуюсь з цим. На Всесоюзній конференції істориків - мар
ксистів взимку ц/р. ми заслухали його доповідь, можна ска
зати, провідну доповідь, хоча вона й була не з початку конфе
ренції на тему „ленінізм і російська історія"— треба розуміти 
історія Росії в межах бувшої російської імперії. Той марксист, 
який вважає, що в ленінізм невід’ємною частиною входить на
ціональна проблема, а я гадаю, що це так, то трактуючи ро
сійську історію й говорячи навіть лише про так звану Централь
ну Росію, мусів би сказати також і про національне питання. 
Цього ми не почули від тов. Покровського, це свідчить, що й 
на сьогодні у тов. Покровського є недооцінка в національному
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питанні. А це для історика - марксиста велика прогалина. 
(Тепер переходжу до того, що я вважаю"'за хиби в схемі 
Покровського (з місця: — органічно схему Покровського можна 
виправити). Я вже сказала, що я вважаю нашу дискусію за 
дискусію в межах марксизму, цебїо ні схеми Покровського 
касувати не можна абсолютно, ні вважати його схему за не 
марксистську абсолютно не можна, лише тому, що вона не має 
національного моменту. Ні.схеми Яворського я не вважаю за 
не марксистську і цього робити не можна. На мою думка в схемі 
Покровського те, що немає національного момента, дає право 
Яворському вводити ту термінологію, що подає його схема. 
А саме: синтетичну дійсність, а не диференційну дійсність. 
Я цілком з ним погоджуюсь).

Щодо хиб та помилок в схемі т. Яворського, то я мушу ска
зати, що висвітлення доби промислового капіталізму й проле- 
тарськоїреволюції(не цілком достатньо) [найбільш багато ними]. 
Перше моє зауваження буде чисто принципового характеру. 
Оскільки за доби промислового капіталізму Україна була не 
лише в економічних стосунках з Росією, а й адміністративно 
цілком входила до складу колишньої Російської імперії, то при 
вивченні історії України, при утворенні схеми історії України, 
на мою думку, треба було більше уваги звернути на освітлення 
загального тла й зв’язків у розвиткові клясової боротьби на 
Україні з розвитком клясової боротьби в Росії в цілому. Цих 
зв’язків в схемі т. Яворського [надто] мало. Але всежвбажаю, 
що з цього не випливає той висновок, що схему за даний од- 
різок часу збудовано, як це казав т. Мебель, за принципом на 
ціональним, а не за принципом висвітлення соці яльно - еконо
мічних процесів. Це невірно. Вся схема історії України, не ли
ше доба промислового капіталізму, в роботах т. Яворського 
збудована, виходячи з принципу освітлення й з ’ясовання со
ціально  -економічних процесів, а не висвітлення лише одного 
національного питання. А до речі сказати, я всупереч тов. Ме- 
белю і вважаю національне питання теж питанням соціяльного 
порядку.

А крім того, коли тов. Мебель вважав за можливе вживати 
на адресу тов. Яворського, що ви однієї сім’ї з Грушевським 
і т. д. (цитує), то я гадаю, що тов. Мебель вчинить цілком ло
гічно, і з'погляду совісти комуніста цілком етично, коли заявить 
в ДПУ.щоб зцЯворським встановити наглядання.В цій дисцусії, 
яка має в основному науковий характер і набирає зараз полі
тичного змісту, таких слів не треба було б вживати, особливо 
тоді, коли сам т. Мебель хоріє на націоналізм. Я знаю т. Мебе- 
ля не перший день, і відповідаю за свої слова, а також бачу, що 
тов. Мебель і зараз до вивчання історичного процесу в колишній
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Росії підходить з тою міркою, що вважає, що національний мо
мент можна абстраґувати, а той, хто намагається в схему вклю
чити національний момент, той знаходить епітети реакціонера 
із сім’ї Грушевського і т. ін.

Тепер щодо хиб і помилок в схемі Яворського в висвітленні 
революції 1905 року. Я вважаю, що т. Яворський робить (ціл
ком невірно) [велику помилку] тоді, коли [говорить про] (вжи
ває терміну) третю рухову силу в революції 1905 р. на 
Україні.

Це цілком невірно. І цікаво відзначити, що коли розглянути 
весь розділ з'короткого нарису історії України, то побачимо, 
що там є місця, де т. Яворський говорить: що основними рушій
ними силами в революції на Україні були тоді пролетаріят 
і селянство.

В другому місці він говорить за три рушійні сили. Тут, на 
мій погляд, є як непродуманість, так і певна необережність, 
певна неохайність термінології. (Тут, на мою думку, є певна не
обережність, певна неохайність термінології і цієї неохайності! 
в термінології, на мою думку, безумовно, треба уникати. А щож 
до самої суті, то, відкидаючи цю термінологію, вона цілком вір
на, а щождо самої суті, то тов. Мебель не розуміє або не 
знає того, що було 1905 року). У тов. Яворського можна зро
зуміти так (а я саме так його розумію), що основними рушійними 
силами в революції 1905 р. були пролетаріят і селянство й 
що певний прошарок селянства на Україні, національна україн
ська дрібна буржуазія також брала участь в революції 1905 р. 
і була дієвою активною силою.

(І далі, переходячи до характеристики селянства, т. Явор
ський виводить таку думку, що певний прошарок селянства на 
Україні являв собою національну дрібну буржуазію Укра
їни. І що ця національна українська буржуазія також бра
ла участь в революції 1905 року і була дієвою активною силою. 
І виходить так, що навіть куркуль, дрібна буржуазія була ді
євою силою. І в роботах т. Яворського також про це йде мова. 
Про це говорить і Ленін. Я веду це до того, що у т. Яворського 
є певна неакуратність в термінології, і це я йому особисто го
ворила й говорю зараз публічно. Я це кажу тому, що така 
неакуратність в термінології не дає такого твердження, що ос
новними рушійними силами на Україні в революції 1905 ро
ку був пролетаріят та селянство).

Коли тов. Яворський приходить до характеристики селян? 
ства України й диференціює його, розглядає не як одну ком
пактну масу, а як масу, яка являється диференційованою, то 
мені здається, що це є не мінус, а плюс. А термінологію, яку 
вживає тов. Яворський при аналізі українського селянства,
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розглядаючи участь його в революції 1905 р. (І диференціює 
його, то це безумовно є плюс.

А що український куркуль ставив собі національні за
вдання в боротьбі, то це вірно й цього не треба замазувати. 
В теорії двокуркульности т. Гехтман сказав, що процес роз
витку сільського господарства йде двома шляхами. Я не ро
зумію, про які два шляхи він говорив. Коли ми переглянемо 
ті місця, де Ленін говорить про два шляхи розвитку капіта
лізму в сільському господарстві, то ми побачимо, що ці два 
шляхи не є щось абстрактне).

[І поруч з твердженням про дві рушійні сили говорить про 
третю, треба абсолютно відкинути тому, що аналізуючи рево
люцію 1905 р. треба чітко відзначити лише дві рушійні сили— 
пролетаріят і селянство й довести гегемонію пролетаріату].

А що український куркуль ставив собі національні за
вдання в боротьбі, то це вірно, і цього не треба замазувати. 
Переходжу до „теорії" двокуркульства. Коли ми переглянемо 
ті місця, де т. Ленін говорить про два шляхи розвитку капіта
лізму в сільському господарстві, то ми побачимо, що ці два 
шляхи не є за ним як щось абстрактне.

(Він говорить про фармарський шлях, як про те явище, 
що існувало в конкретній дійсності .^Принаймні я розумію це 
місце в Леніна, яке присвячено фармарському шляху капіта
лістичного., розвитку, як шляху майбутньому, який виникне 
в наслідок буржуазно - демократичної революції, і як про те, 
що існувало в конкретній дійсності, в зародковій формі).

[Принаймні я розумію це місце у тов. Леніна, де він гово
рить про два шляхи капіталістичного розвитку в Росії, так, що 
він говорить про фармарські господарства не як про щось аб
страктне й як про те, що існувало в конкретній дійсності в 
зародковій формі].

(Я гадаю, що він розуміє це як конкретний прояв, як за
родкову форму цього шляху розвитку сільського господар
ства. Він розуміє наявність цієї форми, як зародкової і яка 
повинна була надалі існувати в поширеному розмірі).

А саме, про який район у даному разі говорив Ленін ? Він 
говорив про район так званої Новоросії, де капіталістична орен
да була надзвичайно поширена й де куркуль, напр., надільної 
землі мав до 10 дес., а орендованої — 40 - 50 і більше. Ця орен
да мала велике значення в його господарстві і була базо, о роз
витку його. І ці господарства Ленін вважав за зародкові фар
марські господарства. Так що, я гадаю, думка т. Яворського, 
що в конкретній українській дійсності існували два типи кур
кулів, одні з яких наближалися до гросбауерів і вели свої 
господарства на підставі приватної власності! на землю, а інші
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маля за основу господ грюзання капіталістичну оренду землі, 
відповідає тій самій українській дійсності.

(Цей факт в меншій мірі або може й зовсім не спостері
гався в Центральній Росії. І цю заіродкову форму фармарського 
господарства викинути з української дійсности не можна й 
тому говорити, що теорія двокуркульности в цьому пункті 
протирічить теорії Леніна абсолютно не можна).

Щождо участи їх в революції? Ми маємо два типи кур
кулів: один тип, основою господарства якого була приватна 
земельна власність, і другий, який господарював і ріс на орен
дованій землі. В умовах української дійсности у обох наростали 
суперечки з панівним ладом, але ці суперечки для куркулів 

' фармарського типу наростали з  більшій мірійгостріш.Чому? 
Тому, що перед цим куркулем основним і безперечно актуальні
шим для нього питанням стояло питання про орендні ціни. 
А питання орендних цін взагалі, не лише капіталістичної орен
д і, не було дріб’язковим в земельних відносинах 1905 р., пи
танням болючим і торкалося близько тих куркулів, що жили й 
багатіли майже виключно на оренді. Такі куркулі мали більший 

- стимул для участи в революції, ніж той куркуль, який базував 
своє господарство на приватній земельній власності,а проблема 
націоналізації землі виростала в революції во всю височінь. 
Чи йде ця аналіза куркулів врозріз з формулюванням Леніна, 

що в буржуазно - демократичній революції 1905 р. рушійними 
силами були пролетаріят і селянство? На мою думку, ні, бо 
участь цих куркулів в революції могла бути різною своєю ак
тивністю й це абсолютно не йде всупереч тому, що все селянство 
в цілому виступало в революції 1905 р. як рушійна сила. Мо
ва ходить про ступінь активности, а вона у окремих груп се
лянства могла бути різна [значить мова йде про те, що Явор- 
ський, визнавши за рушійні сили революції 1905 р. проле
таріят та селянство в цілому, визнавши гегемонію, зайнявся 
аналізою української куркульні, говорив про ступінь активно
сти окремих її груп і всунув сюди третю рушійну силу, не розме
жувавши поняття співучасник і рушійна сила. Ось в чому, на мій 
погляд, справа].

Далі, я хочу зупинитися на висвітленні ним революції 1917 
року. Говорячи про помилки Яворського, сам тов.Рубач зробив 
одну велику помилку. Він поставив собі таке питання: хто був 
владою до Жовтня 1917 р.?-і відповідає: „Ради робітничих де
путатів". Я гадаю, що це невірно й невірно ось чому. Коли б 
було так, тоді б ми не говорили про двоєвладдя, як характерну 
рису періоду між лютим і жовтнем. Це означає викинути весь 
зміст, звести на нівець всю суть переростання буржуазно - 
демократичної революції в пролетарську.
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Поставити так питання, як це зробив тов. Рубач, означає 
твердження про наявність диктатури пролетаріяту до Жовтня, 
як же тоді т. Рубач з’ясує рушійні сили Жовтневої револю
ції?

Щождо (терміну) [теорії] тов. Яворського про національно - 
демократичну революцію ?

Цей термін „національно - демократична революція" [аб
солютно не вичерпує] (не те що невірний, але він не вичерпує) 
всіх тих особливостей, які склалися в перші місяці революції 
1917 року тут на Україні. ч

Тов. Яворський висуває ним на аван сцену лише Цен
тральну Раду, але 1917 року на Україні в період революції 
до Жовтня суттю своєю мали не лише Центральну Раду. Цей 
термін завузький, він не вміщає всіх процесів, які були на 
Україні до Жовтня, він не викриває всієї суті й глибини ре
волюційного процесу [й змазує проблему переростання бур
жуазно - демократичної революції в революцію пролетарську. 
В цьому я бачу й помилку т. Яворського].

(Тому, коли його вживають не у відношенні до Централь
ної Ради або до революційного руху, то це є помилка, оскільки 
цей термін не покриває собою всього).

Щодо всього періоду революції 1917 р. в роботах Явор
ського я вважаю, що цей період у нього взагалі не розроблений 
і ця нерозробленість не дає картини, що з ’ясувала б цілком 
яскраво процес революції в конкретних українських умовах, 
процес реалізації бльоку пролетаріяту й селянства й тих пе
решкод, які стали на шляху цієї реалізації.

(Це надзвичайно короткий обмежений матеріал не висвіт
лює цього процесу на Україні. Щоб з ’ясувати все наростання 
пролетарської революції, мусить бути з ’ясовано питання бльоку 
пролетаріяту й селянства в українських умовах. Однією з пе
решкод стала національна боротьба, національне питання, 
це у Яворського досить яскраво не висвітлено й є хибою в його 
роботі).

'Таким чином, я вважаю, що в роботах Яворського основ
ними хибами є недостатнє освітлення загального тла, на якому 
розвивалася клясова боротьба на Україні й зв’язків її з роз
витком класової боротьби в,колишній Росії, іноді маємо таку не
витриманість, як з третьою рушійною силою в революції 1905ро- 
ку [та з ’ясовання всього періоду між лютим і жовтнем на Укра
їні, як нац. - дем. революції]; маємо низку дрібніших поми
лок, як, наприклад, з Драгоманівщиною, але я підкреслюю, 
що все це не дає права твердити, що схема Яворського є немар- 
ксистська.
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ПРОМОВА ТОВ. ВОЛІНА

Проблема схемы истории Украины несомненно сейчас 
является решающей проблемой в деле работы историков - 
марксистов Украины. Это проблема, с которой связан целый 
ряд других проблем и поневоле на них придется останавливать
ся. Я совершенно согласен с Яворским, что до сих пор у нас 
была очень слабая внутренняя критика и очень недостаточно 
было самокритики. Я думаю, что это одна из основных причин 
того, почему так медленно и в достаточной степени неуверенно 
складывается и оформляется исторический марксистский фронт 
на,Украине. Нам прежде всего необходимо правильно учесть 
силы, врага, и, во - вторых, правильно организовать наши 
собственные силы. Несомненно, тезисы Яворского страдают 
известной недооценкой силы и исторического места, занимаемого 
и сейчас украинской буржуазной историографией. В сущности 
говоря, за последнее время мы имели ряд крупных событий 
на историческом фронте Украины. Мы имели 3 крупные юби
лея — Грушевского, Багалея, Бузескула; мы имеем ряд круп
ных выступлений, как, например, первая часть книги Багалея 
и 9 - й том Грушевского. Все эти выступления не встретили 
никакого реагирования с нашей стороны. В то- же время очень 
мало сделано нами и по линии тех, кто к нам приближается 
и хочет приблизиться. Мы сами не руководим ими и ничего 
не делаем и не сделали по линии критики враждебной нам 
идеологии и развертывания руководства молодыми марксистами, 
которых надо воспитывать на критике, враждебной нам бур
жуазной украинской историографии. С этой точки зрения те
зисы Яворского, тезисы для с’езда да и для исторического отдела 
Института Марксизма, недостаточно, выражаясь мягко, за
острили эту задачу и подлежат, по моему, соответствующей 
переделке в этой части.

Вторая проблема, проблема организации наших собствен
ных сил, не есть внутренняя украинская проблема, ибо линия 
исторического фронта,— это линия классового фронта, она 
проходит по Советскому Союзу и здесь, надо признать, у нас тоже 
не все ладно.

Если, например, иногда слышишь такую постановку: „По 
какую сторону баррикады ты, т. е. ты с Харьковом или 
Москвой ?“ Когда баррикады строятся по линии Харьков-Москва, 
а не по линии марксистской историографии и буржуазной, 
это опасный симптом и, по моему, достаточно решительный 
отпор такой постановке вопроса мы должны, были бы дать. 
Между тем, тезисы Яворского такого отпора этим вредным 
настроениям и тенденциям не дают.
15 Літопис Революції № 3 — 4
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В чем суть дискуссии с моей точки зрения. Можно ли 
поставить вопрос так, что суть дискуссии сводится к тому, 
есть ли схема истории Украины или нет, причем одни высту
пают за то, что она есть, другие за то, что "ее нет. Я думаю,, 
что не в этом центр тяжести спора. Есть отдельные товарищи 
все еще считающие, что нет схемы украинской истории, т. е. 
до сути дела стоящие на позиции великодержавного шови
низма и с этими товарищами нужна беспЬщадная борьба. ‘Но 
центр тяжести практически лежит не в этой плоскости, для 
нас центр спора не в том, есть ли схема или нет, а какие должны 
быть принципы построения этой схемьь и каково должно быть 
содержание этой схемы.

Совершенно ясно, что проблема схемы истории Украины 
связана с проблемой схемы истории народов СССР, которую- 
пытается бтрицать тов. Хоменко. И совершенно ясно, что в 
связи с этим нельзя не затронуть вопрос о схеме тов. Покров
ского. Стоит ли перед нами вопрос в такой плоскости, что схема 
тов. Покровского, вообще говоря, может подвергнуться извест
ной переработке, быть может, коренной и радикальной. Понятно, 
в такой общей форме спора нет и быть не может, потому что 
это значило бы ломиться S открытые двери и по существу в 
дакой форме сам тов. Покровский скажет, что его схема под
лежит переработке. „Для X IX  века устарела вся конструкция 
такого важнейшего отдела, как революционное движение",— 
заявляет тов. Покровский. „Нет ни одного вопроса русской 
истории до самых древних ее слоев, к которому мы теперь не 
подходили бы по новому, не имея обычно никаких конкретных 
возможностей его теперь же перерешить “—заявляет тов. Покров
ский. „Революция 1917 г. доделала то, что уже было заложено 
во втором периоде (1905 — 1917 г.г.), доделала так радикально, 
что здание получило совершенно новый вид, неожиданный 
отчасти для самого архитектора в пору закладки фундамента", 
подчеркивает т. Покровский. Мы не можем зарекаться, что 
дальнейшая постройка здания, достройка ряда флигелей, раз
личных пристроек и т. п. не изменит совершенно всю нашу 
постройку, ее вид. Но ясно, что спор идет не в этой ПЛОСКОСТИ,- 
а спор идет в плоскости такой, можно ли на основе недооценки 
т. Покровским национального вопроса совершенно разрушить 
его схему. Известная недооценка национального вопроса, я 
думаю, у тов. Покровского есть. Тов. Покровский на с’езде 
историков - марксистов заявил, что он усердно занимается 
чисткой непроветренных углов его мировозрения. Вот одним 
из таких „непроветренных углов" у него является националь
ный вопрос. Но ведь когда мы подходим к исторической схеме, 
к вопросу о ее пригодности и правильности, то для нас тут-
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является решающим нечто другое. Для нас решающим является 
высший критерий, правильность схемы с точки зрения клас
сового критериячТак подходил т. Покровский, когда разрушил 
схему Плеханова* марксиста. Мы не можем заранее гарантиро
вать, что мы не разрушим схемы, подойдя к ней с точки зрения 
правильности изображения ею диалектики классовой борьбы 
в России. У тов. Мебеля тоже была недооценка национального 
вопроса. Ведь собственно речь по существу шла о месте нацио
нального фактора в истории и тут у тов. Мебеля есть такие 
фразы и мысли, которые свидетельствуют о недооценке им на
ционального вопроса.

Возвращаюсь еще раз к поставленному раньше вопросу — 
можно ли, исходя только из недооценки национального вопроса, 
разрушить всю схему?

Я себе разрешу, подобно выступавшим тут товарищам, 
привести несколько цитат: „національна справа — сначала, 
пролетарська — потом, говорят . буржуазные националисты 
и т. д.— пролетарська справа — прежде всего, говорим мы“. 
Еще одна цитата: „при всяком действительно серьезном и 
глубоком вопросе группировка идет по классам, а не по 
нациям“.

А вот вам другая цитата ---„Марксизм знает только клас
совую идеологию. Правда, в этой классовой идеологии встре
чается национальное преломление, но в основе лежит все таки 
класс". Правильны ли эти цитаты? Ежели кто-нибудь выйдет 
и скажет, что эти цитаты неправильны, и заявит это со всей 
смелостью, то мы тогда будем говорить с ним совершенно от
крыто, как с немарксистом (с места:— я думаю, что с ним будем 
говорить в другом месте). Вопрос тут не в месте разговоров, 
(с места:— а может быть и совсем не будем говорить). Я бы хотел 
еще один пример привести для ясности вопроса. Возьмем вопрос 
об историческом пути двух партий, бывших в России: Бунд 
и польская социал - демократия. С точки зрения ленинского- 
понимания национального вопроса эти обе партии совершили 
большую ошибку: у одной был уклон в сторону мелкобур
жуазного национализма, а у другой — недооценка националь
ного вопроса, которая ее об’єктивно приводила к защите вели
кодержавного шовинизма. Ежели мы подойдем только с точки 
зрения национального вопроса к этим двум партиям, то совер
шенно ясно, что мы в одинаковой степени резко и рещительно 
боремся и будем бороться с такими партиями, но подойдя 
только так, мы не поймем ни их истории, ни того, к чему они 
пришли. Почему Бунд окончательно погиб, как партия и остат
ки, лучшие остатки из этой партии, влились в ряды больше
виков и почему польская социал - демократия стала исходным!
15*
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пунктом создания большевистской партии в Польше. С точки ере- ' 
нйя национального вопроса они обе совершили большую ошибку 
и обе осуждались Лениным. Но разница между ними одна,—в 
то время, как у цервой в основе была мелкая буржуазия, у 
дру!юй — пролетарская классовая борьба. С этой точки зре
н и я — основной — и нужно нам подходить к вопросу. И вот, 
когда я беру тезисы тов. Яворского и нахожу в них „словечк£“ 
о формально - классовом подходе, то должен сказать, что оно 
сразу заставляет меня осторожно подойти к нему. Прежде 
всего „формально - классовый подход “— это слово из чуждого 
нам лагеря. В сущности говоря, буржуазная историография, 
буржуазные историки и мыслители обвиняли и обвиняют мар
ксистов в том, что они ко всему подходят формально-классово. 
Больше того, хочет ли или не хочет тов. Яворский, но словечко 
tfформально - классовый метод“, „формально - классовый под
ход “— это есть теоретическая база для заявления о том, что 
схема Покровского это есть- по существу марксистская маска 
на оскаленных зубах помещиков типа Погодина и др. По моему, 
необходимо от этой терминологии отказаться, потому что, во 
первых, она неправильна по существу и, во - вторых, неверно 
оценивает историческую роль российских историков - мар
ксистов. Она по существу отрицает за ними революционную 
роль. В то же время логически эта конструкция приводит к 
тому, что дает неверную характеристику псевдо - марксизма 
на Украине л

. Я не знаю правильно ли я понял те тезисы, где говорится 
об украинских псевдо - марксистах, которые стоят на фор
мально - классовой точке зрения. Так характеризует т. Явор
ский псевдо - марксизм на Украине. Это неверная характери
стика, ибо эти псевдо - марксисты стоят не на формально - 
классовой точке зрения, а на мелко - буржуазной национали
стической, и надо дать им четкую характеристику. Еще одно. 
Эта терминология опасна, потому что тов. Яворский, когда ее 
употребляет, протягивает палец псу буржуазной историогра
фии, а есть польская пословица: „дашь псу палец, возьмет 
всю руку“.

Схему Яворского несколько трудновато обсуждать, не 
потому, что, как думает Мебель, ее нет, а потому, что она еще 
находится в периоде становления, говоря терминами Яворского, 
она „й народжена й не народжена“, „суща, й не суща“, потому 
что мы не имеем прямого и открытого заявления об ошибках, 
а это затрудняет ее обсуждения. Так, напр., в 25 году Явор
ский дает следующую схему периодизации: „Три етапи розвитку 
України — перший — система дніпровсько - чорноморська; 
другий — етап Німана, Вісли й Балтики (ХІУ, XV, XVI
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і частково XVII ст.); третій — етап знову чорноморський з 
орієнтацією на Захід По сути в основе этой периодизации 
лежит что угодно — географический материализм, но не мар
ксизм. Я думаю, Яворский от этой периодизации откажется, 
я взял это как пример, что Яворский молчаливо от нее отка
зывается, а вот на счет крепостного права тут неясно, отказы
вается ли он от своей старой точки зрения на крепостное право 
на Украине, которая по существу отрицала наличие этого 
права на Украине. Между тем, несомненно, что крепостное 
право сыграло большую роль в историческом развитии как 
России, так и Украины. Очень важно иметь об этом четкий, 
ясный ответ, мы этого здесь не имеем, поэтому об этом суще
ственном вопросе очень трудно говорить.

Теперь перехожу к вопросу о постройке схемы Яворского. 
Я тут согласен до известной степени с Каретниковой, что многое 
здесь еще не оформлено, это верно и потому надо подходить 
к этой схеме с точки зрения ее тенденций, опасные это тенден
ции или нет? С точки зрения того, что есть неправильного в 
том пути, на котором стоит эта схема? С этой точки зрения я 
и подхожу. Если брать принцип постройки схемы, то тут мало 
что мы имеем. В статье Яворского в „Коммунисте" кое - что 
есть, здесь у Яворского проскальзывает теория взаимодействия 
и влияния схем, нет понятия определяющего процесса, т. е. 
имеется определенный элемент эклектизма в методологии по
стройки схемы. А элементы эклектизма в методологии постройки 
схемы неизбежно повлекут за собой ошибки и в самой схеме. 
Но, прежде чем перейти к „конкретной действительности" 
Яворского, я считаю нужным посвятить несколько слов това
рищу Хоменко.

У Хоменко тоже есть попытка дать свое понимание, дать 
'•вою концепцию украинского исторического процесса. Фило
софия истории Украины это есть проблема создания украин
ского государства — „Україна рано втратила свою національну 
державність і прапор її. відновлення протягом віків намага
лися нести різні соціальні групи". Такая постановка вопроса, 
что вся философия украинской истории это есть проблема укра
инского государства, в дальнейшем привела Хоменка к чудо
вищной фразе— „там більшовизм має все те, що твердить, що 
українська держава, коли може існувати, то лише в пролетар
ській формі". На следующей странице Хоменко цитирует Ста
лина и говорит о культуре пролетарской цо сути, национальной 
по форме, но это не спасает положения, слова сказаны, сказано, 
что мы имеем „українську державність в пролетарській формі", 
т. е. дано логическое и политическое увенчание этой концепции: 
история Украины равна борьбе разных классов за украинское
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государство, буржуазия изменила этой идее, поэтому буржуа
зия погибла, а пролетариат осуществил эту идею полностью. 
Но тот факт, что пролетариат создал, украинское государство 
нельзя об’являть философией всей борьбы пролетариата. Между 
прочим, я не ручаюсь в своей попытке генеалогии, но возможно, 
что т. Хоменко привело к подобной постановке вопроса неверное 
понимание им следующей цитаты Ленина „образование нацио
нальных государств, наиболее удовлетворяющих этим требова
ниям современного капитализма, является поэтому тенденцией 
(стремлением) всякого национального движения “ . Совершенно 
правильна мысль, что образование национального государства 
есть тенденция всякого национальндго движения и если исхо
дить из того, что 17 год — это национально - демократическая 
революция, тогда вполне логичен будет вывод, что тенденция 
этой революции привела к созданию украинского государства 
в пролетарской форме.

Тепер конкретно о самой схеме Яворского. Мне придется 
в основном коснуться только последнего периода, т. е., при
близительно со второй половины XIX  столетия. Я совершенно 
согласен с Каретниковой, когда она говорит о том, что одним 
из недочетов Яворского является то, что он рассматривает 
изолированно и в недостаточной связи исторический процесс 
на Украине с историческим процессом общероссийским Но, 
по моему, такое рассмотрение исторического процесса для схемы, 
которая находится в периоде становления, является опасным, 
оно может привести или к автономному историческому процессу, 
т. е. к тому, против чего в своих тезисах как будто ополчается 
Яворский, или к краеведчеству. Конечно, изучая краеведчески, 
можно не брать схемы. Никакой исторической схемы революции 
в Харькове не создашь, точно также только создашь хронику, 
если берешь всю Украину* и подходишь к ней краеведчески. 
Яворский хочет создать схему, она может превратиться в схему 
самобытного исторического процесса, от этой опасности надо 
себя предостеречь. С этой точки зрения очень интересно, что 
в целом ряде случаев Россия выступает лишь постольку, по
скольку надо подчеркнуть влияние Украины на общероссий
ский исторический процесс.

Так в частности получается у Яворского, когда мы берем 
его схему революционного и рабочего движения J Я вам зачи
таю одну цитату: „Перші марксівські гуртки почали у нас 
складатися вже в 80 - х роках. Боротьба з народництвом, що 
її провадила школа Зібера та Полонинського, а то й драгома- 
нівщина, нашла остаточно свій вислів у програмі руської групи 
„Освобождение Труда “ . Итак, школа Зибера, Подолинского и 
драгомановщина в конце концов создали группу „Освобождения
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Труда “ .Я  могу вам показать другое место. Т. е. получается 
<я сейчас совершенно не рассматриваю роль драгомановщины 
вообще в революционном движении) изображение революцион
ного процесса в кривом зеркале.

А вот другая цитата, небольшая, но весьма характерная 
с этой точки зрения: „Боротьбу іскрівців з економістами закін
чено у нас уже 1902 р. поразкою останніх. Конференція соціяль - 
демократичних організацій Харкова, Катеринослава, Одеси. Ми- 
колаїва, крім однієї київської, де все ще почувався вплив Струве, 
засудила „економізм" на своїй нараді в Петрограді вже в січні 
1902 р., як шкідливий шлях для робітничої партії. Другий 
з ’їзд РСДРП й собі цілком став на позиції „Искры". Человеку, 
не знающему истории развития партии, может действительно 
показаться, что была только одна конференция украинских 
искровских организаций, что она положила начало победе 
искровцев и что затем был второй с’езд. А ведь мы имели далеко 
не последовательно - искровскую конференцию. Несомненно, 
южные организации социал - демократов далеко не были та
кими, как их изображает Яворский, и это выявилось на втором 
с’езде.

В конце концов получается изображение искаженное, 
как в кривом зеркале. С этой точки зрения весьма характерны 
фактические ошибки у Яворского. Это мелочь, но для схемы 
Яворского такие ошибки весьма характерны, потому что они 
говорят о недостаточном знакомстве с целым рядом элементар
ных фактов, а для того, чтобы писать историю Украины, для 
того, чтобы создавать схему истории Украины, я считаю, нужно 
быть очень и очень подкованным по части истории России. 
А вот вам некоторые ошибки Яворского с этой точки зрения. 
„Струве був гарячий захисник економізму. Він і опинився 
згодом через те вже підчас революції 1905 р. в лавах буржуа
зії" ... „Через те", т. е. потому что был защитником эконо
мистов. Понятно, не „через те". И, понятно, не в 1905 г. А вот 
•вам другая прямо анекдотическая цитата: „Більшість деле
гатів другого з ’їзду ухвалила пропозицію Ленінову"— гово
рит Яворский о борьбе вокруг § 1 устава партии. Но насколько 
нам известно, параграф 1 - й  был принят не в редакции Ленина, 
а в редакции Мартова. Дальше. „Тільки ІУ з ’їзд РСДРП 1908 р. 
розв’язав остаточно це питання, винісши постанову про те, 
що всю землю треба в революції націоналізувати". „Как будто" 
•Стокгольмский с’езд принял меньшевистскую аграрную про
грамму. Таков ряд фактических ошибок, которых можно было 
бы провести еще множество. Перехожу к вопросу о драгома- 
новщине. Совершенная в оценке роли и исторического места 
Драгоманова т. Яворским ошибка не так маловажна, ибо с
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этим вопросом связан и вопрос о всем понимании происхожде- 
ния И' развития украинского буржуазного либерализма.

Одно дело, если вслед за тов. Яворским сказать, что Дра
гоманов это есть переходной этап от народничества к мар
ксизму и с этой точки зрения группа „Освобождения Труда" 
й значительной степени своим появлением обязана Драгоманову 
и другое дело — если сказать вслед за Лениным, что в лице 
Драгоманова мы имеем „украинского мещанина Так вот 
одно дело сказать — драгомановщина переходной этап от на
родников к марксистам, и другое, что это есть национально - 
мещанское течение. Можно привести еще ряд ленинских цитат 
о Драгоманове. Интересующиеся этим вопросом могут найти 
соответствующие места в 19 томе Ленина, етр. 58, 121, при
мечание и т. д.

Теперь о выдвинутой тов. Яворским теории „двух кулаков 
Прежде всего, тут тов. Яворский своими словечками „суща й 
не суща“ и т. п. прямо вступает почти на мистический путь, 
но суть, понятно, не в этом. Суть и не в том, что крестьянство 
диференцировать надо и совершенно прав тут тов. Карпенко, 
суть в другом. В „стислому нарисі “ производится такая опе
рация над кулаком, что он превращается в гегемона крестьян
ства, вот в чем опасность (с места:— тоді я проти Покров- 
ського). Я сейчас занимаюсь схемой истории Украины, а если 
заниматься вопросами схемы Покровского, то можно привести 
и тут ряд примеров — какой радикальный перелом нужен. 
Перехожу к вопросу о национально - демократической рево
люции. Тут суть не только в термине, как говорили преды
дущие товарищи. В чем неправильность этого положения. 
Тут нужно внести некоторое дополнение по вопросу о националь
но - демократической революции.

В „стислому нарисі" в отличие от статьи в „Червоному 
Ш ляху" у Яворского нет термина— „національно - демокра
тична революція", там у него другой термин— „на шляху вели
кої революції". Правда, тут еще не совсем ясно, пролетарская 
ли она. Для Галиции тов. Яворский сохраняет свой старый 
термин— „шляхи національної революції", но Галиции я ка
саться не буду.

В чем основной грех такой постановки вопроса? Он в том, 
что производится механическое отделение национальной рево
люции от пролетарской революции, идут какие то два парал
лельные процесса на Украине и наиболее важным представ
ляется процесс национальной революции. Ведь суть не в том, 
что это означает, дать неполную картину, говоря о националь
но - демократической революции, а в том, что это означает, 
дать искаженную картину, ибо нужно брать решающее, опре-
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деляющее и с этой точки зрения надо в основу класть процес- 
пролетарской революции, процесе переростання. Ведь, до су, 
ществу, тов. Яворский тогда вынужден договориться до фразне 
на основании которой можно было бы ему сказать—ты, товарищ, 
люксембургиянец не понимаешь национального вопроса. Вот 
эта фраза: ..національна революція наявно переходить на контр - 
революційний шлях". А в „Червоному Шляху" прямо сказано: 
„Національна революція перетворюється на національну контр
революцію". Я уже тут выступал за права национального движе
ния. Верно, что укр. национализм выстудил против: пролета
рской революции, верно, что Центральная Рада стала орудием 
контрреволюции. Все, это правильно, но сказать, что орудие 
революции — национальная проблема — стало орудием контр' - 
революции, это стать на точку зрения люксембургиянотва. 
Так логическое развитие неизбежно подвело к люксембургиян- 
ству в этой фразе тов. Яворского. Все зло от того, что берется 
механически оторванный процес национально!! революции, в 
то время, как определяющий был процесс переростання бур
жуазной революции в пролетарскую для 1917 года. И националь
ный вопрос стал орудием в наших руках, в руках дальнейшего 
развития революции.

Я сейчас кончаю следующим замечанием: когда читаешь 
тезисы тов. Яворского, то, вообще говоря, они довольно трудно 
поддаются разумению, не знаю, может быть, моему лично, 
думаю, что не только моему. Это, несомненно, большой дефект, 
ибо в конце концов мы не аристократы научного цеха и надо 
говорить языком более или менее понятным, ибо науку надо 
ставить под контроль, а говорить языком малопонятным — 
это стараться высвободить ее из - под этого контроля. И еще 
одно. В последнем тезисе, тов. Яворского есть окончание чрез
вычайно нечеткое — подобно тому, как все время изолируется 
исторический процесс на Украине, так оно увенчивает эту изо
ляцию и может привести к опасной постановке. Там, т. Явор
ский говорит о социальной революции на Украине не как о 
части Октября на всей территории России, а как о части единой 
международной революции. Промежуточное звено — Октябрь 
выпало, а несомненно, украинский Октябрь — это часть обще
российского Октября (тов. Яворский:— там вместе с россий
ским пролетариатом). Это не одно и то же. Мы говорим, что мы 
Октябрь совершаем вместе и в союзе с западио - европейским 
пролетариатом, у нас был определенный союз. Возможно, что 
в гражданской войне мы не одержали бы победы без этого союза, 
союз у нас был, речь идет не о союзе, а можно и нужно рассма
тривать украинской Октябрь, как часть общероссийского Ок
тября. Я считаю, что так нужно ставить вопрос, (ш. Яворский:— 
надо, правда!).



У. КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

КРИТИЧНІ СТАТТІ

ФР1Д. д .

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ З ІСТОРІЇ КЩ б)У ТА 
ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА У КРАЇН Іх)

(З приводу освітлення цих питань в історичних працях тов. В . Су-
хино - Хоменка)

І.

Ми зачепимо тут деякі питання з історії КП(б)У та Жовтневої 
революції на Україні, що знайшли собі освітлення в історичних пра
цях тов. В. Сухино - Хоменка (статтях — „До особливостей пролетар
ської революції на Україні44— Літ. Рев.44 № 4, 1928 р., „З гарячою 
головою нема рукам спокою44 — „Літ. Рев.44 № 2, 1929 р. і в книжці — 
„Одміни і банкрутство українського націоналізму44— ДВУ, 1929 р.).

Це — 1) питання про ролю більшовицьких організацій 1917 р; 
2) питання про рушійні сили та гегемона в революції 1917 р. і побіжно 
8) питання про Центральну Раду, 4) про клясову базу Центральної 
Ради і 5) питання про державність2).

Те, як розв'язує всі ці питання т. Хоменко, свідчить про його не
правильний, немарксистський методологічний підхід до них, про те, що 
його цей підхід просякнутий значною своєю частиною націоналістичними 
ридами Постановка у відповідному вигляді цих питань т. X - м це — є, 
об'єктивно, прояви, впливи яворщини. Те, що т. В. Хоменко провадив 
певну боротьбу проти яворщини — це факт проте це не стало ґаран- 
тією того, що постава т. В. Хоменком окремих проблем фактично

г) Ця стаття є перероблена промова на дискусії з приводу істо
ричних праць т. Сухино - Хоменка, що відбулася в кінці травня - 
червня цього року в українському товаристві істориків - марксистів.

2) Ми маємсг різні погляди (зв'язані з місцем і ролею націо
нального питання в революційному рухові на Україні), з приводу 
проблеми революційности Центральної Ради, з приводу проблеми 
розгрому Центральної Ради і з приводу групи питань, що зв'язані 
з черговими завданнями всередині марксистського історичного фронту 
{вимога спрямувати головний вогонь проти впливів яворщини, що 
фактично означає намагання прикрити великодержавний ухил в істо
рії). У всіх цих питаннях проявляється яскрава струнка нерозуміння 
й недооцінка національного питання в історії України, що по суті 
зводиться до великодержавного ухилу в історії (наприклад, в по
вному абсолютному відкиданні будь - якого революційного значення 
Центральної Ради, що було обмежено лінією певної боротьби проти 
тимчасового уряду в галузі національного питання).



Про деякі питання з історії КП(б)У на Україні 239

не збіглася з поставою цих же проблем М. Яворським. Це й трапилося зо
крема з трактовкою т. Хоменка основних проблем революції 1917 року.

Звісно, можна поставити питання так — при чому тут яворщина? 
Це — помилки, але помилки, так би мовити, „самостійні“, помилки 
до яких автор їх прийшов самостійно, не помітивши суті, характеру 
та всієї шкідливости їх. Можливо. Суб'єктивно, навіть, це так мабуть 
і було. Значить тим легше буде завершити той шлях, на який автор 
вже став, шлях відмови від своїх помилок (заява до Ради товариства 
істориків - марксистів). Тим краще буде це для успішної боротьби 
за утворення більшовицької історії революції та Жовтня на Україні.

Але ми повинні, виходячи з інтересів останньої, підходити до 
аналізи і оцінки цих помилок не з міркою суб'єктивних бажань і на
строїв автора, коли він робив свої помилки, а з міркою об'єктивної 
їх  характеристики. Яворщина дала „найкращі“ зразки національ - 
демократизму на українсько - марксівському історичному фронті під 
псевдо - марксівською зовнішністю. Всілякі спроби ревізії ленінізму 
в питанні про рушійні сили в революційному рухові на Україні 
XX сторіччя, в основі яких лежатиме переоцінка національного пи
тання, неминуча, незалежно від волі й суб'єктивних авторових бажань, 
навіть іноді всупереч їм, а приведе тою чи іншою мірою до засад, що 
будуть збігатися по суті з основними засадами яворщини. Але це 
отже й будуть прояви і впливи яворщини всередині марксистського 
історичного фронту в головних питаннях історії партії та Жовтня на 
Україні (ми тепер говоримо тільки про ці питання).

1. Візьмімо, отже, питання з історії партії, питання про ролю 
більшовицьких організацій в революції 1917 р. і в боротьбі за Жовтень 
на Україні. Що особливого в поглядах Яворського на це пи
тання ? Особливе у Яворського є те, що він поновив теорію Равіча - 
Черкаського, Гермайзе й інших про так звану двокорінність КП(б)У. 
Але сказати так і більше нічого, значить вульґаризувати це питання. 
Яворський відновив цю теорію  ̂в [прихованому, в своєрідному вигляді. 
Приховане відновлення теорії двокорінности полягає в двох моментах. 
Поперше, — в ідеалізації дрібнобуржуазних партій, у зменшенні 
їхнього націоналізму і зв'язків з буржуазним націоналізмом і, подруге, 
в перебільшенні помилок, в інакшому освітленні помилок більшо
вицької партії, в зменшенні її ролі й місця в революційному русі. 
Ці два моменти, ці два процеси йдуть назустріч один одному: з одного 
боку, збільшення ролі дрібнобуржуазних „ с о ц і а л і с т и ч н и х “ партій * і

Проти цього напрямку, цих тенденцій і поглядів, потрібна 
найрішуча непримиренна боротьба. Це є по суті прояви великодержав
них схем і концепцій, намагання перенести їх до історії КП(б)У та 
Жовтня на Україні.

Останні (великодержавні концепції) відбиваються часто - густо 
в замазуванні значення й ролі національного питання в пролетарській 
революції на Україні, в запереченні або в замазуванні будь - яких 
помилок, що мали місце в окремих парторганізаціях в національному 
питанні, в нерозумінні своєрідности й величезної сили внутрішніх сил 
української революції, в підміні їх тільки допомогою пролетаріяту 
РСФРР, в нерозумінні органічного, нерозривного зв’язку між нимїі
і цією допомогою, в „об'єктивному“ скаті, таким чином, по суті 
•справи, „з другого кінця“ до заперечення можливості! пролетарської 
революції на Україні, до окупаційної теорії (що по суті являє собою 
одну з основних теоретичних засад шумськизму). Все це разом взяте 
•є фактично загрозливі спроби „історичного4* обґрунтовання сучасного 
великодержавного ухилу в партії.
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і з другого боку — зменшення ролі більшовицької партії в революції.
У Яворського ми бачимо розвиток першої частини цієї концепції. 

Він намагався ідеалізувати дрібнобуржуазні партії. А у т .  Хоменка 
ми бачимо розвиток другої частини цієї теорії теж в прихованому ви
гляді — зменшення ролі більшовицької партії в пролетарській ре
волюції. Не в тому суть свідомо чи не свідомо т. Хоменко поста
вив собі за мету відновити в прихованому вигляді цю теорію 
двокорінности. Ми беремо лише фактичне значення поглядів т. Хо
менка в цьому питанні про ролю більшовицьких організацій в рево
люції 1917 р. в боротьбі за Жовтень.

З приводу цього питання у т. Хоменка є два виступи: перший в № 4 
4 „Л. Р .“, 1928 р., другий виступ в № 2 за 1929 р. Між цими двома ви
ступами певна ріжниця. Другий виступ значно краще висвітлює це пи
тання ніж перший. В першому виступі виходило таке чорне офарблення 
більшовицьких організацій на Україні, що в другому виступі він уже 
визнав певну ролю їх, він підкреслює значення і ролю „здорового ядра" 
більшовицької організації— її низів. Але суть і в першому, і в другому 
виступі — одна. Вона полягає ось в чому: т. Хоменко утворює своєрідну 
теорію двох партій. Виходить, в 1917 р. була не одна партія, а дві —  
партія проводирів і партія мас. У нього весь час дві лінії — лінія 
більшости більшовицьких організацій це — одна лінія, лінія низових 
парторганізацій, лінія мас є — друга лінія. Лінія більшости вер
хівок парторганізації це лінія опортуністична, це лінія шкідлива, це 
лінія просякнута хибами, лінія, що свідомо скерована проти с о ц і а л і 
с т и ч н о ї  революції. Лінія більшости — лінія зриву С О Ц І А Л І С Т И Ч Н О Ї  
революції на Україні. Лінія друга — це лінія більшовицька.

„... Ці особливості,— пише т. Хоменко,— в тактиці біль
шовиків сталися не в наслідок просто помилок чи то окремих 
збочень у окремих товаришів, у окремих організаціях... Пе було 
наслідком опортунізму більшости провідної голівки деяких 
місць. В основі цього лежало: 1) недооцінка сил робітничої 
кляси, 2) троцькістське іґнорування села й національної проблеми 
на Україні... і, як наслідок цього — 3) боязкість соціялістичного 
перевороту... шукання союзу, договорености з „революційною 
демократією"1).
Таким чином більшість провідних кадрів не вірила ані в пролета- 

ріят, ані в революційні можливості селянства, іґнорувала цілком 
національне питання, не вірила й боялася с о ц і а л і с т и ч н о ї  революції.

Слова — „деяких місць“ хай не бентежать нас! Бо під ці „деякі" 
міста тов. Хоменко підставляє і Київ, і Харків, і Одесу, і Дніпро
петровське й ін., цебто — головні пролетарські центри України.

Але поставити на цьому крапку не можна. Це було б занадто- 
„різко “. І т. Хоменко намагається пом'якшити £вої фарби, пом'якшити 
вражіння від тієї картини, що він її сам намалював. Він спробує при
крити суть своїх поглядів, малюючи революційність низових парт
організацій, протиставляючи їх „більшості провідної верхівки " 
й утворюючи, таким чином, на Україні неначебто дві партії.

Робітничі маси і низові парторганізації штовхають, 
заявляє т. Хоменко, і проти Тимчасового уряду, і проти Цен
тральної Ради, іґноруючи частенько більшість більшовицької 
голівки, сами розв'язують свої справи з капіталістами"* 2)...

г) „Літ. Рев.", № 49 1928, стор. 110— 111. Курсив, як і нижче, наш.
2) Там саме, № 4, 1928, стор. 110.
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Або в другому своєму виступі з приводу цього питання:
„... І саме низові партійні організації України найвірніше, 

інтуїтивно, я б сказав, відчували істину й своїм тисненням, 
впливом кореґували партійну лінію вкупі з витримано - більшо
вицькою частиною верхівки"1).
Не те є неправильне, що т. Хоменко констатує величезне рево

люційне піднесення „низів“,— це факт, а те — що він штучно, ви
гадано протиставляє революційні „низи" опортуністичним „верхам 
кадрам (їх більшості). Він не розуміє, що не зважаючи на всі помилки, 
часто - густо важливі, не зважаючи на всі несприятливі й складні 
обставини — саме більшість кадрів нашої партії на Україні в 1917 р. 
була в основному, в головному більшовицька й своїм минулим і своїми 
поглядами та діями в 17 р. Саме вона вела більшовицькі організації на 
Україні, які йшли на чолі мас, на пролетарську революцію, й не тіль
ки вела, але й привела.

Але в тов. Хоменка виходить не те. Цю свою загальну лінію 
т. Хоменко застосовує й „конкретно “, він її ввесь час „ілюструє “ 
окремими прикладами. Наприклад, про Київське повстання він без 
жодних застережень і зауважень пише:

„... Між іншим, слід відзначити, що повстання в Києві 
відбулося під натиском мас і низових парторганізацій, що ло
калізувало хитання більшости голівки2) ".
Ось як тов. Хоменко уявляє ролю більшовицьких організацій 

на Україні, ось за яким способом йому вдається провести лінію на 
.ізниження ролі більшовицьких організацій на Україні. Але це — 
критика „ з л і в а ц е — „ультраліва“ позиція.

Надзвичайно цікаво, що ця теорія двох партій не нова. Її були 
висунули німецькі ультраліві в 1920 р. Про них саме пише Ленін.

„Германские коммунисты, о которых мы должны говорить 
теперь, называют себя не „левыми", а... „принципиальной оппо
зицией ". Но что они вполне подходят под признаки „детской 
болезни левизны “, это видно будет из дальнейшего изложения"3)
Далі т._ Ленін наводе низку цитат із їхньої брошури. Між іншим, 

поміж цитатами Ленін наводить також і такі:
„... Две коммунистические партии стоят теперь, следова

тельно, друг против друга: „Одна — партия вождей, которая 
стремится организовать. революционную борьбу и управлять 
ею сверху, идя на компромиссы и на парламёнт&ризм, чтобы 
создать такие ситуации, которые позволили бы им вступить 
в коалиционное правительство, в руках которого находилась бы 
диктатура", (т. XVII, стор. 132).
Це ж абсолютно подібно до тої характеристики, що її робит 

т. Хоменко „партії проводирів", кадрам більшовицьких організацій 
.України 1917 року!

„,Другая массовая партия, продовжує Ленін цитату,— 
которая ожидает под’ема революционной борьбы снизу, зная 
и применяя для этой борьбы лишь один ясно ведущий к цели 
метод* отклоняя всякие парламентарные и оппортунистические

г) Там саме, № 2, 1929 р., стор. 247.
2) „Літ Рев.", № 4, 1928, стор. 106.
8) Ленін, т. XVII, вид. 1, стор. 131.
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методы; этот единственный метод есть метод безоговорочного- 
свержения буржуазии, чтобы затем учредить пролетарскую 
классовую диктатуру для осуществления социализма44... (т. XVII,. 
133 стор.).
И це подібно до того протиставлення „низів “ і „верхів що його 

робить т. Хоменко, щоб довести темне офарблення ролі й значення 
більшовицьких організацій у пролетарській революції 1917 р. на 
УкраїніІ

Ось в чому справа. „Зліва44 тов. Хоменко підходить, і „зліва“ 
знижує ролю більшовицьких організацій 1917 року. Це в нього немов би 
„інтуїтивний44 процес. Він не може цілу більшовицьку організацій 
ставити в таке становище і він розподіляє її штучно на дві частини,. 
протиставляючи одну одній — на партію проводирів і партію мас,, 
які інтуїтивно веф час ведуть лінію на відверте поваленняТимчасового 
уряду й Центральної Ради всупереч бажанню й діям провідних кадрів 
(їх більшості).

В цьому й полягає система розподілу партії на партію проводи
рів та партію мас, в цьому й полягає теорія двох партій. Вона завжди 
йде з ультралівих позицій. І проявилася вона на цих позиціях не лише 
в Німеччині, а і' в нас, у ВКП(б), ще 1923 р. у відомому протиставленні 
„низів44 „верхам44, мас — кадрам.

Ясну й недвозначну оцінку дав цим „міркуванням44 Ленін в „Дет
ской болезни „левизны44 в коммунизме44.

„Всякий большевик, который сознательно проделал или близко 
наблюдал развитие большевизма с 1903 года, скажет сразу, прочитав- 
эти рассуждения, „какой это старый давно знакомый &лам“, какое 
это „левое44 ребячество!44 (т. XVII, стор. 133).

Але тов. Хоменко не збентежився від того, що в нього вийшло, 
й других кличе не бентежитися.

„Не треба кип'ятитися, пише він, читаючи про випадки 
ухилів у верхівках організацій більшовиків на Україні...

„... Чому, питає він, у Німеччині могли бути випадки 
переродження майже бїльшости верхівок (ультраліві, праві)44. . .1)
Тут є повне нерозуміння в т. Хоменка справи, коли він без застере

жень порівнює, порівняно, молоду німецьку партію з нашою партією, 
партією, яка має за ейоєю спиною декілька десятків років, з партією, 
яка має величезне минуле, загартований кістяк, стару ївардію, з 
партією, яку не можна відірвати від цього кістяка, з партією,, яка 
органічно нерозривно зв'язана з своєю старою ґвардією. Більшо
вицькі кадри, це кістяк партії і оголошення їх опортуністични ми 
мусить привести до оголошення опортуністичною всю лінію більшо
вицьких . організацій на Україні.

Але в цьому саме є й суть поглядів тов. Хоменка в цих питаннях. 
IIе — його вихідний, але прихований погляд,— це лежить в ґрунті 
його поглядів на ролю партії в революції 1917 р. на Україні. „Теорія44 
двох партій — це „надбудова44 над цією базою. Він старанно намага
ється приховати цю „базу44, але „надбудова44 досить яскраво її викри
ває. Проте в одному місці він „випадково44 проговорюється, відверто 
зазначаючи, що витриманої більшовицької лінії 1917 року ми не мали.

„... Російському та українському угодовству,— зазначає 
т. Хоменко,— не протиставлялося ввесь час витримано більшо-

!) „Л. Р .“, № 2, 1929, стор. 247.
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вицької ленінської лінії парткерівництва, навколо якого 
можна було б (і слід було б) організувати маси для боротьби 

1 за владу" х).
Ось зовні висновок, а по суті — прихований вихідний погляд 

т. Хоменка, висновок, до якого приходить він у зв'язку з своєю не
правильною, антиленінською „теорією".

Навколо ж якої лінії, дозвольте спитати, організувались маси 
„для боротьби44 за владу? Чи може справа йшла „самопливом44, сти
хійно? Пролетарська революція — без проводу пролетарської партії! 
Виходить, наявність для пролетарської революції партії, озброєної' 
теорією революційного марксизму - ленінізму, загартованої на базі 
більшовицької практики, партії, яка організувала б маси навколо 
„більшовицької ленінської лінії парткерівництва... для боротьби за 
владу44— не завжди обов'язкова ?! Отже ж за тов. Хоменком перемогла 
пролетарська революція на Україні й без цього й без „витримано - 
більшовицької лін ії44?

По - боку одну з головних засад ленінізму, по - боку одне з го
ловних положень програми Комінтерну і його численних постанов 
з цього приводу, коли це не відповідає „схемі44!

Скат до теорії „самопливу44 (яку, як відомо, люблять використо
вувати й праві, відверті опортуністи), до теорії стихійности, якийсь 
своєрідний синдикалізм, нерозуміння, фактичне відкидання ролі пар
тії в революції й все це пов'язане якнайтісніше, органічне пов'я
зане з антибільшовицькою, антимарксистською теорією двох партій.
І все це, всі ці надбудови вигадується для того, щоб довести головне— 
відсутність „витриманої більшовицької ленінської лінії парткерів
ництва44 в 1917 р., щоб зменшити, звести фактично на нівець ролю 
більшовицьких організацій у пролетарській революції на Україні.

Таке й тільки таке може бути значення цих „теорій44 т. Хоменка, 
в центрі яких стоїть „теорія" двох партій.

Це ні в якому разі, звичайно, не значить, що у більшовицьких 
організацій 1917 — 18 р. не було помилок. '

В надзвичайно бурхливих і складних умовах 1917 р. взагалі й на 
Україні зокрема, коли не було всеукраїнського партійного й радян
ського об'єднання і єдиного всеукраїнського партійного центру, 
в різних економічних і соціяльно - поліїичних районах, в умовах 
„свіжого44 („практично") для більшовицьких організацій України на
ціонального питання й певного розриву національною лінією між 
містом і селом, за наявности досить міцної дрібної буржуазії й порів
няно поширеного в багатьох районах України меншовизму — в цих 
умовах більшовицьким організаціям України властиво було багато 
помилок і помилок важливих, великих і малих.

Серед цих помилок не останнє місце займають, безумовно, й пра
воопортуністичні помилки. Вони характерні для частини більшови
цьких організацій, наприклад, Дніпропетровської, Харківської й 
інших. Вони виявлялись, приміром, до жовтня 1917 р. в питанні про 
розкол з меншовиками, а потім в питанні про Жовтень на Україні, 
про збройне повстання в боротьбі за Жовтень, про ради про селянське й 
національне питання (наприклад, у вигляді певної фетишизації тих 
рад, що ще не мали сталої більшовицької більшости в жовтні — грудні 
1917 р. занадто „обережного44 ставлення до озброєної боротьби, „обе
режного44 ставлення до ..єдиного44 соціял і стичного фронту, до „демо
кратії44 тощо. В тій чи іншій мірі, в тому чи іншому вигляді ці настрої 
були майже в усіх великих організаціях України.

х) „Л. Р .“, № 4, 1928, crop. 110.
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> В 1917 р. вони приводили по суті (справа не в формальному 
приєднанні) декого з тих, хто був отруєний цими настроями, на по
зиції Зінов'єва й Каменева щодо Жовтневої революції.

Серед цих помилок були й „протилежні" помилки, помилки 
„лівого", іноді майже авантурницького характеру (наприклад, в ви
гляді іґнорування реального співвідношення сил, іґнорування на
строїв широких мас тощо; приміром — позиція т. Євгенії Богдановни 
Бош в Києві в 1917 р.).

Поруч правоопортуністичних помилок, зливаючись з ними, а 
також і окремо — в „лівій “ формі, у формі люксембурґіянства, деякі 
більшовицькі організації хибували й на помилки в національному 
питанні, що завдало чимало шкоди пролетарській революції на 
Україні.

1 Але суть справи полягає в тому, щоб знайти дійсне місце для 
помилок, щоб відзначити, що переважало — загальна лінія, грловні, 
вирішальні її моменти, чи помилки; щоб виявити— чи відзначали 
помилки цю лінію, чи навпаки — лінія, кінець-кінцем, „покривала44 
помилки.

Найяскравіше перший погляд (перевага помилок) виявив Явор- 
ський приблизно в такій фразі— „Артем був ліквідатором Укра
їнської революції44.

Візьмімо це як приклад.
Відомо, що, приміром, у Харківській і Дніпропетровській орга

нізаціях були в певній мірі поширені зазначені вище помилки. Більш 
за те. Тут саме була розповсюджена сепаратистська „теорія44 щодо 
Донбасу, яка випливала з цих помилкових поглядів, головним чином, 
у галузі селянського й національного питання на Україні. Мовляв, 
нам, пролетарському Донбасові, не по дорозі з селянською дрібнобур
жуазною шовіністичною Україною, цебто з Правобережжям, Полтав
щиною тощо. Тут саме ця „теорія*4 була перевірена в житті, у формі 
організації окремої від України — Донецько - Криворізької республіки.

І все ж таки — чи можна, чи правильно буде відзначити ролю 
Донбаса, ролю пролет ар іяту Донбаса, Харкова, Дніпропетровська, 
цебто головних промислових районів України, як ролю ліквідаторів 
української революції ?

Раніш за все — вони являють собою настільки тісно, органічно 
пов'язану з усією Україною її частину, що всіляка їх революційна 
дія не могла не мати революційного значення для всієї України. Отже, 
та боротьба, яку вони вели, мала всеукраїнське значення, грала все
українську ролю.

Хіба, наприклад каледіищина, яка була так загрозлива для Дон
басу, це була тільки донбасівська проблема? Хіба, далі, проблема 
Ц. Ради це була тільки правобережна та полтавсько - чернігівська 
проблема? Хіба й те й друге не мало всеукраїнського значення й не 
•стояло на всій Україні на шляху до перемоги пролетарської революції? 
Це були на ті часи, часи українського Жовтня — два головні вороги 
пролетарської революції на Україні, дві окремі сторони контр - ре
волюційної проблеми, яка стояла перед пролетаріатом і трудящим 
селянством України в 1917 — 18 р .р .

Але більш за те. Хіба пролетаріят промислових районів України 
не брав безпосередньої участив боротьбі проти Центральної Ради ? Хіба 
робіїники Донбасу (загін Жлоби), червоноґвардійці Харкова (з XIISV 
ВЭК та інших заводів і фабрик) не йшли на Київ у  січні 1918 р. в складі 
армій Народ, секретаріяту У HP, цебто в момент кульмінаційного 
розвитку боротьби за український Жовтень, його першу перемогу. 
.Нема чого казати вже про те, що не можна назвати ліквідатором
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української революції тих, хто був активним учасником пролетарської 
революції в Росії, бо занадто гЛсно зв'язані ці дві революції. А відомо ж, 
наприклад, ролю тих тисяч і десятків тисяч пролетарів Донбасу, що 
відступали з України під натиском німецької армії на Царицин, її 
ролю' в організації перших дивізій Червоної армії.

Отже, великі промислові райони України не ліквідували проле
тарську революцію на Україні, а, навпаки, були її найактивнішим 
пролетарським чинником. Тільки недооцінка ролі українського про
л етар к у  в пролетарській революції на Україні, переоцінка, цебто 
нерозуміння ролі національного питання, може привести до інших 
висновків.

Проте, тут може постати питання — Артем, кадри, верхівка, 
мовляв, це — одне, а маси, низові папторгаиізації це — друге. Цебто — 
та „схема“, що її розвинув тов. Хоменко. Ми її розглянули вже.

Відзначмо лише те,** як наочно видно на^цьому прикладі всю 
неправильність, штучність подібного протиставлення. Отже ж, проле
тарські маси великих промислових районів України боролись за ре
волюцію під керівництвом більшовицьких організацій, а останні мали 
свої кадри, своє ядро, своїх артемів і Артема. При всіх цих помилках 
між ними й угодовцями, меншовиками лежала безодня. І не було та 
кого становища, щоб у помилкових діях керували кадри, „артеми“, 
а в непомилкових боротьба йшла без керівництва, всупереч йому. 
Більшовицькі організації на чолі з своїми верхівками, кадрами, активі
стами вели маси на боротьбу за пролетарську революцію „всупереч“ 
помилкам через помилки і з помилками, й не дивлячись на них.

Революційне піднесення й пролетарське почуття мас грали в 
цій боротьбі величезну ролю й іноді останнє було більш вільне від 
тих помилкових настановлень, що малися вгорі, зокрема щодо ста
влення до українського питання. Але протиставлення, боротьби, пов
ної „невідповідности“ й у даному разі не було.

Це, звичайно, ані в якому разі не значить, що на помилки можна 
не зважати. Ці помилки грали ролю й не малу, а велику ролю, вони 
були певними витратами (зовсім не потрібними), що завдавали пев
ної шкоди пролетарській революції на Україні. Але вони не невтра- 
лізу вали й не ліквідували, не анулювали й не заступали собою голов
ні вирішальні моменти лінії більшовицьких організацій проле
тарських районів України. Вони не касували їх ролі, як керівників 
пролетарської резолюції. Хоч і з помилками, але робилося діло проле
тарської революції.

Ми взяли тільки цей один приклад, один з найбільш гострих 
прикладів, щоб показати всю хибність неправильного підходу до по
милок більшовицьких організацій, до їх ролі й значення в революції, 
хоча деякі з цих помилок були досить значніг).

Отже, цей неправильний підхід до помилок і характерний для 
тов. Хоменка. Тов. Хоменко надзвичайно перебільшує правоопор-

*) Наше завдання не є аналізувати в даній статті причини ци* 
помилок. Але ми хотіли б зауважити лише, що спроба пояснити по
милки, викрити їх коріння, суть, природу, умови виникнення не є 
і ні в якому разі не може бути їх „виправданням “. „Навіть “ коли 
встановлюється в тій чи іншій мірі пролетарське джерело окремих 
помилок і тоді це не буде „виправданням “ їх і тоді це не буде нама
ганням оголосити це „пролетарськими помилками“, законними, до
зволеними помилками, намаганням прикрити, замазати й „виправ
дати " помилки, які були в партії, зменшити їх шкідливе значення,
16 Літопис Революції № 3 — 4
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туністичні помилки й перебільшуючи їх, ставиїь їх не на те місце, на 
якому вони в дійсності стояли, надає їм не того значення, яке вони 
мали, приділяє їм нету ролю, яку вони — помилки — грали в боротьбі 
за соціялістичну революцію на Україні. Отже, тов. Хоменко за по
милками не бачить головної лінії, її суті, її ядра, за деревами не 
бачить лісу.

А це теж приводить по суті до зменшення ролі більшовицьких 
організацій у Жовтневій революції на Україні в 1917 — 18 р.р. х)

А зменшення ролі більшовицьких організацій у пролетарській 
революції.на Україні, хоче чи не хоче автор, це — другий бік теорії 
двокорінности в прихованому її вигляді. Й коли Яворський розвиває 
перший бік цієї теорії (я підкреслюю — в прихованому вигляді, бо 
на словах всі проти неї), розвиває, всіляко ідеалізуючи дрібнрбур- 
жуазні партії й збільшуючи їх ролю, то т. Хоменко розвиває другий 
бік її, всіляко зменшуючи ролю й місце в пролетарській революції на 
Україні більшовицьких організацій.

Коли Яворський отже робить це справа, Хоменко робить це — 
„зліва"1, але хоче чи не хоче, „суб'єктивно**, чи об'єктивно — робить 
він одне з Яворським діло — відновлює в прихованому вигляді анти
більшовицьку теорію двокорінности КП(б)У.

Це іі є впливи й прояви яворщини, скат до неї в одному з най
важливіших і найгостріших питань історії нашої партії, історії КП(б)У.

2

Переходжу до другого питання, до питання про рушійні сили 
гегемона в революції 1917 р.

Квінт - есенція історичних поглядів т. Хоменка, його історич
ної концепції, особливо в 1917р., це— хибне уявлення про гегемона 
революції. В цьому питанні був спір з Яворським. Ці ж помилки є 
також у т. Хоменко. Тільки, знову,там підхід справа,* а тут зліва. Тов. 
Хоменко за гегемона в революції 1917 р. вважає дрібну буржуазіюа). 
І це тов. Хоменко надзвичайно яскраво підкреслив, коли заявив:

„Завдяки такій розгубленості й реакційності буржуазії
...гегемонія в буржуазних революціях, в національно - визволь-

*) А саме так намагаєіься представити справу Ы. Лазаркевич у 
своїй брошурі— „Через призму марксівської критики “ *), висловлю
ючись зокрема проіи нашої трактовки помилок, які були в партії в 
галузі нацпитання **).

Цікаво, що це йому потрібно, щоб тут же прикрити своє нама
гання поставити на одну дошку помилки, які були в КП(б)У в галузі 
національного питання, з „помилками“ українських національ - со
ціалістичних партій іі тих їх частин, що наближались до КП(б)У. 
А далі вже шляхом взаємної „компенсації“ цих помилок довести по 
суті двокорінність КП(б)У, на словах виступаючи проти останньої, 
а фактично скочуючись до неї прихованими шляхами ***).

*) Н. Лазаркевич— „Через призму марксистської критики “ (не 
„Шумськизм**, але правильна марксівська критика). Львів 1928 р.—: 
37 стор.

**) „До питання про коріння КП(б)У“. „Більшовик України“, 
ч. 10 і 14 за 1927 р.

***) Н. Лазаркевич, 39 стор. Коли б}где нагода, в найближчому 
часі ми повернемося до цього питання.

*) Т. Хоменко відмовився тепер від цього свого твердження — Д. Ф,
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них рухах переходить до рук дрібної буржуазії та її ідео
логів, що беруться за здійснення програми буржуазної рево
люції “ 1).
Здійснити цю програму їм не вдається. Т. Хоменко їх криє, він 

останніми словами лає українську дрібну буржуазію, український 
націоналізм, Центральну Раду, буржуазні й дрібнобуржуазні партії, 
і за цією словесною шелухою, він дрібну буржуазію підносить на геге
мона. Відсовуючи на задній кін пролетаріят, він висовує на передній кін, 
на „пост“ керівника революції 1917 р., революції, що безпосередньо 
переростала в пролетарську... дрібну буржуазію. Чому ? Тому, що в Ра
дах панували партії дрібної буржуазії меншовики, есери. Отже, мов
ляв, маси йшли за ними і вони керували, а таким чином, вони — партії 
й та дрібна буржуазія, яку вони репрезентували, є гегемон! Просто 
зразок застосовання до історичних подій, просякнутих живою діялек- 
тикою, механістичної методології! Клясичний зразок механістичности 
й тісно зв'язаної з нею схематичности й мертвого формалізму!

Гегемона революції визначає т. Хоменко зовнішніми 'формаль
ними ознаками! Хіба може бути гегемон — гальмо революції? Геге
мон — той, хто рушить революцію вперед, хто може рушити; хто заці
кавлений рушити революцію вперед до кінця (об'єктивно потрібний, 
„законний“ кінець на даному етапі).

Гегемон „репрезентує“ революцію, „репрезентує“ її рушійну 
силу. Гегемон розв'язує ті можливості, що революція має, веде боротьбу 
за їх здійснення, веде революцію вперед ступінь по ступню, ввесь час 
керуючи гострими клясовими боями.

Про яку гегемонію дрібної буржуазії тут можна балакати? 
Хіба не ясно, що гегемоном міг бути й був тільки пролетаріят? Що
правда, частина його тимчасово йшла за дрібнобуржуазними пар
тіями, щоправда, останні мали в. своїх руках формальну владу. Але 
не це ще ознака гегемона. Це відзначало тільки, що гегемон — проле
таріят в особі своєї свідомої частини, що бачила не тільки сьогоднішній 
день, а й завтрішній, під керівництвом своєї більшовицької партії 
повинен був звільнити цю частину від отруєння дрібнобуржуазною 
ідеологією й ізолювати й розгромити та геть викинути на смітник 
історії дрібнобуржуазні партії, що намагалися припинити хід ре
волюції, повернувши її назад.

Але це ні в якому разі не відзначало гегемонію дрібної буржуазії 
і їх партій у революції. Коли можна казати про їх гегемонію, то це 
була гегемонія, але не в революції, а в гальмуванні революції, в контр
революції.

Хіба, далі, обов'язково гегемон повинен весь час, на всіх етапах 
революції мати більшість трудових мас за собою. Отже факт, що перші 
місяці 1917 року пролетаріят (його свідома частина) ще не мав такої 
більщости. Але він повинен цю більшість завоювати. Без цього револю
ція може мати поразку, але гегемон залишиться все ж таки гегемоном.

Невипадково, отже, Яворськи^ теж відкидає гегемонію про- 
летаріяту в революції 1917 року і заміняє її на гегемонію буржуазії.

Щоправда, він робить більш тонко: він саму революцію 1917 р., 
суцільну, „нерозривну “ революцію, намагається штучно розірвати на 
окремі частини, перекручує її зміст, невирішальним покриває головне, 
вирішальне, оголошує цю революцію за національну, за иаціональ -

*) В . С у х и н о - Х о м е н к о .  — Одміни й банкрутство україн
ського націоналізму. ДВУ. 1928.159 стор. Підкреслення, як і нижче —
наше.
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демократичну. І тоді вже за центральну фігуру її він висовує... бур
жуазію .

„Таким чином, заявляв Яворський, центральною фігурою 
в національній революції 1917 р. на Україні при всьому дрібно- 

, буржуазному складі керуючих органів революції явився укра
їнський буржуа"1).

Спільне в поставі питань у Хоменка з Яворським, отже, те, що 
й та й друга концепція під різними приводами відкидають пролетаріят 
як гегемона в революції 1917 р. Різне те, що Яворський замість проле
таріату висовує буржуазію, а т. Хоменко — далеко „лівіший “— 
дрібну буржуазію. ч

Але, може сказати т. Хоменко — я ж кажу, що дрібна буржуа
зія нічого не зуміла зробити й цілковито заплуталась, злякавшись 
пролетарської революції, що все наближалась. Так, каже. Ось, напри
клад :

„Це ж вона 1917 р., заступивши місце гегемона в буржу
азно - демократичній революції (буржуа), плентається в револю
ційному морі, саботує розвиток революції та чимдалі більше від
ходить до поміщицько - капіталістичного табору “ 2).

Лоперше, революція 1917 р. не буржуазно - демократична ре
волюція. Коли ж т. Хоменко хоче частину її одірвати й зробити цю 
частину буржуазно - демократичною зі своїм гегемоном, то ніякої 
Америки він і тут не відкриває; це до нього й значно бЦьш одверто 
й краще зробив Яворський.

Подруге, не в цьому справа, що цей гегемон... „саботує“ рево
люцію, лякається її, котиться до „поміщицько - капіталістичного 
табору“ (добрий гегемон!) і не в тому, що це визнає й пише сам т. Хо
менко. Яворський, коли робив українську буржуазію гегемоном 
1917 р., теж вважав, що вона була невдалим гегемоном, який провалився 
і який мусів уступити місце пролетаріяту України. І Хоменко вва
жає, що дрібна буржуазія зійшла з кону, провалилася ганебно. Але 
справа не в цьому—це словесна шелуха. Справа в тому, що т. Хоменко 
робить її гегемоном замість пролетаріяту. Це факт. Його не відкинеш. 
За т. Хоменком, дрібна буржуазія була гегемоном „буржуазно - де
мократичної революції41 1917 р. на Україні. Він відходить, таким чи
ном, в цьому питанні від Леніна .й хоче чи не хоче, але скочується на 
рейки яворщини. Від цього можна тільки до кінця й рішуче відмови
тись.

Хіба не це питання було „винесла “ більшовицька партія в бага
торічній боротьбі проти меншовиків ? Хіба це не одне з самих головних 
питань ленінізму, більшовизму? Хіба життя не довело до Жовтня 
підчас його й після нього — хто був дійсним гегемоном, керівником 
революції? Хіба це не ревізія ленінізму в одному з найголовніших 
його питань, не відхід від Леніна, не скат в дрібнобуржуазне багно? 
Хіба це не оселок для пролетарського революціонера?

Годі вже нам дискутувати про те, що революція й партія під ке
рівництвом Леніна давно „продискутували “!

З приводу ленінізму в партії не дискутують. Ленінізм захищають 
від всіляких наскоків і захищають по - більшовицьки І

!) „Червоний Шлях4*. 1927. № 2, стор. 103.
2) Х о м е н к о .  Та ж книга, стор. 163.
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З

Третє [питання, питання про Центральні/ Раду, як орган рево*» 
люційно - демократичної диктатури пролетаріяту й селянства 1). Я на 
цьому питанні спинюся лише дуже побіжно.

Треба раніш за все стати на ґрунт т. Хоменка. Тов. Хоменко 
заявляє — демократична диктатура пролетаріяту і селянства на Укра
їні розподілялась на дві частини. В місті дрібна буржуазія одна, на 
селі друга. Представником цієї дрібної бзфжуазії в місті були Ради, 
а представником сільської дрібної буржуазії була Центральна Рада. 
Демократична диктатура була розподілена, таким чином, на дві ча
стини.

Чи була Центральна Рада органом революційно - демократич
ної диктатури пролетаріяту й селянстеа ? Я на цьому детально всебічно 
спинятися не буду, але зазначу лише деякі моменти.

Тов. Хоменко плутає клясу і партію. Він не розуміє природи 
Рад. Треба зазначити, що тут ні в якому разі не можна припустити 
в боротьбі проти Ц. Р. найменшої апологетики меншовицьких есерів
ських партій у Радах або верхівок останніх. Тов. Хоменко робить 
Ради органами диктатури дрібної буржуазії. В 1917 р. у нього дик
татором, гегемоном була дрібна буржуазія в Радах і через Ради. Він 
пише — гегемоном була дрібна буржуазія, а не пролетаріят. 
Через Ради? Чому? Тому, що на чолі стояли меншовицькі й есе
рівські партії. Яким же чином Ленін вважав за можливе, щоб ці Ради 
перетворити в дійсні Ради — органи пролетарської диктатури, коли 
вони були наскрізь дрібнобуржуазні?! Отже, т. Хоменко змішує 
меншовизм, який був на чолі Рад, з пролетарськими масами в Радах. 
В цьому вся справа; пролетарський склад не відповідав їхній вер
хівці й лише тимчасово йшов за нею. Ось чому Ленін вважав за 
можливе війти в Ради, завоювати їх з середини, відкинути, скинути 
верхівки.

Тут знову схематичний підхід у т. Хоменка. Пролетаріят був отру
єний у певній частині верхівкою, але пролетаріят був тут. І Ленін 
казав — до цього пролетаріяту підемо й його завоюємо. Як можна по
рівняти це з тим становищем, що малося в Центральній Раді, де було, 
як він сам пише, надзвичайно мало представників пролетарів. А ви
ходить, що й Центральну Раду теж можна було завоювати через ма
леньку частину пролетаріяту. Отже між Радами і Ц. Р. глибока й не 
тільки кількісна ріжниця. Ради — це була пролетарська організація, 
не зважаючи на свою дрібнобуржуазну, угодовську верхівку. Коли 
бо то не була пролетарська організація, тоді хибне і шкідливе було б 
гасло більшовиків про завойовання Рад. А Ц. Р. була дрібнобуржу
азна організація своїм складом, де керівництво політикою кінець - 
кінцем належало по суті справи українській буржуазії.

. Це ж не так важко зрозуміти.
А заплутавшись і підійшовши механічно, схоластично й до цього 

питання, т. Хоменко не зрозумів суті,природи внутрішнього протиріччя 
дожовтневих, долипневих Рад й природи Ц. Ради.

Отже, виходячи з того, що гегемоном революції 1917 р. була 
дрібна буржуазія (ось де ґрунт його поглядів!) й що Ради це — су
цільно - дрібнобуржуазний меншовицько - есерівський орган і тільки, 
тов. Хоменко цілком природно оголошує Ц. Раду „родичем“ Рад, 
ставить їх на одну дошку, розподіляючи лише між ними сфери впливу 
й працю.

*) Т. Хоменко визнав цю свою помилку.— Д. Ф.
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Тов. Хоменко відверто пише:
х „Саме через те, що дожовтневі Ради й Ц. Р. були близькі

класово, а поділені, головне, по національ - вертикалям, і що в 
них панувала дрібна буржуазія — це було причиною саме націо
нальних антагонізмів між ними. Тому я й писав, що орган демо
кратичної диктатури — угодовські Ради Росії на Україні — поко
ловся за національним принципом. А тому, що орган демократич
ної Диктатури становить орган демократичної революції, то й ста
лося, що Ц. Р. стала за орган національ - демократичної револю
ції (зцову характеристйка революції 1917 р. за ЯворськимІ), 
а Ради пленталися в хвості Тимчасового уряду441) .
Я не буду розглядати цієї надзвичайно „цікавої44 цитати, бо' 

не маю наміру, як я вже казав, детально розібрати всю цю проблему, 
„проблему44 „сполучення44 Центральної Ради з революційною демокра
тичною диктатурою пролетаріяту й селянства.

Я хотів тільки тут зазначити величезні помилки т. Хоменка з приво
ду характеристики Рад, щоб торкнутися питання про Центральну Раду. 

Що у нього виходить?
Ради були органами революційно - демократичної диктатури 

пролетаріяту* й селянства. Але Ради були дрібнобуржуазні. Отже, 
дрібна буржуазія була „гегемоном44 і грала величезну ролю в революції. 
Безумовно, мовляв, повинна була таку , ж ролю грати й „клясово - 
близька44 Радам — другий орган демократичної диктатури, Центральна 
Рада.

Яворський одверто каже про ролю Центральної Ради, одверто 
ідеалізує її.

„...В цьому (мова йде про „зруйнування всіх основ фе- 
вдального устрою у виробництві44... про ...перерозподіл земель
ного володіння поміж всією масою й т. ін., цебто, по суті про 
закінчення буржуазно - демократичної революції!) якраз і була 
вся революційність Ц. Ради, що оформляла цей рух на отакому 
шляху 44 2. 1 2
Т. Хоменко каже це обиняком, він включає для цього Центральну 

Раду в систему демократичної диктатури. Яворський далеко більш по
слідовний, послідовний справа, т. Хоменко робить теж, але обходом, 
„зліва44, зменшуючи, „принижуючи44 ролю й суть Рад з - за їх верхівки, 
наближаючи їх (Ради), таким чином, до Центральної Ради, щоб можна 
було останню, трохи підмалювавши її (надзвичайне перебільшення 
ролі представників пролетарів Ц. Р. і зменшення ролі й значення бур
жуазних елементів Ц. Р .), оголосити „клясово близькою44 Радам 
і органом демократичної диктатури на Україні.

І_тут своєрідний, замаскований, хай проти бажання самого т. Хо
менка, збіг з поставою цього питання Яворським, цебто скат на рейки 
яворщини.

4
Візьмімо ще одне питання, що зв’язане з Ц. Радою — питання 

про клясову базу Центральної Ради. Як Яворський ставив це питання ? 
В 26 році він зробив спробу зовсім забрати куркуля з бази Централь
ної Ради. Чи дійсно куркуль — запитував він — є клясовою базою 
Центральної Ради, чи не середняк є ця клясова база? І коли ця спроба

1) „Л. Р .44 № 2, 1929, стор. 253.
2) „Червоний Шлях44, 1927 р., № 2, стор. 104.
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не вдалась, він одступає, на другу позицію: він утворює теорію дво- 
куркульности. Під прикриттям цієї теорії Яворський намагається 
забрати з к л а с о в о ї  бази Центральної Ради частину куркуля, глитая, 
визискувача, залишивши в ній (в „базі44) куркуля - революціонера, 
доброго, культурного куркуля - фармера.

Що робить т. Хоменко?
Замість теорії двокуркульности у т. Хцменка є зачеплений кур

куль і куркуль незачеплений аґрарною революцією. Куркуль, заче
плений аґрарною революцією, іде до Скоропадського, незачеплений 
куркуль зостається*з Ц. Радою. Основне — це зачеплений куркуль. 
Яворський робить вже правильніш: він намагається дати політичні 
ознаки, дати економічні ознаки цього розподілу куркуля, а т. Хо
менко не дав цих ознак. Він був би прав, коли б під цим куркулем, 
зачепленим куркулем, вважав дрібного поміщика. Тоді з - з а  термінів 
не варто було б сперечатись. Але тов. Хоменко не каже куркуль — 
дрібний поміщик, а — куркуль і дрібний поміщик. Є зачеплений кур
к ул ь /є незачеплений куркуль, а дрібний поміщик це — дрібний по
міщик, він стоїть окремо, це, так би мовити — „третій пакт44.

Ось що він пише: м
„Причину розриву єдиного національного фронту тут слід 

пояснити загостреною аґрарною революцією на Україні, що 
штовхнула до об'єднання зачеплені аґрарним рухом куркульські 
елементи з дрібним поміщиком. Зачеплений аґрарною революцією 
куркуль Правобережжя, Полтавщини, Чернігівщини — чисто 
український в своєму складі — пішов тут на союз з дрібною 
шляхтою, речником якої виступив ще раніше Липинський (кур- 

. кульство, якого не чіпала ще аґрарна революція — йшло весь 
час з Центральною Радою44) х).
Отже, є два типи куркулів: один зачеплений попадає до дрібного 

поміщика, а другий незачеплений ішов з Центральною Радою. „За
чеплений44 дуже нагадує глитая Яворського, як незачеплений нагадує 
його фармера. Характерний самий розподіл куркуля на дві частини.

Але Яворський, щоб обґрунтувати свій розподіл куркуля на два 
типи, підводить під них соціяльно - економічну базу, просто виступаючи 
тим самим проти Леніна, який ще в своїй роботі — „Розвиток капіталізму 
в Росії44 рішуче заперечував розподіл куркуля на різні соціяльно - 
політичні типи. Але Яворському це було треба, щоб за всяку ціну 
„звільнити44 Ц. Раду від куркульства й коли не можна від усього, 
то хоча б від частини, яку він оголошує найреакційнішою частиною 
його.

Тов. Хоменко робить те ж саме — розподіляє, але робить він 
це боязко, приховано, половинчасто, не договорюючи до кінця. 
Чого одного куркуля „чіпляють44, а другого ні? Де критерій? Ніс 
Клеопатрі? Очевидно, якісь соціяльно - політичні ознаки? Але які? 
Про це т. Хоменко мовчить, бо сказати це, значить одверто скотитися 
на рейки теорії двокуркульности. А він же проти цієї теорії, він проти 
неї боровся, виступаючи проти Яворського.

Отже, спиняючись у цьому питанні на півдорозі, він не вагається 
значну частину куркуля забрати від~Ц. Ради, цебто по суті справи ро
бить те, що й Яворський.

Нема чого сказати, що куркуль в основному йшов за Ц. Радсно 
як за своєю організацією. А хто ж як не він до кінця її підтримував 
і з нею зв'язав всі свої надії? Дрібні поміщики (Шомет, лубенпі) були

г) В. Хоменко. Там саме, 137 стор,
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в опозиції, потім пішли на гетьманський переворот — це правильно. 
Отже, спроба т. Хоменка — це, по суті, спроба вивести основну масу 
куркуля з клясової бази Центральної Ради.

А „ізольовувати“ Ц. Раду від куркуля, від його основної маси, 
під яким би це виглядом і при якій би нагоді це не робилося — це зна
чить, по суті, її ідеалізувати.

5 '

Далі цю ж лінію, лінію фактичної спроби ідеалізації дрібнобуржу
азного національного руху, ми найяскравіше бачимо в питаннях про 
державу. Тут тов. Хоменко перевертає це питання вниз головою. 
У нього виходить так (це на останніх сторінках книжки), що проле
тарська революція існує для розв’язання національного питання, 
для утворення держави, а не навпаки. Світова пролетарська револю
ція — для об’єднання українських земель, а не навпаки, не об’єднання 
українських земель, як один з факторів, які повинні сприяти світовій 
пролетарській революції. Поруч а низкою правильних засад є непра
вильна лінія, іщЛ приводить до найважливіших помилок і виходить 
з неправильної методології. До іншої думки не можна прийти, коли 
ми прочитаємо таке:

„Ми творимо величезне діло, ми великий чинник нової 
всесвітньої історії, ми виводимо Україну (як с о ц і а л і с т и ч н у  кра
їну) на широкий і могутній шлях світового проґресу (а з буржу
азною культурою, з буржуазним змістом Україні місце на світо
вому смітнику, на задвірках світової історії і ніколи - ніко
ли б їй відти не вибраться44) *).
Правильно це? Безумовно правильно. Але чи можна тут ставити 

крапку ? А яку ролю грає розв’язання національного питання для про
летарської революції? Виходить, що пролетарська революція відограла 
свою ролю, виходить, що головне завдання її було — ввести Україну 
на „могутній шлях світового проґресу (якого такого „світового про
ґресу??), а не утворити умови для дальшої боротьби за соціялізм, 
за світову пролетарську революцію.

Або про об’єднання українських земель:
„Лише на цих шляхах — майбутнє відродженої (народже

ної) революцією пролетарської української державносте, лише ці 
шляхи піднесуть і об’єднають зрештою український нарід, ли
ше під соціялістичним прапором вийде Україна на широку сві
тову дорогу й лише пролетарська влада, світова революція^ 
зможе закріпити ці досягнення “ * 2).
Абсолютно правильно. Але це — останній абзац статті, це 

висновок; він формулює основну думку. І ставити на цьому крапку, 
значить, визнати, що голодне завдання світової революції щодо Укра
їни, це — об’єднання українського народу на всіх землях, де він 
живе. Це — один з факторів світової революції. І дуже важливий по
трібний фактор її. Але не це є її головне завдання. Так і тільки так може 
і! повинен ставити питання пролетарський революціонер.

І в зв ’язку з цим вже „зрозуміле “ стає таке місце, що само по собі 
викликає надзвичайну здивованість.

г) В. Хоменко. Там саме. 170 стор.
2) Там саме, 170 стор.
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" „Тому більшовизм,— пише т. Хоменко, — має все для того, 
щоб твердити, що українська державність, коли й може існувати, 
то лише в її пролетарській формі (!), поза цим не було, немає 
й не може бути ніякої сталої України. Історичне минуле україн
ської державности потверджує це більшовицьке твердження “*). 
Таким чином, суть — українська державність, форма — проле

тарська. Своєрідна фетишізація держави, державности!
Були часи, коли так звані зміновіховці рос-к і на певному етапі 

„тимчасово“ задовольнялись, чи робили вигляд, що задовольняються 
такою поставою питання: заслуга радянської влади, мовляв, що вона 
об'єднала, зібрала (вони це об'єднання, звичайно, розуміли по - своєму) 
минулу Росію, відбудовувала „державу Але коли ці постави вида
ється за квінт - есенцію марксизму, ленінізму — це величезна загроза, 
це серйозна помилка, це свідчить про неправильні, немарксистські 
вихідні методологічні засади т. Хоменка. Ідея державности опанувала 
його.

Отже й тут ми маємо фактичний скат, хай проти волі автора, до 
провідної ідеї Яворського, до ідеї державности, як провідної ідеї 
українського історичного процесу.

Таким чином: 1) і в питанні про ролю партії в пролетарській 
революції (відновлення в прихованому вигляді теорії двокорінности 
КП(б)У); 2) і в питанні про гегемона революції 1917 р. (висування на 
гегемона дрібну буржуазію); 3) і в ідеалізації Ц. Ради (перетворення 
її на орган революційно - демократичної диктатури пролетаріату й се
лянства й підфарблення її с о ц і а л ь н о ї  бази шляхом „вилучення “ з остан
ньої значної * частини куркуля); і 4) в питанні про проблему дер
жавности, зокрема й особливо, за часів пролетарської революції — 
у всіх цих питаннях мусимо констатувати немарксистські, політично - 
шкідливі погляди, в основі яких лежить механістична методологія, 
головні ділянки якої отруєні націоналізмом, мусимо констатувати по 
суті, об'єктивно, впливи й прояви яворщини.

II
Я хочу тепер спинитися в двох словах на питанні про методу 

тов. Хоменка. Мені здається, що коли характерні риси цієї методи не 
підкреслити, тоді багато буде неясного. Ця метода обманює часто - 
густо не тільки „сп ож ивач іва  обманює можливо іноді й самого тов. 
Хоменка, як про це казав Маркс про політичні етикетки. Це „ліваи 
метода, ліва фразеологія й ліва зовнішність.

Але ця „ліва“ зовнішність прикриває лише праву суть. В цьому 
„особливість“ погляду тов. Хоменка.

Це ясно видно, наприклад, на підході тов. Хоменка до ролі пар
тії в пролетарській революції. Це критика „зліва*1 більшовицьких 
організацій. Мовляв, погано, недостатньо рушили революцію вперед. 
Але коли придивитися, коли взяти наслідки, виходить, що партія... 
„гола“; партії, яка керувала б, яка вела б революцію, немає, виходить 
скат до теорії двокорінности, виходить права суть.

Це яскраво доводить, наприклад, ідеалізація Ц. Р.— її ролі 
в революції, як нібито органу революційно - демократичної диктатури 
пролетаріяту й селянства, при чому цю суть, праву поставу досягається 
рішучою, гострою критикою „зліва“ дожовтневих рад, критикою не 
тільки їх угодовського керівництва, що правильно, а й всього їхнього

х) В. Хоменко. Тамо ж, 169 стор.
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складу, шляхом іґнорування ріжниці між дрібнобуржуазною верхів
кою Рад і їх пролетарським складом.

Я наведу ще один приклад застосовання цієї методи. Візьмімо 
проблему завойовання Центральної Ради. Тут три погляди на тактику, 
що її потрібно було вживати щодо Ц. Р . '

Один погляд — завойовання Центральної Ради, можливість цього 
завойовання з середини, аналогічно до тактики відносно Рад робітни
чих депутатів. Другий погляд — безупинна, безоглядна, озброєна і 
тільки озброєна боротьба. І третій погляд — це тактика рішучої 
озброєної боротьби, на певному етапі неминучої при генеральній лі
нії ца відкол мас від Центральної Ради, на її ізоляцію і при нама
ганні розколоти саму Центральну Раду, що повинно випливати з перших 
двох основних, засад; непарляментарний, а дійсний розкол Централь
ної Ради, відкол від неї кращих лівих елементів.

Коли перевести це на політичну мову, то тактику завойовання 
Центральної Ради з середини треба визнати за тактику опортуністичну, 
антибільшовицьку, націоналістичну. І намагання відновити й пропа  ̂
ґувати цей погляд треба зустріти багнетами.

Тактика безупинної, безоглядної боротьби, без всякої спроби від
воювати маси від ЦР, це є тактика ультралівих — (Бош), тактика, що 
органічно пов’язана, крім іншого з нерозумінням й цілковитим ігно
руванням національного питання, антибільшовицька шкідлива так
тика, що викриває по суті недооцінку національного питання й вели
кодержавний ухил у прибічників цієї тактики. Намагання відно ити 
й пропагувати цей погляд треба зустріти багнетами.

І тактика більшовицька, ленінська тактика, яку дійсно вживалося, 
це тактика, в основі якої лежить неминуча озброєна боротьба при гене
ральній лінії на відкол мас і при намаганні розколоти Центральну 
Раду. Я цю проблему не намагався цілком розв’язувати зараз. Ми маємо 
взагалі активізацію і першого і другого догляду.

Я хочу зазначити, яку позицію займає Хоменко в цьому питанні. 
В № 4 „Літ. Рев.“ 1928 року він зайняв крайню праву позицію, він 
став на позицію завоювання Центральної Ради з середини, для того, щоб 
безболізніше встановити радянську владу:

„Для того, щоб безболізніше встановити,— писав тов. Хо
менко,— владу Рад на Україні, так само, як і в Росії, треба 

'було завоювати не тільки Ради PC, але й Ц Р, бо Ленін бачив, 
гцо той єдиний центр... дожовтневі угодовські Ради — на Укра
їні подвоївся на російську та українську вертикалі — була Рада 
РСД та була Ц. P .U1).
Просто клясичний зразок першого погляду! На Україні, мовляв, 

треба було завоювати з середини не тільки Ради робітничих і селянських 
депутатів, а й Центральну Раду, цю другу частину демократичної 
диктатури пролетаріяту й селянства. Й це цілком для т. Хоменка 
послідовно. Але коли т. Хоменко відповідає своїм критикам у д р у г о м у  
числі „Л. Р .“ 1929 р., він вже захитався між цією позицією і позицією 
ультралівих — Євгенії Бош.

Він ще тут вважає за можливе завойовання Ц. Р. з середини. 
Навіть більш за те ---т. Хоменко просто заявляє, що Ц. Р. може пе
рерости в орган диктатури пролетаріяту!

„З рад виріс підчас відходу пролетаріяту з-п ід  впливу 
дрібної буржуазії, а останньої від буржуазії — орган диктатури

’) ,Л . Р .“ Л» 4, І 928 р., с/гор. 97.
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пролетаріату; в Ц. Р. на таке переростання шансів було менше 
(але хоч мало,виходить, а були!! — Д. Ф.) (хоча київські більшо
вики та й Ленін, Сталін і намагалися Ц. Раду зірвати з середини, 
переробити на орган радянської влади, що meotc не було виклю- 
ченоУ'1).
Себто, „переробити“ Ц. Р. на орган диктатури пролетаріяту, 

завоювати її з середини можна було — це „не було виключено “!
Тільки даремно плутає т. Хоменко дсщієї справи київських біль

шовиків, Леніна, Сталіна, натякаючи, певно, на І з'їзд.Рад у Києві. 
Візьмемо цей приклад.

Сталін пише про Установчі збори, що наша партія зібрала Уста
новчі збори не тому, що мала на думці зробити їх дійсно Установчими 
зборами.. Скликати Установчі збори треба було, щоб довести масам 
хибність, шкідливість Установчих зборів. А для того, щоб це довести, 
треба було підвести маси до Установчих зборів, щоб вони (маси) пе
реконались в їх дійсному обличчю й відхилили їх. Треба було довести 
масам остаточно, що Ц. Р. проти радвлади, що Ц. Р. це — не „укра
їнські більшовики “, як вона себе любила називати, треба було показати 
масам Центральну Раду такою, як вона була, щоб маси переконалися 
в цьому й відійшли від неї! Ось в чому,безумовно, одна з надій, що 
її покладав ЦК більшовиків на Київсьий з'їзд. А т. Хоменко нама
гається навколо цього будувати тактику завоювання Центральної Ради 
з середини, перероблення її на орган диктатури пролетаріяту.

Але тов. Хоменко тут же лякається одверто правої позиції, яку 
зайняв в цьому питанні, він лякається власної „зради“ своїй лівій ме
тоді й на другій же сторінці кидається в другий протилежний бік, за
перечуючі* те, що тільки но сам писав.

Виходить, що:
„Ц. Рада, хитаючись увесь час, ідучи за буржуазією й 

після Жовтня в Росії не могла навіть хоча б з такими ж трудно
щами як Ради перерости на диктатуру пролетаріяту, бо... 
саме то пролетаріат у ній був мало репрезентований, навіть не 
мав там представників своєї партії“. ( „Л. Р. “ № 2,1929, стор. 253). 
А як же з „шансами“, хоч і малими? Але який висновок з цього 

робить т. Хоменко?
„На Україні,— пише т. Хоменко,— взяти Ц. Р. з середини 

було не тільки важко, а, як показав досвід, і неможливо, бо слабі 
були пролетарські елементи в ній, а тому довелося її повалити 
в боротьбі з нею, перетягнувши маси до Ц ВК'у“ (там саме). 
Правильно. Але тут нема одного моменту. Тут вже т. Хоменко 

відмовляється не тільки від завойовання з середини, він, заметушившись 
й стрибаючи з своєї відверто правої опозиції, забуває навіть про тактику 
розколу Ц. Ради, відколу від неї найбільш лівих елементів, нахиля
ючись, таким чином, до ультралівої позиції, позиції Б ош 2).

Тов. Хоменко забув отже про тактику, яку Ленін вживав, яку біль
шовики на Україні вживали ввесь час, про тактику, яка блискуче ви
правдала себе. Боротьбисти, у папісти, їх ліквідація і влиття в КП(б)У— 
що це, як не розкол Центральної Ради? Т. Хоменко,таким чином, по 
суті стоїть на правій позиції, але, злякавшись її, стрибнув „наліво", 
щоб приховати першу.

!) „Л. Р .“ № 2, 1929. Стор. 252.
2) Це цілком правильно зауважила редакція „Літ. Р ев.“ у своїй

відповіді т. Хоменкові ще 1929 р. в тому ж числі „Л. Р .“*
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Отже, й на цьому прикладі ми бачимо, що „ліва44 метода т. Хо- 
менка тільки прикриває його праві, опортуністичні, просякнуті націо
налістичними рисами, погляди на основні проблеми революції 1917 р. 
Це — тільки „ліва44 фразеологія, „ліваи шелуха. Щоб дійсно побачити 
суть й методологію історичної концепції т. Хоменка й його поглядів 
на основні проблеми революції 1917 р., її треба відкинути.

А краще було б, коли б сам автор відкинув свої помилкові погляди 
й методологію остаточно й без репітків.

Таким чином, боротьба проти націоналізму й скат у низці питань 
на його позиції, боротьба проти яворщини і скат у найважливих пи 
таннях на її позиції — такі характерні риси методи т. Хоменка.

Метода т. Хоменка, отже, це — ультраліва позиція, ультраліва 
критика, часто - tj'cto ліва фразеологія. v4

Формалізм і схематизм замість діалектики — це характерні риси 
його методології, головні ділянки якої яскраво отруйні механістич- 
ністю й націоналізмом.

Ідея державности, як провідна ідея українського історичного 
процесу — головний стрижень історичної концепції т. Хоменка.

Гегемонія української буржуазії в національно - визвольному 
русі X X  стор., гегемонія дрібної буржуазії в революції 1917 р.— 
головний стрижень його антиленінської концепції в революційному 
русі XX стор.

Зниження й перекручення ролі й місця більшовицьких організацій 
в пролетарській революції на Україні, шляхом утворення ультра
лівої „теорії44 двох партій і скат, таким чином, до теорії двокорінности 
КП(б)У в її прихованому вигляді; як висновок з усього цього, ідеалі
зація Центральної Ради, шляхом штучного перетворення її на орган 
і навіть „верхівку44 революційно - демократичної диктатури проле
таріату й селянства на Україні — такі наслідки методології і концепції 
т. Хоменка.

Яскраві впливи й прояви яворщини в основних питаннях рево
люції 1917 р., збочення, їдким чином, у цих питаннях до національ - 
демократизму, опортуністична суть, прикриті лівою шелухою, ревізія 
ленінізму в головному питанні його — в питанні про гегемонію проле
таріату — така політична характеристика системи поглядів т. Хоменка 
на вирішальні питання з історії партії та революції 1917 р. на Україні.



РЕЦЕНЗІЇ

РУБАЧ М. Л.

т р е б а  дійсно в и п р а в и т и

Про брошуру Анд. Річицького „Центральна Рада від Лютого 
до Жовтня"у Нарис з історії української революції. Видання друге, 
випраздене. 1930. Стор. 62.

В першому виданні цієї брошури була ціла низка значних поми
лок, принципово політичної ваги. В передмові до другого видання 
сам тов. Річицький зазначив, іцо: „...переглядаючи свою брошуру 
через три роки після того, як її написано, перед тим, як віддати до 
друку друге видання, авторові довелося зауважити низку тверджень, 
де критику частковостей української революції необережно і хибно 
зформульовано, як висновок ніби загального характеру щодо ролі 
пролетаріяту в українській революції на її буржуазно - демократич
ному етапі.

„В цій кінцевій частині брошури її кардинально виправлено 
з метою усунути всякі хибні і сумнівні формулювання щодо геге
монії пролетаріяту в буржуазно - демократичній революції на 
Україні, що є частиною ленінської науки про революцію і без
перечно (гегемонія) і для автора цієї брошури, що можна довести 
між іншим, також іншими працями автора11, (стор. 7 — 8 дру
гого видання, курсив наш — М. Р.).
Прочитавши уважно друге виправлене видання цієї брошури, ми 

повинні зауважити, що дійсно низку помилкових формулювань вики
нуто. Проте, не всі основні принципові помилки виправлено. Деякі 
важливі помилки без всяких змін залишились і в другому виданні. 
Хибних та сумнівних формулювань залишилося ще чимало.

Основні помилки, що є в цій брошурі т. Річицького, можна роз- 
оділити на дві групи:

а) помилкові формулювання, що зв'язані з оцінкою характеру 
революції 1917 року від. Лютого до Жовтня, й

б) хибні формулювання, зв'язані з оцінкою рушійних сил цієї 
революції.

Поправки т. Річицького в другому виданні торкаються найго- 
ловно другої групи помилкових тверджень та залишають майже цілком 
незмінно першу групу. Тому ми й починаємо наші критичні зауваження 
з питанняТпро характер революції 1917 року до Жовтня.

Тов. Річицький в низці місць своєї брошури (стор. 12, 9, 40, 61) 
називає революцію 1917 року від Лютого до Жовтня „національною 
революцією “. Найповніше, розгорнуте формулювання в цьому пи
танні т. Річицький дає на 22 - й стор. своєї брошури.

„Україна між Лютим та Жовтнем 1917 р; являє, нам зразок
буржуазно - демократичної революції колоніальної країни й при
гніченої нації, революції національно - аґрарної, з селянством як
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zz соціяльною основою, революції, що, відбуваючись в умовах 
загального краху капіталізму й імперіалістичної війни, може бути 
лише прологом до соціальної революції пролетаріату, ака неми
нуче відкине національну буржуазію до табору контр - револю
ції. Але це буде пізніше, в Жовтні. Поки ж що — травень, чер
вень, липень сімнадцятого року — селянська маса в свитах і 
шинелях рухає національну революцію, даючи в ній провід дріб
ній національній буржуазії, підпираючи її через свої з ’їзди" (кур
сив наш — М. Р., стор. 22).
Тов. Річицький розгладає розвиток революції 1917 року^від Лю

того до Жовтна 'з погладу національного руху. Він у другому місці 
пише так:

„Причина цього збудженна в революції, в зрушенні до сві
домого-політичного житта,мільйонів, що зразу ж виавило себе, 
як силу національної революції з аграрним соціяльним змістом 
та з політичним завданням закінчення війни. Національність 
означає тепер дла воаків поворот на батьківщину, „додому “, дла 
селан — землю, а дла національної інтелігенції — буржуазно - 
політичну волю“ (курсив наш — М. Р ., стор. 9).
Ці обидва формулюванна майже без змін перенесено й до другого 

виданна брошури (див. стор. 23 — 24, стор. 12 — 13 другого ви- 
данна), отже тов. Річицький мабуть вважає їх за правильні. Проте 
ца характеристика революції 1917 р. до Жовтна авно однобічна й не
правильна. Вона охоплює тільки частину змісту революції того часу. 
Хіба революцій 1917 року була^тільки „національно - аграрною з се
лянством, як її соціяльною основою “? Хіба ж пролетаріят, місто це 
„чужеродне“ тіло в українській революції?

Перш за все тов. Річицький не аналізує відносної ваги національ
ного та аґрарного питанна. Він фактично підпорадковує друге пер
шому в той час, коли аграрне питанна відогравало важливішу ролю. 
Але головна хиба цього формулюванна не в цьому.

А де ж робітничий рух, де місто ? Революцій розвиваласа насампе- 
і'зед в пролетарських центрах, де точилиса вирішальні бої з буржуазією.

Робітнича класа, виступивши проти царату, скинувши, за допо
могою салдатів, диктатуру поміщиків - кріпосників, проводачи боротьбу 
проти буржуазії за збільшенна зарплатні, за 8 - мигодинний робочий 
день, за робітничу контролю, за припинений імперіалістичної війни, 
цим самим боролась не тільки за свої власні класові інтереси. Розби
ваючи поміщиків і руську буржуазію, робітники трощили основного 
ворога всіх трудащих, всіх пригнічених національностей. Робітники 
цим самим активно допомагали селанству в його боротьбі за землю, 
пригніченим націам в їхній боротьбі проти російського імперіалізму 
за національне визволенна.

Революціа 1917 року є єдиний процес, що складаєтьса, утворю- 
єтьса з низки революційних рухів: робітничого, селанського, національ
ного, боротьби проти буржуазії, боротьби за мир, за землю, за національ
не визволенна тощо. Але це є такі складові частини, що пробувають 
у органічній взаємодії, утворюючи єдиний нерозривний процес, де 
керівна рола належала робітничій класі.

Тисачі соціально - політичних та економічних ниток зв’азували, 
переплітали в єдину цілу революцію в місті й на селі, революційні 
рухи робітників, салдатів і селан. Особливо щільні й безпосередньо були 
ці зв’азки в 1917 р., коли мільйони мобілізованих селан - салдатів про
бували в міських гарнізонах, підсилюючи ті звичайні зв’азки, що були
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й раніш. Не тільки пролетаріят великих міст України, але й робітники 
тодішнього Петро ґраду, Москви певною мірою впливали на україн
ське селянство через салдатів - українців, що проходили революційну 
школу в Петроґраді та Москві. Тому ніяк не можна відокремлювати 
китайською стіною революцію міста й села, пролетарську революцію 
від національної й аграрної революції 1917 р. Революційну боротьбу 
селянства за землю, що досягла найширших розмірів та великої гли
бини, ми називаємо аґрарною революцією. Але ми не забуваємо,-що це 
тільки складова частина загального процесу революції в цілому. Що 
вона не може репрезентувати всю революцію в цілому. Ця назва „аг
рарна революція“ не дає також клясової характеристики її змісту: 
Аграрна революція, скерована проти поміщиків - кріпосників, від
бувається в рямках буржуазно - демократичної революції. Аґрарна 
революція, скерована проти землевласників - капіталістів, проти кур
кулів переростає межі буржуазно - демократичної революції, перетво
рюючись в нерозривну складову частину соціалістичної революції, 
революції робітників проти буржуазії та капіталізму.

Національний рух, що ставив собі завдання ліквідувати націо
нальний гніт, колоніяльну залежність у раїнського народу, що досяг 
широких розмірів, залучивши трудящі маси, можна умовно назвати 
національною революцією. Але ця національна революція також, як, 
наприклад, аґрарна революція, не може репрезентувати всю револю
цію. Особливо для 1917 року, коли буржуазно - демократична рево
люція безпосередньо ще до Жовтня почала переростати в соціялістичну, 
коли перед нею з самого початку постало завдання ліквідації імперіа
лістичної війни й скинення влади буржуазії. Таку революцію ні „на
ціональною “, ні „національно - аграрною “ не можна назвати, оскільки 
така назва іґнорує вирішальну провідну частину революції — робіт
ничий рух, революцію проти буржуазії в місті. В складному, але 
єдиному процесі революції 1917 року вирішальною силою, організа
тором, товкачем революції була робітнича кляса, що вела за собою 
салдатські та селянські маси.

Перед революцією 1917 року, після Лютого стояла низка величез
них проблем. Але вирішальною проблемою, основним завданням, пере
думовою, приблизно з квітня, було завоювання влади пролетаріатом 
та біднішим селянством. Робітнича кляса, розбиваючи буржуазію, тим 
самим розбила основного ворога всієї революції в цілому, тим самим 
утворила основну передумову для перемоги селянства в боротьбі за 
землю, цебто перемогу аграрної революції, перемогу пригнічених на
ціональностей, конкретно українського народу в боротьбі за націо
нальне визволення — цебто національної революції. Національний 
рух — національна революція — були тільки складовою частиною, при
чому частиною підлеглою.

Коли ж всю революцію від Лютого до Жовтня назвати національ
ною революцією, як це робить т. Річицький, то тоді національна про
блема перетворюється в основну вирішальну проблему, що підпоряд
ковує собі останні проблеми — аґрарну, ліквідацію війни тощо.

Те, що це так, видко з цитат, наведених раніш, про те, що мільйони 
трудящих на Україні, які були зрушені до свідомого політичного життя, 
уявляли собі революцію як „національну революцію з аґрарним со- 
ціяльним змістом та політичним завданням закінчення війни

В останньому твердженні виявлено нерозуміння всього КЛАСО
ВОГО значення закінчення війни. За мир були величезні маси. За мир
висловлювалися в резолюціях і Центральна Рада й різні з'їзди, що їх
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вона скликала, салдатські, селянські з ’їзди та збори. Зовні здавалося, 
щ о боротьба за мир не виходить за рямки буржуазно- демократично - 
національної революції. Здавалося, що боротьба за мир не є специфічна 
особливість пролетарської революції, але це тільки здавалось.

„Нельзя выскочить из империалистической войны,— писав 
Ленін, — нельзя добиться демократического ненасильственного 
мира без свержения власти капитала, без перехода государствен
ной власти к другому классу, к пролетариату.

Русская революция февраля - марта 1917 года была нача- 
' лом превращения империалистической войны в войну граждан - 

скую“ (Ленин т. XIY, I ч., ст. 46).
Тов. Сталін цілком відповідно до Ленінового розуміння цього 

питання в своїй відомій відповіді тов. ГІ. вказує:
„В вопросе о мире вы сбились на обывательскую точку зрет 

ния. На самом деле вопрос о мире был тогда у нас вопросом 
власти. Ибо только с переходом власти в руки пролетариата 
можно было расчитывать на выход из империалистической войны “ 
(И. Сталин. Вопросы ленинизма).
Відціля можна зрозуміти всю необережність формулювання 

тов. Річицького про національну революцію „з аграрним с о ц і а л ь 
н и м  змістом та з політичним завданням закінчення війни“. Такої 
національної революції в історії не існувало. Ліквідація війни 
була завданням пролетарської революції, а не „національної“ ре
волюції.

Невірну оцінку революції 1917 р. на Україні від Лютого до 
Жовтня, як „національної“, „національно - аграрної - буржуазно - 
демократичної “ (стор. 55) — з першого видання брошури цілком без 
ніяких змін перенесено до другого. Ця характеристика революції 1917 р. 
помилково висовує національний рух на перший плян, перетворюючи 
цей рух на стрижень всієї революції, що визначили її характер, 
не охоплює процесу переростання буржуазно - демократичної рево
люції в соціялістичну.

Питання про переростання буржуазно - демократичної революції 
в соціялістичну, особливості цього переростання для 1917 р. мають 
велике значіння дл>Г правильного розуміння характеру революції 
1917 року. Треба мати на увазі, що 1917 р. не було такого стану, що, 
неначебто, спочатку „кінчилась" буржуазно - демократична революція, 
потім почалася соціялістична. Буржуазно-демократична революція (се
лянська) ще далеко не була завершена до Жовтня, а соціялістична ре
волюція вже наростала та починалась. Що ближче до Жовтня, то 
с о ц і а л і с т и ч н и й  зміст революції дедалі більше переважав над бур
жуазно-демократичними завданнями, що їх починали розв’язувати — 
за Леніном — „мимохідь", як „побічний продукт пролетарської рево
люції" .

В т. Річицького вийшло не зовсім так. Він пише, що пролетаріят: 
„веде буржуазно - демократичну революцію до кінця, щоб перевести 
її на вищий щабель революції пролетарської, с о ц і а л і с т и ч н о ї "  (там 
само, стор. 60). Не зовсім так воно було в дійсності. Соціялістична 
революція вже почалася, вистигаючи ще до Жовтня, а буржуазно- 
демократична ще не закінчилася.

Ці помилки треба виправити, не тільки змінивши окремі фор
мулювання, а ґрунтовно переробивши саму схему революції 1917 р., що 
є в тов. Річицького.
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II

1. ПРО РУШ ШШ СПЛИ 1017 РОКУ ЫА УКРАЇНІ ВІД лютого до жовтня

Дальша група питань стосується до оцінки т. Річицького рушій
них сил революції 1917 р. Тут т. Річицький виправив низку значних 
помилок, що були в першому виданні його брошури. Але виправив 
він не всі, а деякі, виправив тільки на половину. Тут ми зупинимося 
на п'ятьох питаннях: 1) про ролю української буржуазії в національ
ній революції; 2) про оцінку рад роб. деп. на Україні; 3) чи була 
двовлада на Україні; 4) чи була робітнича кляса колонізатором та 
русофікатором і 5) хто ж вів революцію на Україні від Лютого до Жовтня 
1917 року.

Найважливіші помилки тов. Річицький зробив у оцінці рушій
них сил революції 1917 р. Він, безперечно, в другому виданні своєї 
брошури багато виправив, вставив додаткові формулювання, що внесли 
значні поправки до його помилкової схеми в цьому питанні, але все ж 
аки і тут виправив не зовсім до кінця.

Для того, щоб більш наочно побачити поправки тов. Річицького ми 
наведемо паралельно аналогічні цитати з' першого й другого видання.

І - ш е  в и д а н н я
„В усій цій ході української 

революції від Лютого до Жовтня 
характерну особливість становить 
ніби непомітність в ній самостій
ної клясової сили пролетаріяту, 
відсутність його гегемонів в цій 
буржуазно - демократичній рево
люції... Тимчасом, як у Петрограді 
жодна значна подія не обходиться 
без великого натиску пролетаріа
ту, коли він виступаючи ще навіть 
за проводом соціяль - угодовців як 
„революційна демократія", дає 
себе взнати,як самостійну клясову 
силу, що має навіть свій паралель
ний орган влади, здійснюючи дво- 
властя, коли він справді веде рево
люцію, то на Україні цього часу 
ми не почуваємо такої ясности 
й такої сили. Тут основну лінію 
революції веде дрібна буржуазія, 
спираючись на масовий рух цілого 
ще селянства, що виявляє бур
жуазно - демократичний етап на
ціональної революції (курсив наш 
М .Р.) (А. Річицький. Центральна 
Рада, стор. 53 — 54).

[Курсивом, *в цитаті II -го ви
дання, набрано нові вставки] 17

II - е в и д а н н я
„В усій цій ході української 

революції від Лютого до Жовтня 
характерну особливість становить 
той факт, що гегемонія пролета- 
ріяту яскраво виявлена й заво
йована, з самого початку загально- 
рос. револю ціїз першого погляду, 
ніби не позначається з тієї сто
рони укр. революції, де поставлено 
нею до розвивання нац. проблеми 
переплетення на цім етапі рево
люції проблем аґрарної револю
ц ії, війни й миру і національного 
визволення ускладняють на Україні 
лінію гегемонії пролетаріяту в бур
жуазно - демократичній революції, 
що не є тут така проста й ясна 
як у Петрограді, де й сила проле 
таріяту куди більша і клясова 
свідомість його гостріша і розта
шування клясових таборів виразніш 
окреслене...

Тимчасом як у Петрограді жод
на подія не обходиться без вели
кого натиску пролетаріяту, навіть 
коли, чимала частина робітничих 
мас іде ще за проводом соціяль - 
угодовців і виступає, як „револю
ційна демократія^*, він дає себе 
взнати як самостійну клясову си
лу, що має навіть свій паралель
ний орган влади, своєрідно здійс-

17 Літопис Революції № 3 — 4
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нююни революційно - демократич
ну диктатуру' пролетаріату й 
селянства, утворюючи двовластя, 
коли він справді веде революцію, 
то на Україні цього часу ми не 
почуваємо такої ясности й такої 
сили. Тут дрібна буржуазія, спи
раючись на масовий рух селян
ства, що виявляє буржуазно - де
мократичний етап революції і ви
зискуючи національно - революцій
ний рух селянських і солдатських 
мас, намагається ствердити свою 
„національну“ владу, торгуючись 
з російською буржуазією і тимча
совішу рядом за сферу компетен
ції цієї влади — Центральної Ра
ди водночас прагнучи стримати 
розмах революційного руху мас 
і готуючи зраду революції, як тіль
ки вона переступить за „визволе
н і11 змагання національної бур- 
ж уазіїи (стор. 52 — 53).

Перший варіянт характеристики рушійних сил української рево
люції від Лютого до Жовтня цілком хибний, подає не більшовицьке 
наставления, висуває дрібну буржуазію гегемоном революції, відсовую
чи пролетаріят. З приводу цього варіянту нема рації провадити ди
скусії. Його треба, безперечно, цілком і рішуче відкинути. Другий 
варіянт, що його подає нам тов. Річицький у виправленому виданні, 
все ж таки не дає чіткої відповіді чи був пролетаріят гегемоном ре
волюції конкретно на Україні, тому що т. Річицький робить залежним 
від національної проблеми, аґрарну та проблему миру. Отже на жаль, 
і в цьому другому варіянті тов. Річицький деякою мірою зберігає 
деякі частини першого хибного варіянту. Тов. Річицький чомусь 
залишає протиставлення пролетаріятові Петрограду, який „справді 
веде революціюпролетаріату України, для якого в цьому питанні 
ми за Річицьким: „Не почуваємо такої ясности й такої сили“ . Сумнів 
щодо гегемонії пролетаріату в українській революції все ж таки 
залишається і в другому варіянті. Другий варіянт не пориває цілком 
з політично - шкідливим першим варіантом, він все ж таки чіпляється 
за нього.

Характеристика рушійних сил революції 1917 року має далеко 
не тільки академічно - істор.ичну вагу. В цьом^ питанні ніякої недого- 
ворености не може бути. Тут треба чітко, ясно, до кінця стати на біль
шовицьку позицію в цьому питанні. Пролетаріят України від Лютого 
до Жовтня 1917 року був безсумнівним гегемоном української рево
люції в цілому, тому що революція це єдиний процес-, а не механічна сума 
ріжних революцій: „національної“, „аґрарної44, „пролетарської“ й т. д.

Тов. Річицький закінчує другий варіянт формулювання цього 
питання вказівкою на „визвольні змагання національної буржуазії44. 
Тут він іронічно ставиться до цих визвольних змагань..Але в іншому 
місці своєї брошури, у виправленому видд:и:і, ми знаходимо таке фор
мулювання :

„Маючи за свою економічну базу дрібний аґрарний капітал,
а в царині культурній і політичній представлена через україн-
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ську інтелігенцію, українська буржуазія висувала таку національ
ну програму, що об'єктивно виявляла інтереси буржуазно - де
мократичної революції, не порушуючи основ імперіялізму.

Але нещастя української національної буржуазії полягало 
в тім, що на імперіялістинному етапі в умовах світової війни 
історія ставила вже на порядок денний революцію з іншими со- 

- ціяльними змінами і з іншими історичними завданнями. Через 
те вона так швидко сама себе пережила, за два кроки перескочила 
від національної революції до націоналістичної • контрреволюції 
з її бандитизмом, не встигши навіть виконати свою історично- 
поступову ролю... “ (А. Річицький. Центральна Рада, видання 2 - ге 
виправлене, стор. 11).
Можна думати, що коли б не імперіялізм і не світова війна, то 

українська буржуазія виконала б „свою історичну поступову ролю“. 
Але ж в 1905 р., коли світової війни ще не було, а фінансовий капітал 
та імперіялізм в Росії тільки зароджувався, української буржуазії 
на передових позиціях буржуазно - демократичної революції не видно 
було. Не видно було української буржуазії, як дійсно революційної 
сили, і до революції 1905 р. Та й не можна було її побачити тому, що 
буржуазія вже в першій революції була контрреволюційною силою. 
Участь української буржуазії в національному русі безперечно робило 
її радикальнішою, ніж російську буржуазію, але ґрунтовно не міняло 
її позиції щодо дійсної радикальної перемоги демократичної революції 
щодо американського шляху розвитку. Українські „туповці“ в своєму 
ставленні до робітничого руху, до боротьби селянства за землю в основ
ному не відрізнялися від російських кадетів. На Україні також як 
і в Росії буржуазію до активної політики розбудив пролетаріат, ро
бітничий рух. На Україні — і в 1905 році і з початку 1917 року були 
дві рушійні сили — пролетаріат і селянство при гегемонії пролета- 
ріяту. Особливість укр. революції полягає не в тому, що на Україні 
була третя революційна сила — українська буржуазія, а в тому, що 
співвідношення клясових сил було інше, що дрібна буржуазія була 
міцніша, більш політично організована, що пролетаріят- був від
носно більш розпорошений та менш організований, не мав все
українського свого політичного центру, що тут зовнішньо - політичні 
чинники допомагали українській буржуазії і т. ін., що всі ці мо
менти ускладнялись національним питанням. Проте все це тільки 
гальмувало розвиток української революції, ускладняло її характер, 
але ще не робило української буржуазії рушійною силою буржуазно - 
демократичної революції.

Тому тов. Річицькому треба до кінця виправити формулювання 
про гегемонію пролетаріяту, змінити формулювання про національну 
програму української буржуазії, бо вона дає певні підстави гадати, 
що українська буржуазія, об'єктивно виявляючи інтереси буржуазно - 
демократичної революції“, на його думку, могла бути рушійною силою 
на певному етапі буржуазно - демократичної революції, утворюючи 
певний зв'язок з хибною схемою про характер та рушійні сили україн
ської революції.

ПРО РАДИ РОБІТНИЧИХ ДЕПУТАТІВ ТА ДВОВЛАДУ

' В цьому питанні ми знаходимо у тов. Річицького таке твер
дження :

„Ради робітничих депутатів на кілька місяців цієї мінливої
доби стали за підпору і притулок для великодержавно - націоналі
стичного міського міщанства (меншовиків, есерів, бундовців) в його
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боротьбі за збереження національного стану посідання на Укра
їні, за російським елементом, виступаючи під фіґовим листком 
демократії, революції і навіть інтернаціоналізму. Тимчасом, як 
у центрах Росії навіть угодовські ради під впливом пролетарія- 
ту цілий час перебувають у досить напружених відносинах з 
Тимчасовим урядом, утворюючи ненависне для буржуазії дво- 
властя, то на Україні [до Корніловського повстання, після якого 
ради в основних центрах України слідом за Петроградом і Москвою 
стають більшовицькими (вставка в 2-му виданні, стор. 53— 54.)] 
вони цілком стають за провідників „общерусской “ точки погляду 
і політики Тимчасового уряду, натомість стаючи в напружені 
відносини до Центральної Ради, чим вони перетворювалися в 
німечні підголоски Тимчасового уряду, що животіли коштом 
боротьби міського міщанства, як сили консервативної, та ще і 
у спілці з великою буржуазією проти національно - селянської 
дрібної буржуазії, що відограє ще історично - поступову ролю 
рушійної сили даної конкретної, себто національно - аґрарної, 
буржуазно - демократичної революції“ (стор. 54 — 55).

Тов. Річицький в другому виданні трохи поправляє; він обмежує 
свою негативну оцінку рад робітничих депутатів тільки до корнілов- 
ського повстання, після якого, як правильно він зазначає в другому 
виданні, Ради в основних центрах України слідом за Петроградом і 
Москвою стають більшовицькими. Але і ця друга оцінка є не зовсім 
правильна. Тов. Річицький забуває про велику ролю рад робітничих 
та салдатських депутатів ДО липневих подій 1917 р. „Советы рабочих 
и солдатских депутатов, которые всю Россию покрывают теперь еврей 
сетью, стоят теперь в центре всей революции44, — говорив Ленін- 
у квітні 1917 р. (том XX , стор. 248).

„Главной организацией рабочих и крестьян, — писав Ленін р 
липні 1917 р .,— ..  . были Советы Р. С. и крестьянских депутатов . . . 
все сознательные, передовые люди рабочего класса и крестьянства 
были об’единены советами. Советы выбирались вполне свободно. Со
веты были настоящими организациями масс народа рабочих и крестьян. 
Советы были настоящими организациями громадного большинства 
народа44 (том XXI, друге вид., стор. 74).

Ленін нещадно критикував керівництво радами меншовиків та 
есерів, їхню угодовську до буржуазії та Тимчасового уряду політику, 
але Ленін водночас підкреслював велику вагу рад, які до липневих 
подій повинні були взяти владу, навіть за наявности угодовської 
меншовицько - есерівської більшости. Тов. Річицький оцінює ради 
з національного погляду. Оскільки, на його думку, ради робітничих 
депутатів на Україні підтримували політику Тимчасового уряду щодо 
українського національного руху, остільки ці ради нікуди не годяться 
і є „немічними підголосками Тимчасового уряду“. Поперше, більша 
частина Рад робітничих депутатів України не підтримувала полі
тики Тимчасового уряду щодо українського національного руху. 
Це мо^кна бачити, проглянувши хоча б відповідні резолюції Рад літа 
1917 року. Проте не треба забувати, що в інших справах вони під на
тиском робітничих мас, всупереч угодовській політиці меншовиків та 
есерів, що керували тоді радами в питаннях боротьби за зарплатню, 
8 - мигодинний робочий день і т. ін., зовсім не були тільки підго
лосками Тимчасового уряду.

На Україні також як і в Росії реально існувала двовлада. Про 
це забувати й цього іґнорувати ніяк не можна.

„Самой главной особенностью нашей революции,— писав Ленін,—
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особенность, которая наиболее требует вдумчивого отношения к ней, 
является создавшееся в первые же дни после победы революции двое
властие “ (Ленін, т. XIY, ч I, стор. 40).

Чи була двовлада на Україні? В перші ж дні лютневої революції 
явочним революційним шляхом майже по всіх великих містах України 
утворились ради робітничих, а потім і салдатських депутатів. Ради 
робітничих депутатів в перший час сконцентрували в своїх руках май
же всю фактичну владу. За наказом рад. роб. депутатів були роз
зброєні жандарі й поліція, була звільнена найреакційніша частина цар
ських чиновників і т. ін. В Харкові, Катеринославі, Одесі, Полтаві, 
Маріуполі й Донбасі'Ради роб. депутатів в певній мірі встановили 
фактичну контролю над міськими думами, земствами.Не рідко Військові 
частини фактично в значній мірі були в розпорядженні рад. Комі
сари Тимчасового уряду, громадські комітети, міські думи — всі ці 
місцеві органи Тимчасового уряду, на місцях фактично реальної 
сили не мали. На Україні існувала з самого початку лютневої революції 
двовлада. До липневих подій Ради були тими органами, що здійсню
вали цю двовладу.

„В ряде местных центров, особенно рабочих,— писав Ленин 
в травні 1917 року,— роль советов оказалась особенно большой. 
Создалось единовластие; буржуазия разоружена полностью и 
сведена к полному подчинению, повышена заработная плата, 
сокращен рабочий день, при неуменьшенном производстве; обес
печено продовольствие, начат контроль за производством и рас
пределением; смещены все старые власти, поощряется револю
ционная инициатива крестьян и в вопросе о власти и в вопросе
0 земле.

В столице и некоторых центрах (наприклад, у Києві—М. Р.) 
наблюдается обратное явление: состав советов менее пролетар
ский, в исполнительных комитетах несравненно шире влияние 
мелкобуржуазных элементов, а также в особенности в комис
сиях сотрудничество с буржуазией, устанавливающей революцион
ную инициативу масс, тормозящей всякие революционные меры, 
„способные44 задеть капиталистов44 (Н. Ленін, т. XX, друге ви
дання, стор. 235).

1 у нас на Україні в деяких окремих містах була одновлада 
Рад робітничих та салдатських депутатів. За Леніном столична рада 
не була революційнішою на першому етапі революції, тут співвідно
шення сил не було найсприятливішим. Для України приклад такої 
ради безперечно ми маємо й у Києві.

Як відомо, Київ був військовим центром прифронтової смуги. 
Тут военщина грала велику ролю. Вона мала в своєму розпорядженні 
військову силу; юнкери, козаки, спеціяльні частини впливали на раду 
салдатських депутатів, де було багато офіцерів. Дрібна буржуазія 
в Києві була численна й налічувала багато своїх політичних партійних 
організацій, тоді як пролетаріят Києва був відносно в цих умовах більш 
слабкий.

Наявність Центральної Ради, як керівного центрального органу 
українського нац. руху також затьмарювала вагу Ради Р. і G. Д. 
Але все це не було типовим для більшости українських міст. Тут дво
влада давала крен у бік буржуазії, в бік Тимчасового уряду. Тут вплив 
великодержавного націоналізму на Раду робіт, депутатів був більший, 
ніж у інших містах. Т. Річицький оцінює мабуть всі Ради України 
рівняючись на київську раду.
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Але таке становище не типове не тільки для Катеринослава, 
Харкова, Миколаєва, Маріуполя, де вирішальною основною силою, 
порівнюючи з Тимчасовим урядом, були Ради роб. депутатів. Після 
тимчасової поразки пітерського пролетаріату в липні „контр - рево
люция организовалась, укрепилась и фактически взяла власть в го
сударстве в свои руки... фактически основная государственная власть 
в России теперь есть военная диктатура “ (Ленін, том X XI, 
стор. 27).

Поразка корніловщйни в кінці серпня показала, що сили робіт
ничої кляси не зломлені. В процесі боротьби з корніловщиною робіт
ники ще більше озброюються і в вересні знову фактично встановлю
ється двовлада.

Звичайно, значення рад на всьому протязі від Лютого до Жовтня 
було не однакове. Тут були три основні періоди: 1) до липневих подій, 
коли гасло більшовиків було — „вся влада радам“ ; 2) між липневими 
днями до корніловського повстання, коли після поразки робітників 
в Петрограді значення рад занепало, коли ради через зрадництво 
й капітуляцію меншовиків та есерів стали підголосками та аґентурою 
Тимчасового уряду, цілком підтримуючи контрреволюційну політику 
останнього. Тому для цього періоду більшовицька партія тимчасово 
зняла гасло— „Вся влада Радам “. Тому складові радвладу не можна 
було передавати; 3) період після корніловщини до Жовтневої рево
люції на Україні до грудня, коли ради роб. депутатів своїм складом 
стають більшовицькі, коли ради під керівництвом більшовиків пере
творювались на величезну підойму підготовки та організації трудящих 
мас до захоплення влади.

Ради після корніловщини, та й до неї, організовували в своєму 
складі низку комісій для керівництва харчовою справою,промисловістю, 
міським господарством, дедалі більше під впливом робітничих мас втру
чалися в економічне й політичне життя країни.

Третій період, спочатку якого після корніловщини партія біль
шовиків вдруге висунула гасло — „Вся влада радам" тільки „Де
мократична диктатура робітників та селян “.

Тим то характеристика тов. Річицького, беручи до уваги навіть 
його поправки, що його формулювання не стосується до рад після 
корніловщини,— незадовільна, недостатня. Тов. Ленін цілком пра
вильно давав нещадну характеристику керівництву Рад, відзна
чаючи, що

„Эсеровские и меньшевистские вожди простищуировали со
веты, сводили их на роль говорилен... Советы гнили и разлага
лись заживо под руководством Либеров, Данов, Церетелли...“
Тов. Ленін звертав увагу на величезну ролю наивности більшо

вицької партії для керування радами. Ради робітничих депутатів 
у Німеччині 1918 — 1919 р.р. яскраво показують, що без комуністич
ної партії, без озброєної боротьби ради, самі по собі, не можуть 
одержати перемогу над буржуазією. Ленін перестерігав, був, проти 
ідеалізації рад, проти „конституційних ілюзій".

Проте Гов. Ленін тут же підкреслював:
„Если бы народное творчество революционных классов не 

создало советов,— писав Ленін,— то пролетарская революция 
была бы в России делом безнадежным, ибо со старым аппаратом 
пролетариат несомненно удержать власть не мог бы, а нового аппа
рата сразу создать нельзя. Печальная история, Церетеллевски - 
Нерновского проституирования советов, история коалиции, есть
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вместе с тем история избавления советов от мелкобуржуазных 
иллюзий ... Будем надеяться, что это „чистилище“ не надорвало 
советы, а закалило их“ (Ленін, т. XXI, стор. 258 — 259).
Отже треба більш правильно навіть у стислій брошурі, навіть 

коли вона присвячена іншій темі, але коли в ній все ж цодається харак
теристику рад роб. депутатів, треба цю характеристику подавати більш 
об'єктивно, більш правильно.

ЧИ БУВ ПРОЛЕТАР 1ЯТ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ КОЛОНІЗАТОРОМ 1 РУСИФІКА
ТОРОМ

Де коріння помилок тов. Річицького в оцінці характеру та ру
шійних сил революції 1917 року на Україні? В деякій мірі відповідь 
на це питання подає сам тов. Річицький:

„Ґрунт для такого розташування сил у буржуазно - демо
кратичної революції утворено колоніяльним характером поперед
нього історичного розвитку національно - пригніченої України. 
Густа залюдненість селянської країни, глибока диференціяція 
села на основі швидкого розвитку капіталізму коштом чужозем
них капіталів, товстий прошарок сільського півпролетаріяту— 
голоти, все це чинники надзвичайної активізації селянської рево
люції. З другого боку, такий характер капіталізації країни оді
рвав місто від основної народньої маси, зробивши з українських 
міст осередки колонізаторства і русифікаторства. Цю долю міста 
розділив і кваліфікований індустріяльний пролетаріят, не бувши 
підготовленим через те до своєї ролі в цій національній револю
ції4*... (стор. 55 — 56, курсив наш.— М. Р.).

Ми в іншім місці розглянемо питання про тип та ступінь гост
роти колоніяльної залежности України. Перебільшення ролі коло
ніального становища України, безперечно, є одна із найзначніших 
підвалин теорії „національної революції". Україна була колонією, 
але є різні колонії. Значення національного питання не однакове 
було для Індії, Хіни, Африканських колоній, Туркестану т. ін. по
рівняно до України, Польщі.

В другому виданні брошури тов. Річицький майже цілком повторює 
це формулювання (див. стор. 54 — 55 другого видання), пом'якшивши 
його трохи щодо колонізаторської та русифікаторської ролі пролета- 
ріяту. Частину цього формулювання в другому виданні написано 
так: „Цю долю міста розділив почасти і кваліфікований індустріяль
ний пролетаріят*4.

Хіба можна характеризувати ролю українських міст, як „центрів 
колонізаторства й русифікації?" Хіба в цьому основа соціяльно - 
політичної ролі міст України? Хіба іншого важливішого значення 
міста України не мали?

Ми зовсім не хочемо пом'якшувати розміру та сили національного 
пригнічення українського народу від російських поміщиків, бур
жуазії, чиновництва, російської буржуазної інтелігенції, що проват 
лили колонізаторську, русифікаторську політику та жили в містах 
України. Але в українських щстах жили ще робітники, трудящі, про
летарська інтеліґенція. Ми не заперечуємо певного впливу буржуаз
ної великодержавної ідеології і на міських робітників, але хіба ж цей 
вплив був такий великий і значний, що в цьому якраз був центр 
ваги впливу на село індустріяльного пролетаріяту. Хіба ж не цей як
раз пролетаріят руський і русифікований підготовував українське
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село до боротьби за землю проти царату, ще задовго до іі в самій 
революції 1905 року, та після неї? Хіба ж не під захистом цих самих 
робітників, що перемогли в лютневій революції царат, почав особливо 
широко розгортатися український національний рух.

Ясно, що коли індустріяльний пролетаріятУкраїни був колоніза
тором .та русифікатором, то тоді він не міг бути'гегемоном у революції, 
керівником українських селянських мас. Це твердження т. Річицького 
органічно зв'язане з тезою, від якої.він відмовився, а саме, що „основну 
лінію революції веде дрібна буржуазія “. Але відмовившись від цієї 
тези, треба відмовитися від тих неправильних тверджень, що цю хибну" 
тезу підпирають та‘обґрунтовують.

Тому таке формулювання тов. Річицького в оцінці українських 
міст та індустріяльного кваліфікованого пролетаріяту, м'яко ка
жучи, незадовільна. Тов. Річицький трішки виправив його, але далеко 
не остаточно. Отже його треба ґрунтовно переробити.

ЧИч£УВ НА УКРАЇНІ ПРОЛЕТАР ІЯТ ГЕГЕМОНОМ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ 
ТА ПРО РОЛ 10 БІЛЬШОВИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вищезазначені попередні помилки в оцінці характеру революції, 
керівної ролі дрібної буржуазії, ролі пролетаріяту, рад роб. депута
тів, в оцінці колонізаторства та русифікаторства пролетаріяту в пер
шому виданні ще ускладнялися помилковим формулюванням щодо 
значення більшовицьких організацій. З приводу цього пох цьому пи
танню т. Річицький пише.

І -н і е . в и д а н н я . II - г е в и д а н н я

..Отже, до. Жовтня більшови
цький пролетаріят на Україні в 
особі своїх тодішніх керівників 
не тільки не вів буржуазно - де
мократичну ( „національну “) ре
волюцію, не тільки „принципіяль- 
но не брав участи44 в ній, але і 
не помічав її особливостей, віддаю
чи монополію на неї дрібній бур
ж уазії44 (стор. 58).

„Отже, до Жовтня більшови
цька організація на Україні в осо
бі тодішніх керівників не спромог
лася забезпечити цілком ленін
ську лінію в розв'язуванні на
ціонального питання й своїм ста
вленням до національного руху за 
свідченням Є . БОНІ, навіть „прин- 
ціпіяльно не брав участи44 в пи
таннях, що стосувалися національ
ного самовизначення, отже, не 
зважував особливостей україн
ської революції в II національно
му моменті, що його експлуату
вала в своїх інтересах національна 
буржуазія44 (стор. 57).

В другому виданні оцінка ролі більшовицьких організацій, 
безперечно, значно правильніша. Тут уже нема нічого про те, що біль
шовизований'пролетаріят не вів „буржуазно - демократичну (націо
нальну) революцію44 і т. інше. Тут ми маємо дійсно значне виправ
лення авторової помилки, який включив в цьому місці велике нове 
додаткове формулювання, де спеціяльно підкреслив, що, не зважаючи 
! а помилки в національному питанні окремих більшовицьких орга
нізацій (а не всієї партії, яка в національному питанні, під керівнй- 
1 твом Леніна, займала цілком правильні позиції.— М. Р.), пролетаріят 
України все ж був гегемоном буржуазно - демократичного етапу рево- 
.гюдії 1917 року.
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Тов; Річицький додатково пише:

„Це не значить, що українська буржуазно - демократич
на революція рухалась за гегемонію української національної 
.буржуазії. Навпаки. Той факт, що українська дрібна буржуа
зія не спроможна була відважитись на жоден революційний крок 
.супроти Тимчасового уряду, ввесь час стояла на позиції угоди за 
всяку ціну з російською буржуазією, на позиції стримування 
революційно - національного руху, свідчить за гегемонію про
летаріяту так у загальноросійській, як і в українській рево
люції, що його українська буржуазія з Центральною Радою на 
чолі більше, ніж панування над Україною російської і всякої 
іншої чужоземної буржуазії. Цією гегемонією пролетаріяту в 
українській революції і пояснюється врешті дуже швидкий від
хід селянських мас від Центральної Ради і перехід їх на бік Жовт
невої революції.

Але в силу особливостей української революції, зокрема 
з поставленою в ній проблемою національного визволення, що 
її на прчатку революції не дооцінювала провідна партія проле
таріяту'України, його гегемонія утруднялась і ускладнялася хи
бами цього проводу, і тому, між іншим, і Жовтнева революція на 
Україні йшла через більші труднощі й поразки інше, ніж де4/ 
(стор. 57 — 58).

Але гегемонію пролетаріяту треба виявляти самостійно, а не 
«функціонально в залежності від ступня революційности дрібної бур
ж уазії. Для того, щоб виявити гегемонію пролетаріяту, треба ґрун
товно переробити всю брошуру, для цього треба краще виправити 
ДРУГу частину брошури та переробити першу частину, що присвячена 
оцінці характеру революції. А це можна зробити відмовившись від 
характеристики революції 1917 р. в цілому, від Лютого і Жовтня, 
•як національної, чи навіть „національно - аґрарної“.

Треба показати хоч тезисно центральну частину революції 
1917 року, що робітники за допомогою салдатів розбили царат. Треба 
показати боротьбу робітників проти буржуазії та поміщиків, проти 
Тимчасового уряду, боротьбу робітників за ліквідацію імперіалістич
ної війни, за негайну передачу землі селянам. Треба показати хоч 
трішки переростання буржуазно - демократичної революції в соціалі
стичну.

Й лінією боротьби з буржуазією і боротьби за мир, лінією 
•аграрної революції. Тоді зразу видно буде, що на протязі всієї рево

люції 1917 року від самого Лютого гегемонія належала пролетаріяту, 
тоді зовсім не можна буде заперечувати гегемонії пролетаріяту (як це 
•було в першому виданні брошури) і не треба буде штучно нав'язувати 
цю гегемонію (як це є в другому виданні) тому, шо навіть у другому 
•виправленому виданні гегемонія пролетаріяту продеклярована, але 
•органічно не випливає з контексту всієї брошури.

Ми відзначили тільки найважливіші принципові помилки бро
шури т. Річицького. Ці помилки невипадкові, неепізодичні, вони функ
ціонально випливають з помилкової хибної схеми в освітленні рево
люції 1917 р. на Україні. Тому дійсно виправити брошуру можна не 
•окремими поправками та додатками.

Те, що зробив т. Річицький в другому виправленому виданні 
своєї брошури, утворило тільки еклектику. До хибної схеми, відпо
відно арґументованої, вставлено правильні додаткові формулювання, 
ицо не в'яжуться з усією схемою.
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Єдиний шлях дійсно виправити брошуру це відмовитися від схеми 
революції 1917 року до Жовтня, як революції в основному „національ
ної", відмовитися від освітлення українського національного руху,, 
як руху, шо вирішально визначав характер революції та підпоряд
кував собі інші основні проблеми буржуазно - демократичного етапу 
революції 1917 року.

Марксистська клясова аналіза вимагає максимально перевеет  
національне в клясове, а не навпаки, клясову, соціяльно - економічну 
боротьбу, що має самостійне значення, підпорядкувати та включати 
складовою частиною національного руху.

ТЕРЕЗАНСЬКА Г.

„Борьба за Октябрь на Артемовщине" “. С б о р н и к  в о с  пчо -  
м и н а н и й  и с т а т е й  с п р е д и с л о в и е м  и п о д  р е 
M. О с т р о г о р с к о г о .  Відділ для вивчання історії партії при 
Артемівському Окр. Комітеті КП(б)У. Вид. „Пролетарий". 1929.. 
Стор. 391. Ц. 1 крб. 50 к. '

На 10 - ті роковини Жовневої революції Окрістпарти України 
видали декілька збірників, присвячених висвітленню боротьби за владу 
пролетаріяту в конкретних умовах окремої округи. Цінність цих збірни
ків для вивчання пролетарської революції на Україні очевидна.

З низки причин, що їх зазначила й редакція збірника, збірник,, 
що мав вийти 1927 р., вийшов друком лише наприкінці 1929 р. Проте, 
вартість і значення його через це не втрачені.

Випускаючи збірник, Артемівський Істпарт мав на меті: „По
класти початок широкому освітленню та вивчанню історії Жовтневої 
революції в межах теперішньої округи". І дійсно, покищо для вивчання, 
дослідження та навіть і просто висвітлення історії революційного- 
робітничого руху, розвитку революції, історії партійних організацій, 
не лише Артемівщини, а й Донбасу в цілому — зроблено дуже мало. 
Можна послатися майже лише на низку спогадів та поодиноких статтей, 
що були вміщені в журналі „Літопис Революції". Отож не зважаючи: 
на велетенське значення героїчної боротьби донбаських пролетарів, 
за владу Рад, для розвитку й перемоги революції на терені колишньої 
Росії й зокрема для перемоги Жовтня на Україні, досі, на жаль, бо
ротьби Донбасу належно не вивчено й навіть подекуди в літературі 
трапляються випадки недооцінки значення ролі Донбас}' в пролетар
ській революції на Україні.

Треба відразу відмітити, що і Окрістпарт і редакція збірника до
клали чимало зусиль і уваги. З фактичного боку матеріяли перевіряли 
групи сприяння Істпартові; крім того, їх перевіряла спеціальна прй 
Окрпарткомі нарада старих партійців - безпосередніх учасників револю
ції й громадянської війни в Донбасі. Забезпечує більшу точність пода
ного матеріялу й той факт, що майже половина спогадів є наслідок 
колективної роботи безпосередніх учасників подій. До речі, більшість 
з них рядовики. З цього погляду потрібно відзначити і цінність приміток 
редакції, що пояснюють суперечність в спогадах, уточнюють неясні 
моменти або роблять вказівки на джерела, повніше висвітлюючи 
окремі факти. Таку досить велику попередню роботу над матеріялами 
провели Окрістпарт та редакція збірника.

Хронологічно матеріяли охоплюють події з перших днів лютне
вої революції по німецьку окупацію включно. Збірник поділено на 
три розділи: 1 — Напередодні лютого, 2 — Шлях до Жовтня, 3 — Гро
мадянська війна. Характером своїм матеріял збірника становить пере
важно спогади, що висвітлюють революційні події в межах окремих
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районів, рудець, заводів. На жаль, статтей, що узагальнювали б основні 
ланки розвитку революції на Артемівщині, вміщено замало. Так, 
спроби проаналізувати окремі проблеми революції в збірникові по
дано в статтях: Лапідуса „Напередодні лютневої революції на Арте-г 
мівщині“, Г. Куранова „Ради Артемівщини від лютого до Жовтня 44, 
в двох статтях про профспілки, статті Г. К. „Революція в Дружківці44 
та Л. Рижкова „Шахтарі Донбасу в боротьбі проти каледінщини44.

Треба сказати, що відсутність статтей, які узагальнювали б окремі 
проблеми розвитку революції в цілій окрузі, надто впадає в око. 
В збірникові немає, за винятком окремих моментів, розкиданих по спо
гадах, узагальненого огляду про стан більшовицьких організацій 
округи, про середпартійне життя їх. Середпартійне життя більшо
вицьких організацій цілком обійдене. Навіть у окремих спогадах, де 
чимало приділено місця висвітленню діяльности більшовиків, їх бо
ротьбі з меншовиками — майже зовсім не згадується про бнутрішнє 
середпартійне життя їх. Ніде не видко, як ставилися організації до 
„лівих441) в РКП, до „лівих44 та „правих44 на Україні, до проблеми 
Всеукраїнського радянського та партійного об'єднання і до низки інших,, 
великого значення, питань, що на той час в партії, в організаціях 
жваво обговорювалося й розв'язувалося.

Між іншим, про цю ваду збірника говорить і передмова його, 
пояснюючи її відсутністю в той час організаційного окружного об'єд
нання більшовиків/ а також браком відповідного матеріалу. На 
нашу думку, зазначені причини утруднюють, але не неуможливлюють 
висвітлення життя більшовицьких організацій Артемівщини, коли не 
в спеціяльному огляді, то принаймні в спогадах.

Водночас слід підкреслити ще одну прогалину збірника: в ньому 
приділено зовсім мало уваги селянському питанню. Питання, як залу
чалося на бік більшовицької партії в окрузі селянство, як відхо
дило воно від есерівських впливів та впливів націоналістичних україн
ських партій, як проходила в окрузі аґрарна революція — ці питання 
вийшли з уваги упорядників збірника. Селу> присвячені лише спо
гади П. Трейдуба „Гражданская война на селе44, частково спогади 
І. Нагорного „Бахмут в годы революции44 та спогади „1917 іюд в Гор- 
ловско - Щербиновском районе44. Перший спогад дуже яскраво змальо
вує героїчну боротьбу селянства Олександрівської волости, переважно 
села Олександрівни проти гетьманщини та денікінщини. Цікавий 
спогад І. Нагорного, що ^частково присвячений висвітленню роботи 
Бахмутської більшовицької організації на селі.

Взагалі вміщені в збірникові спогади дають великий цікавий 
фактичний матеріял, тому вони й є цінним вкладом для дослідження 
розвитку пролетарської революції на терені Донбасу.

Великої уваги подія, особливо для Донбасу — утворення До
нецько - Криворізької республіки, теж не має відбитку на сторінках 
збірника. Про неї на цілий збірник є тільки п'ять рядків, з початку 
статті, що написала ред. збірника за матеріялами Окр. Істпрофу „Проф
союзы й рабочее движение в годы гражданской войны44. Ось вони;

„Под руководством партии и при активном участии тов. 
Артема донбасские рабочие создали свою донецко - криворожскую- 
республику, кровью лучших защищали ее от Каледина и украин
ской националистической контр-революции, а впоследствии от 
немцев, приглашенных Центральной Радой для восстановления 
„порядка44, нарушенного большевиками44. *
1) Два випадки можна зафіксувати, де говориться про ставлення 

двох організацій й до позиції Бухаріна в питанні Берестейського миру-
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ІДе, звісно, правдиво, але поруч цього не слід обминати того факту, 
що в утворенні Дон.- крив, республіки певна група наших відповідаль
них товаришів також виявила велику недооцінку революційних можли
востей селянства й національного питання на Україні. Ці моменти 
автори спогадів „1917 год в Горлово - Щербиновском районе “ випу
скають з уваги, коли вони до тверджень у статті про значення перших 
донбаських центрів (Центро - бюро ревкома й Центро - штаба) дода
ють:

„создание этих двух революционных центров Донбасса 
в момент калединского наступления на Донбасс и обострение 
украинского контр-революционного национализма, во главе кото
рого стояла буржуазная Центральная Рада, дало, повидимому, 
сильнейший толчок к организации Донецко - криворожсйой 
республики (возникшей после). Однако большевики района рас
сматривали эти свои центры (в том числе и ДРК) как администра
тивно политические областные обвинения, нужда в которых 
вызывалась еще с самых первых дней революции “.

Тепер коротенько спинимось на основних статтях збірника. Стаття 
Лапідуса „Накануне, февральской революции на Артемовщине“ робить 
спробу, в окремих моментах досить рдалу, аналізи конкретних місце
вих передумов революції на Артемівщині, з'ясовуючи на тлі передре
волюційної загальноросійської економіки та економіки Донбасу 
особливості економіки й соціяльних сил Артемівської округи,— од
ного з величезних індустріяльних центрів не лише УСРР, але й СРСР. 
Для статті використано досить великий матёріял, особливо про стан 
промисловости, кількісний і якісний склад пролетаріату, зроблено 
аналізу характеру змін в його складі, що сталися в тій чи іншій мірі 
в різних галузях" промисловости протягом військового часу.

Аналізуючи страйковий рух двох передреволюційних років на 
Артемівщині, автор цілком правильно дає диференційовану характери
стику страйкової боротьби щодо участи в ній окремих загонів проле
таріату.

Неоднакова участь у страйках, неоднакової сили рух був у гір
няків, хеміків, металістів, соляників. Проте, автрр, підкреслюючи 
економічний характер страйків, вимог їх напередодні революції в Дон
басі на Артемівщині, зовсім випускає такий важливий момент, як пе
реростання економічних страйків у політичні, що не рідко траплялось 
(приміром, хоч би взяти квітнево - першотравневий страйк в Горлів- 
сько- ІЦербинівському районі 1916 р.).

Подруге, бажано, щоб страйкові хвилі за передреволюційних 
часів було показано в кількісних показниках - таблицях; це дало б ясне 
й чітке уявлення про динаміку страйкового руху, звичайно, оскільки 
це можливо зробити з наявного матеріалу.

Далі, якщо автор відбив стан промисловости напередодні лютого 
досить повно, то про економіку округи в статті немає належного 
місця. Автор зовсім не виявив специфічних рис сільсько - господар
ської економіки Артемівщини, як одної з важливих місцевих перед
умов революції, не показав ступня, характеру класової диференціації 
селянства, проявів невдоволення селянських мас тогочасним станом, 
проявів селянського руху.

В другому розділі збірника вміщено цікавий огляд Г. Куранова, 
присвячений питанням організації діяльности рад Артемівщини до 
Жовтневого перевороту — „Советы Артемовщины от февраля к Ок
тябрю “. Огляд Куранова це по суті перероблена стаття, що її вміщено 
в „Л. Р .“ за 1927 р. №№ 5 — 6.
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Одна з важливіших частин цієї статті, це з'ясований складу 
(партійного тощо), структури та діяльности рад робітничих депутатів, 
що в зв'язку з різними умовами районів Артемівщини мали особливості 
як у складі, так і в характері діяльности.

Цікаво, що керівництво дрібнобуржуазних партій у низці 
досить важливих центрів Артемівщини (Бахмут, Гришино - Попасне) 
затрималося на довгий час аж до Жовтневого перевороту. Автор ро
бить спроби знайти причини такого сплетіння впливів у радах по окрузі. 
Бажано, щоб це питання було б розроблено ґрунтовніше, більше взявши 
на увагу своєрідні місцеві причини.

Окремо слід згадати про Дружківську раду. Частина учасників 
вважає, що Д . рада була більшовицька,що навіть більшовики її утворили, 
інші ж твердять, що Рада досить довгий час перебувала під чітко ви
явленим меншовицьким впливом. Автор статті, на нашу думку, цілком 
правдиво став на другий погляд, виправляючи цим самим неправильну 
оцінку політичної фізіономії Дружківської Ради в своїй статті в 
„Літ. Рев.44, підтверджуючи його низкою документів, що цілком не 
двозначно говорять про панування в Раді впливів меншовиків.

Тов. Куранов не приділив належної уваги з'ясованню проблеми 
розподілу влади, взаємин поміж радами, з одного боку, й організаціями 
Тимчасового уряду — агентами його,— громадськими комітетами, мі
ськими управами, комісарами — з другого; з'ясовання цього питання 
внесло б ясність у висвітлення того, як у місцевих конкретних умовах 
розв'язувалася проблема двовлади, які відмінні форми набирала вона 
залежно від умов району округи.

В статті не виявлено, хоча б частково, ставлення селянських рад 
до національного питання, а також ставлення українських націоналі
стичних партій до селянських рад.

Доречі, треба відзначити, що, виявляючи партійну фізіономію 
Єнакієвської ради, в збірникові трапилася суперечність, а саме: на 
77 стор. зб. зазначено, що Єнакієвська рада 4 — 5 місяців перебувала 
під ідейним керівництвом есерів, тоді як у спогадах „Февраль и Ок
тябрь44 на 154 стор. цілком правдиво підкреслюється, що в раді „перше 
місце посіли меншовики, які були в Єнакієво панівною організацією 
до Жовтня44.

Питанню про профспілки на Артемівщині присвячегіо дві статті: 
А. О. „Профсоюзы и экономическая борьба рабочих Артемовщины44, 
и стаття „Профсоюзы и рабочее движение в годы гражданской войны44. 
Перша стаття висвітлює процес організаційного оформлення профспі
лок після лютневої революції. Але процес утворення рудкомів, завко
мів і особливо їхню діяльність виявлено дуже скупо. Крім того, в статті 
майже зовсім не приділено уваги одному з важливіших питань — це 
боротьбі більшовиків проти меншовиків у профспілках за вплив на 
робітництво. Нарис подає матеріял, що висвітлює боротьбу профорга
нізацій за 8 - мигодинний робочий день, боротьбу за підвищення зар
платні, за робітничу контролю, боротьбу з шаленим саботажем під
приємців.

Друга стаття малює вперту героїчну боротьбу робітників Арте
мівщини підчас німецької окупації та гетьманщини й ролю профспі
лок в цій боротьбі тощо. В статті є цінний фактичний матеріял про зро
стання страйків, характер цимог їх, про участь донбасівців у Всеукра
їнському політичному страйкові, поруч цього яскраво виявлено ганебну 
зрадницьку ролю й діяльність меншовиків у робітничому рухові, ще 
посідали в цей час керівну ролю в профспілках.

Стаття Г. К. „Революция в Дружковке44 дає досить вдалу спробу 
аналізи ходу революції в одному з промислових центрів Артемівщини —
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в Дружківці. Стрижнем статті є з'ясовання політичної фізіономії 
і діяльности Дружківської ради. Можна сказати, що ця стаття кла
де кінець тим поглядам Радченка А. Ф. і інших учасників революції 
в Дружківці, які вважають Дружківську раду, ще з моменту утворення, 
за більшовицьку, і що в Дружківці відразу ж після лютневого перево
роту утворилася більшовицька організація. Історичні факти спросто
вують ці твердження. Наведені резолюції ради та інші документи яскра
во змальовують досить повільний процес видужування Дружківської 
ради від оборонських настроїв, від сліпої довіри й покладання на^ій 
на Тимчасовий уряд.

Крім того, ця стаття подає цікаві відомості про роботу Дружків- 
ського Раднаркому та його основних комісаріятів, утворених після 
січневих перевиборів (1918 р.). До-речі, на Артемівщині чимало районів 
оформилися в окремі республіки, що утворювали свої самостійні комуни 
з Раднаркомами й комісаріятами. Ці Раднаркоми (були утворені в Кра- 
маторівці в Єнакієво, Дружківці, Бахмуті, пев#о й в інших місцях 
округи) не мали тісних поміж себе стосунків і зовсім не визнавали 
влади Бахмутської повітової ради. Одною з причин було своєрідне ро
зуміння гасла— „вся влада радам на місцях44.

Для потвердження цього не можна не навести цікавої постанови 
Дружківської Ради, що визначала своє ставлення до Бахмутського 
ІІовітвиконкому так: „Признать таковой и войти с ним в тесный кон
такт и координацию действий, но признать Бахмутский уездный совет 
как верховную власть над нашим советом не можем, ибо это противоре
чит декретам народных комиссаров — „власть советов на местах44.

Історія знає утворення окремих самостійних республік і по інших 
округах, районах (Кронштадт, Суми, Старобільське, Переяслав, 
Одеса та інші), але на Артемівщині самостійні республіки в районах 
особливо були розповсюджені; тим то бажано було б у збірникові спи
нитися на цьому докладніше.

При Істпартах округ Донбасу вже зібралося чимало спогадів 
червоноґвардійців і в цьому збірникові є розкиданий цінний матеріял 
про утворення Червоної ґвардії по руднях, заводах Артемівіцини, 
про героїчну боротьбу донбаських пролетарів - червоно ґвардійців 
проти каледінщини, про ролю Червоної ґвардії Донбасу в затримуванні 
чорносотенної навали, про боротьбу Червоної ґвардії за нормальну ро
боту рудень, заводів — все це має увійти яскравими сторінками в істо
рію пролетарської революції на Україні, чого поки, на жаль, ще немає.

Кінчаючи рецензію, слід зазначити, що увага, інтерес наших істо
риків до дослідження історії революції, історії робітничого й револю
ційного руху, історії партійних організацій не тільки Артемівщинц, 
але й Донбасу в цілому — цієї промислової пролетарської цитаделі 
УСРР і СРСР — зовсім недостатні.

Збірник „Октябрь на Артемовщине44 цінний своїм матеріял ом 
не лише для дослідника, але й для робітника-активіста, тим більше, 
що чимало спогадів написано живою простою мовою.
1 Р Г 1 З О В А.

1917- й год в деревне. Сборник воспоминаний крестьян. Составил 
И. В. Игрицкий под ред. и з предисл. Я. А. Яковлева. М-Л. ГИЗ. 1929. 
Стр. 360. Ц. 2 р. 50 к:

Селянський рух 1917 р. є один із найменш освітлених ділянок 
у історіографії Жовтневої революції. Документальна база, на під
ставі чого можливі історичні дослідження про селянський рух, треба 
сказати, у гіршому стані, ніж архіви міста. Бюрократичний апарат 
Тимчасового уряду, що перейшов до нього від царату, мало цікавився
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тими зрушеннями та процесами, які відбувалися в 1917 р. на селі. 
Більш за те. Уряд, як правильно відзначає тов. Яковлев, „пробував 
всіма силами заховати од країни факти селянської війни, що поча
лася проти поміщиків. В газетах того часу траплялися цілком мізерні 
дані про справжні розміри цього руху“. Через це в центральних архі
вах ледве не єдині джерела для розроблення селянських рухів істо
рії 1917 р. це справи головної управи міліції, де сконцентровано зведен
ня та донесення з місць^про характер та форми селянського й аграр
ного руху. Ці документи навряд Аи. можна визнати за вичерпні тільки 
через те, що вони, значною мірою, мають статистичний, а не описовий 
характер і реєструють тільки так звані „правонарушения

Значно ширша документальна база на місцях (в губерніяльних, 
повітових’, волосних, а іноді і сільських архівах), що за незначним 
винятком досі є ще не розроблена, але й вона дуже скупо та блідо від
биває дійсність 1917 р.

Проте процеси наростання Жовтня на селі, шляхи, якими йшло 
селянство до пролетарської революції під проводом міського проле
таріату, справжня Жовтнева революція на селі являє виключний 
інтерес. Через величезну вагу питання про участь селянства у про
летарській революції, питання про місце й ролю селянського руху 
підчас напруженої боротьби пролетаріату,— надто великий інтерес 
становлять праці; що викривають розвиток селянського руху в 1917 р. 
(особливо коли є мізерні документальні джерела праці), які доповнюють 
архівні матеріяли й висвітлюють невідбиті ні в яких документах 
сторони селянського руху.

В практиці роботи багатьох істпартів на першій стадії їхньої 
роботи в галузі збирання матеріялів для вивчення історії Жовтня, 
право громадянства набула метода збирання спогадів, що доповня
ють, а іноді й відновляють цілком не висвітлені в документах моменти 
Жовтневої революції та громадянської війни. Вартість цих спогадів, 
мемуарів, щоправда, відносна, оскільки відомості по - пам’яті (а па
м’ять не завжди надійне джерело) того чи іншого учасника дуже ча
сто суб’єктивні, неповні, неточні тощо. Проте вони становлять вели
кий вклад до справи вивчення Жовтневої революції.

Книжка „1917 - й год в деревне “ є одна із таких спроб доповнити 
документи з історії Жовтня на селі спогадами безпосередніх учасни
ків. Спробу цю розпочав редактор та автор багатьох праць з історії 
Жовтневої революції А. Яковлев. Через „Крестьянскую Газету“ 
тов. Яковлев розіслав сількорам цієї газети відозву, прохаючи напи
сати свої спогади про те, „як селяни в 1917 р. боролися проти помі
щиків, Тимчасового уряду, попів, куркулів і т. ін .“.

Із числа понад тисячі селькорів близько половини їх відгукну
лись і надіслали свої спогади, що в цілому становлять приблизно 
2.500 друк, сторінок. Після відповідного групування, добору і не
значного редакційного оброблення майже десята частина цих спогадів 
уміщена в цій книжці. Більшість випадків ці записи й'спогади без
посередніх учасників Жовтня на селі написано не по - пам’яті, а за 
певним пляном, як „відбувалися події в 1917 р. за порядком від весни 
до зими, які поміщики були в даній місцевості, скільки було у них 
землі, чим селяни перешкоджали поміщикові провадити його госпо
дарство, коли почався рух, у чому він полягав, хто був на чолі руху 
селян, чи не приїздили з міста робітники, що вони говорили й т. д .“

Щоправда, ці питання не вичерпували цілої різноманітності! 
Жовтня на селі, але разом з цим автор цих питань не обмежував спо
гади учасника рямками цих питань. Тим то спогади, одібрані для збір
ника, мають виключну вартість.
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Спогади, подаючи фактичний матеріял про становище селян в? 
найближчий до революції 1917 р. відтинок часу, дуже яскраво розгор
тають картину лютневої та Жовтневої революції на селі. „Кожен і» 
цих спогадів,— пише в передмові до збірника т. Яковлев,— може 

ути чудовою ілюстрацією того, як народжувалася Жовтнева револю
ція, виростаючи із лютневої і в той же час її заперечуючи, що, кінець - 
кінцем, перетворила недавній бльок двох кляс проти царя на робіт
ничо - селянську спілку, під пролетарським проводом, що повалила 
буржуазію та поміщиків.

Перші дні та місяці лютневої революції,— ц місяці довір'я 
селянських мас Тимчасовому урядові та буржуазії, коли на чолі се
лянського руху опинилася партія дрібно - буржуазних есерів, —  
яскраво малюють спогади селянина Рязанської губерні. 4

„Наприкінці березня 1917 р., пише він, до нашого села 
дійшла вістка про падіння самодержавства. Нарід відразу став 
збиратися великим натовпом, читав вісті в газетах про скинення Ми
коли 11-го,а молодь і салдати швидко влаштували червоні прапори 
й із співами марсельєзи та криками „ура “ рушили вулицями села.. 
тихо, плавно, з світлою радістю на обличчі, часто спиняючись. 
Із тих, хто йшов, виходили салдати й прості свідомі громадяни 
й довго промовляли. Говорили про падіння самодержавного 
ладу й про нове життя вільної країни. Нарід один одного вітали, 
урочисто цілувалися і говорили: „Ось, нарешті, прийшов світ
лий урочистий празник". Всі були вдягнені у хороші наряди, 
як на великі свята. Так урочисто провели у нас три дні на знак 
падіння самодержавства та встановлення свободи “.

„Але ось,— пише другий селькор,— дійшла вістка, що царя нема, 
а є Тимчасовий уряд, який нібито обстоює права селян і робітників. 
Поміщик Мельніков сам пішов на всі поступки й вимоги селянства 
виконав. Було встановлено йому брати четвертий сніп (оренди за 
землю), а брав він раніш третій, прибавив він заробітної платні 
робітникам, поліпшив харчі “.

Своєрідність селянського руху першими місяцями революції, 
як відзначає це т. Яковлев, полягала в тому, що величезна маса селян
ства, довіряючи урядові поміщиків та капіталістів — Тимчасовому 
уряду,— чекаючи від цього на розв'язання питання про землю та мир, 
починає все ж переходити до наступу проти поміщиків. На цьому етапі 
переважають форми мирної боротьби, коли поміщики змушені посту
патися селянам, завдяки величезній перевазі їхніх сил у питаннях 
оренди, зарплати тощо. Тільки потім, коли на оборону прав поміщиків 
виступив Тимчасовий уряд, відрядивши військові загони, щоб припи
нити „аграрні н еп о р я д к и селянський рух переходить на вищу сту
пінь: селяни на всьому широкому фронті розпочинають одверту війну 
проти поміщиків.

Отже, у Жовтні Ленін вже міг констатувати, що: „В селянській 
країні за революційного республіканського уряду, який має підтримку 
від партії есерів та меншовиків, що мали вчора ще панування серед 
дрібнобуржуазної демократії, зростає селянське повстання. Криза 
настигла “.

Кожний спогад, як справедливо зазначає т. Яковлев, може бути 
за чудову ілюстрацію правильности ленінської стратегії та практики 
в 1917 р.:— „Від агітації та пропаганди проти Тимчасового уряду, від 
його викриття, від пропаганди та організації рад робітничих, селян
ських та салдатських депутатів, від організації штабу повстання та
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його аванїарду в особі більшовицької партії — до переможного по
встання проти уряду Керенського, в той момент, коли широкі народні 
маси на своєму досвіді переконалися у дійсній клясовій природі Тим
часового уряду, і більшовики в силу цього дістали змогу повести за 
собою не тільки більшість робітничої кляси, але й мільйони салдатів 
та селян“ .

Але, якщо якістю опублікованих спогадів цей збірник становить 
самостійну вартість, як збірник документів, що є єдині в своєму роді 
і не повторюються ні в яких архівах, а, навпаки, доповнюють архівні 
джерела, то, як спроба згрупувати ці спогади й виявити своєрідність 
селянського руху по районах, знайти й з'ясувати закони цього руху, 
збірник цей є не цілком удалий.

Спроба ця (хоча упорядник і застерігав про приблизність та про 
умовність порайонних схем селянського руху) є здебільше свідоцтво 
того, наскільки ще не вивчено селянського руху 1917 р. Упорядник 
матеріялу селян згрупував їх відповідно до старого районування ко
лишньої російської імперії. До кожного такого розділу написано ко
роткий нарис - зауваження, в основу яких покладено „статистичні 
матеріяли за соціально - економічною характеристикою районів напе
редодні 1917 р. та статистичні матеріяли з селянського руху в 1917 р., 
розроблені для історії Жовтневої революції, з даних міліції Тимча
сового уряду “. Якщо перші матеріяли — за соціально - економічною 
характеристикою районів — є тою чи іншою мірою установлені та пере
вірені, то про другі не можна цього сказати: вони неповно й відносно 
розробили за зведеннями міліції форми й характер селянського руху.

Для ілюстрації цього ми посилаємося на опубліковану працю 
М. Голубевої про селянський рух в центральній чорноземній області. 
„Аграрное движение в Ц. Ч. О. в 1917 г .“. У передмові до цієї праці, 
А. Шестаков пише — „Насамперед виявилося, що число селянських 
виступів у Воронізькійгуберні за 1917 р. далеко більше, ніж це від
значено у всіх працях, виданих у центрі. Так, М. Голубева нарахувала 
411 випадків селянських виступів, тоді як за даними головної управи 
міліції Тимчасового уряду це число ледве чи не в два рази менше 
Але що важливіше, так це те, що на підставі систематизації цих повні
ших відомостей виходить інший характер селянського руху, ніж це 
установлено за зведеннями головміліції. „Отже,— далі пише А. Ше
стаков,— М. Голубева висуває перевагу у Воронізькій губерні руїн
ницьких форм у; перший період 1917 р. і тим самим заперечує знач
ною мірою думку - концепцію Тов. Яковлева про мирні настрої се
лянства першими місяцями революції 1917 р. в одному із найважли
віших її ділянок у Воронізькій губерні“.

Неповнота картини селянського руху по окремих районах і нац
республіках за вибраними спогадами далеко не скрізь компенсу
ється „Короткими загальними нарисами селянського руху в 1917 р. 
в кожному районі й найкоротшими зауваженнями в кожній губерні 
Читач, бажаючи з'ясувати собі характер селянського руху в даному 
районі, знайти ключ до спогадів селян, не завжди задовольнить свій 
справедливий інтерес у нарисах упорядника. Ми вважаємо, що велика 
прогалина цих нарисів та, що не звернено уваги на своєрідності бо
ротьби за Жовтень у національних республіках (Україна, Білорусь).

Взагалі у нарисах про селянський рух, як це пробивається із 
передмови тов. Яковлева, селянський рух розглядається поза щільним 
зв'язком і залежністю від ходу боротьби пролетаріяту в місті за за
хоплення влади. А проте, в окраїнних районах, а тепер національних 
радянських республіках (та й не тільки в окраїнних районах), своєрід
ність боротьби міського пролетаріяту за встановлення влади рад

8 Літопис Революції № 3 — 4
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позначалася на розвиткові селянського руху. Крім соціяльно - економіч
них умов і загальних передумов Жовтня на селі в одних місцях, де 
сильніший був вплив гасел Жовтня і провід пролетаріяту^ селянство 
шівидше революціонізувалося, в інших — пізніше; в деяких національ
них республіках, наприклад, на Україні, селянство пробувало довгий 
час під впливом націоналістичних дрібнобуржуазних партій, що до 
певної міри гальмували наступ Жовтня на селі. В силу цього, непра
вильно, наприклад, кінчати огляд селянського руху на Україні у 
жовтні 1917 р. тоді, коли найвищий період селянських виступів 
(розгромлення та захоплення маєтків) є післяжовтневий період (до 
січня 1918 р.). В нарисах не звернено уваги (хоч це й відзначено в спо
гадах) на факт величезного революційного впливу фронта. ч

Ці трохи поверхові зауваження, що по суті упорядник їх перед
бачав, застерігаючи в передмові про „неповноту своїх заміток, при
близність та умовність схем того, що було справді“, дають нам право 
зробити такий загальний висновок — треба серйозно та глибоко опра
цювати селянський рух на місцях, де найповніше залишилися архівні 
документи й де можна найкраще застосувати анкетного способу селян- 
учасників.

Без цього будь-яка спроба узагальнити історію селянського руху, 
хоча б у вигляді „Кратких очерков “ упорядника збірника спогадів 
„1917 год в деревне“ буде мати неповноту, неточність та умовність, 
що не наблизить до нас вивчення історії Жовтня на селі.

КОФФ Г. ' ,

Н. С. Русанов. „В э м и г р а ц и и “. Під ред. і з передмовою 
та примітками І. А. Теодоровича М. Вид. політкаторжан, стор. 224. 
Ц. З крб. 40 к.

Без чіткої, ясної й дотепної передмови тов. Теодоровича, разом 
з примітками, ця книжка була б цілком неприйнятна.

„В состоянии некоего изумления“ (передмова, стор. 5) можуть 
привести радянського читача не тільки вихватки проти марксизму 
(бо книгу цю можна б краще назвати— „История отхода от марксизма 
Н. Русанова “), але також деякі із розділів написані мабуть для анту
ража. Наприклад, розділ И, „Парижская жизнь и типы французской 
буржуазии “—більше чи менше є зайвий, як і інша пейзажного харак
теру белетристика. ' ,

Надто багато уваги,—можливо знову таки для констрдстування,— 
віддано ряду моментів — навзір пригод московського міліонера (стор. 
17 — 18); „разговоры44, навіть третіх осіб, передано ніби так їх списано 
із стенограми (стор. 19 — діялог про випадок Е. Реклю). Про це, між 
іншим, сказано і в передмові т. Теодоровича. Звісно, що обставини, 
побут еміґрації, її середовище, ставлення до них абориґентів річ дуже 
потрібна, але в цій книжці автор подав неначебто з чималою часткою 
белетристики — на взір „кусочка шнурка Русано6их“ (стор. 73). Анек
дотами, сполученими з недостатнім чи цілковитим незнанням наших 
еміґрантів чужоземної мови, можна заповнити не один великий том.

Визволяє, виправдує видання цієї книжки сила фактичного мате- 
ріялу, ряд досить виразних в фельетонному стилі фотографій братів 
Реклю, Н. Соколова, Льва Мечніковата ін.

Також цікавий й дає дещо нове й, так би мовити, історично - по
вчальне (для історії партії есерів) останній розділ у тій частині, де йде 
мова про Гапона.

Отже, це ще далеко не та книжка про еміграцію, що її ми чека
ймо. Це ще— „за неимением гербовой44, а „гербовая44— справжня
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книжка, що її наші читацькі кола шукають, повинна подати нам, по 
можливості, нашу еміґрацію, також і після 1904 р., ми сказали б, 
надто після першої російської революції.

Ще декілька слів уже не про саму книгу, а про одну із приміток. 
Не можна згодитися з тов. Теодоровичем в тому, що він вважає погляди 
Н. Русанова на ренеґатство Л. Тихомірова за надто жорсткі. Це не 
так. Час розвіяти цей німб, це сяйво, утворене навколо „честного“ ре- 
иеґата Тихомірова. Він не видавав персонально, але видав цілі кола 
(стор. 178) своїх вчорашніх однодумців, тих, які бачили в нього свого 
вождя.

Зрадник і ренеґат завжди зрадник і ренеґат — не більше.

к. г.
„Орловский каторжный ц е н т р а л З б і р н и к  с п о г а д і в  

к о л и ш н і х  о р л о в с ь к и х  п о л і т к а т о р ж а н  (1908 — 
1917). М. Вид. політкаторжан. Стор. 216. Ц. 2 крб. 25 к.

Історію нашого революційного руху — на всьому своєму протязі 
переплетену каторгою, засланням, еміграцією — тільки починають 
писати. Не історія - схема, а історія справжніх подій писана самими 
учасниками цих подій — подається поволі, невеликими шматочками, 
то статтею, то окремою книжною.

Цей збірник, не зважаючиша простоту викладу спогадів колиш
ніх орловських ув’язнених, не зважаючи на дуже велике число доку
ментів,— подає, так би мовити, екстракт тих жахів, що там були. 
Треба сказати, що, мабуть, опубліковане про жахи Орла, це тільки 
незначна частка того, що було там. Ца кладовищі орловського централу 
поховано багато таємниць про всі ті жахи. Тут була тільки упертість, 
стійкість борця, свідомість потреби боротися закутому з нелюдським, 
озброєним і законами, і зброєю ворогом. Була віра. Тому надто яск
рава разюча боротьба—полонених революціонерів, тим більше яскрава, 
якщо ми згадаємо, що тривала вона під той час, коли на „волі“ пану
вала реакція.

Особливо характерно, що можна підкреслити, так це те, що, 
не зважаючи на жахливе життя, не зважаючи на надзвичайно тяжкий 
фізичний гніт, революційне зростання багатьох іде безупинно. „Воля“ 
цікавить не тільки як визволення з тюрми, не тільки як „спасіння;і 
в буквальному розумінні, а як арена боротьби.

І в самій тюрмі тривали суперечки з приводу питання революцій
ної тактики й програми надто з початком війни. Уже в тюрмі відбу
валася диференціяція в питанні про ставлення до війни.

З цього погляду книжка подає деяке- розуміння про історичне 
значіння та ролю каторги, заслання й тюрми в справі підготовки та 
гарту кадрів Жовтневої революції.
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„ Л е т о п и с и  м а р к с и з м а “ № 1 (XI). ГИЗ. Москва. 1930 р*
Книжка № 1 (XI) „Летописи марксизма4* має різноманітний і ці

кавий матеріял. З нагоди двохсота'ятиріччя з дня смерти Томаса 
Гоббса тут ми маємо дві статті, присвячені йому — І. Луппола та 
І. Рубіна. Стаття т. Луппола з'ясовує для нас, марксистів, значення 
Томаса Гоббса-матеріяліста. Автор на підставі аналізи філософських 
та соціологічних світоглядів Гоббса робить цілком правильний, на наш 
погляд, висновок, що в особі Гоббса ми маємо не ідеолога аристократії* 
як це визнано думати, а виразника інтересів торгово - промислової 
буржуазії, яка в той час була заінтересована в міцній державній владі, 
в абсолютній монархії.

Друга стаття про Гоббса „Экономические взгляды Томаса Гоббса “ 
І. Рубіна ставить в своїй статті цікаве й нове питання про Гоббса - еко
номіста. Для своєї статті автор використав також виписки Маркса із 
Гоббса, коли Маркс працював над підготовкою своєї книжки „До кри
тики політичної економії “.

Гоббс цікавий не тільки як філософ і соціолог, але і як економіст. 
У Гоббса ми знаходимо зародки теорії трудової вартости, цікаві й тонкі 
спостереження над економічним життям свого часу. Від його уваги не 
заховалися і первісні форми експлуатації цієї епохи, що видко з його 
діялогу „Бегемот“. Маркс, який для своїх „Теорій додаткової вартости*' 
перший простудіював всю старовинну англійську економічну літера
туру, включив до свого критичного огляду старих англійських економі
стів і Гоббса, показавши належне йому місце в історії англійської 
економічної думки.

Відділ „Статьи и исследования “ мають статті Ф. Шіллера й X . Ка- 
бакчієва. „Энгельс и литература*1 так озаглавив статтю Ф. Шіллер» 
де він подає характеристику літературних поглядів та інтереси мо
лодого Енґельса. Енґельс був тісно зв'язаний з представниками ра
дикальної німецької інтеліїенції того часу, писав вірші, критичні фель- 
єтони під сильним впливом Людвіґа Берне, „володаря дум“ „Молодої 
Німеччини4*.

Статті Енґельса, що належать до того „передмарксистського** 
періоду життя, характерні своєю жвавістю та влучністю характеристик.
І пізніше Енґельс слідкував за літературою. Вивчивши російську мову, 
він читав Пушкіна, Грибоедова, Державша та ін.

Стаття X. Кабакчієва „Дмитрий Николаевич Благоев** знайомить 
читача з особою та діяльністю основоположника та керівника болгар
ського соціяль - демократичного руху. Як відомо, Благоев є один із 
перших російських соціяль - демократів. Він в Петербурзі організував 
був майже одночасно з „Групою Визволення Праці “ організацію під 
назвою „Партия русских социал - демократов “. В історії болгарського 
робітничого руху роля Благоєва виключно велика. Він ввесь час був 
на лівому крилі, був вождем „тесняків“ проти „широких“ (болгарських 
реформістів) і підчас війни посідав інтернаціоналістичні позиції.



Летописи марксизма 2 8 1

Після війни, коли виник комуністичний Інтернаціонал, Благоєв, на 
чолі „тесняківприлучився до нього й до своєї смерти (1924 р.) керу
вав болгарською комуністичною партією.

„К истории „Капитала “ в России 44— так озаглавлено розділ, 
де вміщено дві праці А. Реуеля й О. Маркової. Стаття першого „Поле
мика вокруг „Капитала“ Карла Маркса в России 1870 г. г .“ знайомить 
читача з цікавим розділом із „передісторії “ марксизму в Росії. У від
міну від Західньої Европи, де видання першого тому „Капітала “ не ви
кликало майже жадної серйозної критики — офіціяльна буржуазна 
наука мовчала,— вихід „Капіталу “ в російському перекладі Даніель- 
•сона (Николай - она) спричинився до живої полеміки, що й досі має 
свій інтерес. Ліберальний економіст Жуковський та буржуазний дер- 
жавознавець - геґельянець Б. Н. Чічерін виступили з критикою філо
софських, соціологічних та економічних поглядів автора „Капітала44, 
що в багатому попередила пізніших „критиків“ марксизму, як Белі 
Баворк та ін.

Гідну відповідь цим „критикам “ дали Михайловський та Зібер, 
перший більше як публіцист, другий як економіст. Надто блискуча 
була антикритика Зібера, арґументація якого в цілій низці пунктів 
прийнятна й для сучасного економіста - марксиста. Але чого і Михайлов- 
•ський, і Зібер не розуміли, так це значення діялектики для системи Мар
кса. І той, і той розглядали діялектику як щось зовнішнє, органічно 
не сполучене з Марксовою системою.

Цікаву бібліографію під назвою „Отклики на „Капитал “ в Рос
сии 1870 годов“ склала О. Маркова. Тодішній читач сприйняв „Капи
тал “ як відображення обставин життя західньо - європейського проле- 
таріяту. Йому й не спадало на думку, через відсутність в ній „язвы 
пролетариата“, що висновки із „Капиталу41 прийнятні і до Росії. На 
цьому сходились і консерватор Катков і народник Михайлов.ський.

Відділ „К истории марксизма в России44 має статтю Плеханова 
„Фердинанд Лассаль“ з передмовою Д .Б . Рязанова. Стаття Г. В. Пле
ханова становить, опріч всього іншого, як і всі праці, що вийшли із-під 
пера Плеханова, ще й той інтерес, що, завдяки щасливому випадкові 
пощастило знайти кінець цієї статті в польському соціяль - демократич
ному журналі 8 0 -х  р .р . Отже, ми тепер маємо всю статтю Плеханова, 
частину якої в свій час було надруковано в „Библиотеке современного 
•социализма44, IV випуском. Стаття Плеханова показує, що він тоді 
до видання в світ листів Мркса та Енґельса один до одного й до інших 
осіб правильно оцінював ролю Лассаля в історії німецького робітни
чого руху. Він зазначав на його загравання з Бісмарком, на його непра
вильну позицію підчас італійської війни (1859 р.). Нові дані, опублі
ковані останнім часом, потверджують та посилюють цю плеханівську 
•оцінку Лассаля.

Розділ „Критика та рецензії44, як завжди, багатий і змістовний.



НОВІ к н и ж к и

І. Історія ВКП(б), КП(б)У та ленінізм
Бонн - Бруевич В. Дм.— На боевых постах Февральской и Октя

брьской революций. (Воспоминания о В. И. Ленине). М. Изд. „Феде
рация Стр. 412, ц. 2 р. 95 коп.

Волосевич В. О— Курс истории ВКП(б). Л. „Прибой“. Вып. 4. 
Партия в эпоху пролетарской диктатуры до перехода от восстановле
ния к реконструкции периода неп'а. М. Стр. 200, ц. 1 р . 25 к.

Демченко М .— Національне питання та пролетаріят. X. ДВУ. 
Стор. 108, ц. 22 к.

Ленин В. Иг— Сочинения. Изд. 3 - е, перепеч. без измен, со 2 -го 
исправл. и дополн. изд. Под редакц. Н. И. Бухарина, В. М. Моло
това, И. Н. Скворцова - Степанова. Mv ГИЗ. т. VII, стр. 528[7].

Ленін В. (Ульянов).— Національне питання (1910 — 1920 р.). 
Перекл. за ред. М. Скрипника, вид. 2 - ге. ДВУ. Стор. 240, ц. 75 к.

Ленин В . И .— Письма к родным. (1894 — 1917). С предисл. и прим. 
М. И. Ульяновой. М.- Л. ГИЗ. Стр. 188, ц. 30 к.

Ленин В. И .— Сочинения. Изд. 3 - є ,  перепеч. без изм. со 2 - го 
исправл. и дополн. изд. Под ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, 
М. А. Савельева М.-Л. ГИЗ, т. XI. Стр. 655[8].

Национальная политика ВКП(б) в цифрах.— Изд. Комакадемии. 
М. Стр. 325, ц. 2 р. 50 к.

Новицький М .— Пролетаріят і нація. ДВУ. Стор. 86, ц.*20 коп.
Сталін I .—j Питання ленінізму. Переклад з 6 - го рос. вид. А. Д . 

Хмельницького. X. „Пролетарий“, стор. 430, ц. 80 к.
Ярославський Е .— Краткая история ВКП(б). М. Стор. 520, ц. 80 к.

11. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ РУХ ТА ІСТОРІЯ КЛЯСОВОІ БОРОТЬБИ НА УКРАЇНІ
Й У  РОСІЇ

Амур - Санан А. М .— Мудрешкин сын. (Воспоминания). 4 - е  
испр. и доп. изд. М.- Л. ГИЗ, стр. 272, ц. 1 р. 20 к. .

Бенд В __Революционер флоры. (Жизнь и работа И. В.М ичу
рина). Воронеж, изд. „Коммуна44. Стр. 64, ц. 20 к.

Беляев.— Омана волі. Вид. Всеукр. ради т - ва політкаторжан 
X. Стор. 30, ц.,12 коп.

Барсуков М .— Котовський. Переклала С. Карабай. Вид. 2 - ге* 
ДВУ, стор. 60, ц. 15 коп.

Ванаг Н .— Финансовый капитал в России' накануне мировой 
войны. X. Вид. „Пролетарий44. Опыт историко - экономического 
исследования системы финансового капитала в России. 3 изд. перераб* 
Стр. 252, Ц. 1 р. 75 к.

Гутман Ж .— 9 мая 1895 года на Ярославской большой ману
фактуре. Ярославль. Изд. Окрархбюро и Истпрофа. Стр. 34, ц. 12 к*

Генкин И. И .— Хождение по мукам. (История одного каторжа
нина). М. Изд. политкаторжан, стр. 72, ц. 25 к.

Десять лет. 1 -й  отдельной особой кавалерийской бригады 
им. т. Сталина 1920 - 1930 г.г. М. Изд. ПЬлитотдела. Стр. 64, бесплатно.
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Декабристи на Україні. Т. II. ВУАН. За ред. акад. Д. І. Багалія 
стор. JL92, ц. 2 крб.

дубенская Е .— Татьяна Ивановна Лебедева — член Испол
нительного комитета партии „Народной Воли44. ГМ]. Изд. Политкатор
жан. Стр. 27, ц. 12 к.

Дружинин Н. М .— Анна Васильевна Якимова. Член Исполни
тельного комитета партии „Народной Воли“. (Биограф, очерк). Изд. 
2 - е, дополн. и испр. М. Изд. политкаторжан, стор. 48, ц. 20 коп.

Данилович.— Боротьба сільського пролетаріату та бідноти на 
Західній Україні.— ДВУ. Стор. 82, ц. 25 к.

— Дебагорий - Мокриевич. В. Л .— От бунтарства к терроризму. 
М. Изд. „Молодая Гвардия“, стр. 420.

ДискусЬия о „Народной Воле“. Изд. Комакадемии, стр. 205, 
ц. 1 р. 50 к.

За Невской заставой.— Записки рабочего Алексея Бузинова.— 
М.- Л. ГИЗ, стр. 176 (Б. Ц.).

Іргізов А .— Андрій Іванов — борець і будівник Радянської 
України.— К. Вид. Муз. Революції, стор. 32, ц. 10 к.

Ковельський.—Горлівськеповстання 1905 р. X. ДВУ. стор.31ц. 15. 
Красин Л . Б .— Дела давно минувших дней. М .-Л . Изд. „Мол. 

Гвардия“, стр. 93, ц. 35 к.
Краснов М . Д .— Из жизни.— Биография рабочего - ткача, 

крестьянина Смоленской губернии М. Д. Краснова.— М. Изд. полит
каторжан, стр. 72, ц. 25 коп.

Крепостная Россия.— Сб. статей, Л ., „Прибой44, стр. 266, ц. 3 р. 
Колчаковщина.— Под ред. и со вступ, статьей Н. А. Корнаров- 

ского. Л. Изд. „Красная Газета44, стр. 240, ц. 1 р. 50 к.
Корнилова - Мороз А. Н.— Софья Львовна Перовская, член 

Исполнительного комитета партии „Народной Воли44. (Биографиче
ский очерк). М. Изд. политкаторжан, стр. 45, ц. 20 коп.

Корнильев Я . П .— Кровавые протесты в Бутырках(1911 - 1913 г.) 
М. Изд. политкаторжан, стр. 77, ц. 25 к.

Калъницький Я .— Під Катеринославом. Одеса. ДВУ. Стор. 
101, ц. 35 к.

Книга для чтения по истории народов СССР. Под ред. М. Ио- 
крорского. Т. I. М. Изд. Комакадемии. Стр. 309 Ц. 2 руб.
J Левинський В.— Нарис розвитку українського робітничого руху 
в Галичині. Київ. ДВУ. Стр. 92, ц. 80 к.

Луговик Л . Пранш. (Воспоминания революционера). М. Изд. 
„М. Гвардия44. Стр. 108, ц. 75 к.

Майские дни 1900 года в Харькове. (К ЗО-й годовщине). 1900— 
1930. Вид. „Пролетарий44, стр. 54, ц. ЗО к.

Мошинский И . Н.— Товарищ Артем или замечательная история 
жизни, скитаний и деятельности старого большевика Федора Андре
евича Сергеева. М. Изд. Политкаторжан. Стр. 73, ц. 25 к.

На боевом посту.—Сб. к шестидесятилетию Д. Б. Рязанова. (1870— 
1930). М. ГИЗ. Стр. 625, ц. 5 руб.

Никитина Е. Д .— Довинское освобождение. Побег 13-ти ка
торжанок из московской женской тюрьмы. М. Изд. политкаторжан. 
1929 г., стр. 109, ц. 50 коп.

Покушение Каракозова.— Стенограф, отчет по делу Д. Кара
козова, И. Худякова, Н. Ищутина и др., т. П. М.— Л. ГИЗ, стр. 
384, ц. 3 р. 75 коп.

Річицький Анд.— Центральна Рада від Лютого до Жовтня. 
Нарис, з історії української революції. Видання друге, виправлене. 
X. ДВУ. Стор. 62, ц. 20 коп.
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Саул У шерович.— Кривавий синодик царату. До історії страт 
у політичних справах Росії з 1824 до 1917 р. ДВУ, стор. 216, ц. 2 р. 
50 к.

Теодорович И . А.— Историческое значение „Народной Воли“. 
М. Изд. политкаторжан. Стр. 280, ц. 2 р. 25 к.

Тихоржевский С.— Пугачевщина в помещичьей России. Восста
ние на правой стороне Волги в июне - октябре 1774 года. По неиздан. 
матер. М. Изд. политкаторжан, стр. 207, ц. 1 р. 50 к.

Фроленко М . Ф.— Собрание сочинений. В 2 - х том. (т. I). М. Изд. 
политкаторжан. Стр. 331, ц. 2 р. 50 к.

Худяков Ю. А.— Записки каракозовца. М .-Л . Изд. „Мол. 
Гвардия“, стр. 213, ц. 1 р. 25 к.

Чудное М. Н. Под черным знаменем. (Записки анархиста). 
М. Изд. „Молодая Гвардия", стр. 221, ц. 1 р. v

Чадаева О. Н.— Корниловщина. М.- Л. Изд „Молодая Гвардия46, 
стр. 207, ц. 1 р. 50 коп.

Шотман А. В .— Записки старого большевика.— М .-Л. Изд. 
„Молодая Гвардия", стр. 128, ц. 50 коп.

Штайи Н.— Революція 1905 р. X. ДВУ, стор. 61 ц. 18 коп. 
Шпанец В .— Лобное место. Воронежский дисциплинарный ба

тальон. Из архива авионера [?] [Авенира]. А. Урядова. М. Изд. по
литкаторжан, стр. 71, ц. 25 коп.

Щеголев.— Охотники и авантюристы. М. Изд. политкаторжан, 
стр. 158, ц. 1 р. 60 коп.

Янчевский Н .— Колониальная политика на Дону торгового ка
питала Московского государства в XVI — XVII вв. Ростов н/Д. 
Изд. „Северный Кавказ", стр. 196, ц. 2 р.

Яковлев А. Д .— Борьба за „регистрацию". Забастовка черно
морских моряков зимой 1906 — 1907 г. М. Изд. политкаторжан, 1929, 
стр. 71, щ. 35 коп.



VI.

НАХОМОВ А.

НАМ’ЯТИ СТАРОГО БІЛЬШОВИКА 
В. А. ВАЛЯВКА

В другій половині червня 1930 р. помер у Москві один з представ
ників старої ленінської ґвардії. Смерть вирвала стійкого більшовика, 
якого так любили криворізькі та катеринославські робітники.

Тов. Валявко родився в травні 1885 року в с. Адамівці Севери- 
нівської волости на Херсонщині в бідній сім’ї. Батько т. Валявка да 
1898 р. був кравцем, то як наємний робітник по різних підприємствах, 
то в маєтках поміщиків. А потім до кінця свого життя (1916 р.) працю
вав чорноробом на криворізьких руднях (найбільше на рудні Дубова 
Балка).

Василь Валявко почав працюватилк наймит - пастух, потім наймит 
в поміщицьких маєтках, де працював до осени 1898 р. Цього ж року він, 
разом з батьком, почав працювати на рудні „Жовтна річка“ (Криво
ріжжя) спочатку як коногін, потім на рудні хлопчиком у лікарні, а ще піз
ніше, як почтальйон. 1900 року перейшов працювати до механічної май
стерні, де й почав вивчати слюсарну справу.

В січні 1904 р.Валявко,забажавши працювати на залізниці й діста
ти кваліфікацію залізничного машиніста, поїхав до Бендер, але застій 
у промисловості й обставини тодішньої війни перешкодили йому в йога 
замірі. В кінці лютого він поїхав до Кривого Рогу,де й почав працювати 
на рудні Дубова Балка.

Проте, подорож до Бендер для Валявка не була даремна. В Бен
дерах вій довідався про існування соціялістичних організацій, а також 
і про існування організації „истинно - русских“ людей. Тут же вперше 
він побачив і патріотичну маніфестацію, що відбулася з приводу ого
лошення війни Японією.

.Проте, вияснити для себе, що являли собою есери та соціяль - де
мократи, йому мало пощастило, але він зрозумів, що маси пролетар
ського населення, серед якого він жив, вороже ставилися до спілки 
„истинно - русских “ людей і дуже прихильно до соціялістичних орга
нізацій.

Приблизно на початку осени 1904 р. Валявко зустрівся з Фроло- 
вим х), який, звільнившись з фортеці, вступив працювати на копальню 
Дубова Балка за камеронщика. Через деякий час Валявко від Фролова 
довідався про існування в Кривому Розі соціяль ? демократичної ор
ганізації, що називалася Криворізька - Долгінцевська.

г) До ув'язнення тов. Фролов працював на Брянському заводі 
в Катеринославі й за свою революційну діяльність просирів у фортеці 
біля року, а року 1907 його розстріляли за збройні виступи прати по
ліції.
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Розмови з Фроловим, нелюдське ставлення царського уряду до 
робітників і те, що він,з дитинства відчув на собі ярмо капіталістичної 
експлуатації, штовхнуло Валявка на шлях боротьби проти царату.

В листопаді 1904 року В. Валявко вступив до Долгінцевської 
соціяль - демократичної організації більшовиків.

Долгінцево 1905 року було центром революційного руху в Кри
ворізькому басейні. Ця організація поширювала свою революційну 
діяльність на всі околишні копальні та села. На зборах В. Валявко 
брав активну участь, де на одному з них його мало не побили.

В кінці грудня до Долгінцева прибула карна експедиція й поча
лася розправа з революційними робітниками. Багато робітників б^ло 
заарештовано та вбито.

В лютому 1906 р. один вільнолюбний француз, що працював 
в конторі, повідомив таємно групу, до якої належав і тов. Валявко, 
що їх збираються заарештувати. Отже членам тієї групи довелося 
виїхати звідти.

ТовЛЗалявко поїхав до Катеринослава до тов. Фролова, думаючи 
зв'язатися з катеринославською партійною організацією й залишитися 
там працювати. Але сталося зовсім інше. Тов Фролов, як і інші револю
ціонери, жили буквально на вулиці, бо їх кожну хвилину заарешту
вати могли. Трохи пізніше Валявкові пощастило бути на партійних 
зборах у Кайдаках, де він розмовляв з брянцями про своє бажання пра
цювати на заводі. Але на заводі поліція добивала рештки партійних 
організацій і кожної ночі загони поліції та жандармерії робили наскоки.

Отже товариші порадили йому виїхати на якийсь час.
З Катеринославу він поїхав до Донбасу. До Горлівки Валявко 

приїхав з рекомендованим листом від ліберальних інженерів. Але 
всі ці листи не мали ніякого впливу й йому не пощастило стати ца роботу.

Так поблукав він близько місяця в Донбасі, а потім знову повер
нувся до Кривого Рогу, де й влаштувався на роботу на Карноватській 
копальні.

Через деякий час почалася передвиборна кампанія до І Державної 
думи. На робітничих зборах т. Валявко виступав за бойкот виборів 
до Думи й гостро критикував позицію меншовиків.

Після карних ексцесів 1905 року на копальнях стало тихо. Рево
люціонери, що залишилися на чолі, почали зв'язуватися з салдатами, 
що прибували до Кривого Рогу для підтримки „порядку “. Партійна ро
бота ніби знову почала відживати. Тов. Валявко договорився з ма
ксималістами про спільну роботу, думаючи пізніше перетягти по-біль
шовицькому настроєних максималістів до нової, утвореної тоді більшо
вицької організації.

Проте незабаром тов. Валявка та його однодумців почали пере
слідувати жандарі.

На початку травня поліція заарештувала всіх товаришів, що мали 
зв'язок з більшовицькою та меншовицькою організацією. Заарешту
вали також і тов. Валявка.

Після трьох допитів жандарського полковника йому пред'явили 
«обвинувачення „за принадлежность к преступному элементу, ставя
щему своей целью свержение ныне существующего государственного 
правового строя и подлежащей высылке на 3 года в Архангельскую 
губернию*1.

Перебуваючи на засланні Валявко познайомився з більшовиком 
Ріхтером, від якого він дістав більшовицьке теоретичне виховання. 
Тут під керівництвом педагогів він почав вивчати загальноосвітні 
дисципліни.

Просидівши три роки на засланні, в кінці 1909 року він повернувся
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до Кривого Рогу. Знаючи, що Валявко „злочинець”, в Кривому Розі 
ніде не давали роботи. За п’ять місяців (1910 р.) Валявко почав працю
вати на Калачівській копальні. Партійної роботи в цей період на Криво
ріжжі майже не велося. Долгінцевські товариші, яким пощастило 
уникнути арешту, перебували в різних містах.

Наступив 1912 рік. Робітничий рух почав відживати. Вийшла 
більшовицька „Правда “. Меншовики та бундівці, повернувшись 
із заслання, і говорити не хотіли про революційну роботу.

Як почала виходити газета „Правда Валявко почав агітувати 
серед шахтарських мас, шоб вони передплачували її. „Правда“ по
чинала набирати авторитету серед робітництва. Крім того, Валявко 
кілька разів для ред. „Правда“ збирав гроші поміж робітництвом. 
Бачачи, що „Правда“ революціонізує робітників, місцева влада по
чала її переслідувати, знищуючи й не доставляючи газети адресатам. 
В наслідок цього на копальнях можна було дістати номер один на 
тиждень, а то й рідше.

В липні 1914 р. Валявко поїхав до Катеринославу, де й вступив 
працювати на Брянський завод. З перших же днів він почав брати 
участь у роботі партійних організацій. Особливо значну ролю він 
відогравав в Брянській лікарській касі, де був за заступника голови. 
Як відомо, брянська лікарська каса 1916 року була одною з кращих 
на Україні; керували нею більшовики, меншовицького впливу там 
не було.

В своїх спогадах про тов. Валявка т. Л. Каганович (секретар 
ЦК ВКП(б) пише, що „в важкі роки підпілля, роки імперіалістичної 
війни,.коли майже всі були охоплені шовіністичним чадом, коли наші 
партійні підпільні організації переживали важкі дні, тов. Валявко, 
будучи робітником Брянського заводу, був одним з найактивніших 
керівників катеринославської більшовицької організації. Весь свій 
темперамент, всю енерґію він віддавав партійній роботі, роботі 
організації мас. Тов. Валявко передавав всім, хто оточував його, 
життьовість та глибоку віру в перемогу більшовизму. В найважчі дні 
.він ніколи не нидів і завжди глузував з меншовиків. В боротьбі проти 
меншовиків, що працювали в лікарській касі Брянського заводу та 
ін. місцях, він поставав проти них з усією силою“.

На одному засіданні лікарської каси стояло питання про при
йняття тов. Шмідта (тепер Наркомпраці СРСР) на посаду бухгальтера 
брянської лікарської каси. Меншовики хотіли запросити фахівця, 
а  більшовики, разом з тов. Валявком, хотіли провести тов. Шмідта 
як більшовика. Бачачи, що пропозиція більшовиків може провали
тися, вони зняли це питання з порядку денного й передали на розв'я
зання президії каси. Пізніше тов. Валявко, разом з тов. Квірін- 
Том, поклав резолюцію на заяві тов. Шмідта „прийняти на посаду бух
гальтера з такого то числа “. Коли прийшли призначені й побачили 
тов. Шмідта на роботі, вони зрозуміли, що їм більше нема чого при
ходити до лікарської каси. Таким чином, керівне ядро каси складали 
більшовики: заст. голови — Валявко, бухгальтер — Шмідт та діло
вод — Квірінґ.
♦ Працювати в Катеринославі довелося недовго, бо переслідування 
поліції примусило тов. Валявка виїхати в Донбас. В Юзівці, де він 
провадив агітаційну роботу, поліція на нього звернула увагу й він 
примушений був виїхати до Маріуполя.

І тут на заводах „Проведанс" та „Нікополь “ він заснував партій
ний осередок. Після того, як тов. Валявка обрали до управління лі- 
ікарської каси, поліція наказала йому негайно (за дві години) виїхати, 
з̂ Маріуполя.
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В жовтні 1915 року він повернувся до Катеринославу. Буржуазія 
та меншовики були в патріотичному настрої.

Василь Валявко в своїх спогадах про цей період пише: „Хрип
кий патріотичний заклик коронованих патріотів мало впливав на ро
бітників, бо гарматний гуркіт, стогін поранених, вісті про забитих і 
нечувана до того дорожнеча предметів першої потреби заглушали па
тріотичні заклики, і робітнича кляса в цілому тяжко стогнала під 
тягарем утворених умов, чутко прислухаючись до кожного слова, що 
указувало на вихід із тяжкого стану “.

Після деякого занепаду партійну роботу в Катеринославі знову 
налагоджено. Почали знову провадити збори по всіх районах, надто 
виріс Брянський район, де були сконцентровані більшовицькі сили. 
Робітничий революційний рух знову почав набирати широкого розмаху.

/  Настав 1916 р. Більшовики вирішили його зустріти влаштуван
ням партійного вечора. Для цього приготували спеціяльне приміщення 
на Чечелівському базарі у чайній, де тов. Валявко теж взяв активну 
участь. Потім він і був обраний до оргкомітету для скликання загально
міської конференції. Тов. Валявко провадив цілий ряд зборів на Кай- 
даках, на Чечелівці; він завжди виступав з гострою критикою меншо
вицької політики, меншовиків він картав з усією більшовицькою 
рішучістю. Тов. Каганович, згадуючи про тов. Валявко,пише:

„Пригадую один такий епізод, коли на кватирі одного з товаришів 
в приватній розмові меншовик гостро обізвався про Леніна; він на
кинувся на нього з усією пролетарською безпосередністю, силою свого 
темпераменту, буквально схопив його за комір з словами: „я тобі 
покажу, меншовицька наволоч, як лаяти Леніна!“.

Він особливо не терпів оборонства, меншовиків і ні на одну 
хвилину не переставав в роки війни змагатися за інтернаціональну 
пролетарську солідарність.

За час перебування в Катеринославщині, працюючи з Г. І. Петров- 
ським, В. Авериним, Л. Кагановичем, Власенком та ін. більшовиками, 
Валявко відновляв більшовицькі сили партійної організації. Його 
активну більшовицьку роботу знала й поліція. На початку 16 р. його 
заарештовано і вислано до Іркутської губ. *

1917 року тов. Валявко в березні повернувся із заслання до Кате
ринославу і зразу ж виїхав для партійної роботи в Кривий Ріг. 
Там він організував партійну організацію більшовиків на рудні 
Дубова Балка, де й керував нею. За декілька днів, в наслідок прове
деної організаційно - масової роботи, до партії вступило 150 нових 
членів партії з шахтарської маси.

Травень 1917 р.— пам'ятний для всього криворізького проле- 
таріяту, коли одного дня на трибуні розпиналися меншовики із своїми 
солоденькими промовами. Пригадується, як на трибуну вийшов тов. Ва
лявко. Місцева інтеліґенція довго не давала йому говорити. Але шах
тарі й металісти Криворіжжя кричали: „Говори, Валявко, ми тебе 
хочемо слухати“. В своїй промові тов. Валявко відзначав, що револю
ція повинна бути пролетарською, що буржуазія буде зметена шахтар
ськими баґнетами від керівництва державною владою. Десятки й сотні 
мітинґів під його проводом було проведено на Криворіжжі. Скрізь 
він організовував шахтарів та металістів на боротьбу проти Тимча
сового уряду.

Після промови Леніна в 1917 р. про організацію робітничих 
дружин для оборони революції і боротьби проти Тимчасового уряду > 
тов. Валявко стає першим організатором Червоної ґвардії на Криво
ріжжі. Роззброєння петлюрівських куренів на Криворіжжі так само 
відбувалося під безпосереднім керівництвом тов. Вал явка.
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Працюючи на Криворіжжі, тов. Валявко час від часу виїзди* 
до Катеринославу для участи у виборних кампаніях і був обраний 
членом Катеринославської міської думи. Після захоплення влади та 
організації рад в Кр. Розі, тов. В. взявся поповнити лави Червоної 
ґвардії.

Всю вагу революційної боротьби на Криворіжжі тов. В. разом 
з П. Сіволапом, А. Фесенком, Тинком та іншими більшовиками зав
жди виносив успішно. В своїй роботі він поразок майже не знав. На 
початку 18 р., коли наступали на Україну німці, т. Валявко, на чолі з 
чималим загоном червоноґвардійців, відступив з Криворіжжя. З своїм 
загоном він бився проти німців під Нікополем, в Олександрівську, 
тримав позицію біля Кічкаського мосту, брав участь у великому бої 
на ст. Волноваха, потім на ст. Ліхой, на Дону і під Царициним, де 
тривали великі бої під командуванням тов. Ворошилова.

Прибувши через хворобу із армії до Саратова, він працював в ГЧК 
і одночасно виконував партійну роботу, дістаючи завдання від Губкому. 
1919 р. з розпорядження ЦК партії його призначено на голову 
Катеринославської ЧК; після евакуації працював, як голова ЧК на 
Волині, а ще пізніше — у Костромі. 20 — 21 р. тов. В. був голо
вою Олександрійського та Чигиринського повітвиконкомів. 1922 р.— 
голова Кременчуцького Губраднаргоспу; 1924 р. вчився на марксист
ських курсах при ЦК КП(б)У; 1926 р. працював у торгпредстві 
СРСР у Німеччині; 1927 р.— голова Маріупільського Окрвиконкому 
і 1927-28 — член колеґії НК PCI УСРР. Тов. В. обирано на Всеукра
їнську партконференцію 1917 р., брав він також участь на повітових, 
губерніальних і всеукраїнських з'їздах партії. Був делеґатом на 
V з'їзді профспілок і раднаргоспів, на VII з'їзді рад і VIII парт- 
конференції. До кінця свого життя був членом ЦКК КП(б)У.

Такий шлях його роботи. Все своє життя, і енергію він від
давав для партії. На цій роботі він горів. У роботі він ніколи не 
здавав більшовицьких позицій. В боротьбі проти різних дрібнобур
жуазних хитань він провадив непримиренну боротьбу до останніх днів 
свого життя. Не зважаючи на те, що йому відрізали ноги через хво
робу, він останній рік також працював, хоча тяжко хворів. Смерть 
передчасно забрала від нас міцного більшовика, великого організато
ра пролетарських мас. Пішов од нас старий ґвардієць більшовизму. 
Згуртуймо свої пролетарські лави й працюймо так, як працював все 
•своє життя революціонер - ленінець — В. А. Валявко.



ОБІЖНИК ЦК КЩб)У
про аспірантуру Інституту історії партії та Жовтневої революції 

на Україні нрп ЦК КП(б)У

4 3 метою підготовити партійні кадри наукових робітників з істо
рії партії та Жовтневої революції на Україні, науково-дослідний 
Інститут історії партії, на підставі постанови ІДК' КП(б)У з 23 липня 
1930 р., оголошує прийом до аспірантури Інституту:

1. До складу аспірантів приймається членів КП(б)У, не менш 
як з трирічним партстажем, що закінчили ВИШ чи КОМВИШ, або 
мають знання за ВИШ.

Цримітка: До аспірантури приймається партійців з мен
шим партійним стажем, якщо вони мають не менш як п'ятиріч
ний комсомольський стаж.
2. До складу аспірантів зараховується осіб не старше 3 2 - х  

років.
3. Термін підготовки аспірантів — дворічний. Протягом цього 

часу аспіранти проходять курс теоретичної підготовки та практикум 
при Інституті історії партії.

4. Т.т., що їх буде зараховано до аспірантури, одержують сти
пендію в розмірі 225 крб. на місяць та гуртожиток.

Примітка: Інститут на себе не бере жодних зобов'язань 
щодо матеріяльного забезпечення утриманців (житлоплоща, збіль
шення стипендії тощо).
5. Т.т., що бажають встугйіти до аспірантури Інститутз% мають 

податі до Інституту такі документи:
а) заяву, б) коротеньку автобіографію, завірену партійними 

організаціями, в) заповнену анкету, г) відрядження партійної орга
нізації, не нижче окружкому (райкому для Харкова, Києва, Дніпро
петровського та Одеси), ґ) довідку про громадську роботу та засвід
чену довідку про партстаж, д) документ або його завірену копію про 
освіту, е) документи або завірену копію про військовий стан, є) до
відку про стан здоров'я, ж) друковані або рукописні роботи, якщо 
вони є.

6. Т.т., що їх пропустить мандатна комісія, мають скласти усний 
кольоквіюм з історії ВКП(б) та КП(б)У, історії України та Росії, зо
крема історії революційного руху Росії та України, ленінізм}^, політ- 
текономії й екомполітики та Філософії.

Примітка: Список літератури, потрібний для вступу до 
аспірантури, буде надруковано в журналі „Літопис Революції, 
№ 3, 4 та в журналі „Більшовик України" №№ 13, 14.
7. Прийом заяв провадять з моменту оголошення цих умов до 

15 вересня. Усний кольоквіюм провадитимуть з 15 жовтня до 
25 жовтня.
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8. Всі т.т., яких затвердить мандатна комісія, одержують мі
сячну відпустку (крім тарифної) за рахунок установи, де вони пра
цюють.

9. Заяви треба надсилати на адресу: Харків, ЦК КП(б)У— Ін
ститут історії партії та Жовтневої революції на Україні.

Секретар ЦК КП(б)У Картвелішвілі 
Директор Інституту історії партії та Жовтневої

революції на Україні при ЦК КП(б)У М. Рубач

АНКЕТА АСПІРАНТА

1. Прізвище, ім'я та по-батькові. 2. Час народження. 3. Соціяльне 
походження. 4. Соціяльне положення (основна робота й основне дже
рело існування до вступу в Інститут). 5. Освіта (коли і який ВИШ скін
чив, самоосвіта). 6. Національність. 7. Партійність (партстаж, орга
нізація і N° квитка). 8. Чи був в інших партіях. 9. Член профспілки і 
стаж. 10. Родинний стан, склад сім'ї, 11. Робота та громадська діяль
ність до вступу в Інститут: а) в партійних органах, б) в профорганіза
ціях, в) в істпарті або в музеї революції, г) в інших громадських ор
ганізаціях, ґ) педагогічна, д) літературна, е) інша (робота на підприєм
стві, в сільському господарстві, в радянських органах, установах і т. 
ін.). 12. Відношення до військової повинности. 13. Перелік наукових 
робіт, що маєте, або тих, над якими тепер працюєте. 14. Чи були аспі
рантом або науковим співробітником колинебудь (коли й де). 15. Адреса 
постійного проживання.

П ід п и с .......................................Дата

МІНІМУМ ЛІТЕРАТУРИ, ПОТРІБНИЙ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАН- 
ТУРИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ТА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

НА УКРАЇНІ ПРИ ЦК ІШ(б)У

І. ІСТОРІЯ ВКП(б), КП(б)У ТА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Ярославський Є .— Короткий нарис з історії ВКП(б).
История ВКП(б), т. I, III і IV. Под ред. Ярославського.
Попов М. М .— Нарис історії ВКП(б)
Попов М. М .— Нарис історії КП(б)У.
Волік М.— Короткий нарис історії КП(б)У.
Равіч - Черкаський — Історія КП(б)У.
КП(б)У в резолюціях та постановах її з'їздів. Видання Іст- 

парту ЦК КП(б)У.
„Очерки по истории Октябрьской революции, “ під редакцією 

М. Н. Покровського, т. I. II.
М. Скрипник — Нариси з історії пролетарської революції на 

Україні.
Д . Ерде — Революція 1917 року на Україні.

Ленін.— т. І. „Задачи русской социал - демократии**.
„ — т. II. „От какого наследства мы отказываемся“ .
„ — т. IV. „Что делать*4.
„ — т. VI. „Две тактики социал - демократии" .
„ — т.Х Ш . „Итоги дискуссии о самоопределении “.
4
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Ленін — т. X X , X X I. (Основні статті). 2 - е  видання або т. X IV , 
І та II ч. І вид.

Ленін —  т. X V II — „Детская болезнь „левизны“— в коммунизме". 
Ленін —  т. X V — „Пролетарская революция и ренегат Каут

ский “.
~ Ленін —  т. X V I — „Выборы в Учредительное собрание и дик

татура пролетариата".
Ленін —  т. X V III — „4 -летие годовщины Октябрьской револ.“. 
Сталін— „Питання ленінізму".

r|Il. 1CTOPlfljyКРАЇНИ, РОСІЇ ТА ЗАХОДУ

Покровський М. Н .— „Русская история ‘‘“"тТТГ -̂ tV. і-«
* Покровський М . Н .— „Очерки по истории рев движения в XIX  

и XX веках".
Покровський— „Марксизм и особенности исторического развития. 

России
М. Я . Покровський — „Внешняя политика России к концу 

XIX и в начале X X  века".
Ленін — „Развитие капитализма в России т. III.
Тугая - Барановський — „Русская фабрика “.

1 Оглоблін — „Украинская фабрика,“ т. I — III.
Грушевський М . „Ілюстрована історія України“ або „Очерк 

истории украинского народа".
Балабанов „Очерки; по истории рабочего класса России ".
Ленін — „Аграрный вопрос в России к концу X IX  века“, т. IX. 

„Аграрная программа социал - демократии в русской революции 
1905-07 гг.", т. IX.

Л енін— „Социализм и война", т. XIII.
Фрідлянд — ^История Западной Европы",ч. I и II - я.
Л укин— „Новая история “.
Карл М аркс— „Классовая борьба во Франции “, „18 Брю

мера", „Гражданская война во Франции“.
Енгельс•— „Революция и контр - революция в Германии “.

111. ПОЛІТЕКОНОМІЯ а  е к о н о м п о л г г и к а/

FSJ шК. М аркс— „К критике политической экономии" (тільки вступ 
і передмову).

К. Кавтський — „Экономическое учение К. Маркса".
Лапідус і Островітянов К .— „Политическая экономия в связи 

с теорией советского хозяйства".
Мілютін— „Основы советской экономики", ч. I и II.

IV. ФІЛОСОФІЯ

Плеханов Г .— „Основні питання марксизму".
Енґельс — „А. Фейербах".
Енгельс — „Анти - Дюринґ".
Л енін— „К. Маркс".
Ленін —  „Держава й революція".
Деборін — „Введение в философию диалектического материа

лизма" .
Розумовський — „Курс исторического материализма".
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ДО ВСІХ ОКРУЖНИХ КОМІСІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СВЯТКУВАН
НЯ 25-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ 1905 РОКУ

Всеукраїнська комісія для проведення ювілею 1905 р. пропонує 
окружним комісіям в своїй роботі звернути особливу увагу на масо
ву роботу серед робітничих та селянських мас, влаштовуючи доповіді, 
переїзні виставки, організовуючи пленуми активних учасників 
1905 р., спогадуючи найбільш видатних революціонерів, робітників, 
що загинули в революції 1905 року, видаючи науково - популярні 
брошури і т. ін.

Святкування 25 - тирічного ювілею революції 1905 р. має велику 
вагу для політичного виховання мільйонів молодих робітників, кол
госпників та селян, ще не досить ознайомлених з історією революцій
ного руху .

В своїй роботі комісії повинні звернути увагу на правильне 
освітлення гегемонії пролетаріяту в революції 1905 р. та керівної 
ролі більшовицької партії, що вела трудящі маси до рішучої боротьби 
проти самодержавства та буржуазії.

Святкування революції 1905 р. в основному пристосовується 
до дати грудневого збройного повстання, але разом з тим повинні бути 
також ^належно відзначені важливіші етапи розвитку революційних 
подій: потемкінське повстання, великі страйки та демонстрації, осо
бливо, коли вони супроводилися збройними сутичками, загально- 
жовтневий страйк, організація рад робітничих депутатів, важливіші 
виступи селянства.

Ці події треба систематично освітлювати в пресі, газетах, жур
налах, багатотиражках, стінгазетах.

Місця, де відбувалися збройні сутички та повстання, помешкання, 
де містилися ради робітничих депутатів та революційні організації, 
повинні бути відзначені спеціяльними меморіяльними дошками.

%По підприємствах, робітничих клюбах, колгоспах, школах та 
інше провести попередні доповіді про значення ювілею 1905 року 
та розгорнути підготовну роботу до святкування.

і На великих підприємствах, сільрадах требе організувати комісії 
для святкування та проведення ювілею 1905 р.

Окружні комісії повинні дати потрібні директиви лінією держав
них установ відповідних громадських організацій про своєчасне про
ведення підготовної роботи до святкування ювілею революції 1905 р. 
й не пізніше 25 липня надіслати конкретний плян своїх робот та відо
мості про склад окружних комісій.

Голова комісії Картвелішвілі 
Секретар комісії Чередник
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ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ
В J\« 1 „Літопису Революції “ за 1930 р. вміщено рецензію тов. Гу

ревича 3. на мою книжку „Курс історії України в методичній роз
робці Перш за все мушу зазначити, що я погоджуюся з тим  ̂що в 
книжці є низка помилок, що здебільша коріннями своїми мають впли
ви історичної концепції Яворського. Про ці свої помилки я й писав у 
статті „Методологія історщчних робіт Яворського та яворщина“,що 
була вміщена в газеті „Комуніст “ 14/IY, ЗО р. Але я ніяк не можу 
погодитися з тими висновками, що їх зробив т. Гуревич, даючи оцін
ку цих помилок.

В основному т. Гуревич поставив собі за мету a priori довести * 
що книжка є безпосереднє продовження буржуазно - куркульської 
історичної концепції Яворського, і, #  більшості, правильно вказуючи 
на ті помилки, що є в книжці, він, однак, додає до них і те, що йому 
потрібно, щоб довести свою думку, дорікає мені за такі речі, яких 
абсолютно немає в ній, а існують вони лише в його власній уяві.

Наприклад, т. Гуревичу потрібно було довести, що я своєю книж
кою пропаґую теорію двокуркульства і він на підставі неправильного 
мого формулювання, що „реформа забезпечила пруський шлях роз
витку капіталізму в сільському господарстві “ (лише на підставі фор
мулювання, бо дальша аналіза розвитку капіталізму в сільському 
господарстві, з'ясовання суті аґрарного питання, як суперечностей 
і боротьби двох шляхів розвитку капіталізму, цілком наочно пока
зують, що справа лише в неправильному формулюванні) навчає мене 
на чотирьох сторінках своєї рецензії, як Ленін розумів аґрарні ре
форми в Росії (1861 р. та столипінську).

Книжку я написав дуже тезисно, дуже стисло і через короткі 
формулювання могли вкрастися і вкралися неясності, що виглядають 
помилками. До таких місць належить і формулювання про закінчення 
доби торговельного капіталізму та ін. Кожний із нас буде лише вдяч
ний, коли йому по - товариськи вкажуть на помилки, бо це є поміч 
у роботі.

Але ніякої подяки не заслуговує та критика, коли на підставі 
неправильного формулювання, а не змісту, підноситься ціла вавилон
ська башта обвинувачень, відшукується ціла система помилок, а в 
даному разі приписується пропаґування теорії двокуркульства, за 
яку в книжці нема жодного слова. Правда, я не вказав на помил
ковість цієї теорії Яворського, але треба розуміти, що тоді, коли 
писалася ця книжка (зима 1927/28 р.), для багатьох, а в тому числі, 
гадаю, і для самого т. Гуревича, весь помилковий зміст і політична 
небезпека цієї теорії не були ясними.

Друге обвинувачення, яке за всяку ціну намагається довести 
т. Гуревич, це те, що моя книжка, особливо в частині новітньої історії 
України, є продовження націоналістичної концепції Яворського. Він 
це робить надзвичайно майстерно, особливо на підставі однієї цитати 
з моєї книжки, яку я визнав і визнаю за неправильну, а саме, що „со- 
ціяльною базою УСДРП був переважно український національно - 
робітник з міського дрібного виробництва “.
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Поперте, кілька загальних зауважень. Я — історик відносно 
молодий і тому зрозуміло, що не всі етапи історії України міг дослі
дити самостійно, і, звичайно, дещо доводилося брати на віру з праць 
хоч би Яворського та інших істориків, і що лише на підставі дальшої 
розробки, обговорення та дискусії виявилося як помилкове, а до того 
не викликало ніяких заперечень. Це знайшло в даному разі місце в 
моїй книжці. А крім того, ще раз скажу, що через стислий виклад 
курсу в багатьох місцях думка моя залишалася недоговореною до 
кінця, а робилися лише загальні настановлення, яких чомусь то 
т. Гуревич завжди не розумні так, як це випливає з усієї будови книжки.

Подруге відомо, що історія УСДРП не знайшла ще й досі свого 
дослідника марксиста, тим то багато питань цієї історії на сьогодні 
можуть бути дискусійні і їх треба ще вивчати. Ми маємо лише загальне 
настановлення IV з ’їзду РСДРП, що УСДРП в часи революції 1905 р. 
була інтелігентською групою, яка не мала ніякого впливу на робітничі 
маси. Чи йшли, однак, і які саме робітничі прошарки за УСДРП піз
ніш, особливо початках революції 1917 року, це треба ще дослідити. 
Колишні члени УСДРП свідчать, що йшли і не тільки в таких містах, 
як Київ, але і в таких робітничих центрах,як КатеринославЛ тут нема 
нічого дивного. Йшла свого часу частина робітництва за такими дрібно
буржуазними партіями, як меншовики, „Бунд“ та ін. Це питання 
треба докладно дослідити, щоб мати точну відповідь, яка це була ча
стина робітництва і чому вона йшла за̂  УСДРП. Я погоджуюся, що 
соціяльна база — це може й „засильно“ сказано, треба було говорити 
за впливи УСДРП серед робітництва, погоджуюся також з тим, що це 
не мусили бути робітники національністю виключно українці, а най- 
важніше й зовсім вже певно те, що не все робітництво національністю 
українське йшло за УСДРП. Але, що частина міського робітництва 
дрібних кустарних підприємств свого часу йшла за УСДРП, це можна 
і на сьогодні вважати за факт. В цілому ж це питання треба докладно 
вивчити.

Проте ні в якому разі вищенаведена цитата не дає тов. Гуревичу 
підстав для того, щоб закидати мені, що я підтримую і навіть пропаґую 
теорію двокорінности КГІ(б)У, ідеалізую дрібнобуржуазну УСДРП 
і т. д. Самому т. Гуревичу, видно, ніяково робиться, бо він навіть не 
договорює, про яку саме двокорінність іде мова. Якщо про теорію 
двокорінности КІІ(б)У, то він добре знає, що я не раз виступав як проти 
„двох44, так і „трьохкорінности*4 КП(б)У. Можу йому нагадати хоч 
би дискусію на доповідь Гермайзе. І в книжці також немає цієї теорії, 
а є якраз, навпаки, місця, де сказано, що члени українських дрібно
буржуазних партій, як УСДРП та інші, тільки тоді, персонально в 
більшій частині, входили до КП(б)У, коли остаточно відмовлялися 
від своїх опортуністичних поглядів. Де ж тут ідеалізація УСДРП?!

Та це місце з рецензії т. Г}февича дає мені підставу думати, що 
не про двокорінність КП(б)У йде справа і не сюди він націляє свої 
стріли красномовства. За які два шляхи розвитку Росії й України 
говорить тов. Гуревич поряд того? Якщо про два шляхи розвитку 
капіталізму, то можу порадити шановному рецензентові вживати більш 
точних формулювань, щоб не було неясностей. А якщо про два шляхи 
історичного розвитку Росії та України, то можу зазначити, що й у 
цьому разі це, на мою думку, до мене не стосується. Я вважаю, що 
Україна на всіх своїх етапах історичного розвитку, включаючи сюди 
й пролетарську революцію, мала свої особливості, і тому ідентифіку
вати історію України з історією Росії неможна. Інакше нічого й гово
рити про марксистську схему історії України, бо так не далеко й до 
„схеми східньої Европи". Так само цієї марксистської схеми , нема і
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там, де робляться спроби відзначити „самостійність“ історичного про
цесу України і говорити за два окремі відірвані шляхи розвитку. В 
моїй праці немає таких „двох шляхів “ розвитку і шкода, що тов. Гу
ревич ніяк не довів в цьому місці своєї думки, а лише кинув речення. 
Невжеж тов. Гуревич став на принцип „єдиного “ шляху розвитку ? 1г)

Окремо х;очу зупинитися на третій групі питань, що їх зачіпає 
т. Гуревич,— це про розташування рушійних сил у революції 1917 р., 
й закидає мені знову націоналістичний ухил. Я в своїй книжці не від
значаю, навіть натяком, українську буржуазію рушійною силою рево
люції, але т. Гуревичу треба за всяку ціну довести, що саме воно так 
і на допомогу він притяг сюди проблему „двовлади“ та „тривлади“. 
Я вважав і вважаю, що кинути загальне формулювання про двовладу 
і на цьому заспокоїтися і гадати, що цим абсолютно вичерпується ха
рактеристика розвитку революції на Україні,— цілком недостатнє. 
Пролетаріятові на Україні, організованому в Радах, протистояла і 
сила російського імперіалізму, в особі Тимчасового уряду й українська 
буржуазія, репрезентована в Центральній Раді. Ця остання не в стані 
була через свою клясовусуть вирішити жодного соціяльного питання, 
що стояли на черзі дня, але тому, що на певному етапі революції вона 
в національному питанні (яке також, т. Гуревич, я визнаю за одне з 
соціяльних питань) стояла в опозиції до Тимчасового уряду, то об'єк
тивно полегшувалося пролетаріятові боротьбу з Тимчасовим урядом.

Характеризуючи співвідношення' к л а с о в и х  с и л  першого етапу 
революції 1917 року і доводиться, таким чином, не лише говорити, 
що зійшлися в боротьбі між себе дві сили — пролетаріят і буржуазія, 
а доводиться відзначити, що пролетаріятові, організованому в Радах, 
протистояла буржуазія, що об'єднувалася на цей період навколо двох 
центрів — Тимчасового уряду і Центральної Ради. Недооцінювати цього 
моменту, говорити лише про двовладу, не відзначаючи питання про 
два центри організації буржуазії, не відзначаючи взаємовідносин 
Центральної Ради з Тимчасовим урядом, не відзначаючи об'єктивного 
значення для боротьби пролетаріяту цих взаємовідносин і т. ін., зна
чить не дооцінювати тих особливостей, що були в процесі розвитку 
революції на Україні, значить перегинати палку в бік „єдиного істо
ричного процесу “.

Нічого іншого, крім відзначення вищезгаданих особливостей рево
люції, в моїй книжці немає. Правда, це все сказано дуже стисло й для 
широкого ознайомлення вказана відповідна література.

ь* В кінці мушу додати, що надарма в цьому питанні т. Гуревич 
намагається мені пришити вплив Яворського. Цю думку про три центри 
я взяв не від нього.

И» Я не зупиняюся на зауваженнях т. Гуревича про національно - 
демократичну революцію. Я визнав і визнаю всю хибність цього наста
новлення і тут лише погоджуюся з рецензентом.

І, нарешті, щодо питання про „українську державність“. Ре
цензент хоче довести, що я не розумію нашої пролетарської державно- 
сти, хоче закинути мені, що я намагаюся „ реабілітувати “ Центральну 
Раду. Чому треба було т. Гуревичу зупинятися і на цьому місці?— 
не знаю. На мою думку, цілком ясно, коли я в одному абзаці говорю, 
що Центральна Рада була органом буржуазії, а слідом за тим, що 
Центральна Рада прагнула до створіння української державности, то 
я гадаю, що це ніяк інакше не можна зрозуміти, як так, що класовий 
зміст цієї державности мусив бути буржуазний. Нехай пробачить мені

*) Це обвинувачення т. Свідзинського нічим не обґрунтоване. 
Редакція вважає, що рецензія т. Гуревича на цене хибує.— Ред.
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шановний рецензент, але в даному питанні він вживає вже нічим не 
прихованої демагогії.

На цьому я міг би закінчити. Зупинився я в цьому листі лише на* 
основних принципових моментах, до яких можна звести рецензію т. Гу
ревича. На всіх інших питаннях, як тих, за які я сам писав у своїй 
статті в газеті „Комуніст“ від 14/IY, 1930 р., так і на дрібних, 
що не мають принципового значіння, я не вважаю за потрібне 
зупинятися.

Підсумовуючи, мушу сказати, що, погоджуючися майже зі всіма 
зауваженнями т. Гуревича про мої помилки та неточності, я, однак, 
ніяк не можу погодитися з тими висновками, що робить рецензент, 
бо в запалі полеміки він починає приписувати мені такі теорії і уза
гальнення, за які в моїй праці немає й згадки.

Я сам визнав вплив яворщини на мене. Але стверджую, що в 
праці моїй нема ні теорії двокуркульства, ні визнання української 
буржуазії рушійною силою революції 1905 та 1917 років, ні теорії, 
двокорінности КП(б)У ,ні відірваности національного моменту від к л а с о 
в о г о ,  щ о  цю схему просякає. А тому всі мої, що я їх визнав та додатково 
указав т. Гуревич, помилки та неточності суть, на мою думку, лише по
милки та неточності, за коріння яких я вважаю і неповне розроблення 
для мене певних пиіань з історії України, і вплив яворщини, і склад
ність писання курсу історії України в певній методичній розробці. 
Тим то я ніяк не можу погодитися з тими висновками й узагальненнями,, 
що їх робить рецензент, не можу визнати, що праця моя є нібито від
биток, а за змістом рецензії, відзеркалення куркульсько - буржуазної 
схеми історії України Яворського, як ревізії марксизму й ленінізму в 
історичній науці.

Щождо механістичности, мертвої схеми та голої абстракції, то я, 
нагадуючи лише потребу дуже стислого й схематичного викладання 
цієї книжки тезами, лишаю це на сумлінності й об'єктивності дуже 
живого рецензента.

15/V — 1930 р.
М. Свідзинеький

ВІД РЕДАКЦІЇ
Центр ваги, суть рецензії т. Гуревича 3 . на працю Свідзинського* 

„Курс історії України в його методичній обробці“ полягає фактично* 
в тому, що в „Курсі основна хвороба є та, що помилки фактично скла
дають схему, яка відбиває впливи яворщини".

А суть листа т. Свідзинського полягає фактично в тому, що, ви
знаючи наявність низки помилок, він фактично вважає їх за випад
кові, епізодичні. Проте це не відповідає ні дійсності, ні тому, що пи
сав раніш і що пише й у цьому свойому листі сам т. Свідзинеький..

В своїй статті в „Комуністі" 14 квітня 1930 р. „Методологія істо
ричних робіт Яворського та яворщина" т. Свідзинеький про цю свою 
книжку писав: „В 1929 р. була надрукована моя книжка „Курс істо
рії України в його методичній розробці" ; в книжці є низка помил
кових місць, які мають безпосередній, або посередній звуязок із систе
мою поглядів Яворського".

Він зазначає в цій своїй статті, що „найбільший, однак, вплив 
’ Яворського виявляється в тій частині моїх робіт, шо стосуються рево
люції 1905 та 1917 рр.".

Він, наприклад, ясно й недвозначно каж е/,,...зробив я УСДРП 
революційною,, що є в суті пряме наслідування Яворського". Нарешті 
т. Свідзинеький одверто заявляє про „певний вияв системи поглядів 
Яворського в моїх роботах", (підкреслення наше/— Ред).
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Те ж саме, по суті заперечуючи самому собі, пишет. Свідзинський 
у цьому свойому листі. „Я сам визнав вплив яворщини на мене44 — 
відзначає він. /

Отже, т. Свідзинський, визнаючи впливи яворщини, повинен зро
зуміти, що його помилки не випадкові й не епізодичні, а мають зв'я
зок з системою поглядів Яворського й фактично складають схему, 
яка відбиває впливи яворщини.

Таким чином, рецензія т. Гуревича 3 . на „Курс історії України 
в його методичній розробці44 т. Свідзинського незалежно від окремих 
спірних другорядних формулювань в основному є правильна.

Тов. Свідзинському не треба сходити з того шляху, на який він 
став — з шляху рішучого й остаточного відмовлення од впливів і про
явів яворщини.

ПОМИЛКИ
В № 5 - б „Л. Р .“ за 1929 р. на стор. 96, 2 абзац 4 рядок надру

ковано... „до виборів в Установчі збори“... треба читати... „до виборів 
у волосне земство“...

В тому номері, на стор. 93, у виносці 6 ряд. згори надруковано 
...„коней у селян є 12 шт.“ ...треба „...121 шт.“ .

Там саме, 1 ряд. знизу надруковано ...„з 15000 тутешніх селян44 
треба ...„з 1500.тутешніх селян44.

В № 2 „Л. Р. за 1930 р. на стор. 188, 8 абзац згори, 2 рядок знизу 
надруковано... „т. Левандовського розстріляли за те, що він не дозво
ляв грабувати“ треба читати ...,,т. Левандовського хотіли розстрі
ляти за те, що він не дозволяв грабувати “.

На стор. 234, 2 абзац знизу, 2 рядок зверху надруковано... „до 
повстання закликає маніфест ЦВК’у України від 9/IY - 18 р .“— треба 
19/IV -18  р.

На стор. 237, другий абзац згори надруковано... „не може спів- 
діяти самому розвиткові світового повстання пролетаріату44 треба — 
„не може не спів діяти...44.

На стор. 339 в четвертому абзаці замість Христо Божев треба 
Христо Ботев.

В цьому № на нижчезазначених сторінках пропущено такі цитати:
На стор. 201 останній абзац, 5 рядок згори.
„ . .  . поскольку население этих окраин исстари было культурнее 

центра, движение там должно было принять более сознательный, 
более определенно политический характер, чем в самом этом центре44. 
(М. Покровський— „Рус. истор. в сжатом очерке44, III ч., стор. 250).

На стор. 206, 5 рядок згори.
„Принимая в соображение : 1) что социал-демократия должна 

поддерживать буржуазию, посколько она является революционной 
или только оппозиционной в своей борьбе с царизмом44 - . .

На стор. 207, останній абзац, 2 рядок згори.
„За організаційне кільце селянської революційної боротьби,— 

пише Яворський,— став позапартійний „Всероссийский Крестьянский 
Союз4*. (М. Яворський— „Історія України в стислому нарисі44. Вид. З, 
►стор. 261.

На стор. 209, другий абзац, 2 рядок знизу.
„Зовсім, наприклад, не зачеплено питання про визначення рево

люції на Україні, як національно-демократичної, питання, яке в 
свій час викликало велику дискусію й остаточно не вирішено и досі44. 
і  „Літопис Революції44 J4? 6, 1928 р., стор. 335).

В. Манілов
Редакційна колегія : М. Рубач

Д . <МД
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1918—19 г. г.) П. И. Кирюхина, „Из воспоминаний политработника-—
В. Кузнецова и „Великий год* (дневник красноармейца)—С. Орловского 

Паялин, Н. Я.—„За Невской заставой* (записки рабочего А. Бузинова)—Б. Г.

III. М 3  РАБОТЫ ИСТПАРТКОМИССИЙ ЛЕНИНГРАДА И ОБЛАСТИ
Рубцова, О. Я .—„Выборгский район (отчет с 1 января 1929 г. по с марта 

1 июня 1930 г.)
Каценеленбоген, Я. Л1—„Центральный городской район* (отчет 1929 г. 

по марта 1930 г.)
Степанов, Б. А.—„Василеостровский район- отчет с апреля 1929 г. по 

апрель 1930 г.) * |
Пикин, И. Я.—„Мурманский округ" (о 10-летнем юбилее освобождения 

Севера от интервенции ' |
IV. ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ |

Касаткин, А. К .—„О Г. А. Талоне в 1906 г.
ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО № „Красной Летописи" 1 р. 25 к.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на „Красную Летопись" на 1 г. 6 р. 1




